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Sdělení členům Č S V S M

Vážení členové ČSVSM a čtenáři Ekologických listů?
Při rozesíláni návrhu upravených stanov jsme Vás krátce infor
movali o složitostech,které Společnost v současné době stále prodělává.S postupem času 3 e mnoho nezměnilo tak,abychom aohll Sít
v jistotě,

nicméně Vás chceme seznámit se současnou situaci.

Sekretariát je stéle v Krakovské ul.jč.l, neúměrně vysoké pAjemné /celoroční propočet kolem 40.000 Ečs!/je zaplaceno do kon
ce června 1991. Podali jsme zdůvodněnou žádost o snížení nájemné
ho .Po odchodu organizačních tajemnic Bány a V.Cenklovýeh, které
se velice osvědčovaly, převzaly postupně /od ledna/povinností Ja
na Janyákové a Jarmila Kolářová,které současně pracují pro Cs.so
ciologickou společnost při ČSAV. Podle soudu nás.kteří jsme přiš
li s nimi do styku.slibují vydatnou pomoc naši administrativě a
vůbec Chodu sekretariátu. Zatím je dohodnuto,že v našem sekreta
riátu budou mít 3lužbu v úterý od 9 do 12 hod. a ve čtvrtek od
poledne od 13 do 16 hod.Jinak budou pracovat 4 pro nás v Husově
ul.č.4, 110 00 Praha 1.
Ovažuje se i o tom, umístit knihovnu do prostorů ČSAV na Ba šínovo nábřeží pod Vyšehradem.Pak by ovšem sekretářky pracovaly
dále v Husově ulici a v knihovně by byly výpůjční day.Sfejnověji
b.yla podána žádost o přidělení 2 místností v jiných prostorách
spravovaných ČSAV. Dne 26.3. hyly prohlédnuty nabízené místnosti
v Praze-Holešoviclch,ul. Malá Plvnárnl 4.
Časopis České mykologie číslo 1-2,1991 výjde z tiskárny Saše
vojsko v Praze-Vokovicích.Předběžná kalkulace tisku tohoto d v o j 
čísla není zatím nepřijatelné /asi 30.770 Kčs/,ale neznáme nákla
dy na další čísla, které dosáhnou asi sotva únosné výše.Proto
sledujeme a podporujeme akci Badv vědeckých společností ČSAV,směřující k přechodu do určitých levnějších tiskáren na Moravě.V kaž
dém případě vítáme podněty na téma: kde,za j a E ° h podmínek a za
jaké peníze tisknout Českou mykologii třeba i netradiční-',ale
dobrou technikou.bez křídových tabulí. Prosíme též o další vědec
ké příspěvky do České mykologie.
Byl též odeslán dopis na bývalého člena ČSVSM dr.A.Novaekého,
Žijícího v U.S.A., s prosbou,aby nám sdělil,zda existuje možnost
nějaké dobročinné nadace nebo bohatého příznivce,které by nám po
mohla překonat současné finanční potíže 8 Českou mykologií a vů
bec naší existencí.
Svatopluk Šebek, dlouholetý spolupracovník na přípravě Mvkologických listů,nemůže se ze zdravotních důvodů dále podílet na prá
ci na tomto časopise. Velice mu děkujeme a současně oceňujeme chut
ing.Kuthana déle spolupracovat valnou části na vydávání MD.Prosí
me zasílat příspěvky /nezapomenout na informace ze života ČSVSM,
ze sekcí,osobní.metodické,z mykologie ze světa,o knihách a mono
grafiích atd./ na adresu prof.Z.Urban,katedra botaniky UK,Benát
ské 2. 128 01 Praha 2.
Na poslední schůzi předsednictva / 6 .února 1991/ bylo mj. roz-
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hadnato nebe doporučeno:S.Šebek připraví pro jednání předsednictva
návrh upravených stanov /s ©hledem na zaslané přÍpom£nky/-viz § .
ífe výzvu Komise pro návrhy na Sieny ČSA7 byly za ČSVSM na podkladě
návrhů členů předloženy návrhy na pro?« 2Kpr.K. Re jtmánka,Dr .Se „, na
HHBr.F.KetXafcu.CSc.,Z„Pousara,CSc. a RNBr„M.Svíčka,C S c .PředseniCtvo se též vyjádřilo k úmyslům publikovaným v ML o vypracování sou
pisu velkých hub CSFE: za současné situace je možná se strany Spo
lečnosti jen odborná a morální podpora; bylo by asi též vhodná se
soustředit jen na propracovanější skupiny. Br.V.šašek podal písem
ný návrh,aby za čeetaé členy ČSVSM bylí zvolení! prof.dr.A.Bresinsky a prof.ár.H.P.Molitoriss,oba z university v Seznu /SEN/»Prosíme
ještě o další návrhy na čestné členy,abychom pak všechny mohli na
jednou s odpovědností projednat. Předsednictvo dále děkuje za pí
semné podněty »které dostalo a. dále dostává předavším od prof. Hejt
mánka, iag.Kuthana,a S.Sebka. Děkujeme též všem členům ČSVSM,kterí.
se vyjadřovali k návrhu stanov a z nichž snosí připojili své sgršlenky pro práci výboru.
■Vážení členové ČSVSM, to je zhruba vše podstatné, o co se chce
me e Vámi podělit.Další informace podle možností buá rozešleme ne
bo opět uveřejníme v ML.
V závěru doporučujeme Vaši pozornosti dvě publikace,které výjdou ve Sborníku University Palackého v Olomouci,a to:
V Rejstřík druhových jmen hub ročníků 1 - 12/1947-1958/uvedených
v České mykologii.
2/ Prafener P.et Hejtmánek M. t U!rčování dermatofýtů.
Předsednictvo ČSVSM

§ Mimořádný časový skluz ve vydání tohoto čísla ML způsobil,že je
nutno k sdělení předsednictva ČSVSM připojit následující dopl
něk redakce;
Sv.šebek vrátil úkol doplnit návTh stanov o zaslaná připomínky,
touto prací byla proto znovu pověřena původní komise pro zpraco
váni návrhu nových stanov. K návrhu stanov zaslalo 23 členů své
připomínky, 7 členů písemný souhlas bez připomínek,a zbytek na
šich členů pak s návrhem tichým duchem souhlasil.Všechny připo
mínky jsou s návrhem stanov kompaktibilnl a budou komisi projed
nány.Je však politováníhodná,že od zpracování novelizovaného ná
vrhu stanov a" předání předsednictvu uplynulo již více jak 10 mě
síců. K návrhu stanov byl podán 1 protinávrh /Sv.Šebek s podpo
rou prof.Urbana/,který vychází z korigovaných dřívějších stanov.

,_________________________ ?

__________________________ |

Redakční sdělení

Redakce ML se obrací na autory příspěvků s prosbou o pomoc,kte
ré by mohla tak podstatně ulehčit a urychlit vydávání bulleti
nu. Autoři,kteří mají možnost příspěvek předem konzultovat,a pak
jej přepsat na listy papíru A4 /max.rozměr textu 17x24 cm/ autografickou či čistě černou páskou, umožní tak přímé použití textu
pro tisk. Úpravu a řádkování je nutno volit dle vzorů v tomto či
v předchozích sešitech ML.
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Zajímavé druhy naší mykoflóry

gPlCKA LISTOŽTJKČ - M A R A S M U S SETOSUS/SQg Vw^mrar.. .MéNŽ fttsff
PRUH NAŽf MYKOFLÓRY
“ ™
■
Vladimír

A n t o n í n

Bruhy sekce Epiphylli Slhn. rodu Marasaius jsou charakter!zová-

;■? makroskopicky drobnými plodnicemi 3 bílým nebo bělavýa klobou
kem,dobře vyvinutými až redukovanými lupeny a tenkým, ohebným tře
ném,* mikroskopicky hymeniforaní pokožkou klobouku z hladkých «i
■ vzácně kartáčovltých buněk,přítomnosti eheiloeystid.kaulocystid a
často i pilaocystid a nedextrinoidními hyfaasi /a výjimkou M.setosua/. v Evropě roste celkem sedm druhů,z nichž byly u nás doposud
nalezeny čtyři/ M.epiphyllus,M.tenuiparetalis,M.favrel * M. trému-,
lae a M.setosus/. Mezi naše vzácnější druhy teto seke® patří i
špička listožijná /Bferasmius setosus/.
M a r a s m i u s
s e t o s u s /S o w./M o. x » r d e l o o s
Synonyma slíarasmius recubans Quél.,Marasmius eufoliatus/KShn./Kfilm«
P o p i s :
KLOBOUK 0,8-5 mm široký,blanitý, v mládí téměř polokulovitý, pak
konvexní,na středu plochý až slabě stlačený,jemně radiálně brázdi
tý,ca inzerci lupenů až lehce vrásčitý,lysý,na okraji lehce zvlně
ný, za vlhka s prosvítavými lupenyjbílý,někdy na středu lehce sažloutký. LUPENY nízké,ale vždy dobře vyvinuté,řídné,L=5-7/-ll/,la
=0-l/-2/,někdy vidlené,široce připojené,vzácně až velmi krátce sbí
havé, často přirostlé k na třeni přitiskonutému kolárku,ostří stejnobarvé,pod lupou velmi jemně pýřité; bílé. lfiE& 5,5-41/0,2-0,4 mm,
vlasovitý,válcovitý,jemně ojíněný až pýřitý,v dolní polovině mimo
to výrazně a dlouze odstále chloupkatý,chloupky mohou ve stáří mi
zet,připojený malou ztluštěninou cd níž se rozbíhají jemná pavuáinovitá vlákna ; v mládí téměř celý hyalinně bílý,pouze na bázi prů
svitně hnědý,v dospělosti bílý pouze na vrcljolu,zbytek průsvitně
hnědý,nejtmavší na bázi,ale bez červených tonů,
VÝTRUSY mandlovitě elipsoidní až široce vřetenovité ,/9-/10-14,? x
3,8-5 ,8 um, Q = / 1 ,80-/2,20-2,90/-3,05/, Q= 2,54. HYMENIUM:B&ŽIDIE
kyjovité,tetrasporické,s lehce zrnitým obsahem,/2 1 -/2 9-38 x 8 -11
/-14/ um.BAZIDIOLY kyjovité,slabě vřetenovité či válcovité,s lehce
zrnitým obsahem,14-40 x 4,5-10 um. CHEILOCYSTIDY téměř válcovité,
vřetenovité až slabě lahvovité,hlavaté,někdy s malým zobénkem,tenkostěnné, 28-56/-60/ x 6-15 um. PLEUHOCYSTIĚY tvarově a velikostně
podobné,málo početné. HYFY nedextrinoidnl,pouze na vrcholu třeně
dextrinoidn£,hyalinnl,tenkostěnné,pouze v kůře třeně se 3těnou mír
ně ztloustlou a žlutohnědě pigmentovanou, válcovité,2-14 um tlusté 5
bez přezek, s výrůstky u přepážek hyf,až vzácně s pravými přezkami.
KAULOCYSTIDY nepravidelně kyjovité či vřetenovité,někdy s protaže
ným tupým zobénkem,tenkostěnné, 12-38 x 4-14 um; na bázi třeně cystidy s mírně ztloustlou stěnou, ale víceméně válcovité,kyjovité či
nepravidelné,se slabě zažloutlými stěnami, 20-54 x 5,5-10 um; mezi
nimi dlouhé,tlustostěnné,na bázi slabě lahvovitě rozšířené chlupy ,
g&Sri&gffrŽř
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dy 9 výrazným zaoblený® zobénkem.tenkostěnných,vzácně slabě ticsto3těnných,hyelinnich,nedextrinoiSních,/25“/23~37/-40 x /6-/8-14.5/-16/ um velkých. PILEOCYSTIPT vřetenovité.lahvovité či téměř válco
vité,někdy hlavaté,tenkostěnné,23-44 x 5-21 /tělo/a 6-8 um /hlava/.
Sbírán byl většinou na mrtvých listech Fagus a Quercus.vzácně ta
ké Salix /Krieglatainer 1984/,8etula a řraxinus/Noordeloos 1987/,
zejména na jejich nervatuře a řapících,pozdě na podzim.
V Evropě byla tato houby publikována z Anglie /Bond 1981/,Česko
slovenska /Pouzar 1953/,Dánska /Lange 1936/,Francie /Quélet 1872,
1873; K&hner 1927,1933/,Itálie /Braga et Bobich 1989/,Polska /Bújakiewicz 1987/ a SRN /Kreisel et el.l987,Krieglsteiner 1984/.Při re
vizi herbářových položek byly studovány nálezy také z Rakouska a
Švýcarska. Zřejmě se však vyskytuje,i když vzácně,i v dalších se mích.
Z Československa byla doposud publikována pouze jediné lokalita
s Čech /Pouzar 1953/,která je doložena v herbáři Národního musea,
Při vlastních terénních výzkumech 3e podařilo nalézt dalších pět
lokalit.Domnívám se,že ií.setosu3 bude hojnější,je však přehlížen 2i
zaměňován za K.epiphyllus. Navíc roste pozdě na podzim a má zřejmě
specifické nároky a mikroklimatické podmínky.To vše zdůvodňuje jeho
šalou zaatoupenost v našich herbářích.
Revidované položky z Československa:
ČECSTiSamechov,"Studený vrch",1970 .Pouzar.Wojewoda et Podlahové
/PRK 709662/. MORAVAsVranoviee,"Vraaovický les", 1989,Antonín/BRNM/,
-Bedníce,"Štěp",1989» Antonín et Kalinové,/BBNM/. SLOVENSKO:Podhradík,"Dubová hora",1990,Antonín /BBNM/. - Kalné Boztoka,"í&vešcvá",
1989,Antonín,/BBNM/. - 0sadaé,"i3dava",1989, Antonín /BBNM/.
Mara3»iu3 setosus,známější pod synonymem M.recubans Quél.,se vy
značuje makroskopicky vždy dobře vyvinutými lupeny a přítomností
dlouhých chlupů na spodní polovině třené; mikroskopicky dosti veli
kými a většinou víceméně vřetenovitýml výtrusy.hlavatými cystidami,
tvarem ksulocystid a alespoň ve vrcholu třeně dextrinoidními hyfaffii.Nejbližšími evropskými druhy jsou M.epiphyllus/Pers;Fr./Fr. a
M.aiaeharinus /Bat.sch/Fr. První z nich nemá výrazné chlupy na třeni,
lupeny jsou více či méně redukované,mé o něco menší výtrusy /8-11 x
4-5 u m / ,jinak utvářené cystidy a vždy početné přezky na hyfách.Karasmius saccharinus rovněž nemá chlupy na třeni,mikroskopicky se
vyznačuje především podstatně menšími výtrusy/ 5-7,5 x 3-4 um/,ji
nak utvářenými eheiloeystidami a častěji se vyskytujícími přezkami
na hyféeh.Navíc ani jeden z nich nemá dextrinoidní hyfy v žádné
části plodalce.
Věřím,že při větší pozornosti a soustředěném výzkumu bude tento
druh nalezen ještě na dalších lokalitách.
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Marasraius setosus. 1. Fokožka klobouku, 2. výtrusy, 3. cheilocystidy,
4. kaulocystidy.
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Vladimír A n t o n í n : Marasmius setosus/Sow./Noordel..less freouent species of our mycoflora.
Sfecrcscopical and microscopical descriptions,ecology and dis tribatioa in Europe and in Czechoslovakia of “arasmius setosus
/Sov./Noordel.is given.Five new Czechoslovak localities of this
species are published in this paper.

