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MYKOFLORIŠTIKA

NAŠE NEJZÁPADNĚJŠÍ LOKALITA SCHIZOPORA CARNEO-LUTEACCORTIClACEAEI 

František K o t 1 a b a

Ve své 10 let staré práci (Kotlaba 1984) jsem uvedl tehdy 
mně známé rozšíření pórnovitky drobnopóré - Schizopora 
carneo-lutea (Rodw. et Clel.) Koti. et Pouzar = ? S. flavipora
(Cooke) Ryv. na území bývalého Československa (ČSFR). Z údajů 
uvedených v textu a z mapky rozšíření vyplynulo, že tento zajíma
vý druh houby má v ČSFR hlavní rozšíření na jihovýchodní Moravě 
a jižním Slovensku v oblasti teplomilné květeny (termofytika), 
zatímco v Čechách prakticky chybí - tehdy byla totiž známá pouze 
j e d i n á  česká lokalita pórnovitky drobnopóré (která ale nele
ží v termofytiku), a to od Hluboké n. Vit. u Českých Budějovic, 
kde ji v Purkareckém polesí na lokalitě "Boky" nalezl r. 1982 dr. 
J . Vlasák.

Krátkou poznámku k rozšířeni a ekologií pórnovitky drobno
póré v Československu nedávno uveřejnil v tomto časopise Vampola 
(1993). Vyplývá z ní naprosto jednoznačně, že nyní je tato houba 
dosti hojná i v Čechách a že kromě na listnáčích se nezřídka vy
skytuje také na jehličnanech. Z oblastí nově zjištěného výskytu 
autor stručně uvádí v Čechách Polabí a Posázaví (včetně Studeného 
vrchu u Stříbrné Skalice); na podrobnější studii, kterou lze 
vbrzku očekávat, dosud pracuje.

V rámci přírodovědeckého výzkumu oblasti připravovaného 
místa nové výsypky (a jejího okolí) povrchových hnědouhelných do
lů západně od Duchcova jsem na společné exkurzi s doc. V. Zele
ným, CSc. (Vysoká škola zemědělská, Praha-Suchdol) nalezl dne 3. 
VII. 1993 Schizopora carneo-lutea na ležící mrtvé větvi dubu zim
ního (Quercus petraea) v lese "Dubina" (300 m n.m.) jižně od Ose
ká nedaleko Teplic v severozápadních Čechách; exsikát, který re
vidoval Mgr. Z. Pouzar. CSc. je uložen v herbářích Národního mu
zea v Praze (PRM 878440). Les "Dubina" u Oseká poblíž Teplic je 
evidentně nejzápadněji ležící dnes známou lokalitou pórnovitky 
drobnopóré v České republice (i bývalé ČSFR). Západněji lze její 
výskyt očekávat ještě na Kadaňsku (popř. i na Plzeňsku), kam za
sahuje v Podkrušnohoří oblast teplomilné květeny; a právě tam by 
se měl tento druh houby na vhodných místech hledat. Pro Vampolou 
připravovanou mapu rozšíření by to mohlo být velmi přínosné.

V citovaném článku nadhazuje Vampola též otázku, zda se 
pórnovitka drobnopórá vyskytovala v Čechách i dříve, avšak byla 
přehlížena, anebo tam tehdy nerostla a v Čechách se rychle rozší
řila teprve v posledních letech. Podle mého názoru se zde vysky
tovala i dříve, avšak natolik vzácně, že přirozeně unikala pozor
nosti mykologů. Nasvědčuje tomu i fakt, že jsme např. s kol. Z. 
Pouzarem sbírali celá léta na mnoha českých lokalitách, kde by 
vzhledem ke své ekologii Schizopora carneo-lutea mohla růst, 
a přesto jsme ji tam nikdy nenalezli. Proto se kloním k názoru 
o možnosti jejího rychlého šíření, a to snad právě během posled
ního desetiletí (zejména v oblasti teplomilné květeny). K vyjas
nění tohoto problému může účinně přispět zveřejnění lokalit a dat 
nálezů této pórnovitky v Čechách, na čemž pracuje P. Vampola.
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František K o t l a b a  : Our westernmost locality of Schizopora 
carneo-lutea (Corticiaceae)

The forest known as "Dubina" (300 m alt.) and south of 
Osek, near Duchcov at Teplice in NV Bohemia, is the westernmost 
lying, currently known locality of Schizopora carneo-lutea (Rodw. 
et Clel.)Kotl. et Pouzar = IS. flavipora (Cooke)Ryv. in the 
Czech Republic. It was collected there by the author on July 3, 
1993, on a fallen branch of Quercus petraea (PRM 878440).

