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Komise pro přípravu vol^b členů Akademie věd ČSFR vyzý
vá vědecké společnosti při ČSAV, aby podávaly oddůvodněné 
návrhy z řad svých členů. Má se uvažovat o ne ¿významnějších 
vědcích,jejichž díla došlo významného mezinárodního ohlasu. 
Ve své konečné práci bude komise přihlížet "zcela převážně 
k vědecké činnosti kandidátů", věk nerozhoduje.

Proto předsednictvo CVSiá prosí, aby na adresu sekreta
riátu /P.O.Box 106, 111 21 Praha 1/ byly zasílány obratem 
návrhy jmen os ob,z nichž by se vybrali kandidáti pro zmíně
nou Komisi.

Prosíme o urychlené sdělení,nebot návrhy za Společnost 
musíme odeslat do 31.1edna 1991.

Předsednictvo CSVSH

Z a j í m a v é  druhy naší mykcflóry

POZNÁMKY K ROZLIŠENÍ KOSTROVKY BSZTVAHŽ - SKELETOCUTIS 
AMORPHA A KOSTROVKY ŠEDAVŽ - SKEUTOČUTIŠ CAHNEOGRISSA

Petr V a m p o 1 a
Uplynulo již více než 30 let,kdy byl fiašimi mykoiogy 

F.Kotlabou a Z.Pouzarem publikován nový rod chorošů kostrov- 
ka - Skeletocutis /Kotlaba et Pouzar 1958/. Tento ro3 Syl 
vystaven pro poměrně hojný druh chorošovité houby,jejímž ba- 
sionymem je Polyporus amorphus Fr. Oba naši mykologové se 
tehdy jistě nenadáli,že jejich monotypický rod se do konce 
osmdesátých let rozroste na téměř dvě desítky druhů,z nichž 
mnohé budou nově popsány.Bezesporu největším dílem k pozná
ní táto skupiny choroš ovitých, hub přispěla francouzská nyko- 
ložka A.Davidová,která je také autorkou monografie rodu Ske
letocutis /David 1982/.

Tímto článkem bych chtěl upozornit na místy hojný,avšak 
našim mykologiím sotva známý druh Skeletocutis carneogrisea 
David,pro který současně navrhuji české jméno kostrovka še
davá.Byla popsána teprve v r .1982 a v Československu zatím 
nebyla rozlišována od kostrovky beztvaré - Skeletocutis 
amorpha/Fr./Kotl.et Pouz. Oba druhy se liší jak makroskopic
ky, tak mikroskopicky. Nejnápadnějším makroznakem je barva 
rourek dospělých plodnic / v mládi jsou rourky obou druhů 
bílé/. Dospělé plodnice S.amorpha mají rourky většinou 
oranžově zbarvené, zatímco rourky S.carneogrisea osou^v^do
spělosti našedlé, někdy jen se slabým masovým nebo hnědým
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nádechem. Nepatrný je rozdíl i ve velikosti pórů,které jsou 
u S.emorpha většinou 3-4 na- 1 mm,kdežto u S.carneogrisea 4- 
6 na 1 mm; tento znak však je velmi proměnlivý. Určitý roz
díl ,dobře patrný na příčném řezu kloboukem,je také ve stav
bě dužniny:S.amorpha má nad rourkami gelatinozní vrstvu,kte
rá je pod lupou vždy dobře viditelná jako tmavší čára,kdežto 
u S.carneogrisea bývá tato vrstva většinou špatně patrná a 
někdy zcela chybí. Bezpečně však lze tyto houby rozlišit 
mikroskopicky, ovšem pouze plodné/fertilní/ plodnice.Přesto
že oba druhy mají výtrusy alantoidní/válcovitě prohnuté/ a 
přibližně stejně dlouhé,výtrusy S.carneogrisea jsou nepatr
ně štíhlejší a více,až srpovitě prohnuté. Rozdílným,avšak 
velmi proměnlivým mikroznakem je také inkrustace hyf,která 
je u S.carneogrisea většinou hustější a pokrývá hyfy v del
ších úsecích. Mikroskopické rozdíly lze velmi dobře pozoro
vat při současném mikroskopování obou druhů anebo při stu - 
diu většího množství materiálu.Zcela rozlité formy S.carneo
grisea by snad podle některých znaků mohly být považovány 
za Skeietocutis kuehneri David; tento druh však podle mého 
předběžného studia představuje pravděpodobně pouze mladé a 
nedostatečně vyvinuté plodnice Skeietocutis subincarnata 
/Peck/Dom.Této problematice věnuji později samostatný člá
nek.

0 ekologii a rozšíření kostrovky šedavé na našem území; 
není vzhledem k její nedostatečné znalosti téměř nic známo, 
zatímco v sousedním Německu ji jako hojnou uvádí např.z Hor
ní Uižice Dungerová/1987/.Víme však,že roste převážně na 
jehličnanech,a to nejčastěji na ležících kmenech a větvích; 
nálezy z listnáčů jsou výjimečné. Podle mých sběrů roste u 
nás prokazatelně na Abies alba,Fagus sylvatica,Picea abies 
a Pinus sylvestris,velmi často ve společnosti nebo přímo 
na starých plodnicích bránovitky jedlové-Trichaptum abieti- 
num/Pera.:Fr./Ryv. Kostrovka šedavá je někde druhem dosti 
hojným,místy zřejmě ještě hojnějším než kostrovka beztvará»
V herbáři Muzea Vysočiny v Jihlavě/MJ/ jsem dosud uložil 
44 položek této houby z celkem 26 lokalit-a to pouze z Čes
komoravské vrchoviny a převážně z Jihlavska; sběry dr.F.Kot- 
laby a dr.Z.Pouzara,uložené v herbáři mykologického odděle
ní Národního muzeq, v Praze/PRM/,jsou podle jejich sdělení 
z jiných oblastí ČSFR. Protože tento dru}} choroše roste 
jistě na celém území našeho státu,upozorňuji na něj a pří
padné nálezy jsem ochoten v jakémkoliv množství revidovat 
/adresa; Petr Vampola,Muzeum Vysočiny v Jihlavě,Nám.Míru 55, 
586 01 Jihlava/.

Uvádím svůj první nález Skeietocutis carneogrisea a nej
níže a nejvýše zjištěnou lokalitu na Českomoravské vrchovi
ně :6659a:Horní Kosov,les Bradlo,jehličnatý les Z od hosov - 
ské hájenky,5 km Z od Jihlavy,530 m n.m.,na ležícím kmenu 
Abies alba,14.V.1988. - 6260c:Chotěboř,údolí řeky Doubravy, 
2,5 km V od města,500 m n.m.,na ležící^ kmenu Picea abies, 
22.Hr.1990. - 6659c: Třešt,SPR Velký Špičák,3 km SV od měs
ta,700 m n.m.,na ležícím kmenu Abies alba,16.VTII.1989; 
ibid.,na ležící větvi Fagus sylvatica, 2.VI.1990.L i t e r a t u r a
David A./1982/:Etude monogrsphique du genre Skeietocutis /Po-
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ly poraeeaeA Nátur.Canad./Rev.Ec ol.Syst./,Québec,109 s235-272. 
Dunger I./1987/:Kartierung der Porlinge/porige Polyporales 

und Poriales/ der Oberlausitz.I.Verbreitung und Oekolo- 
gie der Arten.-Abh.Bor.Naturkundemuseum.GBrlitz.60,lXí 
1-160.

Kotlaba £.et Pouzar Z./1958/{Nové nebo málo známé choroše 
pro Československo IlI.-Ces.Hykol.,Praha, 12:95-104,

Petr_V a m  p ó l a; Notesjpn-the-di3tigulshing characters.
of_Skeletpcutis- amorpha and_S.carneogrisea

The author draws attention to the diagnostic characters 
of these two polypores and mentions locally abundant occu - 
rence of S.caraeogrisea David in the region of the town Jih
lava in Czech-Moravian Highlands /W Moravia,Czechoslovakia/. 
This species has usually not been distinguished in Czecho
slovakia from the common S.amorpha.

POZNÁMKY K ROZLIŠENÍ BĚLOCHOBOŽE MLĚČNÉHO - FOSTIA LACTEA 
A B5LOCHOROŽE MÍRNÉHO - POSTIA TEPHROLEUCA 
Petr V a m p o 1 a

V Československu dosud nerozlišovaný druh bšlochoroše 
Postia tephroleuca/Pr./J!llich=lýromyces tephroleucus/Fr./ 
Donkjpro který navrhuji české jméno bělochoroš mírný, je 
makroskopicky i mikroskopicky k nerozeznání od bělochoro- 
še mléčného - Postia lactea/Fr,/P.Karst.= Týromyces lacte- 
us/Pr./Murill. Chut dužniny,kterou se obě houby od sebe li
ší, je u bělochoroše mírného skutečně mírná,kdežto u bělo - 
choroše mléčného zřetelně nakysle hořká. Přesto však je 
Postia tephroleuca většinou autorů kladena do synpnymiky 
k Postia lactea a její druhová hodnota je zpochybňována.

0 tom,že Postia tephroleuca je skutečně dobrý druh. 
svědčí i mé dílčí výsledky makrochemických reakcí dužniny. 
Oba druhy lze totiž velmi shadno rozlišit podle reakce 
dužniny na cca 60% roztok kyseliny sírové /R2SO4/. Poatia 
lactea,tedy druh hořký,s tímto činidlem nereaguje,kdežto 
mírně chutnající druh Postia tephroleuca reaguje po chvil
ce červeným zbarvením. Výhodou této metody je rychlá mož
nost determinace nejenom čerstvého materiálu,ale i exsiká- 
tů; u nich však reakce .probíhá pomaleji a je červenohnědá.

Podle mých dosavadních zkušeností je bělochoroš mírný 
zřejmě hojnější na Slovensku,a to především v Nízkých Bes
kydách,roste však i v českých zemích. Vzhledem k jeho zto
tožňování s bělochorošem mléčným je však údajů o jeho sku- • 
tečném rozšíření a ekologii velmi málo.Chci proto naše my- 
kology na tento dobrý druh upozornit. Vzhledem k možným 
záměnám za podobná druhy bělochorošů je však třeba každý 
nález dokladovat.
Petr_V a m g_o_l_a:_Notes onthe distinguishing of Postia
Iačtia~IFiQ~?ostIa~těpHrgIeucě~

Based on the author's observations the independent po
sition of Postia tephroleucs/Fr./Jtllich=Tyromyces tephro
leucus/Fr ./Donk is confirmed.Postia tephroleuca differs
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from P.lac tea/Fr./P.Kerst. = Týromyees lacteus/Fr ./.Murill 
not only in the mild taste of the context but aiso in mac- 
rochecicel reaction. Postie lactea gives with the solution 
of 60% H2SO4 negative reaction whereas P.tephroleuca turns 
red.Thls reaction cen also be ušed in exsiccates but is 
passes slower.

ROZŠÍŘENÍ A EKOLOGIE TRSNATGB LUPENITŽHO HA UPRAVÍ A VE
SLEZSKU
Tomáš K u k u 1 k a

Trsnatec lupenitý-Grifola frondosa/Dicks.:Fr./S.F.Gray 
je mohutný,trsnatý druh choroše,který může mít až 25 kg 
těžké a až jeden metr široké plodnice. Parazituje na koře
nech nebo bázích kmenů živých,později odumřelých starých 
listnáčů,zejména různých druhu dubů; byl však také nalezen 
na javoru a na bříze. Je lehce poznatelný podle polokruho
vitých,částečně laločnatých,šedých až šedočerných klobouč- 
ků/bývá jich až několik set/,které dohromady vytvářejí sko
ro pravidelný kulovitý útvar.

V ČSFR je tento krásný choroš poměrně vzácný.£odle Kot- 
lsby/1984/ je nejvíce lokalit /35/ soustředěno v Cechách,a 
to převážně v jejich střední části,zatímco nečetné slovenské 
lokality /8/ leží na západním Slovensku. Na Moravě a ve 
Slezsku dnes známe celkem 14 jeho lokalit.Většina z nich 
je koncentrována na jižní Moravě. Trsnatec lupenitý byl sbí
rán na Břeclavsku,VyIkovsku,Brněnsku a Kroměřížsku,také však 
u Olomouce a Uničova. O některých nálezech se v literatuře 
zmiňují J.YelenovskýjE.Baudyš a jiní autoři,avšak jejich ú- 
daje jsou mnohdy neúplné. Tak např.Pilát/1936-42:33/ udává 
lokality Kvasnice na Moravě a Nové Ves na Moravě.V prvním 
případě je zřejmě o Kvasíce u Tlumačova na Zlínsku,ve dru
hém případě už zřejmě těžko zjistíme,kterou Novou Ves měl 
autor na mysli-zda Novou Ves na Brněnsku,Břeclavsku nebo u 
Nového Města.

Ve Slezsku byl tmnatec lupenitý nalezen pouze třikrát. 
Poprvé J.Hrubým v roce 1919 ve Vidnavě na Jesenicku/je to 
nejstarší doložený sběr pro celou Moravu,BRNM 08366/39/, 
podruhé J.Poláškem v roce 1974 ve_SPR "Polanský les" u Ost
ravy^ do ^řetice T.Kukulkou a O.Žurkem 14.X.1989 v zámecké 
zahradě v Silhéřovicích na Opavsku.V průměru asi 15 cm širo
ká plodnice vyrůstala na bázi dubu.Vzhledem k tomu,že posled
ně jmenovanou lokalitu navštěvoval po řadu let i J.Kuthan 
a nikdy v ni tuto houbu nezjistil,a že sni v Polanském lese 
se mně a mým přátelům tento trsnatec objevit nepodařilo,při
kláním se k názoru Pilátovu/1936-42/,který se domnívá,že 
houba žije většinou ve stádiu myceliovém a plodnice nasazu
je jen za zvláště příznivých okolností /otázkou ovšem je,co 
to vlastně jsou ony "příznivé okolnosti" v případě našeho 
druhu/.

Nejseverněji položená dosud známá lokalita moravskoslez
ská trsnatce lupenitého je ve Vidnavě na Jesenicku nedaleko 
polských hranic,nejjižnější v pralesních Ranšpurk a Cahnov 
u Lanžhota,nejzápadnější u Vohančic na TiŠQovsku /údolí 
"Pejškovskéno potoka"/ a nejvýchodnější v Silhéřovicích na 
Opavsku.
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Všechna moravská a slezská naleziště Grifola frondosa se 
nacházejí bud v plenárním nebo v kolinním stupni,tedy v ní
žině nebo v pahorkatině,což nasvědčuje jeho určité teplo - 
milnosti.