SOZDŽHKA 3LAMITÍ - S I S T O T R E M A MOSCICOLA - NOVÝ DBOH ČESKOSLOVENSKÉ
MYKQFLÓKT
Petr

V a sa p o 1 a

I když red Sistetrema Fr. patří v systému hub mezí kqrnatcovité
/Corticiaceae/,některé jeho druhy s poroidním hymenoforem bývají
řazeny k houbám chorošoviiým v širším pojetí /Polyporales s.l. /.
Z Československa byl dosud znám pouze jeden druh rodu Sistotrema a
poroidním hymenoforem, a to poměrně hojná rosděrka splývavé - Sis
totrema confluens Pers. :Fr. Rozšíření a ekologii tohoto druhu,tvo
řícího kloboukaté plodnic® většinou s tenkým třeném,nedávno podrob
ně zpracoval Kotlaba /1984/.V Československu však roste ještě je
den druh s poroidním hymenoforem,který však tvoří pouze rozlité a
tenké plodnice, e to rozděrka blanité -Sistotrema museicola/Pers./
Lundell. Protože tento druh patři nepochybně k vzácnějším a málo
známý® houbám,uvádím jeho stručný popis a současně navrhují české
jméno rozděrka blanité.
Plpdnice jsou jednoleté,nepravidelně rozlité v ploše až několi
ka cm*,nejprve v podobě velmi tenkého,průsvitně blanitého bělevé
ho povlaku/subieulum/,na kterém se postupně tvoří krémový až okro
vě žlutý hymenofor, a to buS poroidní/s póry/nebo vzácněji hydnoidní /s ostny/; pěkně vyvinuté plodnice s oběma typy hymenoforu
vydali v exsikátové sbírce Lundell a^Nannfeldt /1947/. Bouřky jsou
tenkostšnné,velmi nízké,často jen sítovité.na ostři rovné a u star
ších plodnic potrhané. Póry rourek jsou okrouhlé nebo hranatě okrouhlé, 2-5 na 1 mm,nejčastěji však 3 na 1 mm. Ostny plodnic 8
hydnoidáím hymenoforem jsou hustě nahloučené,někdy pokřivené nebo
jinak deformované a zpravidla nepřesahují délku 1 mm. Ryfový systtém je monomitický,tvořený pouze generativnlmi hyfani,na přehráč
kách s přezkami; výjimečně lze najit i přehrédky bez přezek. Ryfy
jsou tenkostěnné,řídce spletené.někdy povlečené jemnou a hustou
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Sistotrema muscicola/Pers.sLundell : A - basldi«, B - spáry,
C - hyřý.
Del. P.Vampola.
inkrustací, 1,5 - 6,5 um tlusté. Bazidie jsou urnovité,někdy tro
chu prohnuté, 10-20 x 4-8 um velké. Nápadným mikroznakem je počet
sterigmat,který se pohybuje cd pěti do osmis nejčastější však jsou
bazidie se šesti sterigmaty. Výtrusy jsou bezbarvé„hladké,široce
elipsoidní až kulovité.s nápadně protaženým apikulem. Výtrusy jsou
3-5 x 2-4,2 um veliké.Sistotrema muscicola fcy mohla být bez mikro
skopického vyšetření zaměněna za pórnovitku pozemní - Byssocorticium mollicula/Bourd./Jülich,která má plodnice do3ti podobné. Oba
druhy,však snadno rozlišíme mikroskopicky podle bazidií,která jsou
u pórnovitky pozemní čtyřvýtrusé.
Údajů o rozšíření Sistotrema muscicula je velmi málo,roste však
zřejmě od submeridionálnlho až do boreálnlho pásma v Evropě, Asii
a Severní Americe /odkud byla publikována ze států Arizona,Colora
do a z Aljašky; viz Gilbertson et g a r d e n 1987/. V Evropě ji uvá
dí Jülieh/1984/ ze Španělska,Francie,Dánska,Německa,.Rakouska,Nor
ska,Švédská a Finska. V Československu byly dosud zjištěny čtyři
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lokality,a to tři v Čechách a jedna na Slovensku. Taká o ekologii
tohoto druhu je velmi málo poznatků.Podle latinského druhového jsné8» by mohl vzniknout dojem,Ze Sistotréma muscicola roste pouze na
meších.Kromě československých nálezů jsem měl však možnost studo
vat ještě několik herbářových položek z Německa a švédská a výsled
kem je zjištění,že,že Sistotrema muscicola roste převážně na mrt
vém dřevu, a to listnáčů i jehličnanů? může však být nalezena i na
listí,v detritu,na větvičkách,zbytcích bylin, zatímco na meších
dosti zřídka /proto také nenavrhuji české jméno rozděrka mechová/.
Literárních údajů k upřesnění ekologie bohužel nelze spolehlivě
použít.nebol v některých případech je tato houba saměnovéna za po
dobný druh Sistotrema eluctor Donk.což je podle Jfilieha a Stalperse /198Q/ synonymum Sistotrema alboluteum/Bourd.et Galz./Bond. Pod
jménem Sistotrema alboluteum bylo např.publikováno 7 nálezů z Hor
ní Lužic© v sousedním Německu /Dünger 1987/. část materiálu jsem
revidoval,avšak tyto sběry patří bezpečně druhu Sistotrema muscieola.Rozdílnost obou druhů spočívá především ve velikosti výtrusů,
které jsou u S.alboluteum větší a podle Jfilieha /1984/mají rožněny
4,5-7 x 4-6 um. V Československu nebyla zatím S.alboluteum naleze
na,
Lokality Sistotrema muscicola v Československu:
ČEGHY: čtverec středoevr.bot,mapování S050,Nižbor,6 km severozáp.
od Berouna,údolí potoka Vůznice,na dřevě Quercus sp.?,7.X. 1951,
leg.Z.?ousar,det,Z.Pouzar et P.Vampola 1990 /PPM 560873/; čtverec
6051,Řevnice,11 km výehodojihovýeh.od Berouna,na zemi v listnatém
lese, 23.X.1949,leg.et det. V.Vacek,ut Porla terrestris.rev.P.Vampolé 13.11.1991 /PHM 682169/j čtverec 6052,Badotin,12 km jihojihových.od středu Prahy,na zemi v listnatém lese, 16.X.1949,leg. et
det.V.Vacek,ut Poria terrestris,rev. P.Vampola 13.11.1991 / PHM
682165/. SLOVENSKO: čtverec 7079,Humenné»lesopark severně od měs
ta, na ležícím kmenu Salix caprea, 13,X.1990,leg.et det. P.Vampola
/MJ 669/90/.
Literatura:
Dünger I./1987/: Kartierung der Porllnge/porige Polyporales und Po
rtales/ der Oberlausitz. I.Verbreitung und Oekologle der A r 
ten.- Abh.Ber.Naturkunderaus.Görlitz 60,11:1-160.
Gilbertson B.L. et Ifcrvarden L./1987/: North American polypores.Vol.
2. Megasporoporia - Wríghtoporia. - Fungifloras03lo 437 885 p.
Jülich W./1984/:Die Nichtblätterpilze,Gallertpilze und Bauchpilze.In: Kleine Kryptogamenflora IIb/1,-626 p.Stuttg&rt-Nevf York.
Jülich W.et Stalpers J.A./1980/: The resupinate non-poroid Aphylloporales of the temperate northern hemlsphere.-verh.d .Koning.
Ned.Akad.van Wet. 74-335 p . .Amsterodam.
Kotlaba P./1984/: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů/Polyporales s.l./ v Československu.- 194p.,l23 map,in append.,Praha.
Lundell S.et Nannfeldt J.A./1947/: Fungi exsiccati Suecicl, praesertim Dpsalienses, no 1415a,b.
Petr V a m p o 1 a:Sistotrema muscicola - a new species of the Czeslovak mycoflora„
Brief description of Sistotrema mu 3 cicola/Pers./Lundell based
on study of several specimens from Czechoslovakia,Germany and Swe
den is given. The first loealities in Czechoslovakia,three from
Central Bohemia /Nižbor,Řevnice,Badotín/ and the fourth from Bes
t e m Slovakia /Humenné/,are presented.
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Mykofloristika