DRUHY RODU ENTOLOMA V SPR PRAMENY KŘEMELNÉ II.

František M i k a

V tomto příspěvku popisuje autor druhy Entoloma dysthaloides 
Noordel. a E. nitidum Quél. vyskytující se na lokalitě v SPR Pra
meny Křemelné na Šumavě.
3. Entoloma dysthaloides Noordel. - závojenka tmavolupenná 

Plodnice malé, připomínající vlákníce.
Klobouk 8-12 mm v průměru, kuželovité zvoncovitý, pak kuže

lovité sklenutý, s malým hrbolkem, vlhký jen slabě průsvitně ží
haný, nehygrofánní, tmavě sazově hnědý, na temeni skoro začerna- 
lý, v mládí pokrytý radiálně uspořádanými, stříbřitě bělavými 
vlákny, v dospělosti je šupinkatý, od odstávajících špiček šupi
nek skoro kostrbatý.

Lupeny připojené, břichaté, sytě šedohnědé, tmavší než klo
bouk, (provlhlé až začernalé), v dospělosti se sotva patrným rů
žovým nádechem, s ostřím stejně zbarveným.

Třeň 30-40 x 1,5-2 mm, válcovitý, stejně zbarvený jako klo
bouk, jen o něco bledší, v horní části jemně vločkatý, v dolní 
podélně žíhaný stříbřitými, pak nahnčdlými vlákny.

Dužnina hnědá, bez výrazné chuti a vůně.
Výtrusy v obrysu oválné, hrbolkatě hranaté, 11-14 x 7-8 pm. 

Bazidie tetrasporické. Ostří lupenů sterilní. Cheilocystidy 
30-55 x 15-25 pm, kyjovité, opakhruškovi té, někdy inkrustované. 
Epikutis složená ze širokých hyf, 10-30 pm tlustých. Jen inkrus- 
tovaný pigment přítomný na hyfách pokožky klobouku a třené.

Mezi mechem (Polytrichum sp.) v podmáčené smrčině, 21. IX.
1991.
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3. Entoloma dysthaloides Noordel.: a. plodnice; b. výtrusy; c. 

cheilocystidy.

4. Entoloma nitidum (Quél.)Quél.

i Klobouk 3-5 cm široký, zvoncovitý, pok kuželovité sklenutý, 
posléze sklenutý, s menšin, zašpičatělým hrbolem, v mládí s pod- 
vinutým okrajem, tence masitý. Pokožka slabě slizká, hladká, ly
sá, v dospělosti pod lupou tmavěji radiálně vláknitá až trochu 
vrásčitá, tamvě ocelově modrá, na středu skoro černá, lesklá, ve 
stáří vyhledávající do šedé barvy.

Lupeny v dospělosti prořídlé, široké, připojené, pak skoro 
volné, břichaté, zprvu bělavé, pak růžové, posléze masově zbarve
né, s rovným, stejně zbarveným ostřím.

Třen 40-80 x 4-6 mm, válcovitý nebo v dolní části vřetenovi- 
tě ztluštělý a směrem k vrcholu a k bázi se zužující, stejně 
zbarvený jako klobouk, na bázi bílý, silné podélně tmavěji vlá
knitě žíhaný, lesklý, lysý, plný, pak dutý.

Dužnina pod pokožkou klobouku a třené modrá, ve vnitřní čás
ti bělavá, křehká, bez chuti, slabé, zatuchle moučné vůně.
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4. Entoloma nitidum (Quél.)Quél.: a. plodnice; b. výtrusy.
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Výtrusy 6,5-10 (im, skoro kulaté, tupě 6-8hranné. Bazidie 
tetrasporické. Epikutis složená z radiálně uspořádaných, válcovi
tých, tenkých hyf, 2,5-6 pra tlustých. Spodní vrstva pokožky klo
bouku je vytvořena ze silně nadmutých, kulovitých až válcovitých 
elementů, až 80 pm dlouhých a 25 pm širokých. Přezky přítomné.