Trsnatec lupenitý je alespoň pro Moravu a Slezsko druh 
vzácný.Teoreticky by se mohl vyskytgout v písčitých dubo - 
vých porostech poblíž Bohatce a Dubnan u Hodonína,dále v 
lesích lužního charakteru kolem velkých řek,ale taká ve sta
rých hájích,parcích a popř.i v zahradách.
Tomáš K u k u 1 k a; Distribution of Grifola frondosa in 
Moravia and Silesia.

M0ZK07KA ROSOLOVrrX - ASCOTHEMBLLA FAGINEA V 7.ÍP. ČECHÁCH 
František K o t l a b a  a Zdeněk P o u z a r

V naší mykoflóře se velmi vzácně můžeme setkat s podiv
nou houbou,která na první pohled nápadně připomíná nějakou 
rosolovku/Tremella,Heterobasidiomycete3/,avšak při jejím 
mikroskopování s překvapením zjistíme,že výtrusy se netvo
ří na bazidiích,nýbrž uvnitř vřeeek,takže patří mezi hou
by vřeckovýtrusé/Ascomycetes/. Je to vzácná m o z k o v k a  
r o s o l o v i t á  /toto námi před časem vytvořené české 
jméno navrhujeme používat} zatím je použil Kotlaba 1989/, 
latinsky Ascotremella faginea/Peck/Seaver,která náleží do 
čeledi klihatkovitých/Bulgariaceae/,řád Helotiales; její 
latinské rodové jméno velice vhodně vystihuje charakter 
houby/"vřeckorosolovka"/. U nás publikoval o tomto druhu 
krátkou zmínku první z nás/Kotlaba 1989/,avšak v zahranič
ní literatuře existují dosti četné a obsáhlé práce,zejména 
z oblastí,kde je častější,jako např.z Německa a odjinud 
/viz Baral et Krieglsteiner 1985,Dennis et Wakeřield '1946, 
Eckblad et Torkelsen 1972,Friederichsen et Engel 1966,Ga- 
mundi et Dennis 1969,Jahn 1972,1979,Tortic 1970; další li
teratura je uvedena v těchto citovaných pracích/.Z Česko
slovenska byly publikovány pouze dva nálezy/Friederichsen 
et Engel 1966,Kotlaba 1989/.

Plodnice mozkovky rosolovité vyrûstsjf ze dřeva v podo
bě nepravidelně mozkovitých nebo tupě laločnatých,2-8 cm 
velkých,ztuha rosolovitých útvarů,které jsou 3větle hnědo- 
fialově nebo hnědavě,někdy až modravě fialově zbarvené; na 
průřezu je celá plodnice ztuha rosolovitá a homogenní,íj. 
bez jakéhokoli *jádra" uvnitř-na rozdíl od hojné stopkový- 
trusé rosolovky průsvitné/Tremella encephala/ nebo méně vý
razně u velmi vzácné,ale barvou podobnější rosolovky Steid- 
lerovy/Tremella 3teidleri/; výtrusy jsou 8-9 x 4-4,5 Jim ve
liké, podélně žebernaté a bez přepážek,čímž se mimo jiné li
ší od příbuzné čihovitky masové/Ascocoryne sarcoides/,která 
má výtrusy 10-18 x 3-5 pm veliké,hladké,často s jednou nebo 
třemi přepážkami.

Ascotremella faginea roste saprofyticky na mrtvých kme
nech nebo větvích/neznáme ji z pařezů/ různých listnatých 
dřevin,zejména-jak už její druhové jméno napovídá-buku les- 
ního/Fagus sylvatice/; u nás byla kromě toho zjištěna i na 
topolu osice/Populus tremula/,jilmu horském/Ulmus glabra/ 
a bezu černém/Ssmbucus nigra/; druhý z nás ji sbíral v sou-
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3ednla Polsku/Bialowiežský prales/ též na habru obecném 
/Carpinus betulus/.Z jehličnanů ji od nás známe zcela výji
mečné i na jedli bělokoré/Abies alba/,a to z "Mionší” u Jab- 
lunkova v Moravskoslezských Beskydech.Jinde v Evropě je pod
le literatury uváděna na Acer sp.,Alnus sp.,Corylus avella- 
na,Carpinus betulus,Fagus sylvatica,Picea abies,Quercus sp., 
Ssmbucus„sp.a Tilia sp.; toto hostitelské spektrum tedy od 
nás doplňujeme o Abies alba a Populus tremul8.

Mozkovka rosolovité je rozšířena v Austrálii,Jižní/Bra- 
zilie,Argentina/ a Severní Americe/USA,Kanada/,Asii/Jagon - 
sko/ a v Evropě,kd^ je známa z Velké Británie,Francie,Svý - 
cárská,Juggslá v ie, CSFR „ Němé cka, Pols ka, Dá ns ka, j iž ní ho Norska 
a jižního Švédská.Východní hranice rozšíření této pozoru - 
hodné houby jde v Evropě východním Slovenskem a východním 
Polskem-dále na východ již známa neni.V Evropě byla poprvé 
nalezena v Anglii roku 1944/popsóne byla koncem minulého 
století z USA/.

Až & o nedávná nebyla známa žádná lokalita Ascotřemella 
řaginea ze západních Cech/což snad lze přičíst na vrub men
ší mykofioristické prozkoumanosti této části Cech/,ačkoli 
právě tam se dala nejspíše očekávat,a to vzhledem k jejímu 
západnímu charaktery rozšíření v Evropě.Na loňské společné 
týdenní exkurzi do Českého lesa a Branžovského hvozdu jsme 
totiž tuto u nás velmi vzácnou houbu nalezli právě tam,a to 
hned na třech lokalitách; uvádíme je níže podle etiket v 
herbářích mytologického oddělení Národního muzea v Praze 
/PRM/„kam jsme exsikáty uložili.

"Cerchov*/syb cacumlne,in cca 1000 m s.m./ap.Pec pr.Do
mažlice ,montes Český les;ad truncum iac.Fagi sylvatieae, 
26.IX.1989,leg.F.Kotlaba,det.Z.Pouzar/PRM 869636/.- Area tu
tá "Jezvinec"/sub cacumine,in cca 700 m s.m./ ap.Nýrsko pr. 
Klatovy; ad truncum iac.F.sylvatieae,28.IX.1989,leg.et det. 
Z.Pouzar /PRM 869599/; ib.,ad ramum iac.F.sylvatieae,28.IX. 
1989,leg.et det.F.Kotlaba/PRM 869619/.-Area tuta"Netřeb"
/in cca 580 m s.m./ap.Kanice pr.Domažlice;ad truncos sectos 
Ulmi glabrae/=U.montanae/,29.IX.1989,leg.et det.F.Kotlaba 
et Z.Pouzar/FBM 869639/.- V uvedených herbářích jsou ulože
ny ještě dva další sběry¡Jizerské hory,in silva epud Raspe- 
navasad ramum iac.F.Sylvatieae,12.VIII.1977,leg.J.Sedláček, 
det.Ž.Pouzar/PRM 813731/.- "Udava"' ap.Osadne,cca 600 m s.m., 
pr.Humenné,montes Laborecká vrchovina/Nízké Beskydy/;ad re- 
mum iac.F.sylvatieae,23.X.1987,leg.J.Terray,det.Z.Pouzar 
/PRM 853085/.

Kromě toho je u nás známý publikovaný nález z "Boubín
ského pralesa"/Frieder4chsen et Engel 1966/ a ze "Soběslav- 
sjgých blat" v jižních Cechách /Kotlaba 1989/ a dále ze SPR 
"Černý les-čóst gomora u Šilhéřovic/Kuthan 1988/,SPR "Jele
ní skok" u Brna-Útěehova na Moravě/Antonin et Vágner 1988 / 
a konečně dvě další nepublikované lokality/Poříčko n.Sáz. 
a "Mionší" u Jablunkova/.Pokud jde o vertikální rozšíření, 
naše lokality leží od pahorkatiny do nižších hor,tj.od 245 
m/"Komore" u áilhéřovic/ do 1000 m n.m./"Boubínský prales", 
"Čerchov"/.

Ascotremella faginea je velmi zajímavé houba jak z taxo- 
nomického,tak i z mykogeografického hlediska.Vzhledem k její 
vzácnosti a výskytu na přirozených stanovištích/někdy v chrá
něných územích/ jako indikátorů původních porostů byla zařa-
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2®5laj d0 5.dílu Červené knihy ČSER-beZcévné rostliny.Bylo by 
záhodno.eby naši mykoiogové po nl pátrali i jinde,nebot bu
de u nás/zejména na západě/ zřejmě hojnější,než je nyní zná- mo •

L i t e r a t u r a
Antonín VI.et Vágner A./198S/;2a.iíiaavě.iŠi nálezy makromyce- 
tů z bučin jižní Moravy.-InsKuthan J./red./,Houby bučin 
Československa,p.11-14,Praha. - Baral H.O.et Krieglsteiner 
G.J.71985/ sBaus teine zu einer As k o ray z e t e n- Flor a" ä er BR Deutsch
land: In Süddeutschland gefundene Inoperculate Discomyzeten 
mit taxonomischen,ftkologischen und chbrologisehen Hinweisen.
-Beih.Zeitscher.Pilz.,6:1-160.-Dennis R.W.G.et Wakefield 
E.M.71946/:New or interesting British fungi.-frans,Brit. 
col.Soc.,London,29:141-166. - Eckblad F.-E.et Torkelsen A.-E. 
/1972/:Contribution to the Ombrophiloideae/Ascomycetes/ in 
Norway.-Norw.Jour n.Bot.,Oslo.19:25-3 0. - Frjederlchsen I.et 
Engel H.71966/¡Ascotremella faginea/Peck/Seaver,erstmalig 
in Deutschland gefunden.-Westfäl.Pilzbr.,Detmold,6:1-5»- 
Gamundi I.et Dennis R.W.G./1969/:The status of Ascotremella 
Seaver/Fungi,Helotiales/.-Darwinians,Buenos Aires,15¡14-21.- 
Jahn FT.71972/¡Ascotremella faginea/Peck/Seaver auch in West
falen und Miedersaehsen gefunden.-WestfSl.Pilzbr.,Detmold, 
9/1972-1973/:42-44.- Jahn H./1979/¡Pilze die an Holz wach
sen.-268 p.,Busse. - Kotlaba F./1989/:Houby/Macromyeetes/ 
rašeliniště Soběslavská blata v jižních Cechácij.-InsKuthan 
J./red./,Houby rašeliništ a bažinatých lesů v Českosloven
sku, p.15-23,Praha. - Kuthan J.71988/:Makromycety SPR "Černý 
les-čést Komgra" u Šilhéřovic,okr.Opava.-IntKu^han J./red./, 
Houby bučin Československa.p.36-47.Praha.Tortic M./1970/:
Uber Ascotremella faginea/Peck/Seaver und ihren bisher süd
lichsten Fund in Europa.-Schweiz.Zeitschr.Pilzk.,Bern, 48:
5-7.

František__K_o_t_l_a_b_a__and_Zdenfk__P_o_u_z_a_r ¡Ascotre -
ggílg-í,gginea.-in_Western Bohemia.

Ascotremella faginea/Peck/Seaver/Bulgariaceae,Helotiales, 
Ascomycetes/,a very interesting and rare fungus,is present
ly known from 1 1 localities in Czechoslovakia,including 
three new localities discovered by the authors near Domaž
lice and Klatovy in Western Bohemia last year.

Poznámka redaktora:Dva další dosud nepublikované sběry pochá- 
zejí z Bukovských vrchů /CHKO Vých.Karpaty/ z října 1989,a 
to z SPR Stužica a z údolí potoka Udava u obce Osadné/ mimo 
SPR Udava/,obojí z ležících kmenů buků,leg.et det.J.Kuthan.
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I
M y k o t o i i k O l c g i e

BH0MA3KÁ OTRAVA HNOJNÍKEM INKOUSTOVÉM 
Miroslav V o s t s t e k

Je popsána hromadná otrava šesti dospělých lidí,kteří 
si hnojník inkoustový upravili jako smaženici s vejci a cibu
lí a před i potom pili pivo i tvrdý alkohol.Jednalo se o 4 
dospělé Seny a dva muže. Případ se stal v jednom z výrobních 
závodů,kde o pracovní sobotě nasbírali uvedené houby a sněd
li je.Z uvedených pacientů byli čtyři hospitalizováni,dva 
byli propuštěni do domácího ošetření.Klinické příznaky odpo
vídaly literárnímu popisu a projevila se i komplikace u paci
enta s hypertenzí.Poněkud pozdní zpracování bylo způsobeno 
t£a/k případu došlo dne 20.záři 1980/,že záležitost byla po
někud choulostivé,zajímala se o ni bezpečnost a stalo se to 
v pracovní době.Zájmem postižených bylo co nejméně mluvit. 
Zbytky hub nikdo nedonesl,ale podle jednoho z pacientů šlo 
o hnojník inkoustový. Dokumentace na interním oddělení B ne
mocnice v Pardubicích je v době psaní práce v archivu.

Hnojník inkoustový /Coprinus atraměntarius/Bull.ex Fr./ 
Pr. je houba,jejíž výskyt je v okolí Pardubic poměrně častý. 
Roste např.i v samotném areálu nemocnice. V r.1989 to bylo 
jak v dubnu,tak i v září a říjnu,kdy šlo o růst desítek 
exemplářů.Pro úplnost uvádím i skutečnost,že zároveň, ale v 
menším množství, rostl současně i hnojník obecný /Coprinus 
comatus /Mhll.ex Fr./S.F.Gray/.Houba však není u občanů vše
obecně známa a její konzumace je poměrně řídká.Za téměř 20 
let nemocniční praxe to byl první případ intoxikace.

Účinnou látkou hnojníku inkoustového je k o p r i n, 
chemicky N5-/l-hydroxicyclopropyV-L-glutamin,který byl ob
jeven ež v r.1975 nezávisle na sobě Bergmannem a Wickenbergem 
a Hartfieldem/l/.

Koprinový syndrom je pozitivní pouze v případě,když před, 
během nebo po požiti pokrmu z hnojníku inkoustového se poži
je alkohol.Obraz intoxikace připomíná svým průběhem antabuso- 
vou reakci,obvyklou při odvykaeí léčbě alkoholiků.Koprin to
tiž patři k ireverzibilním inhibitorům enzymu eldehyddehydro- 
genázy podobně jako disulfiram/Antabus dispaergettae,výrobce 
Dumex,Dánsko/.K hromadění acetaldehydu v těle pak dochází 
proto,že odbouráváni etylalkoholu se zastavuje právě u této 
látky/2,3/.