JABNÍ MYKOFLÚRft POBOSTtJ PEVfiTSILfr V MILBSOVSKŽW ST&HDOHOftf
Jaroslav B 1 b i r
Milešovské středohoří,ležící v dešíovém stínu Krušných hor, je
poměrně suché a chudé na potoky a potůčky.Úzká údolí niv většiny z
nich. jsou však ještě 1 v současné době místy pokryty dosti rozleh
lými, hus tě zapojenými porosty devětsilu lékařského /Petasites hybridus/. V důsledku výstavby chat a "hladu po půdě"v souvislosti s
rozmáhajícím se zahrádkařením,ale’1 neuvážených aeliorací,však
těchto rázovitých biotopů stéle ubývá a s nimi mizí i jejich cha
rakteristické, pozoruhodné mykoflóra.Dále uváděná poznatky jsou
založeny na více než 401etém pozorování zejména podél Žalanského
potoka mezi osadou černčice pod Milešovkou a obcí Zalary v okrese
Teplice a podél Milešovského potoka v Opárenském údolí pod obcí
Velemln v okrese Litoměřice,v posledních letech ve spolupráci s
přáteli z teplicko-ústecké mytologické pracovní skupily.
ííejhojnějším druhem na popisovaných lokalitách je nepochybně ,
zde každoročně /téměř/ plodící,smrž polovolný-Uitrophora seailibera/DC.:Fr./Lév., který jinak bývá za vlhčích jar,tj. asi tak po 34 létech,dosti hojný v celém Milešovském středohoří na zcela odliš
ných stanovištích,zejména všude na vlhčích místech pod jasany/Fraxinus excelsior/ nebo v příkopech podél ees^ na splavené posypové
škváře.Právě na základě pozorování ontogenetického vývoje ploďnic
označených v Opárenském údolí jsme dospěli k názoru,že Morchella
acuta Vel. a s největší pravděpodobností i Morchella patula Tratt.
či Morchella řusca Persoon, jsou jen ranná vývojové stadia uvede
ného,neobyčejně proměnlivého druhu M.semilibera.Potvrzují to i fo
tografie ,které přináší Pilát /1967/j plně odpovídají našim označe
ným nálezům,z nichž se dalším vývojem staly zcela běžné plodnice.
Ontogenetický vývoj plodnic M.semilibera je totiž úplně stejný,ja
ko u kačenek /Verpa i Ptychoverpa/.Nejprve vyrůstá těsně u země
do téměř konečné velikosti "klobouček" a teprve pak následuje pro
dlužováním "třeně",které trvá po celou dobu života plodnice, tak
že za příznivých povětrnostních podmínek může dosáhnout délky až
18 cm i více.I zánik plodnic je stejný jako u kačenek - nejdříve
zasýchá klobouček a pak pomalu,postupně od kloboučku k bázi zasý
chá a uhnívé třen.
Bovněž téměř každoročně,ale v daleko menším množství vyskytuje
se v porostech devětsilu v Opárenském údolí na třech,asi po 1 km
od sebe vzdálených lokalitách kačenka,kterou předběžně určujeme
jako kačenku Krombholzovu - Verpa krombholzii Corda /=V.helvelloides Krombh./. Tento velmi variabilní druh se jinak vyskytuje v
Milešovském středohoří,ne však každoročně,i na dalších asi šesti,
ekologicky zcela odlišných lokalitách^ zpravidla pod hlohy.Podle
našeho názoru jde o dobrý druh - ne jen o varietu Verpa conica
/Timm.:Fr./Swartz v pojetí některých autorů - od níž se výrazně
makroskopicky liší zejména značně větší velikostí a robustností,
více zprohýbaným či vrásčitým kloboučkem a rezavě vločkatým tře
ném. Je také daleko hojnější než pravé V.conica,které je v MEašovském středohoří velmi vzécná-zatím byla nalezena pouze ve velkém
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Sasovési odstupu na dírou místech na sev.úpatí vrchu KLetečná pod iasaay a jeřábem.
Poměrně častým,v Opárenském údo-li každoročně se vyskytujícím
drahém je terčovnice sítnatá - Disciotis venosa/Pers./Boud. Jinde
než v porostech děvětsilu na uvedené lokalitě jsme jí zatím v Milešovskám středohoří nenalezli.
Teprve v několika posledních letech,zato však každoročně,sledu
jeme v Opárenském údolí na dvou,as i 1 km od sebe vzdálených lokali
tách, drobnou /0 3-10 mm/,světle okrovou blíženku hlízkovou - Selerotinia sclerotíorum /Libert/de Bary»vytvářející malá,černá aklero~
eía v loňských,hnijících lodyhách děvětsilu nebo v půdě.Také tento
druh jsme v Milešovském středohoří sátím mimo porosty děvětsilu ne
našli.Ze stejného biotopu jižně od Drážáan /Q 5048/,čili nepříliš
daleko od našich lokalit,ji uvádějí Hardke et Herrmann/1984/-»PodXe
Svrčka /in litt./nefruktifikuje u nás nijak hojně ; častější jsou
nálezy sklerocif.V zahraniční literatuře/Breítenbaeh et KxSnzlin
1981/je uváděn výskyt také na hnijících stoncích dalších rostlin: •
úpolínu /Trolllus/,kostivalu /Symphytum/,slunečnici/Relianthemum/,
arrkvi/Daucus/ a dalších.Kuthan /in litt./udává výskyt na paprice
/Capsicum/ a rajčatech /Solanum/ pěstovaných ve sklenících.Jak uvá
dí Urban /1989/ze zahraniční literatury,cizopasí údajně í na cele
ru /Apluss/, v němž vyvolává tvorbu funerokumarinu,který pří potřís
nění vlhké pokožky a následném ozáření sluncem vede k tvorně puchý
řů /parasítořytcfotodermatitis/,podobně jako např.štáva^z bolševní
ků / Ba ra c i e um/.Při pokusu "na vlastní kůži" potřísněné žtévou z odenku děvětsilu, na němž /nebo při němž/ S.sclerotíorum fruktifikovsla, však po vystavení slunci k tvorbě puchýřů nedošlo.
Jen zřídka fruktifikuje v porostech děvětsilu,zejména podél 5álanského potoka u Černčic pod Milešovkou,také smrž špičatý - Morchella conica Pers.»který je ovšem v Milesovickém středohoří dost
běžný i na odlišných stancvištích,zejmén 8 pod jasany.
Všechny dosud uvedené druhy patří k houbám vřeckovýtrusým - As
comycètes. Z hub stopkovýtrusých - Basidiomycetes - nalézáme zjara
na popisovaném biotopu v Opárenském údolí ^pravidelně pouze drob - nou čepičatku límcovltou - Conocybe /Pholiotina/aporos K.v.Waveren.
I ta je nám v Milešovském středohoří známa jen z této jediné loka
lity .V naší mykologické literatuře je zmiňována jen zřídka,! když
je svým jarním výskytem poměrně nápadné. Zschieschang /in Rrei 3 el
et al. 1987/ jí uvádí jako dost rozšířenou na nejrůznějšíeh,ovšem
vlhčích stanovištích.
Na hnijících řapících loňských listů devětsílu,ale i na holé pů
dě mezi nimi,vytváří se v časném jaru nebo za bezmrazé zimy,něko
lik druhů zajímavých, drobných,sterilních útvarů,hyalinních,bílých
či oranžových,které jsme považovali za nějaké pyrenomycety. Podle
dr.Pouzara.kterému jsme zaslali jeden sběr,jde však asi o ranná vý
vojové stadia sklerocií některých druhů rodu Typhula,vytvářejících
plodnice až na podzim.Objasnění bude tedy vyžadovat ještě další po
zorování.
V časném jaru,kdy devětsil vytváří hrozny úhorů, a jeho později
obrovské listy začínají teprve rašit a dosahují velikosti dlaně,je
mykologizování na těchto plochách celkem příjemnou záležitostí.Da
leko nepříjemnější je však stejná činnost v pozdější době,kdy mo
hutné listy děvětsilu tvoří na pás sahající»hustou džungli,plnou
mravenců a jiného kousavého či bodavého hmyzu,v níž se jen obtíž
ně dopracujeme pohledu na půdu pod nimi,která i v této době posky
tuje vhodné životní prostředí pro jinou,neméně zajímavou myko-.loru,
k jejímuž sběru a studiu vybízí J.Moravec /1989/. _ _ _
t «_
Exsikáty popisovaných sběrů jsou uloženy v herbářích muzea Li
toměřice /LJT/.
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T ”
Im Eeitrag wird ein Frühjahrsaspekt der Pilzflora in den Pestwurzbestanden. /Petasites sp./der Bachtäler io westlichen Böhmis
chen Mittelgebirge /linkes Blbeufer/ beschrieben. Als - alljähr
lich fruktifliierende í&uptvertřeter werden genannt: Kitrophora semilibera,Verpa kroabholzii,Disciotis venosa,Sclerotinia sclerotio
rum,selten auch Morchella conica und Conocybe aporos.Zahlreich
sind zu dieser Zeit auch sterile Gebilde,die dür ein frühes Stadi
um von Sklerotien verschiedener Týphula-Arten gehalten werden,

SpECIALIZÁCTA DBEVOKAZNÍCH PÖB NA JBDK0TLI7Č SKUPINY DREVÍH 7 SÍPIACH SLOVENSKA
Ján

G á p e r

Ö v o d
9
Drevokazné huby sú svojim výskytem viazané na přítomnost ligni
nu a celulózy,ktoré sú obsiahnuté predevéetkým v drevnej hmotě,leh
špecializácia je dobře preštudovaná v prirodzených lesných ekosystémoch.Člověk však svojou činnostem tvoří umělé společenstvá,ktoré
lepšie vyhovujú jeho zvýšeným estetickém a funkčným nárokem.Medzi
takéto spoločonstvď zaradujeme aj zelen miest a obcí.Tieto^systánjy
sa často nápadné odlišujú od přirozených ekosystémov.Uplatňuje sa
tu predovšetkým poměrně široký sortiment cudzokrajných dřevin, na
ktoré sa,viae alebo menej špecializujú domáce drevokazné huby.
Cielom předloženého příspěvku je podat"obraz o špecializácii
trúdnikov /Polypcrales s.l./ na dřeviny rastúce v sídlach Sloven
ska.
M a t e r i á l
a m e t o d i k a
Trúániky sa študovali pravidelné /minimálně 3x ročne/v rokoch
1982 - 1990 v piatich modelových mestách /Banská Bystrica,Brati
slava, Nitra,Zvolen,Žilina/. Jednorázovo sa zhodnotil výskyt trúd
nikov vo všetkých okrasných mestách a vo vybraných menších mestách
a obciach na celom Slovensku.Studoval sa len ich intravilén: pří
městské lesy,vetroletny,medze a pod.,sa neštudovali.Dokladový mate
riál je uTožený v herbáři BEA.
*
.
Významným prameňom k poznaniu špecializácie trúdnikov ooxi aj
výpisky z kartotéky dr.F.Kotlaby,CSc.,ako aj hodnověrné úda3e od
dalších českých a slovenských mykologov.Takto ae z b r o ^ d i l poměr
ně obsiahly materiál zo 141 miest a obci Slovenska.Materiál je
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častou gatabanky dřevokazných húb /Géper 1990/* Specielizáeia /u~
prednesnovanie určitej dřeviny/ sa boonotila na základe počtu sb®~
rov jednotlivých trúdnikov na dřevinách.Ak počet sberov určitého
druhu huby s celkového počtu sberov dosiahol na určitoBs dříku dřeviny 30 % a viac, označujeme daný druh huby za Specializovaný na
táto dřevinu.
V ý s l e d k y
a ^ d i s k u s i s
V následujácoE překlade uvédzame tie druhy trúdnikov,ktoré sú
Specializované na určité druhy dřevin podlá kriteria uvedeného v
metodik«.Znamienkom "+" sú" označené málo početné druhy sídlel Slo
venska /meaej ako 5 nálezov/.
♦ Aporpiuss earyae/Schw./Teixelra et Eogers -Juglans regia L.
Aurantioporus fissilis/Berk-et Curt./Jahn - í&lus silvestris/L./
Milí. var doméstica /Borkh./Mansf.
Bjerkandera sdusta/Willd.:Fr./P.Karst»-Aesculus híppocastsnum L,
+ Climacoeystis borealls/Fr./Kotl. et Použ.-Picea abies/L./Karst.
Baedaleopsis eoafragosa/Bolt.:Fr./Schroet.-Salix alba L. ’Tristis'
+ Datronia mollis/Sommerf. :Fr./Donk - Salix alba L.

’Tristis''

♦ Fistulina hepatica/Scbaeff,/;Pr. - Quercus robur L.
Qloeophyllum abietinua/Bull.:Fr./P.Karst.-Pieea abies/L./Xarst.
♦ Qloeophyllum abietinum/Bull. :Fr./P.Karst.- Abies alba Milí,
+ Inonotus dryadeus/Pers.;Fr./Murrill - Quercus petrae/ÍSatt./Liebl.
Inonotus hispidus/Bull.:Fr./P.Karst. - Juglans regia L.
♦ Inonotus radiatus/Sow.:Fr*/P.Earst,-Alnus glutinosa/L./Gaertn.
♦ Irpez lacteus/Fr.:řr./Fr. - Prunua armeniasa L.
+ Ischnoderma resinosum/Schrad.íFr./P.Karst,- Fagus sylvatica L.
^aetlporua sulphureus/Bull.:Fr,/Murrill-Bobinia pseudacaeia L.
Lenzites betulina/L.sFr./Fr.-Alnus glutinosa/L./Gaertn. ,Betula
pendula Roth.
+ Oaaoporus odoratus/Wulf. :Fr./Sing. - Picea abies/L./Karst.
+ Pachykytospora tuberculosa/DC.:Fr./Kotl.et Pouz. - Quercus petrae /Máti./Liebl.
♦ Perenniporia medulla-panis/Jacq.:Fr./Donk - Acer negundo L. ,Ailanthus altissima /Mill./Swingle, Juglans regia L.
+ Perenniporia narymica /Pilát/Pouz. - Salix alba L.
Perenniporia tenuis/Schw,/i^yv. - Quercus robur L.
Phellinus contiguus/Pers.:Fr./?at. - Bobinia pseudacacia L.
+ Phellinus ferruginosus/Schrad.:Fr./Pat.-Robinia hispida L.,Eobinia pseudacacia L.
Phellinus igniarius/L.;Fr./Quél.- Salix alba L.'Tristis'
Phellinus punctatus/P.Karst./Pilát - Eobinia pseudacacia L.
+ Phellinus robustus/P.Karst./Bourd.et Galz.-Quercus petrae/fett./
Liebl.
Phellinus tuberculosus/^umg./Niemelfl —Prunus domesticua L.
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Fiptoporus betuliaus/Bull„iFr./P,Karst»- Betula pendula Both,
+ Polyporus arcularius/Eatsch/rFr» - Populas alba L,
+ Polyporus badius/ 8 .F.Gray/Sehw. - Tilla cordata Kill.
+ Polyporus varius/Pers./ :S'r. - Fagus sylvatica L.
+ Pycncpor«3 cinnabarinus/Jacq. :Fr./P.Karst.-Carpinus betulua L.
+ Rigidoporus late-m&rginatus/Sur.et Mont.io Mont,/Pouz.- Eobinia
pseudacacia L.
Eigidoporus obducens/Pers,/Pouz. - Aesculus hippccastam® t.
Rigifioporus populinus/Scbum.:Fr./Pouz,-Aesculus Mppocastanu® L.
+ Schizopora radula /Fers.:Fr./f&llenb.- Aesculus hippocastanuas L.
Prunus serrulata Lindl.
• Spongipellis spumeus/Sow.;Fr./Pat. -Aesculus Mppocastanua
+ Trametes gibbosa/Pers.:Fr./Fr. -Aesculus blppocsstanua L.