V podmáčené smrčině mezi mechem (Polytrichum sp.), 12. IX.
1992.
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František M i k a :  Die Entoloma-Arten im NSG Prameny Křemelné 
(Böhmerwald) II.

DALŠÍ ZAJÍMAVĚ A VZÁCNĚJŠÍ DRUHY MAKROMYCETU NA JZ MORAVĚ V 
LETECH 1989-1993

Oldřich L á z n i č k a

Nezadržitelně postupující devastace hostitelských lesních 
porostů, nedostatek dešťových srážek spolu s rozkolísanými pod§ 
průměrnými, či naopak extrémně vysokými teplotami a spady chemic
kých exhalaci velmi negativně ovlivňují zdejší mykoflóru. Je po
zorována až alarmující, trvalá, nebo dlouhodobá absence mnohých 
druhů hub, které dříve na sledovaných lokalitách fruktifikovaly 
téměř každoročně.

A tak je proto vice náhodou, že v takto, již po několik let 
přetrvávajících nepříznivých podmínkách jsou v některých segmen
tech regionu znovu objeveny vzácné, sporadicky se vyskytující 
a zajímavé, či zde dosud nezaznamenané druhy, které jsem v uvede
ném období sbíral a determinoval, pokud není uvedeno jinak.

Calvatia excipůli formis (Pers.)Perd. var. pistilliformis
(Bon.)F.Šmarda
17. IX. 1993, Třebíč - Za horou, 456 m n.m. (na vých. okraji 
města), na zemi v trávě vyhřátého řídkého akátového porostu

Tephrocyke atrata (Fr.: Fr.)Donk
18. IX. 1993 Kladeruby n.Osl. - Vlčí kopec, 410 m n.m. (22 
km vých. od Třebíče), trsnatě na písčité zemi v nizké trávě 
při okraji silnice

Conocybe intrusa (Peck)Sing.
18. IV. 1989, Třebíč - Terůvky, 575 m n.m. (na zemi záhonu 
mezi hlávkovým salátem), ve skleníku J. Josifa, leg. J. Jo- 
sif, det. J. Kuthan
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Coprinus fuscescens (Schaeff.)Fr.
24. IX. 1993, Mohelno - rezervace, 260 m n.ra., na zemi 
v nízké trávě staré mlýnské cesty 

Geastrum triplex Jungh.
7. IX. 1993, Mohelno - rezervace, 260 m n.m., pod keři na 
silné vrstvě splaveného humusu a detritu u cesty podél náho
nu Mohelenského mlýna 

Hygrophorus pudorinus (Fr.)Fr.
24. IX. 1993, Mohelno - rezervace, 260 m n.m., pod keři 
v silné vrstvě splaveného humusu podél náhonu Mohelenského 
mlýna

Inonotus dryadeus (Pers.: Fr.)Murrill
27. VII. 1993, Náměšť n. Osl. - obora, 400 m n.m., na živém 
kmeni Quercus 1 m nad terénem 

Lepiota erminea (Fr.)Gill.
24. IX. 1993, Mohelno - rezervace, 300 m n.m., na zemi 
v nízké trávě při staré mlýnské cestě 

Leucoagaricus leucothites (Vitt.)Orton
7. IX. 1993, Mohelno - rezervace, 300 m n.m., na zemi v trá
vě staré mlýnské cesty 

Leucocoprinus birnbaumii (Corda)Sing.
27. VIII. 1993, Třebíč - mezi tufem ve květináči s fíkusem 
v bytě D. Štěbry

Limacella Hlinitá (Fr.: Fr.)Maire
27. IX. 1993, Kuroslepy - Borovina, 408 m n.m. (24 km vých. 
od Třebíče), v humusu a nízké trávě smíšeného lesa 

Melanoleuca brevipes (Bull.: Fr.)Pat.
24. IX. 1993, Mohelno - rezervace, 320 m n.m., na zemi 
v nízké trávě řídkého stepního boru pod vinohradem 

Mýcena purpureofusca (Peck)Sacc.
16. X, 1993, Chroustov - Nad Zarážkou, 438 m n.m. (12 km jv. 
od Třebíče), v mechaté trávě při okraji lesní cesty 