Příznaky otravy: po současném požiti houby a alkoholu do
chází k bouřlivým oběhovým reakcím.Bezpřiznakové období trvá 
1/2 - 4/i 6/ hodin.Postižený má pocit tepla,zčervená v obli
čeji,na krku,ale i trupu,zčervenáji spojivky.Pozorují se de
chové potíže,hyperventilace až dyspnoe,bolesti na prsou,dále 
zrychleni srdeční činnosti,spojené se vzestupem krevního tla- 
ku/zejména diastolického/ a možnosti vzniku kolapsu.Zvracení 
e průjmy se pozorují jen u nějtěžších forem otravy.Vědomi ne
ní porušeno.
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Prognosa otravy je benigní 0 obtíže ustupují do 2-4 ho
din. Požije-li postižený znovu alkohol,mohou se přiznaly ob
jevit znovu.Uvádí se,že ještě po více než 50 hodinách pc po
žití houby došlo při vypití sklenky alkoholu k prudké oběho
vé reakci.Nutno mít na zřeteli,že kardiaci,astmatikové,hepa- 
tikové a osoby s vysokým krevním tlakem mohou očekávat kom»- 
plikace/1/.

Terapiei tělesný klid,dostatek čerstvého vzduchu,u těž
ších případů inhalace kysliku,vitamin C,léky s obsahem,žele
za intravenozně,event.analeptika a při rozrušení uklidňují
cí prostředky.

Kazuistlky: L.Z./1939/,žena,v 9,15 hod.požila asi 4 po
lévkové lžíce a zapila nevelkým množstvím piva/později však 
postižení přiznali i rum/.Za 20 min.se dostavily potíže-po- 
cit tepla,pocení,tlak v žaludku.Přijata na oddělení ve 12,20 
hod.,profuzně se potila,pozorována hypersalivace,zarudnutí 
pokožky na trupu a v obličeji,zornice miotické,TK 90/60, 
puls/P/ 66/min.Proveden výplach'žaludku,laboratorní šetření 
v mezích normy.Odpoledne TK 115/70 mmHg,P 92/min.,TT=36,0°C.

V.H./1932/,žena,rovněž požila 4 polévkové lžíce pokrmu 
a zapila sklenkou piva.Po 20 minutách pocítila pocit horka v 
těle,potila se,tlak v epigastriu,zvracela.Udávalssže požila 
houby tvaru špiček.Po přijetí pozorováno pocení,TL 90/60,
P 66/min.,fascikulaee svalové,"husí kůže".hypersalivace.feo- 
veden výplach žaludku.I u této pacientky hýla laboratorní 
vyšetření v mezích normy.

H.K./1940/,žena.Ochutnala jednu lžíci smaženice.Uváděla 
poceni a jednu průjmovou stolici.Při přijetí pozorovány 
známky střevní motility.TL 130/90,P 90/mia.Po provedením vý- 
plachu byl žaludeční obsah beze zbytků tráveniny.Propuštěna 
druhý den.Laboratorní výsledky: AST 0,17 jikal/1. ALT 0,09 
.Ukat /l,bilirubin 12 jimol/l,TZB 0,3 arb.j.,FW 10/15. Na od
děleni byla zcela bez potíži.

J.L./muž/.Po požití 5 polévkových lžic v 9,15 hod.vypil' 
0,5 1 piva,před tím měl také jedno pivo.Po 20 minutách za - 
čal pozorovat nevolnost,pocení,pocit horka,zarudnutí kůže.
Po 3 a 1/2 hod.přijat do nemocnice.Pozorována nervozita,roz- 
třesenost,pocení,naznačen rush pokožky.zarudnutí předních 
patrových oblouků a čípku. TK 180/140/!/,P 80/min.Byapeptic- 
ké potíže pacient negoval.Nález byl modifikován čerstvě 
zjištěnou hypertenzí s vysokou distolou.TK byl postupně v 
odpoledních hodinách:180/110,160/110,170/110,sedmý den hos
pitalizace 140/85.Proveden výplach žaludku.Druhý den teplo
ta 39,6°C. Laboratorní výsledky;FW 14/25,urea 7,7 ramol/1, 
kreatinin 100/umol/l,cholesterol 6.0 mmoí/l,Na 140 ¿uno 1/ 1 ,
K 4,7 umol/1,bilirubin 13 ¿tmol/l.TZB 2,1 arb.j.,ALT 0,07 
jikat/l,AST 0,02 jikat/l,lipémie 9g/l,S-kreatinin 105 jimol/1, 
glomerulární filtrace 1,48,tubulární resorpce 99,5,specific
ká hmotnost moči 1 ,02.

V uvedených případech se projevil charakteristický kop- 
rinoidní syndrom.Zbytky houby nebyly k dispozici,jeden z po
stižených houbu znal.Celkem 4 osoby zůstaly v nemocničním 
ošetření,i když šlo u třech o pozorování.V praxi se proje
vily příznaky běžně publikované při otravě koprinem ve spo
jení s alkoholem.Nástup příznaků udávali postižení shodně 
za 20 minut.Tři uváděli pocit tepla či horka,všichni pak po
ceni.U dvou byla pozorována hypersalivace,o níž zatím nejsou 
zmínky v dostupné literatuře.Poněkud pozdní příjezd do nemoc—
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alce Ixe vysvětlit specifickou situaci.Postiženi zřejmě zvra- 
celi/viz výplach bez tráveniny/ a výpovědi upravovali ve svůj 
prospěch.Udávali v5ak i zvrecení/lx/ a průjem/lx/řtlak v ža- 
ludku/2x/.Literární údaje o komplikacích se potvrdila u pa
cienta,u něhož byla objevena čerstvá hypertenze.Laboratořni 
vyšetřeni byla v mezích normy.

Z á v ě r
Je popsána otrava hnojníkem inkoustovým ve spojení s po

žitím piva a tvrdého alkoholu u šesti lidí,z nichž 4 byli v 
nemocničním ošetření.Příznaky se začaly projevovat po 20 mi
nutách a odpovídaly již literárním popisům.Pozorováná hyper- 
salivace u dvou pacientů nebyla v dostupné literatuře citová
na.Bovněž se ukázalo,že hypertenze komplikuje průběh intoxi
kace. Potvrdilo se,že osvěta mezi lidem o této houbě a násled
ném požití alkoholu je žalostná.

Děkuji přednostovi interního odd.B pardubické nemocnice 
MUDr.Jiřímu Melicharovi a lékařům tohoto odděleni za pomoc 
a konzultace při zpracování tohoto zajímavého případu.
Miroslav Y o 3 t a t e k; Mass-poisoning through Coprinus 
atramentarius /Bull,ex Fr ./Fr.

An account is given of 4 persons who after having had a 
meal prepared of Coprinus atramentarius and having drank al- 
cohol were being poisoned.The involved patients v?ere taken 
to hospital and the report describes the poison-symptome,cli~ 
nieel study and biochemist-values.A parallel is drswn bet - 
ween the statements published in professional literatura and 
complementary investigations are made.L i t e r a t u r a

Flammer R. et Horák B./1983/:Giftpilze—Pilzgifte.-Stutt- 
gart.129 P. - Riedl 0. et Vondráček V./1980/:Klinická toxi - 
kologie.-Praha.740 P. - ¿emerdžieva M?et Veselská J./1986/: 
Léčivé houby dříve a nyní.-Praha, 158 p.

L é k a ř s k á  m y k o l o g i e

ARTHROBOTRYS OLIGOSPORA - PŮVODCE KERATITIDY 
Petr F r a g n e r

Houby rodu Arthrobotrys jsou saprofyty e některé druhy pa
razitují na nematodech.Popisovaný případ je první keratitidou 
vyvolanou druhem Arthrobotrys.

62 letý muž se vředem na rohovce trvajícím již 15 dni byl 
vyšetřen v nemocnici/Tiruchirapalli,Indie/.Vřed dosahoval ve
likosti 10 x 10 mm a pacient viděl jen pohyb ruky.Druhé oko 
nebylo poškozeno.Ze seškrabů z vředu rohovky byly zhotoveny 
preparáty barvené podle Grama a také laktofenolem s kotono- 
vou modří.V nich byla nalezena četn4,septovená,hyalinní vlák- 
na.V kulturách na Saboureudově glukozovém agaru při labora
torní teplotě byl pozorován růst již po 48 hodinách.Zprvu byl 
nárůst šedavě bílý,později oranžový.V mikrokulturách byly pro-
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kázány vejčité či oválné,dvoufeuaěčraé.hyalinní konidie.uspo
řádá né aa zoubcích v řídkých hrozníčcích. Kultura byla urče- 
na/proř.Ch.de Vroey.Belgie/ jako Arthrobotrys oligospors Sres. 
1850.

Po průkazu vláken v seškrabech rohovky bylo ihned sahá- 
jeho léčení perorálním ketokonazolem/200 mg 2x denně/,al® 
poněvadž došlo ke zhoršení keratitidy.bylo po týdnu celko
vé léčení ketokonazolem ukončeno a nahrazeno lokálním 1% 
natamycínovou mastÍ/Pimafuci n/, 4x denně.Po několika málo 
dnech došlo k výraznému zlepšení a po 33 dnech k úplnému 
vyléčení.

L i t e r a t u r a
Thomas P.A.et Kurlakose T./1990/: Keratitis due to Arth

robotrys o lig os pors Pres.1^50.-J.lfed.Vet.lfycol. ,Abingdon,28: 
47-50.
Petr T r a g n e rt Arthrobotrys oligospora - agena of ke
ratitis. - /Review./
HISTOPLASMA CAPSULATUM DART.TKS /1906/
Zdeněk U r b a n

V říjnu 1990 jsme dostali od našeho člena Ur. Miř oslava 
Vo3tatka z Pardubic dopis a přiložený otisk připomínky 80. 
narozenin prof.MUDr.Jana S c h w a r t z e  z Oincinnati v 
Qhio/USA/ z pera B.Bednáře/Čs,Patologie 25:255,1989/.V dopi
se i připomínce pisatelé mj.uvádějí,že prof.Schwartz,rodák 
z Liberce,byl v r.1938 prosektorem v Pardubicích a jak on, 
tak i jeho manželka Truda /roz.Ledererová/ se později vyzna
menávali jako mykologové. Z připomínky vyplývá,že oba man - 
želé skončili svou aktivní činnost v mykologické laboratoři 
Lékařské školy v Cincinnati,a že prof.Schwertz se od r.1949 
věnoval studiu histoplasmozy,které shrnul v r.1981 v mono - 
grafii "Histoplasmosis".Jeho paní byla ceněna jako. velmi 
dobrý mykolog.,

Histoplasmoza je onemocnění člověka a menších savců/ale
1 hovězího dobytka a koní/,způsobované houbou Histoplasma 
cspsulatum Darling/1906/. Toto vědecké jméno nese konidiové 
stadium/anamorfa/,jak je zpravidla nalézáme v přírodních oh
niscích nebo v klinických vyšetřeníeh.V podstatě se však jed
ná o vřeckovýtrusou houbu z čeledi Gymnoascaceae,A jelloayces 
capsulatus/Kwon-Chung/ McGinnis et Katz 1979=Emmonsiella 
cepsulata Kwon-Chung 1972. Význačnou vlastností anamorfy je 
poly-/pleo-/morfismus,tj.existence jak ve tvaru pučivých bu
něk a pučivého mycelia,tak i jako vláknité mycelium s mikro-
a makrokonidiemi.V průběhu času bylo zjištěno,že ansmorfa má .
2 variety,které jsou i zeměpisně ohraničeny,a z nichž každá 
způsobuje etiologicky odlišnou chorobu. Histoplasma capsula- 
tum var.capsulatum působí histoplasmosi3 capsulati praktic
ky ve všech tropech a mírných pásech Země.Původně je to půd
ní saprofyt především v půdách,obohacených exkrementy ptáků 
/holub,špaček aj./ a netopýrů.Nákaza/konidiemi/ se dostává 
vdechnutím do těla člověka,zvláště tehdy.když kontaminované 
půdy jsou nějakým způsobem rozruš ovány. Přirozeně bývá naka
ženo mnoho zvířat,kromě již zmíněných též kočky,psi,hlodav
ci, jezevci,tchoři aj. U člověka se vyskytuje ve většině přf-
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psäü neškodné ©aamoeaěaí; pozornost však. zaslouží akutní ne
bo chronické zasažení plic a zvláště pak disseminované one
mocněni »které cestou retíkuloendotheliálniho systému zachvá
tí r&zaé orgány těla a může končit smrtí.

Druhá varieta.H.capsulatum v ar. dubois ii/Vanbreuseghem/ 
Clfferi „I960 je příčinou histoplasmosis öuboisii/ařrická his- 
toplasmoza/. Její výskyt je zatím omezen jen na africké tro- 
V3 * výjimkou států jižně od 11 j.š.Předpokládá se,že tato 
varieta je též půdní houbou,ale její přirozené ohniska ne - 
jsou dosud známa,V infekčních pokusech napadá pouze dva dru
hy paviánů.Zatím se jen domníváme,že nákaza se děje vdechnu
tím ve vzduchu se vznášejících konidií.Zde by bylo namístě 
citovat Schwar-tzovo míněni/Africian histoplasmosis,Pari »2.- 
In:Beker R.D.,edit.,The pathologic anatomy of mycoses,Sprin
ger-Verlag, Berlin,New York,1971/:"H.duboisii jeví zřejmý 
sklon k napadání kůže a kostí; avšak je možné,že tento cha
rakter neobstojí ve zkoušce času právě tak,jako původní před
stava, že Darlingova nemoc/histoplasmosis capsulati/ je vždy 
zhoubná...Je málo důvodů k tornu se domnívat,že H.duboisii, 
tj. organisms tak podobný k H.capsulatum,by napadala člově
ka odlišným způsqbem...Jsou známy spolehlivé případy,kdy af
rická histoplasmoza způsobila poranění plic,jen je však tře
ba se pídit po nich se znalosti věci a s nepředpojatou mys- 
líVAjello J. ,1983 :Histoplasmosis— a dual entity ihistoplas- 
mesis capsulati end histoplasmosis^ duboisii.-L Igiene moder
na 79:3-30/.

Africká histoplasmoza,jak už bylo naznačeno,se projevu
je především nB kůži/ne těle i obličeji polokulovité bradav
ky přecházející do rakovinných nádorku/ a na kostěch/poraně
ni připomínající kostní tuberkulosu/.Zatím méně pozorování 
se týká onemocnění plic a vnitřních orgánů/játra,siezina aj./.