L,

Trichaptum fuscoviolaeeum/Bhrenb. :Fr./iyv.-Picea ables/L./Karst.
+ Týrosyces balsameus /Peck/Murrill - Catalpa bignonioides Walt.
Výrazná ápecializócia sa vztahuje i na jednotlivé rody dřevin
/uvedené kriterium 30% sa vztahuje na rod dřeviny/:
Abořtiporuš biennis/Bull.:Fr./Sing. - Prunus sp.
+ Aporpius earyae/Schw./Teixeira et Bogers - Juglans sp,
Aurantioporus fissilis/Berk.et Curt/Jahn - Jfeilus sp.
3jerkančera adusta/Willd.:Fr./P.Karst. - Aesculus sp.
+ Climacocystis boreali 3 /Fr./Kotl.et Pouz. - Picea sp.
Daedaleopsis confragosa/Bclt.:Fr./Schroet. - Sallx sp.
+ Datronia mollis/Sommerf.:Fr./Donk - Eetula sp., Sallx sp.
+ Fistulina hepática /Schaeff./:Fr. - Quercus sp.
+ Gloeophyllum abietinum/Bull.:Fr./F.Karst» - Picea sp.
+ Gloeophyllum sepiarium/Wulf.:Fr./P.Karst.
Inonotus cuticularis/Bull. :Fr./P.Karst. - Acer sp.
+ Inonotus hispidus/Bull.:Fr./P.Karst. - Juglans sp,
+ Inonotus radiatus/Sow.:Fr./P.Karst. - Ainus sp.
+ Irpex lacteus/Fr.:Fr./Fr. - Prunus sp.
+ Ischnoderma resinosum/Schrad.:Fr./F.Karst. - Fagus sp.
baetiporus sulphureus/Bull.:Fr./ííurrill - Hobinia sp.
+ Lenzites betulina/L.:Fr./ Fr. - Ainus sp.,Betula sp.
Osmoporus odoratus/Wulf. :Fr./Sing. - Ficea sp.
+ Pachykytospora tuberculosa/DC.:Fr./Kotl.et Pouz. — Quercus sp.
+ Perenniporia medulla-panis/Jacq.:Fr./Donk - Acer sp.,Ailantbus
sp..Juglans sp.
+■ Perenniporia narymica /Pilát/Pouz. - Salix sp.
Perenniporia tenuis/Schw./Byv. - Quercus sp.
Fheliinus contiguus/Pers.:Fr./Pat. - Robinia sp.
,
^
/pokračování v č.43 /

Lékařská mykologie
HENDERSONULA TORULOIDEA A SCYTALIDIUM HYALINUM
Petr

F r a g n e r

První nálezy H.toruloidea z chorobných projevů na kůži
a nehtech popsali Gentles a Evans /1970/ v Britanii u osmi
pacientů,převážně imigrantů s Pákistánu,Indie,Keni a Fidži.
Dematiově hnědé kultury byly většinou citlivé na cykloheximid. Rutinní laboratoře,které používají jen půdy s eykloheximidem je proto nemohly objevit. H.toruloidea je rostlinný
patogen,hojně rozšířený zvláště v Pákistánu,Indii,Srí Laňce
a Jamajce.
Počet nálezů z lidských onemocnění se rychle zvyšuje,
takže Mooreová /1986/ uvádí již 32 případů H.toruloidea z
Londýna - opět u imigrantů z tropů. Dobře dokumentované pří
pady přibývají z Afriky: onychomykóza v Nigerii /Gugnani et
al.1986/, hromadný výskyt u horníků v Nigerii /Gugnani et
Oyeka 1989/, průzkum u 149 nemocných s tinea pedis v Gabonu
/Kombila et al.1990/. Jeden autochtonní případ z Kanady
/Kane et al.1990/, atd.
Chorobná projevy jsou v lokalizacích typických pro dermatofytózy, především na kůži chodidel a dlaní, v meziprstních prostorech nohou,na nehtech nohou a rukou. Klinicky
nelze projevy vyvolané H.toruloidea odlišit od projevů vy
volaných dermatofyty,především Trichophyton rubrum. Mykolo™
gická diagnostika zde hraje velmi důležitou roli, poněvadž
existuji také smíšené infekce H.toruloidea s dermatofyty.
Campbell a Mulder /1977/ popsali z infekci kůže a nehtů
Scytalidium hyalinum jako nový druh. Za několik let potom
objevuje se jméno S.hyalinum často v souvislosti s H.toru
loidea. Oba druhy jsou si nápadně podobné, ale S.hyalinum
je opravdu hyalinní,nezbarvené. Vyskytuji se dokonce v ně
kterých oblastech současně a vytvářejí onemocnění se stej
ným klinickým obrazem, jak dokázali Gugnani a Oyeka na zda
řilých fotografiích meziprstí havířů v Nigerii. Kane et al.
/1990/ upozorňují na proměnu H.toruloidea v S.hyalinum v
některých subkultúrách na běžných půdách během několike dnů.
Na základě těchto poznatků je teprve v poslední době
Scytalidium hyalinum Campbell et Mulder hodnoceno jako synanamorfa k Hendersonula toruloidea Nattrass.
fiada autorů rozlišuje dva typy kultur H.toruloidea po
dle vzoru Campbella /1974/. Typ A roste rychle, kolonie /75
-80 mm v'průměru po 3 dnech při 27°C/ se silně vyvinutým,
vysokým vzdušným myceliem, šedavé bílé později barvy myši
šedi. Obsahují tmavě hnědé, široké /5-8 ym, některé výji
mečně až S-J2 ym/ hyfy s příměsí hyalinních až světle hně
dých a úzkých /2-5 ym/. Všechny hyfy jsou septované a tvoří
artrokonidie,silnější jednobuněčné, užší často též dvoubuněčné. Jsou válcovité,oválné nebo subglobózní,někdy klíno
ví té. Mnohé řetízky artrokonidií jsou obaleny světle hnědým
hlenem,zvláště ve starších kiltúrách.
. x
,
Kolonie typu B rostou pomaleji /50-55 mm v průměru p
dnech při 27áC/. Jsou sametová,se šedým nebo světle olivo

14

výcs vzdušným myeelie®. vlnitým okrajem e submerznim, olivo
vým myceliem. Převládají úzké, hyalinní nebo světle hnědé
hyfy /2-5 v®/ a širší /4-6 yxa/ jsou vzácné« Arírospory jsou
méně hojné nebo vzácné«
Mooreová 71988/ rozlišuje 3 typy kultur H.toruloidea.
Některá kultury prý vytvářejí za vhodných podmínek pyknidie.
Tyto nálezy zatím nebyly ověřeny jinými autory.
Kolonie S.hyalinum /40-43 mm v průměru po 5 dnech při
27°C/ jsou bílé,tátovi té, pozdě ji Ic-hce zrnité a případně uprostřed žlutavé. Obsahují hyalinní,septované,nepravidelně
větvené hyfy /2-4 ym/. Artrokonidíe se vytvářejí v řetíz
cích, často větvených. Jsou válcovité až oválné nebo kulovi
tá, někdy klínovité, světlé, jednobuněčné nebo někdy dvoubuněčné.
Na závěr je třeba upozornit,že nálezy H.toruloidea u pa
cientů z tropů jsou poměrně časté a významné. Tak např-. ge
66 horníků v Nigerii s mykologicky prokázanou infekci byla
ve 34,8 % prokázána H.toruloidea jako jediné agens, ve 4,5%
smíšená s dermatofyty. S.hyalinum jako jediné agens v 6,1%
/Gugnani et Oyeka 1989/• Ze i49 pacientů v Gabonu s klinic
kou diagnózou tinea pedis byla nalezena H.toruloidea u 34,2%,
samotná v 25,5%, spolu s jinými v 8,7% /tj. spolu s T.mentagrophytes 4%, s T.rubrum 2%, s Candida albicans 2,7%//Kombila et al. 1 S 90/.
Literatura
Gentles J.C.et Evans E.G.V./1970/: Infection of the feet
and nails with Hendersonula toruloides.- Sabouraudie,Edin
burgh,8:72-75* - Gugnani H.C.,Nzelibe F.K.et Osunkwo l.C*
/1986/: Onychomycosis due to Hendersonula toruloidea in Ni
geria.- J.Med.Vet.Mycol.,Abingdon,24:239-241 » - Gugnani H.C.
et Oyeka C.A./1989/s Foot infection due to Hendersonula to
ruloidea and Scytalidium hyalinum in coal miners.- J.Med.Vet.
Mycol.,Abingdon,27:169-179. - Kane J.,Porretta M.et al./1990/:
An autochtonous phaeohyphomycotic nail infection in Canada
caused by Hendersonula toruloidea.- Mycoses,Berlin,33i37-40.
- Kombila M.,Martz M.et al./1990/: Hendersonula toruloidea
as an agent of mycotic foot infection in Gabon.- J.Med.Vet.
Mycol,Abingdon,28:215-223. - Moore M.K./1986/: Hendersonula
toruloides and Scytalidium hyalinum infections in London,
England.- J.Med.Vet.Mycol.,Abingdon.24:219-230. - Moore M.K.
/1988/: Morphological and physiological studies of isolates
of Hendersonula toruloidea Nattrass cultured from human skin
and nail samples.- J.Med.Vet.Mycol.,Abingdon,26:25-39.
)
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ONYCHOCOLA CANADENSIS SIGLER
P e t r
F r a g n e r
Ze tří případů infekce nehtů palců nohou u nemocných ži
jících v Kanadě byla opakovaně vypěstována v čisté kultuře
pomalu rostoucí houba. V mikroskopických preparátech z nehtů
byla prokázána vlákna a atrokonidie. Vlákna byla septovaná,
hyalinní, různého průměru, 1,8-3,4-4,5 V®, ve dvou případech
byla současně nalezena téz silnostěnná vlákna, světle hnědá,
2,3-6 ,8 ym silná. Artrokonidie hyalinní, soudečkovité, 2,3-
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4,5 ym, ve třetím případě 2,5-3,8x3,5-67-8/ ym, zakulacující
se až na 5 ym. Kolonie po 2 týdnech pří 25°0 /na Saboursudově
nebo na bramborovém agaru/ dosahovaly 3“ 5 mm, po 6 týdnech
34-20 mm v průměru. Růst nápadně pomalý! Bylý sametové, žlutobílé nebo žiutošedé, s nepravidelným nebo laločnatým okra
jem, se spodní stranou hnědavě šedou, olivově šedou nebo tma
vě šedohnědou, se zelenavým, difundujicím pigmentem. Konidie
/artrokoničie/, široce elipsoidní nebo válcovité, někdy s
jedním šeptem, se vytvářejí v dlouhých, často větvených ře
tízcích. Kultury rostou na půdách s eykloheximidem /O,4 mg/
ml/.
Mnoho podobností O.canadensis se Scytalidium hyalinum a
s jeho synanamorfou Hendersonula toruloidea /nyní Natrassia
mangiferae/ uvádí nezaujatého čtenáře do rozpaků, tím spíše,
že autoři /Sigler a Congly/ o těchto podobnostech dobře vědí
a naopak vyzdvihují rozdíly. Existence nového rodu bude jisti
jinými laboratořemi zvážena a četné nejasnosti budou vysvět
leny.
Literatura
Sigler L.et Congly H./1990/: Toenail infeetion caused by
Onychocole cenadensis gen.et sp.nov.- J.Med.Vet.Mycol.,
Abingdon,28:405-417.
Petr__F r_§„£_2 e r_: 0nvchocola_canadensis_5igler_
7Siview77
"

TETRAPLOA ARISTA1A PATOGENNÍ PRO ČLOVĚKA
Petr

F r a g n e r

54 letý běloch s dvěma roky trvajícím otokem měkkých
tkání levého kolena byl vyšetřen v nemocnici /Bothan,Alabama,USA/. Při excizi byly nalezeny dvě cysty /,6,5 x 4,5
x 2,0 cm a 4,0 x 4 ,5 x 2 ,5 cm/ se silnými¡fibrozními stě
nami. Ve stěně a také v tekutině cyst mezi zánětlivými
buňkami e zbytky nekrotické tkáně byla nalezena četná,
tmavě pigmentovaná,septovaná a větvené vlákna,jednotlivé,
silnostěnné buňky a ojedinělé toruloidní hyfy. V primokulturách, založených z tekutiny cyst, vyrostly na Sabouraudově glukózovém agaru s chloramfenikolem během týdne při
25°C sametové kolonie barvy myší šedi až olivově šedé. Na
bramborovém agaru s glukózou byly prokázány typické, 3-4
buněčné konidie. Kultury byly určeny jako T.aristata. To
tální excize cyst vedla k úplnému vyléčení nemocného.
Tetraploa aristata Berkeley et Broome byla již dříve
popsána jako původce jedné keratomykozy v USA^a jedné v
Argentině. Uvedený případ podkožní cysty je třetím onemoc
něním člověka. V přírodě se T.aristata vyskytuje hlavně na
listech a stoncích trav,obilí a jiných rostlin.
Literatura
Markham W.D.,Key R.D.,Padhye A.A.et Ajello L./1990/:
Phaeohyphomycotie cyst caused by Tetraploa aristata.J.Med.Vet.Mycol.,Abingdon, 28 :147-3 50 .
Petr F r a g n e r : Tetraploa_aristata p athogenic for
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Teoretické a praktické otázky v mykologii