Mýcena rosea Bull.: Sace. et Dalla Costa
14. X. 1993, Kladeruby n. Osl. - Vlčí kopec, 410 m n.m. (22 
km vých. od Třebíče), v humusu a hrabance smíšeného lesa 

Phallus impudicus L.: Pers. f. velatus Ulbrich
20. VII. 1993, Příšťpocký les, 446 m n.m. (6 km jv. od Jaro- 
měřic n. Rok.), v náplavu humusu a hrabanky smíšeného lesa 

Pholiota flavida (Schaeff.: Fr,)Sing.
27. VII. 1993, Náměšť n. Osl. - obora, 400 m n.m., v humusu 
a detritu dubohabrového porostu 

Psathyrella spadicea (Schaeff.: Fr.)Sing.
27. VII. 1993, Náměšť n. Osl. - obora, 400 m n.m., trsnatě 
na bázi Carpinus betulus 

Psilocybe cyanescens Vakef.
14. X. 1993, Kladeruby n. Osl. - Vlčí kopec, 410 m n.m. (22 
km vých. od Třebíče), při javorové aleji v humusu a hrabance 
dubového lesa

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr,)P.Karst.
10. V. 1989, Mostiště - Strážná hora, 520 m n.m. (3 km sev. 
od Vel. Meziříčí), na zlomu opadlé silnější větve Betula 

Stropharia squamosa (Pers.: Fr.)Quél.
14. X. 1993, Kladeruby n. Osl. - Vlčí kopec, 410 m n.m. (22 
km vých. od Třebíče), při javorové aleji v humusu a hrabance 
dubového lesa

Oldřich L á z n i č k a :  Seltene Arten der Mykoflora 
Südwestmährens im Jahre 1989-1993
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TROPICKÝ CHOROŠ PÓRNATICE PÁSOVANÁ - R1GIDOPORUS ZONALIS 
NALEZEN V ČECHÁCH

Petr V a m p o 1 a

Při studiu neurčeného herbářového materiálu chorošů, zapůj
čeného z Národního muzea v Praze, se mně podařilo identifikovat 
velmi zajímavý druh rodu Rigidoporus Murrill, u kterého již na 
první pohled bylo patrné, že nepatří mezi evropské druhy. Houbu 
nalezl A. Poštolka v roce 1974 v dole "Nosek" v Kladně, na blíže 
neurčeném dřevu v hloubce ca 450 m pod zemí (PRM 871695). Nález 
zůstal téměř 20 let neurčen, a to zřejmě proto, že rod Rigidopo
rus dnes již čítá desítky převážně tropických a subtropických 
druhů a jejich určování bez srovnávacího materiálu je prakticky 
nemožné.

K určení kladenského nálezu přispěla šťastná shoda okolnos
tí. Několik týdnů předtím jsem totiž studoval obsáhlou zásilku 
překrásných chorošů z Japonska a mezi nimi i houbu určenou ja
ponským polyporologem Tsutomu Hattori jako Rigidoporus lineatus 
(Pers.) Ryv. Protože jsem měl tuto houbu ještě v živé paměti, při 
prohlídce nálezu z Kladna se mně okamžitě vybavila a vlastní ur
čení pak již bylo víceméně technickou záležitostí. Detailní srov
návací mikroskopické studium, včetně mikroskopování příbuzného 
druhu Rigidoporus microporus (Fr.) Overeen., pak definitivně po
tvrdilo, že kladenská houba je s japonskou položkou Rigidoporus 
lineatus totožná.

Co se týče správného jména této houby, nejsou mykologové ve 
svých názorech jednotni. Nejnověji však Córner (1987) používá 
jméno Rigidoporus zonalis (Berk.) Imazeki a současně vysvětluje, 
proč nepřijímá názor Ryvardena (1972), který Polyporus zonalis 
Berk. (1843), popsaný původně z Cejlonu, ztotožnil s Polystictus 
lineatus Pers. (1827), jehož typovou lokalitou je Nová Guinea. 
Vzhledem k tomu, že kladenská houba, zejména svými mikroznaky, 
velmi dobře souhlasí s popisem plodnic a kresbou mikroznaků Cor- 
nerových sběrů z Malajsie, používám dále ve shodě s tímto autorem 
latinské jméno Rigidoporus zonalis (Berk.) Imazeki. Současně pro 
tento druh navrhuji české jméno pórnatice pásovaná*). Pro mykolo- 
gy, kteří u nás studují nebo budou studovat mykoflóru dolů, pří
padně skleníků, pak připojuji stručný popis, který je syntézou 
znaků zjištěných na kladenském a japonském exsikátu a současně 
několika údajů publikovaných o čerstvých plodnicích v literatuře.