V separátech medicínské a veterinární mykologie jsem našel citovány pouze dvě starší Schwartzovy práce.Zdá se,že je
ho účast v mykologii se ubírala především zkoumáním lékař - 
ských projevů a působeni hub v těle pacienta.Do jaké míry by
la jeho žena skutečnou mykoložkou,nelze zatím posoudit.

Krátká sdélení

N07É LOKATiTTY T.TSKLOKORKY PLOSKÉ SE ZOOCECIPIEMI
Ve svém člénkuy»otištěném v JJykol.listech 36:23-25,1989, 

jsem upozornil na výskyt plodnice lesklokorky Gsnoderme lip- 
siense/Batsch/Atk.s hymenofořem,pokrytým cecíkovitými vý - 
růstky,které byla nalezena v k.ú.Praha-lysoleje.Takto utvá
řený hymenofor vznikl dráždivým působením larev mouchy Aaga- 
tomyia wankowiczii Schnabel,která v popisovaných cecidiích 
•prodělávají svůj vývojový cyklus.Tento článek vyvolal neče
kaný zájem o popisovaný teratologický zj§v nejen u spolupra
covníků %kol.listů,z nichž se svými dopnky přihlásili např. 
J.Lazebníček/ML 38:18-19,1989/ a J.Houda/ML 38:19 ,1989/,ale

/Pokračování na str.17/
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7  tíávaznesti na příspěvek publikovaný v Bfrkol.Listech 5.40/1990 
a na diskusi účastníků mykologického setkání v Sigordu u Prešova v 
září 1990 předkládáme výboru CS7SJ! a naSí ¡sykologická veřejnosti ná
vrh na zahájení prací na soupisu makronyeetů/tzv.eheck-liatu/,udáva
ných s území CSFB. Navazujeme tím na programová prohlášení o úkolech 
československé mykologie z poválečného období /Herink 1947/,* něhož 
se však - podle slov jeho navrhovatele -"realizovalo méně než minimum" 
-/Herink in litt./vzhledem k nejrůznějším vnějším okolnostem.

Návrh zahrnuje přípravnou táží /aktivlsace zpracovatelů a spolu
pracovníků/,fázi autorského zpracování vybraných rodů či skupin / pro 
něž jsou zpracovatelé k dispozici/,fázi literární a herbářové rešer
še dalších dobře dokumentovaných rodů či skupin /pro něž jsou dosta
tečné údaje k dispozici/,fázi shrnující a publikační. Uvedené fáze se 
logicky i časově překrývají v závislosti na iniciativě a možnostech 
jednotlivých zpracovatelů a spolupracovníků.Ve svém souhrnu představu
jí první etapu práce na "check-listu", resp.na soupisu makromycetů u- 
dávaných z ČSFR, v podobě úměrné našim současným odborným,kapacitním a 
materiálním předpokladům.

Žádáme všechny zájemce o zpracování jednotlivých rodů nebo skupin, 
aby se nejpozději do konce února 1991 přihlásili u autorů tohoto člán
ku a konkrétním návrhem svého poáílu.event.s představou o časovém plá
nu. Návrh by měl být zcela konkrétní pokud se týče roku 1991 /s před
ložením výsledků na diskusním semináři v dubnu 1992/. Jména přihláše
ných zpracovatelů a jejich specializaci budou obratem publikována v 
dalším čísle ¿ykolěgických Listů.

Z p r a c o v a t e l é  určitého rodu či skupiny budou shromaž
ďovat veškeré údaje o výskytu jednotlivých taxonů na našem území,výpi
sy z herbářových sched nebo publikované data. Každý údaj aá svou speci
fickou hodnotu.Zpracovatel autorsky zodpovídá za zpracování své skupiny 
/rodu/a 3hrnutí a publikováni ročních výstupů /jako "materiálů určené
ho pro check-list"/.Forma publikace těchto ročních výstupů nebude pře
depsána, ale husí zahrnout přehled konkrétních shromážděných údajů s 
rozlišením položek revidovaných /osobně nebo specialiatou/^a způsobu 
jejich uložení.Zpracovatel bude rovněž vyzýván, aby alespoň jedenkrát 
do roka /či dvou let/ připravil sám metodický seminář zaměřený vý3.ueně 
na metodiku studia,taxonomii a ekologii jim zpracovávaného rodu/nebo 
jen určité jeho části či naopak skupin menších rodů/ v přímé souvislos
ti s postupem prací na jeho zpracování /případně revizi/ u nás. Výbor 
ČSVSM by mel podle našeho názoru hledat zcela konkrétní možnosti orga
nizační a materiální podpory pro veškerou práci zpracovatelů.

Každý zpracovatel může kolem sebe shromažáovat menší či větší sku
pinu s p o l u p r a c o v n í k ů  . Zájemci o spolupráci budou kontak
tovat přímo zpracovatele jednotlivých skupin /rodů/.Zpracovatelé budou 
sami evidovat podíl jednotlivých spolupracovníků při poskytování údajů 
ke zpracováni určitého rodu či skupiny a uvedou je při publikováni vý-
SledkKÓnečným cílem zpracování aá být abecedně řazený soupis taxonů na 
úrovni druhů,případně variet, v rámci větších taxonomických skupin ja 
ko jsou Agaricales .Gasteronycetes .Aphyllophorales
Nomenklatura a taxinomické řazení taxonů bude z praktických důvodů pro 
vedeno v souladu s některou základní standardní prací dané skupiny

j? a i c a a a s o u p i s u  s u b Cs p b - i.
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/např.u Agárlcales :K.Hoaer,‘Die Khrlinge and Blfitterpilze, S.Auflage s 
1983/; pokud a* názor zpracovatele na rodoví zařazeni či jméno druhu 
liSí od použité atandardní publikace,uvede to zpracovatel u přislušné- 
ho taxonu v poznámce na závěr. Neni-li taxon v této standardní publi
kaci vůbec uveden,pak se v závěrečné poznámce uvede též literární pra- 
*ea použité nomenklatury. Zůstane až věci konečné redakce,jaký nosen- 
klatorieký koncept bude sledován při publikaci souhrnnébo"check-listu".

Dále budou zahrnuty následující údaje:determlnétořl nálezů z úze- 
aí ČSFB. herbářo a exsikáty taxonu /revidované či ne/,publikace druhu"
* území ČSřB a vyznačením literárních pramenů uvádějících původní po
pis taxonu.rozšíření v ČSFB vyjádřené pomocí šestičlenné stupnice 
frekvence /analogické XX.kriteriu při posuzování mykos os iekologického 
Indexu/ a fytogeografické charakteristiky /je-li známa/,event. počte® 
lokalit v Čechách, na Moravě a na Slovensku, ekocenologie charakteri
zující typ vegetace,v níž se taxon v ČSFB obvykle vyskytuje.ekobiologie 
charakterizující substrát ,trořický atatus_ druhu/od mykorrhiznich přes” 
aaprořyty až po parazTty/-"a hostitele.,resp.ořganisay,na něž je výskyt 
taxonu nějak vázán. Většina údajů bude v závěrečné fázi uvedena pomo
cí kódů vhodných pro počítačové zpracování a k tomu bude vhodné přiz
působit již i současný sběr dat. Návrh na úpravu kódování a členění 
jednotlivých údajů pro naše podmínky bude předložen a diskutován v 
průběhu příštího roku.

Spolupracovníci,kteří naváží přímý kontakt se zpracovateli jednot
livých skupin, by měli /pokud jim zpracovatelé nevydají další speciál
ní instrukce/ u jednotlivých sběrů a nálezů rovněž uvádět všechny výše 
uvedené údaje a nadto i údaje běžně uváděné na herbářových schedách, a 
to sejménasďatu® nálezu, jméno nálezce/event.determinátora/,doklad/nebo 
údaj,kde se nachází,případně proč neexistuje/,místo nálezu/včetně kilo
metrová vzdálenosti a směru od nejbližší osady/,typ vegetace či poros
tu/*» ž no uvést jeho základní složení/,substrát /na čem houba rostla/ a 
ve vazbě na jakéhokoliv pravděpodobného hostitele /strom,bylina,mech 
atd./„U všech vzácnější ch»kritických a nově zjištěných druhů bude kro- 
aě dokladu velice žádoucí popis čerstvých plodnic s uvedením těch zna- 

, ků,které jsou pro determinaci v jednotlivých rodech obzvláště důležité 
/zpravidla podle instrukcí zpracovatelů/.

První diskusní seminář,na němž zpracovatelé předloží své plény a 
požadavky a spolupracovnici své potřeby a dotazy, se uskuteční dne 
*3.dubna 1991 v 9»30hod. v budově Domu techniky CSVTS,Novotného lávka 5, 
Praha 1, v místnosti č.417.

Jako ukázka je dále uveden příklad zpracování rodu Laccaria pod
le holandského cheek-listu v českém překladu.
L i t e r a t u r  a i FELLNEB B./1990/sKe koncepci aykologického výzku- 
su a tzv. eheck-listu- makromycetů Československa.-Jfy-kol. Lis ty/40/: 17-19. 
HERINK J./1947/:Úkoly československé aykologické vědy,-čes.í^kol. 1:59- 
64.
P ř í k l a d  z p r a c o v á n í  r o d u  L a c c a r i a= = = = = s= = s:k::=========== =================================
/ag/ 067.00.0 L a c c a r i a  Berk.et Br.

Lit.:Singer,B.1977.Die Gruppe der Laccaria laccata/Ágaricales.In: 
Plant.Syst.Evol. 126:347-370.

067.01.0. laccaria anethvstlna /Bolt.ex Hook./líurrill 
Jméno pozorovátele/Wn./+ : 24
Uložené exsikáty /Exs./++:B/L/W/Da/Fr/He/Ki/Me/Wi/Za 
Hojnost a rozšíření v Nizozemí /Vsp./+++: velmi hojný /AAA/
Habitat /Bab./++++■• 1.0.= vysoké opadavé lesy/3.0. =jehličnaté le3y

a keře.včetně kulturních lesů; smíšené lesy /
Sub.: 1 .2. = humus,humóznl nebo na humus bohaté půdy
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Org.: 4.2.*Quercus sp.A,0'. »opadaví stromy,keře a popínaví rost
liny, 6.0. * jehličnatí stromy a keře/. Kykorrhitaí druh /»./.

067.02.0 Laecaria blcolor /Maire/P.D.Orton 
Jméno pozorovatele: 21
Uložené exsikáty: A/L/W/Aa/Bj/Ge/Ki/lfe/Tj/Za
Hojnost a rozšířeni:dosti běžný /A/ nebo plelstocennl oblasti/Pleist./ 
Habitat: 1.7.=opadavé lesy /většinou Quercus,Fagus,Betula/,na středně 

vlhkých až suchých,chudých,písčitých nebo hlinitých půdách chudých 
na vápenec /Quercion robori-petraeae/; 3.1.=jehličn.lesy na střed, 
vlhkých až suchých,chudých pisčit.nebo hlinit.půdách chudých na Ca. 
Sub.:1.1.»opad,např.vřesový opad,opadaní listí a jehličí 
Org.: 4.2»=Quercus sp., A . 4.» Ee tula,6.4.»Pinus sp./.
Sfykorrhizni druh /¡a./.

067.03.9 Laecaria laccata as.lat.,incl. L.tetraspora
067.03;0 Laecaria laccata /Scop.ex Fr./Berk.et Br. as.str.
Jméno pozorovatele: 22
Uložené exsikáty: A/B/L/W/Aa/Da/Fr/Gs/He/He/Wi 
Hojnost a rozšíření: hojný /AA/
Habitat: 1.0.»vysoké opadavé lesy /včetně kulturních/; 2.0. = opadavé 

keře a mlází; 3.0. = jehličnaté lesy a keře/včetně kulturních/,smí
šené lesy
Sub.:L.2. = humus, humózni nebo na humus bohaté půdy 
Org.:1.0. = opadavé stromy,keře a popínavé rostliny; 6.0. »jehlič
naté stromy a keře. Ifykorrhizní druh /n./.

Poznámka: makroskopicky není odlišitelný od L.tetraspora /viz dále/.
067.04.0 Laecaria lateritla Malen?.
Jméno pozorovatele :Ba/Fř/Ku/Me/Sc /»Bas/Frencken/Kuyper/Mel jer/Schreuis 
Uložené exsikáty: L/Ue
Hojnost rozšíření: velmi vzácný /ZZZ/,v oblasti d m  /Dui/
Habitat: 1.5. = opadavé lesy /Většinou Quercus,Fraxinus,Ulmus/na vlh

kých až suchých,bohatých,písčitých půdách /Alno-Padion p.p./
Sun.: 1.2. = humus,humózni nebo na humus bohaté půdy 
Org.: 3.3. = Populus canadensis/nlgra . ifykorrhizná druh /m./. 

Poznámka: Moser /1978/ uvádí tento druh pod neplatným jménem Laecaria 
ohiensis.

067.05.0 Laecaria marltlma /Teodorowicz/Sing.
Jméno pozorovatele: Ba/Ku/Sc /»Bas/Kuyper/Schreurs/
Uložené exsikáty : L
Popisy druhu z Nizozemí /Bes./: Co.25.24 /Coolia 25:24 /
Hojnost a rozšíření: velmi vzácný /ZZZ/, ve fytogeografické oblasti 

Wadden /W/.
Habitat: 8.1.» vnější mořské duny /Ammophiletea/

Sub.: 1.4. = písek chudý na humus 
Poznámka: Laecaria ohiensis/Mont./Sing. S3.Mos.:viz L.lateritia

067.06.0 Laecaria proxlma /Boud./Pat.
Jméno pozorovatele: 20
Uložené exsikáty: L/W/Bj/Fr/He/PJ/Ki/Be/Tj/Wi/Za
Hojnost a rozšíření: velmi hojný /AAA/,v pleistocenních oblastech -

/Pleist./,ve fytogeograf.oblastech dun/Dui/,ve fyt.oblasti Wadden/W/ 
Habitat: 1.7. = opadavé lesy /většinou Quercus,Fagus,Betula/na středně 

vlhkých až suchých,písčitých nebo hlinitých půdách chudých na vápe
nec /Quercion robori-petraeae/; 3.1.= jehličnaté lesy na . 
kých až suchých,chudých,pisčit.nebo hlinit.půdách chudých n p 
Sub.: 1.1. = opad, např. vřesový opad, opadané listy a 3e|j“ “ čnaté 
Org.: 1.0.» opadavé stromy,keře a pop.rostliny, 6.O.- oeh 
stromy a keře. Itykorrhizni druh /m./
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067.07.0 Iaccarla purpureobadiá D.Beid 
Jaéno pozorovatele: Ar/Ba/Ru 
Uložené exsikáty: L/W
Hojnost » rozžlřenl: vzácný /ZZ/
Sabitet: 1.7. = opadavé lesy /většinou Quercus,Fagus ,Betula/na střed

ně vlhkých až suchých,chudých,plsSitých nebo hlinitých půdách chu
dých na vápenec /Quercioa robori-petraeae/; 2.2. = vrbové keř® 
/Seli* &urite,S.einerea,řrangula alnus,ifyrica/ na vlhkých nebo 
mokrých rašellnách nebo pisku /Salieion cinereae/.
Sub.: 1 .1 .= opad,např.vřesový opad,opadané listy nebo jehličí 
Qrg.: 1 .0.= opadavé stromy,keře a popínavé rostliny.
%korrhiznl druh /a./.