VtZNAM SBÍRKY KULTUS STQPKQVfeDS.Ígf?, HUB
Varta S e m e r d ž i e v a
Význam sbírek kultiar mikroorganismů celosvětové stoupá,Na 4.me
zinárodním sykologickém kongresu v Begensburgu /Rezno/ Z 8 o8»“30.9.
1990 bylo této problematice v sekci G/Speeiální témata/věnován© 5
referátů a několik plakátových 3děleaí.Důležitost,služby a funkce
sbírek kultur hub priponělí zástupci největších sbírek prof. S«,L.
H&wswort'- z Velké Britanie /CMX v Kew/ a S.C.Jong z USA /ATCC v
Rockville/. 0 zmrazovaeíeb metodách k uchování kultur hub hovoři
li D.Smith z Cílil a mladá spolupracovnice J.A.Stalperae C.S.Tan z
Holandska/CBS Baarn/.D.Fritze z SBN/DSM Braunschweig/sdělila pod
mínky uchovávání patentovaných kmenů dle Budapeštské smlouvy*'
Naše Sbírka kultur bazidicmycetů byla založena v r.1959 v Mik
robiologickém ústavu ČSAV v Praze.Je součásti Federace éa.sbírek
mikroorganismů,které zahrnuje 22 sbírek,z toho 8 s kvasinkami a
7 s vláknitými mikro- a makromycety.Déle je naše sbírka se zkrat
kou CCBAS /Culture Collection of Basidiomycetes,Acsdemy of Scien
ces/ vedena ve Světovém centru 3 bírek mikroorganismů pod č. 558,
poslední sborník byl vydán v Austrálii v r. 1986.
Aktivity CCBAS lze shrnout do následujících 7 bodů: je
1 . členem světového centra témě? 600 sbírek kultur mikroorganismů,
2 . prostředníkem uchování genofondu hub,
3 . pokladnicí některých chráněných a vzácných druhů hub,
4 . baží screeningu kmenů s výraznými metabolickýei aktivitami,
¿.ochráncem patentovaných a jiných důležitých kultur,
5. poradcem ve věci posudků a konzultací o kulturách hub a
7.dodavatelem kultur jiným institucím do ciziny i v CSFB.
Naše Sbírka kultur stopkovýtrusých hub zahrnuje k 30.IX.1990
610 kmenů,totiž 451 dikaryontů náležejících 224 druhům a 159 monokaryontů 5 biologicky aktivních druhů.Dikaryontní kultury jsou vět
šinou naše vlastní izoláty a byly získány explantátovou metodou z
čerstvých plodnic z přírody převážně z Československa,monokaryonty byly izolovány z basidiospor vypěstovaných v laboratoři. Malá
část kultur nám byla poskytnuta výměnou e slouží hlavně srovnáva
cím účelům.
Kultury hub náleží různým druhům hub z řádu Agaricales,Aphyllopborales a Gasterales.Každý kmen máme na stojáncích z plexiskla ve
třech paralelách ve zkumavkách.Všechny myceliální kultury jsou paaážovény v maximálně 6 měsíčních intervalech na různých agarových
mediích.Po nárůstů při 24°C jsou uchovávány při 5 C,Druhy lignikoxní rostou poměrně dobře a četné jsou enzymaticky významné.Teres trické druhy rostou nespolehlivě,některé jsou však potravinářsky
významné.Mykorrhizní druhy rostou obtížně,vyžaduji speciální živ
né půdy:jsou významné v lesnictví . 0 každém kmenu je vedena podrob
ná evidence na kartách,včetně různých charakteristik morfologickýčh
/makro-i mikroskopických/, fyziologických ^3*»výsledků štucií ± P®“
sáží.Začaly jsme pokusy s uchováváním kultur pod tekutým dusíkem,
což ie zatím jediná perspektivní metoda pro nesporulupící vláknit
houby. - Většina kultur si uchovává po léta svécharakterisUky ,0jedinělé,zejména náročné druhy/cca 3 - 5%/vykazují časem známky mor-
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řologické degenerace nebo zastavují růst.Proto se každoročně pokou
šíme o další izolace některých druhů a přibíráme/z personálních i
prostorových důvodů/v omezeném měřítku/ další druhy,které by moh
ly být zajímavé z hlediska produkce různých metabolitů nebo jsou
vzácné atp. Pokud se explantáty z hub ujmou,jsou nové izoláty po
mikroskopické kontrole,submersni kultivaci a testování na antlbiotlcké aktivity přibrány do sbírky. V pětiletých intervalech vydá
váme katalog sbírkových kultur. Pracujeme na 5.vydání.tentokrát po
prvé pomocí počítače,katalog mé vyjit začátkem r.lS91.U každého
kmene je uveden původ.Současně platná vědecká jména jednotlivých
druhů včetně synonym pravidelně ochotně reviduje Dr.F.Kotlsba z Bo
tanického ústavu ČSAV.
^ednou z aktivit sbírky je poskytování kultur.Během let 1985 1989 bylo např. na požádání předáno celkem 323 kultur,tj.průměrně
65 kultur ročně, z toho 153 do zahraničí /výměnou nebo za jiné ek
vivalentní hodnoty/ a 170 v Československu,z nichž za 37 bylo pod
le pfedpisů účtováno, po 187,-Kčs.takže Mikrobiologický ústav za ně
získal 7.000 Kčs. 7 roce 1990 bylo předáno 75 kultur„Přitom ceny za
kultury jsou u nás velmi nízké. Velké zahraniční sbírky účtují,pod
le toho, zda kultury jsou poskytovány pro studijní,výzkumné nebo
průmyslové účely; např. v USA /ATCC/ 40-60 USD za kulturu,v Holand
sku 45-90 NLG, v SRN /DSM/ 35-45 DEM. Hodnota naší sbírky CCBAS ,
počítáme-lí kúltury^jen po 187,-Kčs je tedy t.č. přes 114.000 Kčs.
Personálně zajiětujl 3 bírku,která je součástí oddělení experi
mentální mykologie.resp. nyní laboratoře biochemie dřevokazných
hub Mikrobiologického ústavu ČSAV v Praze 4,-Krči,Vídenská 1083, v
současnosti 1 , 5 odborných pracovníků.V budoucnu je nezbytně nutné,
aby sbírkovou činnost zajistovaly minimálně 2 osoby na plný úvazek,
má-li být mezinárodně uznávaná úroveň sbírky CCBAS v současném rozšahu zachována.
Marta S e m e r d ž i e v a s Die Bedeutung der Kultur&nsammlungvon.
Basidiomyzeten.
Fin Kurzbericht Gher die TStigkeit der Kulturensaamlung CCBAS.

Mykotoxikologie
MYKOTOXINX
Firma CALBIOCHEM AG..P.O.Box 5334.CK-6000 Luzern 5 ve Švýcarsku
uvádí ve svéín katalogu některé mykotoxiny s cenami platnými pro lé
ta 1990/91 /v CHFR/ a zajímavým sortimentem:
AFLATOXIN Bi /Aspergillus flavus/ m.h. 312,3
lOmg
274,^C7S’H
alfa-AMANITIN /Amanita sp./ - toxický bicyklický oktapeptid
m.h. 918,0
Img
365,-CHFB
beta-AiSANITIN /Amanita sp./ - toxický bicyklický oktapeptid
m.h. 919,0
Img
365,-CKRR
CELLULASE /Aspergillus niger/-hydrolyzovaný beta-1,4-glukan
m.h. 52000
100 000 j 73,-CHFR
MXCOSTATXN/Streptomyces noursei-nystatin/ m.h.925,1 Ig
73,-CHFR
PRALLOIDIN /Amanita phalloides/ - toxický bicyklický heptapeptid
m.h. 788,9
Img
329,-CHFR
7IR0ISTN /Amanita sp./ - toxický monocyklický heptapeptid
m.h. 912,0
Img
183,-CHFR
Miroslav V o s t a t e k
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Osobní

BLAHOPŘEJEME KVĚTOSLAVĚ KONCBBOVŽ
Dne 23.ledna 1991 oslavila plna elánu a životní svěžesti své
75.narozeniny čestná členka CSVSžá paní Květoslava Kemcerová,"dobrá
duše" brněnské mykologie. S jejím jménem je neodmyslitelně spjata
Činnost houbařské poradny Moravského zemského muzea od jejíhb vzni
ku v roce 1967 až do dneška, Mimoto se stále podílí také na před náškové a eskurzní činnosti brněnské pobočky naší Společnosti a ne
únavně pomáhá při určování na tradičních výstavách čerstvých hub v
Dubnanech,Jihlavě,Ratíškovicích i jinde. Dík své neúnavné životní
aktivitě se udržuje ve stálá fýzické kondici a psychické pohodě.
Do dalších let přejeme milé paní ňoncerové hodně zdraví a svě
žesti.
Vladimír- A n t o n í n
/za výbor brněnské pobočky C S 7 S 11/
MYKOLOŽKň. STAROSTKOP
Nejen ve světě,ale i u' nás se dějí věci neobvyklé až zcela výji
mečné. Patří k nim jistě i skutečnost,že mladá Sena - a navíc aykoložka- stanula v čele městského představenstva. To se totiž stalo
v jihočeské Třeboni,kde po loňských listopadových obecních volbách
byla v prosince 1990 zvolena starostkou města pracovnice Botanic
kého ústavu ČSAV,mykoložka RNDr.Libuše Kotilova>>/nar.l954/-“dcera
známého iékaře,dlouholetého primáře lázní Třeboň a mykologa ~ ama
téra MUDr.Jiřího Kubičky /1913-1985/. Její zvolení občany Třeboně
do čela městského představenstva lze právem považovat za výraz oce
nění jejích schopností a občanských postojů.
Věříme,že dr.Kotilová si na třeboňské radnici povede stejně
dobře a rozvážně,jako při vědecké práci v mykologii, a že bude mít
i vynikající výsledky. Gratulujeme jí k tomuto vysokému a zodpo -vědnému postavení,které ovsem v současném období nelehké ekonomic
ké reformy a přestavby celé naši společnosti není vůbec záviděníhodné.Jsme však přesvědčeni,že při její známé houževnatosti a pra
covitosti bude mít úspěch; zároveň ovšem pevně doufáme,že ji funk
ce starostky natolik nepohltí,aby vedle péče o rodinu měla také do
statek energie a potřebného času i na další práci v mykologii.
Dr.Kotilová není sama z mykologů,kde se zapojil do demokratiza
ce naší společnosti. Pokud vím,patří k nim déle též jihočeský aykolog a fotograf hub ing. Tomáš Papoušek,který byl ve stejných vol bách zvolen do zastupitelského sboru radnice v jihočeské metropoli
Českých Budějovicích,kde se stal -po staročesku řečeno-jednlm z .
konšelů.
_
Mycologist RNDr.Libuše Kotilové -mayor of the tcwn Třebon/Southern Bohemia, Czechoslovakia/.
, . _
_
František K o t 1 a b a
SEDMDESÁTINY d b . MILTCY TORTIČOVŽ
Je až neuvěřitelné,jak ten čas rychle ubíhá... To si uvědomíme
např. až při překvapivém zjištění,že naše dlouholetá spolupracov
nice a dobrá přítelkyně dr.Milica Tortlcová z chorvatského Záhřebu/Zagreb/v Jugoslávii dosáhla neuvěřitelného věku 70 let.Známe ji
přes 20 let a zdá se nám,jako by to bylo včera -za ta léta se snad
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vůbec ssssSníls! Protože aaše jubilsntka g® spjata s mykologií na
ší a sy a jugoslávskou,rádi přinášíme tuto krátkou vzpomínku k je
jím narozeninám,
ŽSilica Torticové se narodila 31.12.1920 v Záhřebu jako dcera pro
fesora chemie záhřebské university dr.V.Njegovana¿maturovala na gy
mnasiu v r.1940 a přírodovědecko-aatem&tiekou fakultu university v
Záhřebu ukončila r.1950.Potom byla asistentkou Institutu experiment,
biologie tamtéž, a to až do r.l 953 ,kdý odtud odešla vzhledem k nut
nosti opakované léčby pd dětství nemocné nohy.Později začala praco
vat jako volontérka v Ústavu pro fytopatologii zemědělské fakulty,
kde se začala zabývat vyššími houbami.V roce 1962 získala titul ma
gistra a stala se pracovnicí Institutu botaniky záhřebské universi
ty jako mykoložka; taa také získala r.1970 doktorát. V roce 1977
přešla do Botanického ústavu,kde pracovala 8 ž do svého penzionová
ní v r.1985,avšak její aktivita ani potom neustala /další podrobnos
ti viz článek Z.Devidé,Act.a Bct.Croat. 49:153-158,1990/.
Naše styky s Milicou byly zprvu jen písemné.,avšak tak intenzivní,
že je z nich do dnešní doby tlustý fascikl/šlo hlavně o určování za
sílaných druhů,jejich taxonomii,nomenklaturu apod./.Frvní z nás/F.K./
byl pro tehdejší socialistické státy koordinátorem akce mapování 100
druhů hub v Evropě/vyhlášené na II.kongresu evropských mykologů v
Praze a započaté r.1962/.Pro Jugoslávii byl tehdy národním zpravoda
jem V.Lindtner z Bělehradu; ten však v r.1955 zemřel a jeho funkci
převzala právě dr.Tortičová.První z nás ji poznal osobně již v létě
r.1966 /druhý až o několik let později/,kdy jel s rodinou na dovo
lenou do Jugoslávie a zastavil se u ní v Záhřebu. Pak nám iíilica za
čala posílat své četné sběry k určení nebo revizi a protože mezi ni
mi byly i některé velmi vzácná,popř. nám neznámé druhy,leckteré nás
daly pořádně"zabrat".Tato spolupráce však byla velmi přínosné pro obě strany; ay jsme mohli jejími sběry pak obohatit nejen naše vlast
ní,ale i mykologické herbáře Nárovního muzea v Praze.
V rámci svých poměrně dosti četných cest mimo vlast se jubilantka dostala i do Československa.V roce 1971 u nás byla asi tři týdny,
pracovala v muzejních herbářích v Praze i u nás v Botanickém ústavu
ČSAV v Průhonicích a asi týden jsme s ní byli koncem srpna na jižní
Moravě v lužních lesích pod Pavlovskými kopci; v roce 1973 pobývala
v Československu dva týdny v květnu a tehdy jsme s ní navštívili
pouze lokalitu Gyromitra fastigiata u Hrušová poblíž Mladé Bolesla
vi, a'to 20.5.1973; potřetí se u nás zastavila dr.Tortičové při ces
tě z Polska /23»-25.9.1974. Z naši spolupráce vzešly dvě společné
práce /na mnoha jiných jsme se však různým způsobem podíleli/-Tortic
í£.,Kotlaba P.et Pouzar Z . ¡Révision of polypore 3 in W.Voss's"Myeologia carnlolica"/Biol.Vestn.,Ljubljana,23:59-73,1975/ a Tortic U. et
Kotlaba F . :A handful of polypores.rare oř not previously published
froç Jugoslavia /Acta Bot.Croat..Zagreb,35:217-231,1976/.Dr.Torticova ovsem nespolupracuje jen s námi,ale i s jinými mykology a mykoložkami,zejména s prof.dr,A.Davidovou s Francie,proř.dr.M.Lisiew skou z Polska a jinými, s nimiž rovněž publikuje.
Dr.Tortičové začínana jako většina nykologů nykofloristikou té
měř všech makromycetů,avšak v posledních desetiletích se s prospě
chem soustředila hlavně na dřevní Aphyllophorales/především Polyporales s.l. a Corticiaceae/, a to na jejich taxonomii,ekologii a roz
šíření v Jugoslávii.Podařilo se jí objevit mno^o pro Jugoslávii no
vých druhů a ve spolupráci zejména s prof.Davidovou popsaly i pro
vědu nové druhy a rody. Výsledky svých výzkumů uveřejňuje postupně
časopisecky nejen ve své vlasti,ale i v zahraničí včetně Českoslo
venska.Pokud víme,vyšly jí u nás čtyři práce: Stephan Scřulzer von
Můggenburg/čas.čs„Houb.-^ykol.Sborn. 48:86-88,1966/, Stepování makro
mycetů v Evropě a jeho dosavadní výsledky ▼ Jugo 3 lavii/Hykol.Zprav.
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1 5 :l2-15,1971/,Fung«$ solleotiorsa ía ihe Pinus peuee foressts 1 « the
? « H S/ter Katií,fial Park^/ííacedonia„Jugeslavia//Čes .Ňykol.22 :189-2m
1958/ a spolu s U.Jellcem New European records ot Sýromyees kmeti 1
and íýcnoporsllus alboluteus/Polyporaceae/ and the identity cď li pex woronowli Bres. /Ces.%kol. 28^26-34,1974/.
Přejeme naši milé přítelkyni dr.M.Tortieové ještě bodně let dob“
re životní pohody a zdraví,aby mohla zpracovávat nasbíraný materiál
a publikovat ještě daláí práce.které připravuje k tisku nebo je má
ve svých plénech. Mnoga ljeta,Milica!
František K o t 1 a b a
K