06?.08.0 L&ecaría tetraspora Sing.
Jaéno pozorovatele: 12
dožeň* exsikáty: L/W/Be/Me
Hojnost a rozšíření: velmi hojný /AAA/
Rabitat: 1 ,0. = vysoké opadavé lesy /včetně kulturních/; 2.0. =opa

davé keře a mlází; 3.0. = jehličnaté lesy a keře /včetně kultur
ních/; smíšené lesy.
Sub.: 1.2, = humus, humósni nebo na humus bohaté půdy.
Org.: 1 .0. = opadavé stromy,keře a popínavé rostliny? 6.0. = jeh
ličnaté stromy a keře. %korrhizní drúh /m./.

067.09.0 laccarla tortilis /Bolt./S.F.Gray 
Jméno pozorovatele: 22
Uložené exsikáty: B/iyw/Aa/Da/Bj/la/řk/Ge/He/PJ/Ki/Me/Tj/Za 
Hojnost a rozšíření: dost hojný druh /A/
Habitat: 1.2. = starší lesy na vlhkých nebo mokrých půdách /Betulion 

pubesceatia/; 1 ,0  = vysoké opadavé lesy /včetně kulturních/; 7.4.= 
na loukách na vlhkých až mokrých, nehnojených nebo slabě hnojených 
/Calthion palustris/.
Sub.:1.3. = raSelinné půdy nebo rašelipy; 1.2. = humus,humozní 
nebo na humus bohaté půdy.

Poznámky překladatele:
♦ jména pozorovatelů jsou uváděna zkratkami;je-li jich více než 10, 

pak pouze jejich počtem;
++ zkratky herbářů,ve kterých jsou uloženy položky jednotlivých dru

hů /oficiální i soukromé herbáře,např. B = Baarn, I> = Leiden.Ki = 
Kits van Waveren,Sc=Schreurs, Ee - Beijnders atd./; v případe ni
zozemského "check-listu" nebyly všechny položky kriticky revido
vány

■*■*”*■ stupnice hojnosti rozšíření je založena na množství čtverců v ma
povací síti 5x5 km, ve kterých je druh na území Nizozemí zastou
pen po roce 1950; např. v našem případě zkratka AAA znamená za* 
stoupení v 501-1700 čtvercích po roce 1950;

++++ biotopy, substráty a jejich typy jsou číselně kódovány; vždy perv- 
ní část - zde 1.0. /3.O./ - znamená krajinné a vegetační typy;
druhá část - zde Subv:1.2. - typ substrátu a třetí - zde Org.:
4.2. /I.O., 6.0./ - pod kterými dřevinami roste či s nimi tvoří 
sykorrhizu; zkratka a. značí mykorrhiznl druh.
Tento kód bude nutno upravit pro středoevropské podmínky.
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i u čtenářů ¿as.£3.houbařů/na př.C.Kos i na v ČfisH 67:55-60,1990/, 
z nichž většina uvedla nově zjištěné'lokality a přispěla tak 
k hlubšími poznání rozšíření uvedeného teratologického jevu 
a jeho původce.

Následující řádky jsou věnovány dalším lokalitám choroše 
ploského/Genoderma lipsiense/ s popisovanými zoocecidieml, 
které nám sdělili naši spolupracovníci:

1.Státní přírodní rezervace *Bystřiee“/asi 680 m n.m./u 
Pece poblíž Domažlic,pohoří Český les/Jihozép.Čechy/,ne le
žícím kmenu Fagus sylvatica,27.11.1989 leg.et det.F.Kotlaba 
/PRM/.-

2. Bočov u Loun/asi 340 m n.m./6v údolí u potoka v lese 
Perný/cca 1 km již.od Kláštera/,na 6 plodnicích rostoucích 
na topolu,10.II.1990 leg.et det.J.H$uda/in litt./.-

3. Nymburk/185 m n.m./,lesní trat "Bohov" na pravém bře
hu Labe/asi 1 km vých.od města/,vlhký listnatý les s převlá
dajícím Fraxinus a Alnus,na plodnicích,rostoucích na pařezech 
v přízemní pa£tii/cca do výšky 50 cm/ dosti ho3ně,28.ITT. 1990, 
leg.et det.S.Šebek.-

4. Dobříš u Prahy,na pařezu Eetula pendula v polesí"Krá
lova stolice" SV od obce,15.VII.1990 leg.et det.P.Hrouda/FBM/.

5.Os e č ná-Zábrdí/okr.Li ber e e//as i 450 m n.m./,na pařezu 
list.dřeviny rostoucí z břehu místního periodického potoka 
/ve výšce cca 50 cm/,zo(jcecidie velmi husté na 5 plod ničí o-', 
13.X.1990 leg.et det.S.Šebek.

Svatopluk Š e b e k
RUSSULAU3S NEWSLETTER-NOVÍ SPECIALIZOVANÍ LIST-VÝZVA KE SPO
LUPRACÍ

S ‘názvem Bussulales News let ter má v úmyslu od příštího ro- 
roku vydávat nový specializovaný list pan Bert Buyck % Beklo 
v Belgii.Potřebu kontaktů mezi zájemci-odborníky pocitová! 
a vzájemné předávání zkušeností postrádal,když se v poslsd - 
nich pěti letech věnoval studiu tropických druhů rodu Husau
le. Ve studiu Eussulae světa chce dále pokračovat.Zamýšlený 
list by měl napomoci nejen výměně názorů a diskusím,ale i 
výměně konkrétního materiálu mezi všemi zainteresovanými. 
Předpokládá účast zájemců z různých kontinentů světa,ale za 
užitečné považuje i kontakty mezi mykolcgy s podobnými záj
my,kteří pracuji relativně blízko sebe.V prvních letech před
pokládá dvě vydání listu ročně.Obsahem by měly být informace 
o zepočatých,pokračujících či dokončených revizích,soupisy 
exsikátů v soukromých herbářích,mBteriály požadované nebo na
bízené k výměně,postrádané typy,seznamy publikací s abstrak
ty ,regionální bibliografie,nomenklaturni a identifikační 
problémy,floristika,exkurzní seznamy Bussulales,plánované ex
pedice apod.; další náměty jsou vítány.Vzhledem k zásadní dů
ležitosti dokladových materiálů v taxonomické práci považuje 
za velmi užitečné informovat kolegy o dostupnosti sbírkových 
duplikátů.Ze jména i proto,že rozsáhlé a důležité soukromé 
herbáře vlastní i mnoho amatérských pracovníků.K hlubšímu po
znáni,vedoucímu i k přirozenější klasifikaci,by mohl pomoci 
výměna a studium nap.amerických druhů v Evropě a naopak.Žá
doucí jsou nabídky typických sběrů se zaručovanou identifika
cí a s popisem.V jednom z prvních čísel listu bude otištěn 
seznam všech platných jmen v rodě Russula.V listě budou zařa
zovány kromě taxonomických otázek i jiné problémy, týká jící se
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Russulales v nejširším slova ssyslu.Tert listu by měl být 
anglický¡¡předpokládá se,že spoluvydavatelem bude některý ang- 
llcký sssbo americký my kolog.Organizačně se považuje za nej— 
lepší,aby byl v každé zemi,kde bude projeven o Bussulales zé- 
jem,koeditor,odpovědný za různé informace/adresy zajímajících 
se mykologů,mykologických společností,publikace,probíhájící 
výzkumy,ezkurzní seznamy spod./ z jeho vlastní země. Měl by 
zprostředkovávat kontakt s konečnými editory listu a místními 
zájemci o Bussulales.Před stanoveným datem by poslal shromáž
děné informace,které by pak byly zahrnuty do listu.Ervní vy
dání se předpokládá v březnu 1991,roční poplatek 350 HP či 
10 g , a event.možností bezplatného obdržení výměnou za myko~ 
logická periodika.List by neměl chybět v knihovně žádné myto
logické společnosti.

Pokud má list být úspěšný a prokazovat cenné služby,je tře
ba dostatečná odezva z celého světa.Tato výzva se tedy týká 
také nás.V Československa bychom měli proto zjistit zájem a 
zejména možnosti,jak aktivně v uvažovaném listě působit.Před
pokládám, že bych mohl být u nás koedltorem tohoto listu a 
chtěl bych proto touto cestou provést i průzkum zájmu o spo
lupráci as listě mezi našimi mykoiogy.

Jaroslav_ L a n d a

O s o b . »  í

VZPOMÍNKA HA MUDR.JAROSLAVA VESELSKÉHO
Před 10 lety,dne 30.XI.1980,zemřel po delší vážné choro

bě v Ostravě. MUDr.Jaroslav Veselský,em.primář ortopedického 
odd.Zév.nemocnice v Ostravě-Vítkovicích,který se po více jak 
30 let zabýval mykologií a ajykotoxikologií. ,

Jeho hlavní zájem náležel zejména mykofloře některých 
přírodních rezervací,zvláště pak rašeliništím, a zejména my
kofloře hornických a hutnických hald na úsemí města Ostravy.

Jako lékař se věnoval i problémům otrav houbami,zejména 
muchomůrkou zelenou,a za jeho přispění dosáhlo odd.intenziv
ní péče v záv.nemocnici Vítkovických železáren velmi dobrých 
výsledků v boji o záchranu lidských životů,postižených těmito 
zákeřnými otravami.V posledních deseti letech svého života se 
MUDr.Jaroslav Veselský věnoval převážně rodu vléknice-Inocybe 
a ve spolupráci se zépadoněmeckým amatérským mykologem J.Stang- 
lem publikovali více než 20 původních příspěvků k tomuto prob
lému.

S dr.Veselským jsem se seznámil kolem r.1963 v samých za
čátcích své vlastní mytologické činnosti,kdy mi byl velice ná
pomocen při jejím formování a prohlubování,a velice jsme se 
v každém směru spřátelili.Jeho předčasný odchod stále hlubo
ce pocituji,nebot jsem v něm ztratil nejen přítele,ale i kon
zultanta a oponenta na poli mykologie,kterého se mi dosud ne
podařilo nahradit.

K uctění jel)o památky bych se chtěl pokusit o vydání jeho 
práce o mykocenozéch hornických a hutnických hald na území Ost
ravy,která byla poctěna cenou města Ostravy k 700.výročí zalo
žení města. Jan K u  t h a n
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Z p r á v y  o a k c í c h  -  p r o g r a m y

ČTVRTÍ MEZINÁRODNÍ MTKOLOGICKŽ KONGRES /IMS 4/ REGEUSBURG 
28.-VIIX.-3.IX.1990

Mezinárodni mykolcgická asceiaee/XMA/ uspořádala ve spo
lupráci s Botanickou společnosti v Regensburgy na počest 200. 
výročí založeni svůj kongres na universitě v Reznu/Begens - 
burg,SRN/.Organizátoři museli zajisté vynaložit mnoho práce 
a úsilí na zvládnuti akce,a snad jen dík německé důkladnosti 
se podařilo_zvlédnout dosud největší účast na podobných kong
resech, nebot z 61 zemí se 4.IMC účastnilo 1627 přímých účast
níků a v171 doprovázejících osob.

Z ČSFR se kongresu zcela nebo jen částečně účastnilo 25 
osob:V.Antonín,D.Baudišová;P.Cudlín,V.Ebert,B.Fellner,J.Gá - 
per, J. Hák, J. Holec, V.Holubová-Jechová,J. Klán, R. Kocourek, L.Ko- 
tilovó, J. Ku then, A. Lepšová,P.Lizon, L.Marvanová,J.Moravee,M. Ot
čenášek, V. Pravda, V. Šašek, L.Scháněl,Bí.Semerdžieva, A,Tomšíková ,
Z.Urban a T.Vilím,Organizátoři projevili velké pochopení pro 
přechodné problémy účastníků ze zemí střední a východní Evro
py,kterých se kongresu zúčastnilo celkem asi 210 osob,zejména 
zajištěním možnosti ubytování ve studentských kolejích a jis
tými dotacemi,zvláště když se na kongresu aktivně podíleli 
svými příspěvky.

Rozsah kongresu byl obrovský a zahrnoval 60 sympozií s ví
ce než 500 přednáškami,které probíhaly v 7 sekcích a navazují
cích pracovních zasedáních; představilo se rovněž více jak 700 
posterů a mnoho času bylo věnováno i sdělením při nich .'Zprávě 
o kongresu se bude zajisté věnovat i příspěvek,který bude otiš
těn v České mykologii,avšak sotva bude možné zachytit všechny 
aspekty v potřebné šíři k získání náležité představy.Ve svém 
příspěvku se pokusím podat přehled názvů všech hlavních před
nášek, názvů sympozií ve zmíněných již 7 sekcích,přehled pracov
ních jednání a zvláštních akcí,dále pak uvedu některé svá osob
ní postřehy a dojmy.Jen výjimečně se zmíním o jednotlivých před- 
náškách-ostatně nebylo v lidských silách vše zachytit,když 
kongres probíhal denně prakticky od 8,30 do 21,00 hod.ve více 
sekcích či pracovních skupinách současně.S výjimkou hlavních 
přednášek tomu tak bylo po celou dobu kongresu:program probí
hal souběžně vždy v 6 až 7 přednáškových sálech a místnostech«

Hlavních přednášek bylo uskutečněno celkem 15,zahajovací 
přednášku na témě "Věda v Řezně:J.Ch.Schaeffer a Botanická Spo
lečnost" přednesl A.Bresinsky,čestnou přednášku "Molekulární 
aspekty stárnutí-fakte a perspektivy" K.Esser.Následovalo pak 
13 dalších přednášek s názvy:"Aerologie a zdraví-úloha výtru
sů hub šířených vzduchem v chorobách dýchacích orgánů"/J.Lo - 
cey/; "Význam mykologie v lékařství"/O.Male/;"í^ykorrhizy v e- 
kosystémech"/D.J.Read/; "Lišejníky a člověk"/D.H.S.Bichardson/; 
"Nové druhotné metabolity Basidiomyeetů"/W.Steglich/;"Bůst a 
vývoj hub:molekulární perspektivy//J.G.H.Wessels/; "Neotenie 
ve fylogenii hub"/H.Kreisel/;"Analogie a homologie ve vývoji 
lišejníků"/J.Poelt/;"Výuka mykologie"/J.Webster/; "Houby a och
rana přírody"/E.J.M.Arnolds/;"Mykologové,mykologie a blotech-
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oologie“/J.D.Miller/; ."'Modifikované ematoxiny s felotoxiny 
pro biochemický,biologický a lékařský výzkum"/H.Faulst}ch/; 
"Význam siderophorů v růstu hub,sporulaci a klíčení spor" 
/G.Winkelmaniv'.Z uvedených, přednášek mně zaujala zejména 
přednáška D.J.Reede o mykorrhizách v ekosystémech,její hloub
ka pojetí však nemohla než přesvědčit posluchače,jak vše 
souvisí se vším, a jak obezřetně je nuto v tomto směru uva
žovat i postupovat.Zajímavá byla i přednáška H.Kreisela a 
velmi pečlivě připravená,avšak nadmíru pesimisticky laděná 
přednáška E.J.M.Arnoldae k ochraně hub.Nicméně jeho memen
to nutno alt na zřeteli,i když ne vždy jsem sdílel jeho 
skepsi.