a

Zdeněk

P o u z a r

NEDOŽITÝM DEVADESÁTÝM NěBOZENINáM PB0F.HNSa.K4BrA P.B.1PA nnusn „

Před rokem tomu bylo 90 let,kdy se univ.prof.RNUr.Káral C a j p,
Dr.T-c. v aokycanech narodil /22.2.1900/ a letos na podzim tomu bude
12 let,kdy tam zemřel/22,9.1979/.Jako jedni z jeho četných žáků a
přátel věnujeme tuto osobní vzpomínku opožděné k jfebo nedožitý® de
vadesát inám, kladouce ji jako pomyslnou květinu na jeho hrob na Vi
nohradském hřbitově v Praze.
Profesor Cejp byl význačnou osobností československé botaniky a
mykologie od dvacátých ai do sedmdesátých let našeho století,nebo?
spolu s jinými přírodovědci spoluvytvářel základy naSí moderní vě
dy po první světové válce/tj.za první republiky/, po krátkém přeru
šeni způsobeném uzavřením vysokých škol za Protektorátu,pokračoval
po druhé světové válce ve své vědecké a pedagogické činnosti v roz
sáhlém měřítku zejména v padesátých a šedesátých letech.Prof. Cejp
byl jedním z našich prvních doktorů přírodních věd/HNDr.,1923 /,vů
bec prvním profesorem mykologie v Československu /I948,profesor sys
tematické botaniky/ a byl též jedním z prvních nositelů vědecké hqgnostl doktor věd /DrSc.,1956/.Za svého života se dočkal mnoha růz
ných poct a vyznamenáni,které zde neuvádíme a odkazujeme na publiko
vané jubulejní články.
Jako studenti přírodovědecké fakulty UK v Praze a začínající aykologové jsme znali prof.Cejpa nejen jako elegantního,vždy dobře oblečeného muže uhlazeného vystupování»přátelského chování a mimořád
né ochoty,ale zejména též fenomenální parněti,ohromného přehledu po
naší i světové literatuře a mimořádných znalostí mykologie a fýtopatologie /které přednášel/,ale i cévnatých rostlin /zejména okras
ných zahradních a okenních/; vynikal také znalostí mnoha cizích ja
zyků ¡neobyčejným přehledem po historii přírodních věd/"dědkologii"/
a byl i duchaplným přednašečem a diskutérem - to vše nás zvláště
fascinovalo. Bohužel,ve svých 49 letech - tedy v době největšího
životního rozmachu - byl postižen mozkovou příhodou,po níž částeč
ně ochrnul na pravou 3tranu těla; to ho značně handicapovalo.Ifcof.
Cejp však nerezignoval a vzniklé velké obtíže překonával během dal
ších 30 let,které mu byly dopřány, s obdivuhodně silnou vůlí tím.že
se naučil psát levou rukou a chodit pomocí hole.Jeho vitalita byla
až neuvěřitelná,takže pak pilně dél pracoval,psal,publikoval,předná
šel a dokonce vodil exkurze posluchačů do terénu. Bohužel druhá pří
hoda v září 1958 přivodila následky již obtížněji překonatelné.
Prof. Cejp po sobě zanechal opravdu dobré dílo, a to jednak v po
době několika knih a skript i ohromného počtu článků a studií v pe
riodikách ,jednak v tom,co vše slovem ochotně a nezištně předával ne
jen na přednáškách,nýbrž i při konzultacích studentům a mladým/ ale
i zralým/ mykologům a fytopatologúm i ostatním přírodovědcúmskdokoliv totiž za ním s čímkoliv přišel,nikdy nebyl odmítnut a vždy něco
získal.Při našich občasných návštěvách v jeho r o d n ý c h t - í
žil řadu let na odpočinku / a kam za ním někdy jeho žáci a přátelé
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zajížděli/,&ém kro$ě jiného ukazoval též kratičké biografie lidi
/říkal jim "aedailonky*/,po nichž byly popsány rody a druhy hub a
cévnatých rostlin;byl to podle našeho názoru originální nápad a
jistě by bylo uveřejnění "medailóků"mělo velký ohlas v odborné»
světě - avšak jaký vsály konec,není nám bohužel známo .....
K životním výročím prof.Cejp bylo uveřejněno mnoho článků,v
nichž lze nalézt řadu konkrétních údajů. Vyšly v různých časopisech,
nejvíce z nich však v české mykologii /4:1-3,1950; 14:1-3,1960? 24:
1-4,1970; 29:1-4 a 241-242,1975; 34: 1-2, 1980 -nekrolog/; tam'na
leznou zájemci o životě a díle profesora Cejpa mnoho různých zají
mavých faktů.
František K o t 1 a fa a

a

Zdeněk

P o u z a r

ZSHŽ3L PAR ERNEST FUTÓ ERNĎ
V druhé polovině února 1991 zemřel náhle ve vélpi 69 let známý
znalec mykoflory Podunajské nížiny,pan Ernest Puto.Pohřbený pak byl
dne 2 3 .2 .1 9 9 1 na říasko-katolickém hřbitově v Hurbanovu.
S panem Puto jsem se seznámil v průběhu exkurzi l.aykologlckých
dnů na Slovensku v roce 1975, a naše přátelství se prohloubilo zejh
aéna v září 1978,kdy jsem spolu s již rovněž zesnulým MUDr. Jiřím
Kubičkou a přítelem Jiřím Hákem se zastavil na cestě do Budapešti
/na 7.C E M -kongres evropských mykologů/v Hurbanovu a několik dnů
jsme zde pobývali.- Etyly to nezapomenutelné dny.Dokonalá znalost
všech lokalit našim hostitelem, zcela přesné určení místa růstu jed
notlivých druhů,sběr řady vzácných a zajímavých dntó hub,především
břichatkovitých, nám sběr a dokumentaci tak usnadňovaly,že šlo o
sběr přímo "zázračný". Navíc byl tento pobyt tak umocněn obětavos
ti ,účinností a pohostinnou péčí pana Futó,že na něj nikdy nezapo
menu. I v pozdějších létech,při setkání a mykologickýcb dnech ve
Skýcově, i při dalších návštěvách jižního Slovenska,exkurze ve spo
lečnosti pana Puto byly vždy mykologickým zážitkem.
Navštívil jsem několikráte Hurbanovo i v posledních letech,kdy
pan Puto byl po zdravotních a osobních problémech značně fyzicky
postižen, zejména nebyl schopen delší chůze a pohybu v terénu, a
byl nucen uchýlit se do domova důchodců. I tak však byl vždy oehpten nás provázet na lokality, a alespoň ze sedadla auta 3 e s námi
těšit z uskutečněných sběrů.
Ernest Futó ErnB byl bezpochyby jedním z našich nejlepších míst
ních znalců mykoflory Podunajské nížiny.Svědčí o tom desítky,ne-li
stovky sběrů vzácných druhů hub,které jsou uloženy v herbáři Slo
venského národného múzea v Bratislavě /BBA/. Spolupracoval s řadou
aykologů,zejména s ing. K.Krížem, I Fábrym, A.Dernekem a dalšími.
Dík iniciativě ing. J.Baiera podařilo se vypracovat nákresy při-'
3tupů a nalezišt asi 15 lokalit v okolí Hurbanova.kterými i dnes je
možno se při návštěvě dokonale orientovat. Tyto nákresy,které jsem
ještě později doplnil a rozšířil existují v několika vyhotoveníc'-,
a tak věřím,že znalost lokalit objevených panem Puto nezanikne.Mém
tím na mysli lokality takových druhů jako je Armillaria rickenii
přeřazené nedávno B.Singerem do rodu Eipartitella,Agrocybe cylindracea /=A.aegerita/,Amanita vittadinii,Agaricus bohusii,Agaricus
maskae,Agarlcus macroearpus,Leucopaxillus rhodoleucus,Leucoagaricus lepistoidesjDeucopaxillus gentianeus,Deucoagarlcus wychanskyi,
Leucocoprinus pilatianus,různých vzácných druhu Lepiota sp.,a zejr
ména břichatek,jako Pballus hadriani.Battarea stevenii,Secotium agaricoides,různých Geastrům sp. aj.
,
Naše mytologická veřejnost želí proto skonu pana Ernesta Puto a
věří,že jeho památka zůstane uchována.
Jan K u t h a n
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Zprávy o akcích - programy