Sympozia probíhala,jak již uvedeno v 7 sekcích,a to ná
sledovně: Sekce A:Systernatiká a evoluce: 1.Definice a zákla
dy systému hub,2.Nová systematika Ascomycetes/mimo lišejní- 
ků/,3*Systemstika a taxonomie lišejníků,5.a+b Heterobasidio
my čety I.a II.,6.Homobasidiomycety,7.a+b Kvasinky I.a II.,
8.Nedokonalé houby/Fungi imperfecti/,9.a+b Tropické houby 
I.a 11,10.Lichénikolní a fungikolnl houby.

V této sekci jem sledoval některé přednášky v sympoziu 
A6,např.H.Besla k použití sekundárních metabolitů v systema- 
tice čel.Boletaceae,M.Mosera o vztazích mezi rodem Cortina-, 
rius a ostatními rody ,W.Jlilicha o struktuře a ornamentice spov 
u Gesteromycetes a H.Kreisela k problematice rodu Calvatia
a dalších.Zajímavé přednášky v sekci A9b k tropickým houbám 
z Kolumbie a Kostariky měli E.E.Halling a G.JS.Mueller .Dále 
zde R.H.Petersen hovořil o již.části Appalačského pohoří ja
ko refugiu či hranici nejsevernějšího výskytu skupin tropic
kých hub,a L.Ryvarden o tropických chorošovitých houbách. 
Jakkolik toto téma je pro nás Středoevropany poněkud vzdá
lené, přece jen v souvislosti s globální mykogeografií vede 
k řadě zamyšlení o paralelním vývoji některých hub či jejich 
skupin.Např.na diapozitivech R.E.Hallinga defilovaly v okru
hu rodu Collybia druhy utvářením plodnic totožné či silně 
připomínající některé druhy naše,avšak lišící se např.barva
mi či mikroznaky.

V pracovních zasedáních této sekce pak proběhly přednáš
ky soustředěné v sezení AW-1 ityxomycety,/AW-2 vypuštěno/,AW- 
3 Systém Ascomycetů,AW-4 Xylarioidní houby,AW-5 Terminologie 
Uredinales,a pro mne nejzajímavější AW 6 Cortinariaceee/s pří
spěvky K.Hoilanda,D.Lamour,T.W.Kuypera,K.Bendiksena k růz
ným druhům a problémům v rodu Cortinarius,E.Horaka k rodu 
Galerina a J.Vesterholta k rodu Hebeloma.a dále pak AW-7 Ta
xonomie a biogeografie vybraných čeledí Agaricales s nesmír
ně zajímavým příspěvkem C.Base o taxonomickém významu acro- 
physalidickýeh elementů u lupenatých hub,zejména rodu Lima- 
cell8,Squamanita,Pluteus,Volvariella a Amanita.Bohužel v té
to poslední skupině pro onemocnění R.Singera odpadl jeho jis
tě zajímavý a očekávaný příspěvek,jakož i další příspěvek 
L.Guzmán-Davalos,dcery mexického mykologa G.Guzmána k mexic
kým druhů rodu Crepidotus.Přítomní mohli vyslechnout jen ješ
tě příspěvek M.E.Noordeloosa k taxonomii a biogeografii En- 
tolomaceae.

Sekce B: Morfologie a ultrastruktura:l.Struktura a funk
ce rhizomorf,pletiva a vláken hub, 2.Anatomie a ultrastruk- 
ture u Endogonales,3.Struktura u mykorrhiz,4.Funkční a struk
turální aspekty během diferenciace infekčních struktur hub,
5.Morfogeneze u askoaycetů/včetně lichenizovsných taxonů/,
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6.Morřogeneze u basidiomycetů,7 .Diferenciace hyf,8.Ultrastr uk- 
tury dělení jádra.V této sekci jsem sledoval jednu ze dvou 
přednášek R.Agereree v první skupině,a dále příspěvky P.Cud- 
lína et al.k rozlišování ektonykorrhiz 4 druhů ryzců na doug
lasce a A.Lepšové o ektomykorrhitických houbách smrkovích po
rostu na Šumavě.V této sekci proběhla jen jedna pracovní sek
ce k morfogenezi lišejníků.

Sekce C¡Ekologie:1.Funkční ekologie mykorrhlz,2.Znovuosífi- 
lení hory sv.Heleny rostlinami a houbami,3.Biologie houbových 
populací,4.Ekologie vodních hyfomycetů,5.Chemie vzájemného 
působení mezi houbami a hmyzem,6.Ekologie mořských hub,7.Bio
logie houbových endofytů,8.Rozdělení lichenizovanýeh a ne 11- 
chemizovaných hub na jižní polokouli,9.Ekologické úloha lišej
níků,10.Ekologie oomycetů.Z vlastních sympozií jsem sledoval 
pouze přednášku M.F.Alena o invazi a vytvoření houbových ay- 
korrhiz na sopečných uloženinách hory sv.Heleny.Mnohem pří - 
tažlivější byly přednášky v pracovních skupináchsCW-1 Biolo
gie termofilních plísní,CY/~2 Ekologie koprofilních hub,CW-3 
Zásadní problémy středomořské lichenologie,CW-4 Lišejníky a 
znečištěni ovzduší,CW-5 Mapování makromycetů,CW“7 Arktická a 
alpinské mykologie,CW-8 Obligátní anaerobní houby,zejména v 
CW-5,kde byl mj.přednesen i příspěvek B.Hlůzy,P.Lizonš a F. 
Kotlaby k mapování makromyeetů v Československu.

Sekce D:Genetika a fysiologie:1.Struktura a biosyntáza 
složek buněčných stěn hub,2.Biologické a fysiologieké. aspek
ty dimorfismu hub,3 .Mechanismy dovolující houbám odpovídat 
na stress,4.Biochemické a genetické aspekty interakcí mezi 
rostlinou a patogenem,5.Molekulární genetika a morfogeneae 
u kvasinek a hyfových hub,6.Extrachromosomální genetické 
částice,7 .Transformační systémy u hyfových hub,8.Fysiologie 
a genetika mykorrhiz,9.Procesy spojování/mating/ u hub.Vzhle
dem k odtažitosti témat jsem se nezúčastnil žádné přednášky 
sympozií sni pracovní skupiny DW-l:Metabollsmus uhlohydrátú 
v houbách.

Sekce E:Biotechnologie a splikovené mykologie:l.a+b.Bio- 
syntéza metabolitů houbami I.a II.,2.Houby jako Škodící orga
nizmy,3.Houby a potrava,4.neuskutečnilo se,5.Biotechnologie 
hub vyvolávajících bílou hnilobu dřeva,6.Metody raykologické- 
ho zkoumání potravin.Pracovní skupiny této sekce se pak věno
valy těmto tématům: EW-1 Dřevomorka/Serpula lacrymans/-biolo- 
gie,škody a kontrola,EV/ 2-vypuštěno,EW 3 Aspergillus a lidské 
zdraví,EW-4 Škodlivé účinky hub a EW-5 Mykologie hub v budo
vách. Pres několik velice zajímavých přednášek-např.G.A.Stro- 
bela o využití phytotoxinů rostlinných patogenů jako modelu 
pro nový typ herbicidů,k problematice dřevomorky/včetně prob
lematiky právních pohledů/, a také k problematice včasného 
zjištování intoxikace pavučincl od naší pracovnice B.Baudi- 
Sové-nebylo možno zvládnout vše.

Sekce F; Patologie: 1.Houboví škůdci obilí,2.Fýtopatoge- 
nické houby z půdy,3.Lesnické patologie:mykologické hlediska,
5.Použití hub k biologické kontrole,6.Epidemiologie houbových 
patogenů rostlin,7.Mechanismus a činnost fungicidů,8.Hezis - 
tence vůči fungicidům,9-Biochemické a genetické aspekty vzá
jemného působení rostlin a hub. Přednášky těchto sympozií 
stejně jako i pracovních skupin FW-2:Phytophthora a Fff-3:Rod 
řythium přinesly zajisté mnoho zajímavého pro specializované 
badatele.
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Sekce G:ZvláStní témata l.a->b Chemotaxoromie I.e II. ,2. 
Počítače a systém informatiky.Sbírky kultur,4.vypuštěno,5. 
Nomenklatura dle Botanického Kódu,6.Techniky s přístroje v 
mykologii,7.Příjem těžkých kovů a radionuklidů houbami,8.Tes
ty kompaktibility jako technika při studiu systemetiky a po- ' 
pulace basidiomycetů včetně pracovních skupin GW-1.Demonstra
ce počítačů,G’A'-2 :Současné činnosti a budoucí spolupráce při 
světové taxonomii Uredinales a GW-3slfyfcologická výuka a vý
chova přinesly opět mnoho zajímavého.at to již byly teoretic
ké úvahy a praktické využití počítačů v registraci údajů, v 
statistických analýzách,určování hub,mapování hub apod.Oblast 
nomenklatorické problematiky postrádala přítomnosti kritiků 
a oponentů,zejména K.Singera.Z příspěvků k problematice při
jímání radioaktivních prvků houbami pak mne zaujala přednáš
ka A„Beisinger8 a A.Bresinského o vztazích této aktivity k 
jejich postavení v systému hub a v ekologii.

Jsem si vědom,že předchozí výčet je poněkud únavný a má
lo přehledný; ne jinak tomu bylo i na vlastním kongresu. Při
tom jsem se ještě nezmínil o cca 700 posterech,které byly sou
částí kongresu.Jejich množství bylo i důvodem,proč musely být 
rozděleny do dvou časových etap a nemohly být tedy prezento
vány dále než 3 dny.I když zde vzhledem k jednotné řeči kon- 
gresu/tj.angličtině/ k zmatení jazyků nedocházelo,přece jen 
přes bezvadnou organizaci měl kongres jakési babylonské di
menze.Za jisté každý specialista zde našel to,co ho zajímalo, 
osobní a odborné kontakty se zde navazovaly ve- velkém měřít- 
ku,avšak přece jen ve mně zůstával jistý stesk po mnohem in
timnějším prostředí evropských mykologických kongresů.Ale byl 
to první kongres tohoto druhu,kterého jsem se zúčastnil a 
snad je nutno si na podobné dimenze zvyknout.

V rámci kongresu byly uskutečněny i následující výstavy:
I.Historie botaniky a Botanické společností/1790-1990/ v Běž
ně, H .  Historie mykologie v Bavorsku/A.Bresinsky/.III.Obrazy 
/akvarely/ vyšších hub /autorů A.Dermeka,E.Ludwiga a K.Marx- 
mtlllera/.IV.Houby na známkách/H.P.Molitoris/.V.Vědecká lite
ratura k mykologii/Knihkupectyí Lehmanns/.VI.Výstavka "Novo
ročenky mykologů z celého světa"/J.KuthanAVýstava I. byla 
uspořádána v muzeu v Řezně,výstavy II.-IV.v ústřední knihov
ně university a výstavky V.a VI. v konjresovem středisku ve 
foyeru Auditoria maxima.Výstavky nepochybně zpetřily dění na 
kongresu, a vzbudily značný zájem.Uspgřadatelé vydali u příle
žitosti kongresu 3 pohlednice/město Bezno,vyobrazení houby 
Cortinarius glaucopus a rostliny Cytisus ratisbonensis z dí
la botanika a mykologc J.Chr.Schaeffera,který v 18.století pů
sobil v Bezně/,áéle pak bylo zhotoveno zvláštní razítko s da- 
tem prvního dne kongresu-toto působilo zejména esteticky ve 
spojení se zvláštním lístkem s přítiskem a kresbou houby Ca- 
tathelasma imperiále od A.Dermeke,kterou vydalo u příležitos
ti výstavky jeho akvarelů Slovenské národně múzeum v Bratis
lavě.

V rámci kongresu probíhaly zejména ve večerních hodinách 
promítání vědeckých filmů a videozáznamů z nejrůznějších obo
rů mykologie,některé z nich byly výslovně určeny pro výuku 
studentů.Filmy se převážně týkaly problematiky nižších hub, 
filmy,zabývající se makromycety,ukazovaly mj.zajímavé záběry 
uvolňování výtrusů u stopkovýtrusých i vřeckatých hub.

Předkongresových a pokongresových exkurzí bylo uspořádé-
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no celkem 5,dále pak byly uskutečněny dva pracovní semináře, 
jeden k problematice Ophiostomatales v Bad Windsheim,druhý 
pak k identifikaci a charakterizování ektomykorrhiz v Mnicho
vě. Předkongresové exkurzi v rakouském Obergurglu/elpinská a 
subalpinské houby,zejména Agaricales/ se zúčastnil R.Fellners 
dvou dnů pokongresových exkurzí v okolí Řezná jsem se pak 
mohl dík laskavosti pořadatelů účastnit bezplatně sám.Dalších 
tří exkurzních akcí /Aphyllophorales v okolí Řezná,parazitie- 
ké houby v Davosu-Svýcersko a Aphyllophorales v Bavorském le
su se evidentně nězúčastnil žádný z našich účastníků kongresu.

Věřím,že o exkurzích v Rakousku bude referovat v Mykol. 
listech či České mykologii R.Fellner.Za svou osobu mohu podat 
jen krátkou zprávu ze dvou exkurzí a to do oblasti JZ od Sez
ná, tj.do Penker Tal ve Francké Juře se smrčinami nebo teplo
milnými porosty buků a habrů,ojediněle se zde vystytovsla i 
jedle.Toto poměrně suché údolí s vápencovým podkladem bylo 
vzhledem ke kritickém stavu srážek v Bavorsku prakticky bez 
hub.Ze zajímavějších druhů byla sbírána zde Simocybe centun- 
culus,Melastize chateri.Conocybe auřea aj. Druhá exkurze,kte
ré jsem se účastnil,pak vedla do předhůří Bavorského lesa ne 
SZ od Rezna,do údolí Ellbachtál s porostem smrku,na teplých 
stráních dubu/Q.robur/ a habru,ojediněle se zde vyskytoval i 
jilm,jasan,bříze a osika.I zde byl výskyt masitých druhů hub 
velice malý,navíc vzhledem k svému odjezdu těsně po návratu 
z exkurze jsem sběry dalších účastníků nemohl zaznamenat.Ex
kurze byly velmi dobře organizovány,rovněž prostor a prost
ředky ku studiu,které byly k dispozici na univerzitě.Snad za 
zmínku stojí,že při návratu se autobus zastavil u Walhally, 
kde pod mohutnými duby účastníci sbírali dvě hřibovité houby: 
Boletus satanas a B.radicans.Celkově mohu tedy obě exkurze 
hodnotit spíše jako příjemné procházky a diskuse s některými 
účastníky jako byl A.Breslnsky,H.Besl,IT.Kreisek,S.Wasser,R.A. 
Mailing,G,M.Mueller,H.Marxm&ller a dalšími.

Ještě zbývá zmínit se o některých formálních i neformál
ních bodech.Kongresu předsedal prof.J.Poelt/Graz,Rakousko/, 
grof. M.Moser/Innsbruck,Rakousko/ a prof .E.IHSller/ZELrich, 
Švýcarsko/.Hlav ní tíha organizace spočívala ha prof„A.Bresin- 
ském/hl.sekretář/ a prof.H.P.Molitorisovi/předseda místního 
organizačního výboru/ a sekretariátu kongresu,který zejména 
při registraci účastníků byl vytížen na maximum.

Ve svém závěrečném projevu prof.Poelt přednesl zaslouže
nou kritiku na adresu anglické a americké výslovnosti latin
ských názvů hub,se kterou nebylo možno než vřele souhlasit. 
Nešlo zde jen o problém výslovnosti,zda.např "dcero" či "ki- 
kero"/o itelizujícím "čičero" ani nemluvě/',ale o komolení, 
které mění latinu v cosi nepopsatelného.Účastníci byli se
známeni i s novým vedením IMA a tím,že místem uskutečnění 5. 
IMC se má v r.1994 stát město Vancouver v Kanadě.

V rámci kongresu byly uspořádány 4 párty,resp.recepce.
Dne 27.8.to byla "Informal reception" čili get-togeether 
party s pohoštěním ve foyeru Auditoria maxima.Večer dne 29.
8.uspořádala starostka města Řezná v nové radnici recepci 
pro zvané účastníky na nádvoří kláštera,přiléhájícího k chrá
mu minoritů,kde před recepcí byl uspořádán varhanní koncert 
z děl J.S.Bacha a místních umělců.Oficiální "Congress din - 
ner" 31.8.večer probíhalo v sálech menzy a poněkud trpělo 
/zejména ve své první části/přítomností nadměrného počtu
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účastníka,tedy omezenou možností přecházet e těšit se ze spo
lečnosti více osob,než jich právě celkem náhodně zasedlo k 
danému 3tolu.Teprve později,při hudbě a tanci,se mohly tvořit 
variabilní skupinky společnosti.Konečně odpoledne 3.9.se kona
la "Farewell Party",tedy rozloučení s pečenými párky,zelím a 
především pivem.Pivo ostatně nechybělo v míře dostatečné i 
při předchozích společenských akcích,zde však jeho popíjení 
bylo doprovázeno i dechovkou univerzity,jejiž řízení v pokro
čilejší době převzal přechodně i prof.Bresinsky.Moc mně po
těšilo,že se zde ozvaly i české pochody/"Aus Btthmen"/ včetně 
onoho známého "My Češi jsme muzikanti,nás zná celý svět, kdo 
se na nás opováží.zahrajem mu hned!? A tak snad lze doufat v 
dobrý vývoj vztahu nejen mezi kolegy,ale i mezi nejbližšími 
našimi sousedy.

Jeden výtisk,abstrakta přednášek a posterů bude k dispo
zici v knihovně CSVSM/361stran/,seznam účastníků a další ma
teriály pak u autora tohoto příspěvku.

Zájemce o zprávu z IMG 2 ,Tampa,Florida 1277,odkazuji na 
příspěvek Z.Urbana a M.Otčenéška,otištěný v České mykologii 
32/2/:123-127/1978/,podobně z IMC 3,Tokio,1983 na příspěvek 
Z.Orbana v Čes.mykol.38/l/:168-172/1984/.

Jan K u t h a n
I H .  MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ PRO MYKOLOGICKČ STUDIUM ŘÁDU RUSSU- 
LALES A BQIETALES-6.-9.IX.1990 CASTELNUOVO MONTI.ITAUE

V pořadí již třetí seminář/druhý,jehož jsem se zúčast - 
nil/,který pořádá každé dva roky Ekologická společnost G. 
Bresadoly-skupina v Reggio Emilia v kouzelném horském městeč
ku Csstelnuovo Monti.ležícím v nadm.výši asi 700 m n.m. pod 
roma^ickou skálou Bismantova/1047 m/,což je vypreparovaná 
výplň sopouchu někdejší sopky.Předhůří Reggijských/Etrus - 
kých/ Appenin se zde již začíná zvedat až k hřebenu,který 
leží asi 30 km jižně až jihozápadně od městečka a dosahuje 
horou M.Cusna/2120 n/ zde své největší výšky v Reggijském 
okrese,aby pak v JZ směru pohoří klesalo k Ligurskému moři.

Seminář v Castelnuovo Monti je pořádán v Casa dello Stu- 
dentfe di Castelnuovo Monti/ubytovéní,přednášky/,v Centro 
Culturale Policalente/studium nasbíraného materiálu,výstav
ka/ a při exkurzích na lokality v blízkém i vzdálenějším 
okolí.Semináře se účastní kromě mykologů z Itálie vždy i ně
kolik pozvaných hostů ze zahraničí,kteří jsou hosty pořáda
jící společnosti.Program probíhá tak,že ráno jsou vždy exkur
ze, odpoledne pak studium a určování nasbíraného materiálu,ve
čer pak přednášky. „

Exkurze jsou zaměřeny na řadu lo kalit,porosty zde jsou 
v nižších polohách převážně Iistn'até7s výjimkou výsadby Pi- 
nus nigra/,ve vyšších polohách pak jehličnaté i listnaté 
resp.smíšené.Tak zhruba mezi 600-800 m jsou to porosty Guer- 
cus cerris,Q,pubescens a Ostrya carpinifolia,mezi 800-1000 m 
Castanea sativa event.Fagus sylvatica,nad 1000 n pak porosty 
Pieea axcelsa s ojedinělými Abies alba nebo porosty Fagus 
sylvatica případně smíšené,a to až do výše cca 1500 m n.m. 
Zejména krásné a pro nás nezvyklé jsou staré kaštanové háje 
na terasách.

Bohužel i zde jako v záp.a stř.Evropě se projevil vliv 
malých srážek,takže sběry hyly poměrně skrovné.Nicméně jsem 
zde zaznamenal celkem 42 vystavených druhů holubinek a ryzců
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/mj.Russula viscida,H»emoenolens,B.raustelina,B.brunnisoViole- 
cea,R.eleeodes,R.carpini pod 0strya,R,'decipien3,LBctarius rep- 
resentaneus,L.azonites,L.insulsus,L»violascen3,I,.voleiaus var. 
oedematopus,I,.cremor,L.ob3curatus pod Alnus ej,/ a 12 druhů 
hřibovitých hub/mj.Boletus erythropus var.discolor,Qyrodon 
lividus, Gýroporuš cyanescens,Boletus fe cht ner i,B.impolitus, 
B.calopu3,B.poikilochromus aj./. Posléze zmíněny B.poikilo - 
chromus PBder je velmi zajímavým druhem z okruhu B.puiveru
le n tas Opat.,od kterého se však liší některými znaky.

Výstavka pro veřejnost uspořádaná organizátory obsahova
la samozřejmě i jiné skupiny hub,mj.jsem měl zde možnost stu
dovat některé podzemky,štavnatkov íté houby/Hygrophorus fusco- 
albus,ff.latatibundus=L.limacinus/ a získat zajímavý srovnáva
cí materiál lošákovitých hub a dalších skupin.

Ze zahraničních hostů zde byl přítomen ještě B.Courtecuisse 
/TVwruie/,E.Herches s chotí/Eakousko/,G„Bedeuilh a P.Bertea/Fran- 
cie.Bohužel někteří zahraniční hosté,kteří dříve účast přislí
bili,se pak omluvili/M.Bcn z Francie,W.Jůlich a T.Kuyper z Ni
zozemí a M.Kzmány z Humunska/,takže místo 7 přednášek se us
kutečnilo jen . 5.P.Cazzoli měl příspěvek na téma "Hřiby okru
hů Luridi a Purpurei",velmi aktivní G.Šimonini k okruhu Bole- 
tus setanas,G.Redeuilh. na téma "Pozorování u druhu Boletus ar- 
meniacus",sám pak jsem přednesl studii "Kýkorrhizní partner - 
ské dřeviny hřibovitých hub/Boletales/ Evropy s severní části 
asijsxeno Kontinentu".Dále pak z iniciativy G.Bedeuilha zde 
byl ustanoven komitét pro sjednocení jmen hřibovitých hub/Bo
letales/ v Evropě.Bližší informaci a výzvu ke spolupráci při
neseme v některém z dalších čísel Itykologických listů.

Jan K U t h a n
SETKÁNÍ ČESKÍCH A SLOVENSKÁCH MYKOLOGS VE SLÁNSKÝCH VĚŽÍCH .
22.IX.-29.IX.199Q.KOKOSOVCE-SIGORD

Sekce pro mykofloristiku a mykocenologii ČSVSM při*ČSAV 
uskutečnila svou každoroční akci,spojenou se seminářemtleto3 
na východě Slovenska v krásném prostředí Slánských vrcnů.

Práce,spojené s organizací,neprobíhaly tentokráte hladce. 
Předběžně se přihlásilo 76 osob,závazně pak 65,avšak v posled
ních týdnech před akcí další osoby účast odřekly,jiné nepři
jely.Jistě zde hrály roli zejména dopravní náklady,dík zvýše
ní ceny jízdenek a pohonných hmot; jinak se podařilo ohléše - 
né náklady na ubytování a stravovaní vpodstatě dodržet.Akce 
se tedy celkem zúčastnilo 48 osob a několik osob z Prešova a 
Košic,které pomáhaly při organizování setkání a jako průvodci 
při exkurzích.

Zde je nutno vyslovit jménem všech účastníků i Sekce dík 
za obětavou pomoc při organizaci celé akce ing.M.Bsbejovi z 
Prešov8/jakož i za starost při organizování výstavky a před
nášky pro veřejnost v Prešově/,a dále dr.J.Durčekovi a L.Dur- 
čekovi rovněž z Prešova za organizátorskou a průvodcovskou 
činnost.Dik patří rovněž i ONV a MNV v Prešově,Okresnímu vý
boru SZOPK v Prešově a dalším kulturním a osvětovým organiza
cím, jakož i Slovenské štátné pojištovně,které akci podporova
ly a zčásti i sponzorovaly. ,

Účelem setkání bylo poznání a dokumentace mykoflory Slán
ských vrchů a zejména jejich přír.rezervací,prohloubeni prak
tických a teoretických poznatků v mykologii účastníků Setká
ní, přispět k akcím "Mapování jedovatých druhů hub v ČSFR" a

25



"Mapováni vzácných druhů hub ns Slovensku" dalšími údaji,při
pomenout si jméno a dílo významného přírodovědce,znalce hub, 
publicisty e pedagoga Fridricha Hezslinszkého/1816-1886/, 
který téměř 50 let působil na kolegiu v Prešově,a konečně 
uskutečnit seminář sekce na téma "Houby rostoucí v ekologiích 
ovlivněných činností člověka",

V sobotu 22.1X.1990 proběhla prezentace a ubytování účast
níků v hotelu Sigord,od neděle 23.IX.do pátku 28.IX.pak den
ně v dopoledních hodinách probíhaly exkurze,v pozdějším od
poledni pak určování hub,a ve večerních hodinách přednášky 
semináře.V úterý 25.IX.byla v Prešově v Domě PKO zahájena vý
stavka hub pro veřejnost/cca 140 vystavovaných druhů/ a téhož 
dne pak se zde uskutečnila i přednáška pro veřejnost,kterou 
jsem zde přednesl na téma"Houby kolem nás".

Je nutno se ještě zmínit,že v neděli 23.IX.1990 byli účast
níci při slavnostním zahájeni pozdraveni zástupci města i ok
resu Prešov,jakož i zástupcem OV SZOPK.

V rámci semináře byly předneseny následující přednášky: 
J»Kuthan:Houby v ekologiích ovlivněných činností člověka;J. 
Gáper:Specializécia drevokezných húb na jednotlivé skupiny 
dřevin v sídliskách Slovenska; J.Baierrlfykoflora skládky pi
lin u teletníku Radvanice; J.Kuthan:Houby skleníkové kultury 
salátových okurek v skleníku Sempra Paskov"; M.Semerdžieva: 
Význam sbírky kultur stopkovýtrusých hub;e krátká 3dělení 
E.Skóly:Zajímavé druhy hub na výsypkáeh hnědouhelných dolů 
SHD a T,Papouška:Houby na hrázích rybníků v jižních Cechách. 
Několik dalších příspěvků se bohužel pro absenci přednášejí
cích neuskutečnilo a budou zahrnuty do připravovaného sborní- 
ku.Zde bude rovněž uveřejněn seznam i s adresami účastníků a 
soupis hub,sbíraných na jednotlivých lokalitách.

Zvláštní příspěvek humorného ladění na téma "Hehubárske 
nálezy" přednesl na společenském večeru dne 27,IX.1990 J.Sand, 
který dokázal nejen přispět slovem k dobré náladě večera,ale 

rovněž-spolu s dalšími přáteli,zejména V.Kabátem e D.Mlynar- 
číkgm,připravit pro všechny účastníky i lahodnou ochutnávku- 
ehutovku z nasbíraných jedlých hub.