KOMISE PEO OBHAJOB? KAHDIPftrSlďCH PSACÍ

Z

MYKOLOGIE

v prosinci r.1990 jmenovalo Vědecké kolegiu® biologie organismů,
populaci a společenstev ČSAV nově komisi pro obhajobu kandidátských
disertačních prací ve vědním oboru isykologie/15~13-9/.<<Je:5ím předse
dou se stal doc.BNDr.Fetr Pikélek,C3c, ,mykologický íýtoeatolog s Ka
tedry genetiky a mikrobiologie přírodověd.řak.lJK v Prase„ffiisiofiřefi«
šedou Ing.Cyprián Paulech,CSc.,mykologický fytopatolog »'Botanické
ho ústavu SAV v Bratislavě.Cleny komise jsou prof,Ing.J.Kodiík,0Sc.
/ Zvoleny, BNDr .F. Kotlá ba ,CSc./Praha/, BNDr.M.Otčenášek,BrSc ./Pardubi
ce/, BNDr.I.Pišút,CSc./Bratislava/,prom.biol.Z.Pou*ar,SSc./ Praha/,
aoc.EKDr.V.Skalický,CSc./Praha/,SNDr.V.šaSek.GSe./Praha/ a doe.SHDr.
E .Záb or ovs k é ,CSc./Bra tislava/.
První dvě obhajoby před touto komisí se uskutečnily 17.1.1S91 v
Bratislavě.Dopoledne obhajovala kandidátskou disertaci "Fytppatogecne mikromycety, čeláde Ekysiphaceae parazitujúce na hostitelských
rastlinéch čelade Cucurbítaceae na území Slovenska" Xng.K.Zloehevá
z Eotanického ústavu SAV v Bratislavě; jejím školitelem byl Ing. C.
Paulech,CSc. a oponenty práce BNDr,D.Brillová,C5c„/Bratislav8/,Xí!g,
A.Lebeda,CSc./Smržice/ a proř.BNDr.Z.Urban,DrSe./Praha/» Odpoledne
obhajoval kandidátskou disertaci BNDr.V»Antonín z Moravského seaská
no muzea v Brně na téma "Taxonomická a noaenklatorická studie kri
tických evropských druhů a rodů Marasmius a Setullpas";jeho Školi
telem byl prof.BNDr.Z. Urban.DrSc.,konzultantem prom.biol.Z.Pousar,
CSc. a oponenty proř.Ing.A.Černý,CSc./Brno/,BNDr.F.KotIsba,CSc. a
BNDr.M.Svrček,CSc./oba Praha/.Oba uchazeči své kandidétcké disertad*-ni práce úspěšně obhájili.
Činnost komise pro obh.ajoby kandidátských disertačních prací s
mykologie - stejně jako všech ostatních komisí pro obhajoby -je li
mitována skutečností,že hodnot kandidáta věd /CSc./nebude už v bu
doucnu udělována.Protože poslední vědečtí aspiranti byli přijímáni
na podzim minulého roku,lze teoreticky předpokládat,že poslední s
nicv- budou své práce obhajovat asi v letech 1994-1995/počitéme-li s
určitými časovými skluzy/;potom tato komise zanikne.
František K o t 1 a b a
VÝZVA K SPOLUPBÁCI HA SJEDNOCENÍ NOKENKIATUHY EVB.pSlBOVITÝCH HUB
V čísle 41/90 Mykol.listů jsem se ve svém příspěvku k IlX.ffieslnérodnímu semináři pro studium řádů Bussulales a Boletales /6»9« —
9.9.1990,Castelnuovo Monti,Etruské Appeniny/,který -uspořádala sku
pina Mykologické SDolečno3ti G.Bresadoly v Beggio Emilia zmínil,že
zde pan G.Eedeuilh/69 Bd.des Fcssés.F-78580 MAULE,Francie/přednasl
výzvu k ustaveni komitétu pro sjednocení nomenklatury evropských
hřibovitých hub. Výzvě předcházely studie výše jmenovaného uveřejně
né v Doc.myc. 72:13-49,1988 a 79:25-46,1990, účelem akce je sjedno
tit tuto nomenklaturu centrálně organizovanou spoluprací a diskusí
na toto téma. Jako koordinátoři byli ustavenoveni již jmenovaný G.
Bedeuilh a déle inž.G.Simonlni/Piazza Valisneri 2,1-42100 BEGGIO EMILTA, Itálie/.
, ^
. ...»
Ve Francii a v Itálii bylý ustaveny národní komitéty,v jejichž
působnosti budou pracovat experti, a kde budou soustřeďovány veške
ré poznatky,připomínky,kritiky a návrhy konzultantů,tj.znalců nomen-
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kletcrických pravidel tzkušených taxonomů,odborníků na rozšíření a
výskyt hřibovitých hub a dalších spolupracovníků«
Prvotním cílem celé akce je vypracování tzv.předběžných identi
fikačních U š t ů / jako vzor je zde uveden list proHSoletus plnopbílus
PS lát et Dermek in Pilát,který pro lepší názornost je otištěn v o*»
rigiaále/. Účastníci semináře obdrželi tyto předběžné listy pro ce
lou sekci Boletus , na požádání je mohu zájemcům o spolupráci zapůj
čit.Je vcelku pochopitelné,že valné část údajů,citovaných pramenů
a pozorování pochází z franeouzsko-italské oblasti.Domnívám se,že
právě proto by měli svcru hřivnou k akci přispět i sorkologové z ji
ných oblastí Evropy. Účast by měla v podstatě probíhat takto:
1. Každý se spolupracovníků-konzultantů - může zpracovat předběžný
identifikační li3t kteréhokoliv druhu hřibovitých hub podle vzo
ru.lýto listy je nutno zaslat jednomu z výše uvedených koordinátorú/j jazyce francouzském,italském nebo anglickém/.Koordiná
toři listy shromáždí,roztřídí a předloží je k posouzení a zpra
cování komitétu,tj. skupině expertů.
2 . Komitét vydá pak po zvážení všech připomínek a podnětů návrh identjffikačního listu.který rozešle všem konzultantům a spolupracovniKtK~k posouzení,podání návrhu změn,doplňků a kritických
připomínek.
3. Po posouzení tohoto návrhu a připomínek komise vypracuje synté
zu - definitivní identif ikační lis t.přičemž obě národní skupiny
budou co nejtěsněji spolupracovat a výsledkem bude jeden list a
ne dva národní listy.
4. Definitivní identifikační listy budou představeny na některém z
dalších seminářů reggijské skupiny Spol.G.Bresadoly,kde by moh
la proběhnou poslední "kosmetické" úprava.
5. Konečným výsledkem akce bude publikace identifikačních listů bylo by možno je nazvat kmenovými či standardními - evropských
druhů hřibovitých hub.
Zájemci z řad českých a slovenských mykologů mohou se obrátí na
výše uvedené koordinátory akce přímo nebo mým prostřednictvím,psát
je možno i anglicky.
Jsou však i jiné problémy nomenklatury a autorských zkratek,ktev
nykologickýc* příspěvků ži
vot a práci.Podle nového Botanického kódy a ustanovení komi 3 e pro
nomenklaturu došlo k řadě změn u druhových jmen hub,zkratek autorů
§ způsobu jejich psaní. Zatím u nás neexistuje žádný soupis /ovšem
jiného charakteru než"check~list" navržený v č.41/90 KL/,lze čeř pat jen z klíčů M.Maséra a W.Jfllicha/se "starším" způsobem psaní/.,
z publikace Pilzflora der DDH P^.Kreisel et al. 1987/a jiných pra
menů / např. M.Bon:Champignonš d Europe occidentale,1988/javšak ne
všechny prameny jsou běžně dostupné.ne všechny jména druhu jsou
platná,ne všechna psané správným způsobem a správnými autorskými
zkratkami a,"at last but not least" ne všechna jména zdánlivě no
velizovaná a správně napsaná musí být objektivně správná.Někteří
zahraniční autoři totiž neodolali,aby nelovili nové jména a nové
kombinace systémem dle dětské hríčky:"jak se chytají tři lvi."
To však srovná ča 3 a hodně práce i
Pod dojmem příslibu spolupráce,rady a pomoci dr.F.Kotlaby a dr.
Z.Pouzara jsem se rozhodl takovou aktualizovanou listinu pro makromyeety vypracovat,obsažena by zde byla /dle možnosti maximálně/
platné jména a autorské zkratky /pouze latinská/.Tam,kdy by k po
chopení to byle nutné, bude zde uvedeno i synonymum/synonyma/,pod.
kterým byl dosud taxon běžně 2ném a udáván,event. zkratky a odkazy
v případech,kde si toto budou vyžadovat zvláštní okolnosti.

Ti v posledních letech ztrpčují autorům
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Zatím byl zpracován koncept pro písmens A~ C .Spoluprac mníc i íao«
vřele vítáni, je to možné tím,že lze pomoci zpracování jaânobo ci
několika písmen abecedy,jedno či více rodů.Jistá problémy jsou w ^vsb
vreekovýtrusných-ÁscomyeetesJakmile práce pokročí,bude přikročeno
k subskribci vydání tohoto seznamu,který by měl obsahovat' 150O-20OQ
druhů . 0 uvedeni jmen v národních jazycích bude ještě rozhodnuto s. ohleéea na racionální rozsah a formu,stejně jako Î o výši nákladu.
FICHE CIDEHTITE DES BOLETS D’Ë Û wwT j EPITHETg :

*.. p iŇ a m iíV S

"***

HOrt(s) CORRECT(s) * B o le tu s p in a p b ilu s Pilát <rt Oeraek in Pilát
du taxon
(Pilát et Deraak in Pilát 1973. CeaKa Myto.27(l):6~8)
(»«Ion 1*
*
9% Ï9 r««« tdo»t*e) *
# No« conseillé
SYNONYMES
(sélection)

- B o le t La p in ic o la (Vitt.) Venturi 1060 non S*artz 1810, s Fr.
- ? B o le tu s ru b ig in o su s Fr. 1818 non Retzius 1769
- 7 B o le tu s e d u lis v a r. s u b te p a tic ia F&ycd 1892
- 7 B o le tu s e d u lis v a r. fu sc o ru b e r (Fdrqu. ex Ouél.)Bat. 1908
ILLUSTRATION (icoootypa)

TYPE

SPECIMEN --- -----i— — -- —

DESCRIPTION

HOMENCLATURAL

avec la
diagnose

seule

TYPIFICATION

KOLOTYPE
LECTOTYPE
HEOTYPE

associé«
(renvoi)

*
•

Référence de la Lectotypification ou Néotypificaticn

TAXON :

*

confirmé

•

insuffisamment confirmé

MEILLEURE (S) DESCRIPTION S) :
CONCEPTION
Alessio 1985, Boletus:109-115 (sub no®. 8 . p in ic o la )
ACTUELLE
MEILLEURES ICONES :
DU TAXON

- Marchand 1971, Ch.N.Mid.l.pl.62 (sub no®. B . p in ic o la )
- Alessio 1985, Boletus, pl.9 (siâ> non B . p in ic o la )
- Engel et al. 1983, Dickrohrlinge pl.8
- Angarano 1987, Bol.Gr.Myc.Bres.30(l-6):24 (s.n. B . p in ic o la ), .
avec une intéressante variante (s.n. B . p in ic o la v a r.
fu sc o ru b e r coob. inval.) figurée également par Cetto 1970,
Funghi vero 1, n*264, et peut-être aussi par Walty 1940,
Schw.Pilzt.2, Taf.62, s.n. B . e d u lis v e r . fu sco ru b e r
EPITHETE : - nç»n critiaue

08SERYATI0NS

- critique

- Bolet suffisament variable dans le détail (couleur du chapeau,
aspect du réseau et surtout couleur ♦/- jaune des tubes etc.)et
même dans ses caractères microscopiques, pour avoir suscite des
tentatives de division qui jusqu’ici n’ont pas été clairement
confirmées (par exeœole : 81ua 1968, Bull.Soc.Myc.Fr.84(2)
:313-328). Etudes à poursuivre, notamment concernant le
taxon (?) fu sc o ru b e r
-

---------------Ed.: 8.90
1

* peu critique

La combinaison B o le tu s p in c p h ilu s a été validée comme s p . n o v ..
ce oui présente l ’avantage de fournir un spécimen-type, bien
qu’ayant été annoncée comme n o s. n ov. par ses auteurs

Jan K u t h a n
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TtZCTMT V OBLASTI STUDIA MTKORREIZ. MTKDBHHrZHŽ Off fflJB A T.BSfrrCKg
KreoLocrre
Teto téssa bylo náplní «Svou pracovních gasedéaí odborné skwpiny
pro otázky aykorrhlz a lesnické mykologie při Č Y lesnické společ
nosti »která s® uskutečnila za celkové účasti asi 40 zájemců" dne
22.11.1990 a za účasti 20 zájemců da® 13.2,1991 v Praze v Domě
techniků na ¡Novotného lávce.
V průbéhu sedmi přihlášených referátů byli přítomní seznámeni
souhrnnými i dílčími výsledky dosaženými v uvedeném směru na zain
teresovaných pracovištích v Cechách i na Slovensku.? prvním přís
pěvku referovali B.Fellner a F„Soukup o výsledcích studia patogen
ních a mykorrhitických hub v imisních oblastech české republiky za
hrnující výsledky monitoringu z let 1986-1990 i predikci stavu na
rušení ektotrofní stability lesních porostů k roku 2000 .? následu
jícím příspěvku A.Lepšové a B. Kocourka bylo referováno o distribu
ci některých živin a toxických prvků v horském ekosystému se zře
telem na raykorrhizní soužití a v návazném příspěvku A.Lepšové a L.
Huderové o distribuci aniontů v horních vrstvách půdního profilu
ve smrčinéeh, v obou případech na základě původních výzkumů z ob
lasti Šumavy. Oblasti Krušných hor se týkaly příspěvky E.Kocourka
o směnách kořenových systémů smrku ztepilého způsobené antropodenníml imisemi a P.Cudlína o narušení mykorrhizních poměrů ve smrko
vých ekosystémech Krušných hor.
Na únorovém zasedání byl přednesen společný příspěvek J.Gápera,
K.Eropáčka a M.Krištínové o výsledcích mykorrhizologických studií
na Slovensku a o jejich presentaci na mezinárodních sympoziích a
příspěvek J.Landy a E.Fellnera o taxonomické problematice mykor rhizního rodu Laccaria. Následovala obsáhlá diskuse,informace o uskutečněných akcích a rozprava k plánu práce odborné skupiny na
rok 1991.Předpokládá se,že příští zasedání se uskuteční ve spolu
práci s ČS7SM dne 23.4.1991 na téma "Práce na soupisu makromycetů
. CSFE" a podzimní zasedání dne 26.11.1991 na téma -Výzkum vlivu imisí na mykorrhizní poměry v rámci mezinárodní spolupráce11- vždy
od 9,30 hod. v místnosti č. 417 Domu techniky. Dále je sondována
možnost uspořádání kolokvia či konference k problematice mykorrhiz
v květnu či červnu v*e spolupráci s ĎA.SE VSZ v Kostelci n#C*lesy
/informace u dr.K.Kropáčka/'. Současně bude v roce 1991 ukončena ak
ce sběrných dnů na Karlštejně a provedeno shrnutí dosažených vý sledků;termíny exkurzí budou upřesněny na dubnovém zasedání /In
formace u dr.J.Herinka/.
Eostislav F e 1 1 n e r
VÝSTAVA HŮB 7 FKBŽ07Ž
V návaznosti na Setkání českých a slovenských mykalogú ve Slán
ských vrších byla ve dnech 25.-26.9.1990 v Prešově^instalovéna_
výstavka hub. Organizátory byli % k o l o g i c k á sekce při SZOPK.Park
kultúry a oddychu a Okresní osvětové středisko v Prešově. Vysta
veno bylo celkem 171 druhů vyšších hub z oblasti Slánských vrchů
a Sarišské vrchoviny, což vzhledem k předchozím málo příznivým kli
matickým podmínkám byl značný úspěch.Zajímavý byl neobyčejně níz
ký počet druhu holubinek a některých dalších skupin.
? průběhu dvou dnů navštívilo výstavu celkem 735 osob,z toho
107 žáků a studentů; byla přednesena přednáška ing. J. Kut hana na
téma "Houby okolo nás" /s diapozitivy/,vystavena mykologická li
teratura a mykofilatelistický exponát "Houby z hlediska ochrany
přírody a zdraví člověka" na 48 listech. Vystavené houby určoval
převážně ing.J.Kuthan,déle se na přípravě výstavy podílel i ing.
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Jiří Lasefcn£aek/01«Boue/, doc.PhBr.Ján Sand,CSc ./fcrat1s ■)» v*/ r- Tám
Iteíwie / M W .
/Velice obětavě se « p r Ä b » atíSJecř
*£_
S] ^ Sil V*l Mi*an B»bed * Prešova t j a b U <3opia« tito z S Ä l !
néšíoe. Současně se jmenovanému omlouváme,Se vzhledán i- zpracování
„eto zprávy formou výňatku z dopisu musel být test převeden do p»š„
tiby,aby nedošlo k vzniku chyb. -za redakci J . f f i a T / T
Milan

B a b e j

2pfíva o Ctnosti bknSkskž pobočky Cs -vSubega spcebčnosit pst flsav
ZA SOK 1990
I.V prvním pololetí bylo uspořádáno 8 přednášek pro Slaný pobočky
a další zájemces
v
f* l
*xPf•A ioist Gfr^ .£fc •iPi£.og§„:^vka2a. ~ 22 „I,;Tng.Hi
lan Volšinský: jfe_jy-akáp S kandinávie . “ 1 0 1 . : Jiří Moravic;
jLJcongres evrcsSkvoh mykolqgů v Estonaky-TalHa 1969 «!.pře<fefesdová exkurze do Tartu a Viljandi. - SSTlI.:MUĎr.Josef HerinsíVzácné druhy československých bsdel, - 1 2 .III,:Rín}r.František Kotlal
ba,CSc.: ¿.kongres evropských mykologii v Est.nnakti-TaTUn 1989 ™
li. předsjezdové exkurze do Parnu a Lathemaa. ^ T C . m . I n g . Jaa
Kuthan: Kouby skleníků. - 9.IY.;Ing. Jiří Bajer:Houby garlžteňaska I. - 2 4 .IV. :MUBr„Jan Sjmůnek.CSc. iMykotoxiir/^něg' ~
II. V jarním a podzimním období bylo uspořádáno S houbařskýcb vychá
zek,pro praktické houbaře,kterých se zúčastnilo 25 zájemců.
III. Byla uspořádána jedna systematicko-ekologické exkurze pro zájem
ce o hlubší studium hub do- lužních pralesů pod tanžhotem.které
se zúčastnili 4 aykologové.
IV.

Členové výboru se podíleli na určování hub v houbařské poradně ^
Moravského zemského muzea v Brně,

V.členové výboru BNDr,Vladimír Antonín, CSc. ,K.Kencerová a A.Vágner
se podíleli na exkurzích do terénu a na výstavách hub v Napajedlich a Katiškovlcích . RHDr.V.Antonín.CSe, dále přednášel o hou
bách pro veřejnost v Brně,Habrovanech a v Kapajedlích.
VT.BJíDr.V.Ántonin,CSc.sdoc.BKDr.Jaa Špaček,CSc. a A.Vágner spolupra
covali s anesteziologicko-resuscitační klinikou fakultní nemoc
nice s poliklinikou v Brně při určování původců otrav houbami.
VII. MUDr.Jan šimůnek,CSc. dvakrát provedl přezkoušení prodavačů
hub na trhu. MUDr. A.štětková, CSc'. přednášela o otravách houbami
pro Spolek českých lékařů v Prostějově.
Za výbor brněnské pobočky ČSVSM: Proí‘.Ing.A.0srný,CSc. - A.Vágner

Mykologická bibliografie
Petr Fragner a Milan Hejtmánek; URČOVANÍ EEBMATOFITU.
189 stran textu a 1 1 1 černobílých fotografii na 48 stranách křído
vé přílohy.Text xerox,fotografie ofset. Vydala Univerzita Palackého,Olomouc,1990. Cena Kčs 24,30 + poštovné.
Monografické zpracování skupiny Dermatcfytů z botanického hle
diska je první u nás a v tomto pojetí možná první ve světovém pí
semnictví .Publikace mé značný praktický význam pro všechna praco
viště zabývající se lékařskou a veterinární mykologií.Jde o mikro
skopické houby rodů Epidermophyton,Trichophyton a Mlcrosporum.Per
fektní ,vřeckatá stadia /teleomorfy/ náležejí do rodu Anthroderma.
Do určovacích klíčů autoři zařadili 84 položek.V popisech drfchů,
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variet a subvariet uvádějí 63 anamorí a 28, teleomorf,tj.celkem 91
položek.
Klíče jsou založeny na studiu asi 5-000 kultur,zachycených z onemocněni lidí a zvířet v oblasti Středočeského kraje a hl.m.Prahy
v letech 1954-1986, Na olomouckém pracovišti bylo studováno asi
1500 kultur, z toho 500 připadá na kultury geofilních druhů.Ve sna
ze podat ucelený obraz všech dermatof.vtů.t j.i těch.které 3« u nés
nevyskytují.převzali autoři některé popisy z literatury.
Jádrem publikace jsou Popisy rodů,druhů a variet,kde jsou uvede
ny všechny důležité údaje včetně nálezů a původu kultur.Klinických
obrazů onemocnění člověka a zvířat,mikroskopického nálezu v mate
riálu.rychlost růstu,vzhledu kultur.diferenciální diagnostiky atd.~
podle okolností různě podrobně.
Autoři se dále zabývají morfologií teleomorf.cytologií sexuální
ho procesu a genetikou dermatofytů.Podávají praktické návody k pěs
tování teleomorf. k hybridizačnímu testu a hodnocení výsledků.Z os
tatních laboratorních metodik uvádějí jen nejdůležitějsi postupy a
živné půdy,především ty,které sami užívali.
Kniha není v knihkupectvích. Na dobírku je možno ji objednat na
adrese: Ostav lék.biologie LFUP, S.Allenda 3, 775 00 Olomouc.Poně
vadž náklad je pouze 400 výtisků.doporučujeme zájemcům,aby si pub
likaci objednali co nejdříve,
E a d a k c e

Krátká sdělení
SívkoloKické listy hodlají od příštího čísla 43/90 zavést novou ru
briku zajištující určitou službu čtenářům formou krétkých^oznámení .informací.výzev,nabídek a poptávek,která bude uveřejňována
po titulkem Služba čtenářům.Požadavky adresujte neprodleně na
adresu:Ing„Jan Kuthan,Opavská 1127,708 00 Ostrava. NěkoliKpří
kladů a možností je uvedeno dále.
Administrace Ifrkologiekých listů žádá své odběratele,aby přiloženou
složenkou uhradili předplatné ML na rok 1991. Výši předplatného
nebylo prozatím nutno upravovat,dobrovolné dary se neodmítají.
Výměna literatury se zahraničím: Z Francie přišla poptávka po publi
kaci V.Melzer/l945/íAtlas holubinek, a to hned p o několika exem
plářích. Bližší informace podá Ing.J.Kuthan,adresa viz výše.
Firma INTERPILZ Dr.A.Meixner GmbH. v Stuttgartu dodává veškeré mikro-i makrochemikalie v balení po 5 ml za jednotnou cenu 4.75LEM
za kus.Je pochopitelné,že pro naše mykoloKy mo^ou v krajním pří
padě přijít v úvahu jen některá u nés nedostupné barviva pro mi
kroskopii. Podrobnější informaci přinese U č.43 ML.
MIKOLOGICEŽ LISTY č.42 - Informační orgán Čs.vědecké společnos
ti pro mykologii při ČSAV - vycházejí v nepravidelných lhůtách
a rozsahu. - Toto číslo sestavil a k tisku připravil J.Kuthan.
Č. 42 vyšlo 2 5 .dubna 1991.
Příspěvky zasílejte na adresa:prof.dr.Z.Urban,DrSc..katedra bo
taniky UK. Benátské 2, 128 01 PEAHA 2. Korespondenci souvisejí
cí s administrací, objednáváním a předplatným ML zasílejte do
odvolání na adresu ČSVSM při ČSAV, pošt.přiht.106, 111 21 PRAHA1
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Došlo po uzávěrce:
SLOVENSKÉ NÍRQDNÉ KŮZEUM-MUZEOLOOICKÝ ÚSTAV,Lodná 2,814 35 BEATISL.
SLOVENSKÉ NÍBODNÉ MÚZEUM-BANSKÉ MÚZE UM, 969 00 BANSKŽ BISTBICA
SLOVENSKÁ BOTANICKÁ SPOLOČNOST PRT SAV, Dábravská c.14,842 23 BRAT.
Vás pozývájd na seminář
A N D R E J

K M B í -

zakladatel' slovenského múzejníetva a popředně osobnost' přírodovědy
na Slovensku
Seminář poriadajú pri 150.výročí jeho narodenia v dňocb 1 0 ,-1 1 .júna 1991 v Banskom Studenci pri Banskej štiavnici s týmto programom:
10.-6.l99l - Příchod a ubytovanie
11.6.1991 - 9.00 - Začiatok prednafikovej časti seminára:
RNDr,L.Jasenék: Cestami života - PhDr.5.Baranovlč¡An
drej Kmet-zakladatel slovenského múzeňnlctva -RNDr. I.
Okáli: Význam Andreňa Kmeta v prirodných védách,-RHDr.
J.Máňovsfcf ¡Botanik Andreň Kmet*. -RNDr.V.Větvička:Ráže
Andreňa Kme^a»- K.Škovlrové:Botanická zblerky Andreňa
Kmeta v Turcianskom můzeu. - RHDr.P.Llzoř¡Andreň Kaet*
a mvkologickv výzkum Slovenska -RNDr.M.Vozárové,fiNDr.
I.Hrabovec: Spolupráca Andreňa Kmeta s významnými prirodovedcaml.
13.00 - Oběd
14.00 - Autobus.exkurzia do rodiska A„Kmetá BzenÍcesposobiska Prenčova,návštěva pamfltnej izby.Bxkurzla do expozície Banského mdzea v prírode-skanzénu-povrchovej i
podpovrchovej časti.
12.6.1991 - 7,30 - 17,00 Botanické exkurzia na Sitno
13.6.1991 - Odchod dčastnikov
Ubytováni je zabezpečené v chatě Magnezitových závodov DTNAS v Ban
skom Studenci v trojpostelóvých izbách. Cena za izbu

120 Kčs.

Stravoval'sa možno v chatě podlá objednávky pri prezencii.Stravná
jednotka na deňasi 80 Kč 3 .
Doprava: vlakom z Hronskej Ddbravy do Banskej Stiavnice.Z Banskej
Stiavnice autobusom /asi 40 minut/ na poslednd zastávku v Banskom
Studenei.
Náklad spojené s dčasťou hradí vysielajuca organizácia či dčastník.
Všetky poplatky sa uhradia při prezentacii.
Závfiznú přihlášku pošlite do 15. aprlla 1991 na adresu:
ENDr.Marta Vozárová, Slovenské národně múzeum-Muzeologický
ústav, Lodně 2 . 814 36
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