Exkurze přinesly bohaté sběry hub,i když i zde byl jejich 
růst jistým způsobem poznamenán letošním suchem.Tak kupř. 
skoro vůbec chyběly zde holubinky a některé další skupiny 
hub.To ostatně bude možno nejlépe posoudit z připravovaného 
soupisu.Naproti tomu zde byla sbírána řada vzácných a zajíma
vých druhů,ze jména 25.IX.při návštěvě Herlán v zdejším parku 
a lesoparku.Jen zcela namátkou bych se chtěl zmínit o sběru 
Volvariells caesiotincta,Stropharia inuncta,Stropharia albo- 
nitens,Lentinellus flabelliformis,Lepiota pseudohelveola,Li- 
macella cf.persoonii,Russula pumila,Lactarius lilacinus,Gri- 
fola frondosa,Inonotus cbliquus/imperf.i perf.plodnice/ aj.

Sborník přednášek spolu se soupisem sbíraných druhů/cca 
400-500 druhů obsažených ve více jak 1000 záznamech/ vyjde v 
1.pololetí 1991 jako další v řadě sborníků CSVSM.

____________________________________ Jan K u t h a n
Sekce pro mykofloristiku a mykocenologii zamýšlí uspořádat v 
druhé polovině záři 1991 seminář na téma "Výzkum a ochrana 
hub v přírodních rezervacích II." a to v již.Cechách v oblas
ti Novohradských hor-Slepičích hor.Seminář spojený s exkurze
mi by trval asi 5 dnů,z toho 2 víkendové.S ohledem na omezené 
ubytovací možnosti nemůže počet účastníků přesáhnout 42 osob.

■■ 26



Žádám všechny zájemce o tuto akci,abe se předběžně při
hlásili na adr.Ing.J.Kuthan,Opavská ll2?,?08 00 Ostrava do 
konce ledna 1991 a to na korespondenčním llstku/ne v dopisu/, 
aby si tak přednostně zajistili zasláni přihlášky s podrob
nými údaji. jgj,

20.KONFERENCE MYKOLOGŮ TŘÍ ZEMÍ / DREILBNDERTAGUHG/
Jednou z nejstarších pravidelných mykologických akci na 

nešem kontinentě jsou konference mykologů tří zemí-Rakou3ka, 
SRN a Svýcarska/DreilSndertagung/.Jejich tradice byla sapo - 
čata již v r.1956.Ve dnech 9.-15.IX.1990 se uskutečnil již 
jeji jubilejní 20.ročník.Pořadatelejg bylo tentokráte Rakous
ko,konkrétně Institut botaniky vídenské university a Rakouské 
mykologická společnost,a místem konání se stalo příjemné,asi 
patnáctitisícové městečko Korneuburg v dosahu vídenské měst
ské dopravy.Vytvořilo velmi dobrou atmosféru pro asi 110 
účastníků z 9 z^mí/Ceskoslovenska,Itálie,NDR,Nizozemí,Rakous
ka, SRN,Švédská,Švýcarska á Velké Británie/.Ze známějších osob
ností byli přítomni např.F.Bellu,D.Benkert,J.Breitenbach, B.
Ce tto, C .Furrer-Zi ogas, M. Herrmann, F. KřSnzlin, T. Lohmayer,M.Mo- 
ser,M.E.Noordeloos,T. J. Palmer, O.Persson,H.Er illinger, A. Runge, 
J.A.Schmitt a J.Schreurs.Z našich mykologů se akce na pozva
ní organizátorů zúčastnil autor tohoto příspěvku a na pár 
dní přijeli také J.Hlaváček a C.Kosina.

Slavnostní zahájení na radnici v neděli 9.IX.V podvečer 
bylo rámováno projevy W.Peterla/starosty Korneuburgu/,zástup
ce zemského rady a prof.M.Mosera/předsedy Rakouské mykologic- 
ké společnosti/.Na závěr slavnostního večera pozval starosta 
města přítomné na recepci,kde mohli ochutnat nejen místní 
speciality,ale i velmi chutné víno.Další dny už byly ryze pra
covní.V pondělí,úterý a pátek se konaly polodenní a ve středu 
celodenní exkurze do bližšího i vzdálenějšího okolí Vídně. 
Všechny byly děleny na dvě části,takže se v průběhu týdne us
kutečnilo celkem 8 exkurzí.Zúčastnil jsem se exkurze do okolí 
Egelsee u Kremsu/porosty kolem jezera/,do okolí Kronbergu 
/teplomilná doubrava s dubem cerem/,rašeliniště"I,ockermoor" 
nedaleko Gbstlingu/krásná vrchoviště s typickou bohatou kvě
tenou ve vápencové části předhůří Alp/ a lučních lesů "Lobeu" 
v okolí Vidně.Díky značné obětavosti pořadatelů,kteří vedli 
v patrnosti 42 lokalit/!/,které ještě před konferenci objeli 
/!!/ a podle růstu hub vybrali ty nejvhodnějši,byly exkurze 
úspěšné.I když převládaly drobné houby/hnojníky,helmovky, 
špičky,křehutky aj./,byla většina účastníků spokojena.Ze za
jímavých nálezů bych uvedl např.Bolbitius variicolor,Cortina- 
rius speciosissimus,Dermocybe palustris,D.sanguinea,D.uligi
nosa, Gomphidius roseus,Lactarius lilacinus,Leucopaxillus mec- 
rocephalus,Russula pumila aj.

Po tři úvodní večery probíhala přednášková část setkáni. 
Uskutečnilo se celkem 10 přednášek v rozsahu většinou 30-50 
minut,se kterými seznámili přítomné V.Antonín,D.Benkert,M. 
Herrmann,T.Lohmayer,M.E.Noordeloos,T.J.PalmerjH.Prillinger, 
I.RimoczijD.Seibt a H.Schmid.Ve čtvrtek byl pro účastníky 
připraven dožínkový večer ve vídenské čtvrti Grinzing,který 
jen umocnil přátelskou atmosféru celého setkání.

Závěrečný ceremoniál se uskutečnil v pátek 15.IX.odpoled
ne, kdy se s účastníky jménem organizátorů rozloučili prof.M.
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Moser e A.Heusknechť e paní A.Runge pozvala přítomné na příš
tí ročník„který se buče konat v říjnu 1991,tentokráte nedale- 
ko Hannovefru v SRN.

Závěrem se sluší poděkovat organizátorům za nezměrnou ná
mahu s jakou toho setkání připravovali i řídili.Jejich záslu
hou vše klapalo perfektně.Za to jim patří velký dík.

Opět se ukázalo,jak důležité je pro mykology/a nejen pro 
ne/ umožnění volného cestování do zahraničí.Možnost osobního 
kontaktu a konzultací s mykology jiných zemí je jak neoceni
telnou zkušeností,tak i nutným předpokladem dalšího rozvoje 
odborné práce.Doufám,že rok 1990,který byl ve znamení téměř 
hromadného výjezdu našich mykologů do zahraničí,byl pouze po
čátkem našeho intenzivnějšího zapojení do mezinárodních my- 
kologieí^eh projektů a těsnější spolupráce s kolegy v Evropě 
i zámoří.

Vladimír A n t o n í n  

itóykologická b i b l i o g r a f i e

BIBLIOGRAFICKÁ INDEX 1.-12.ROČNÍKU ČESKÉ MYKOLOGIE
V roce 1991 vyjde Sborník pedagogické fakulty Univ.Palac- 

kého v Olomouci /AUPO/ BIOLOGICA VI. Kromě prací z biologie 
a antropologie bude obsahovat také

Bibliograficky index 1.-12.ročníku České mykologie 
/1947 — 1958/.

Seznamjrodových a druhových jmen se stal nedílnou součás
tí obsahu České mykologie teprve od 13.ročníku/1959/.Protože 
byla orientace v prvních 12 ročnících pracná a časově nároč
ná* byl zpracován "Bibliografický index",v němž jsou uvedeny 
potřebné a dosud nezpracované údaje v obdobném rozsahu e po
řadí, jak jsou publikovány v současných ročnicích České myko
logie.Index obsahuje názvy více než 5 100 jmen hub a jistě 
3e stane potřebnou pomůckou pro všechny zájemce o mykologii.

Protože náklad sborníku je poměrně n4zký/300 výtisků/,mo
hou si jej zájemci předběžně zajistit v Ústřední knihovně pe
dagogické fakulty UP,771 40 Olomouc,Purkrabská ul.4./ Cena 
obdobných sborníků vydaných v uplynulých letech byla kolem 
35.-Kčs/. -bh.
AEEŽ EEHEDA/RED./í PT.ŤSEŇ OKURKOVÁ.Sbornik referátů $e semi- 
aare sekce pro fytopatologickou mykologii CSVSM při ČSAV,ko
naného dne 14.III.1990 v Praze.-Stran 1-64,Praha 1990,cena 
18.—/bez poštovného/.

Předkládaná jnonografie je souborem referátů,které byly 
předneseny na stejné téma na semináři,organizovaném dne 14. 
^řezna 1990 v Praze sekci pro fytopatologickou mykologii při 
CSVSM.Z předmluvy editora vyjímáme:

"V úvodní části monografie jsou podrobně rozebrány otáz
ky,týkající se taxonomie patogena a jeho postavení v rámci 
rozsáhlé skupiny perpnosporélnich hub.Zásadní kapitolu před
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stavuje? pojednání o biologii a ekologii plísně okurkové,v němž 
jsou kriticky zhodnoceny dostupné informace ze zahraničí i do
mácí literatury.V části o principech chemické ochrany jsou po
dány základní informace o možnostech aplikace jednotlivých 
skupin přípravků. Na tuto obecnou část navazuje kapitola o 
praktických poznatcích s chemickou ochranou,získaných v posled
ních letech v Československu.Monografii uzavírá krátká informa
ce o možnostech využití biologické ochrany při kontrole plísně 
okurkové."

Autory jednotlivých kapitol jsou:Ing.P.Ackermann,CSc.,Ing. 
E.Korbel,CSc.,Ing.A.Lebeda,CSc.,Ing.J.Rod,CSc.a Dr.V.Skalický, 
CSc. Stačí jen dodat.že prostudování sborníku přinese poučení 
a poznatky i praktikum-pěstitelům.

Objednávky„vyřizuje sekretariát Cs.vědecké společnosti pro 
mykologii při ČSAV,P.O.Box 106, 111 21 Praha 1/možna táž osob
ní koupě v Krakovské ul.l vždy v úterý a ve čtvrtek/.

Z.U.
J.KUTHAN a F.KOTLABA/red./.-VÝZKUM A OCHRANA HUB V PŘÍRODNÍCH 
'REZERVACÍCH - I.Sborník referátů ze společného semináře sekce 
pro ochranu hub a jejich životního prostředí a sekce pro my -  
kofloristiku a mykocenologii CSVSM při ČSAV spolu s odbornou 
skupinou pro otázky mykorrhiz a lesnické mykologie při CV Les
nické společnosti CSVTS,konaného dne 27.6.1989 v Praze.-Stran 
1-64,cena 20 Kčs /bez poštovného/.

V červenci tr.vydala Č3VSM další ze svých sborníků,který 
obsahuje většinu z příspěvků 8 autorů,obsahyjících výsledky 
mykologických výzkumů v chráněných územích ČSFR a příspěvky 
k problematice ochrany hub a jejich managementu v těchto úze
mích. Příspěvky .obsahu jící cenné poznatky a názory v uvedené 
problematice,se mohou stát výchozím podkladem i„příkladem pro 
budoucí mykologickou činnost v tomto směru,nebot chráněné 
území,které jsou velice často cennými refugii řady druhů hub, 
mohou poskytnout při dlouhodobém sledování i hodnotné podkla
dy pro stuium změn v'mykofloře.Sborník obsahuje následující 
příspěvky:

R.PelLner:Přísoěvek k mykofloře Milíčovského lesa v Praze. 
R.Fellner: Management hub a houbových společenstev v lesních 
reservacích. - J.Kuthan:Mykoflora SPR "Salajka" v Moravsko - 
Slezských Beskydách.-Láznička O.:Mykologický průzkum pralesa 
Žákova hora 1940-1988. - S.Sebek:Příspěvek k mykologické cha
rakteristice teplomilných doubrav u Mcel/okr.Nymburk/.-R.Spi- 
nar a V.Pravda:Zkušenosti se zřízením mykologické rezervace 
a mykologickým. režimem na lokalitě "luční". - A.VágneriHouby 
v arboretu VSZL Křtiny. - J.Valter;Výzkum a ochrana hub na 
Táborsku.Vzhledem k omezenému nákladu doporučujeme všem zájem
cům,aby si tynto sborník včas objednali.Objednávky přijímá 
sekretariát CSVSM při ČSAV,pošt.přihr.106,111 21 Praha 1.

-sš.

MYKOLOGICK3Š LISTY č.41 -„Informační orgán Čs.vědecké společ - 
nosti pro mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných lhů- 
téch a„rozsahu.„- Toto číslo sestavil J.Kuthan.k tisku připra
vil S.Šebek. - Č.41 vyšlo 30.prosince 1990.

Příspěvky a veškerou korespondencizasílejte na adresu Cs. 
vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV, pošt.přihrádka 106, 
111 21 Praha 1,tel.26 44 05.

29



Vaapola P,: Poznámky k rozlišení kostrovky bez- 
tvaré-Skeletocutis amorpha a kost - 
rovky šedavé-S.carneogrisea ............. 1 - 1

Vampola P.: Poznámky k rozlišení bělochoroše 
mléčněho-Postia lactea a choroše 
níraého-Postie tephroleuca ............ 3 - 4

Kukulka T.: Rozšíření a ekologie trsnatce lupe-
nitého na Moravě a ve S l e z s k u ....... . . 4  - 5

Kotlaba P.—Z.Pouzar: Mozkovka rosolovitá-Ascotre-
mella faginea v záp.Cechách ..........  5 - 7

Vostetek M.: Hromadná otrava hnojníkem inkous
tovým .......................   8 — 10

Fragner P.: Arthrobotrys oligospora-původce ke-
r a t i t i d y.... ................... .......  10 - 11

Urban Z.: Histoplasme ca psula Varn D a r l i n g ..........  11 - 12
Šebek S.: Nové lokality lesklokorky ploské

se zoocecidiemi..........................  12
Fellner B.-Agtonín V . : Práce na soupisu hub

CSFE I.................................. ." 13- 17
Landa J.: Russulales Newsletter-nový specializo

vaný list - výzva ke spolupráci ......... 17 - 18
Kuthan J.: Vzpomínka na MUDr.Jaroslava Veselské

ho ........................................  18
Zprávy o akcích - programy .........................  19 - 28
Mykologické literatura ........................ 28 - 29