*) České rodové jméno pórnatice bylo poprvé použito Pilátem 
(1936 - 42) a později pak převzato také Kotlabou (1984) pro
druhy, které Pouzar (1966) klade do rodu Rigidoporus Murrill 
podrodu Rigidoporus. Pro ostatní příbuzné druhy, Pouzarem kladené 
do podrodů Oxyporus (Bourd. & Galz.) Pouz. a Neooxyporuš Pouz. je 
v naší literatuře používáno české rodové jméno ostropórka. Kotla- 
ba (1984) použil rodové jméno ostropórka také pro Rigidoporus 
nigrescens (Bres.) Donk, veden zřejmě snahou odlišit tento druh 
s vrstevnatými rourkami od jednoletých druhů R. sanguinolentas 
(Alb. & Schw.:Fr.) Donk a R. vitreus (Pers.:Fr.) Donk.
Přijmeme-li však Pouzarův systém členění široce pojatého rodu Ri
gidoporus Murrill do již. výše uvedených podrodů, pak by R. nig
rescens, patřící do podrodu Rigidoporus, měl mít české rodové 
jméno pórnatice. Z těchto důvodů navrhuji používat pro R. nigres
cens české jméno pórnatice černající.
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Pro podrobné studium tohoto druhu pak odkazuji na práce následu
jících autorů: Bakshi & al. (1963), Corner (1987), Gilbertson et
Ryvarden (1987), Imazeki (1952), Ryvarden & Johansen (1980), 
Vright & Deschamps (1975).

Plodnice jsou jednoleté, přisedlé, s klobouky až 8 cm širo
kými a 0,5 cm tlustými. Klobouky jsou vějířovíté, taškovítě se 
překrývající, v místě spojení se substrátem protažené v jakýsi 
nepravý třeň, na okraji zvlněné, u suchých exemplářů je tenký 
okraj dolů sehnutý nebo až podvinutý. Povrch klobouku je sametový 
velmi jemně radiálně rýhovaný a poněkud nápadněji koncetricky 
brázditý. Barevně jsou plodnice velmi proměnlivé, s povrchem klo
bouků krémovým, máslově žlutým, růžově žlutohnědým, okrově hnědým 
nebo i červenavě hnědým, v koncentrických brázdách se střídají 
světlejší a tmavší odstíny. Kladenské plodnice byly na povrchu 
zcela černé, silně znečistěné uhelným prachem. Rourky jsou jedno
vrstvé (u kladenského nálezu bylo možné na starých částech plod- 
nic pozorovat i jakousi obnovu další vrstvy rourek), až 4 mm 
dlouhé, krémově nebo bledě-okrově zbarvené. Póry jsou nápadně 
drobné, 6 - 9 na 1 mm, okrouhlé nebo hranaté okrouhlé, krémové,
šedorůžové nebo šedookrové, vzácně až purpurové nebo fialové. 
Kontext je při bázi klobouků až 5 mm tlustý, bílý až dřevově 
zbarvený, radiálně vláknitý. Za čerstva jsou plodnice křehké, za 
sucha tuhé a tvrdé. Hyfový systém je monomitický (v literatuře 
uváděn také jako subdimitický nebo pseudodimitický), tvořený pou
ze generativními hyfami s přehrádkami bez přezek, tenkostěnnými 
až tlustostěnnými , tloušťky 2-8 fim , přičemž tloušťka stěn může 
být až 3 (im. Právě tlustostěnné hyfy, u kterých jsou přehrádky 
velmi vzdálené a obtížně pozorovatelné, jsou velmi blízké skele
tovým hyfám v pravém slova smyslu. Konce těchto tlustostěnných 
hyf jsou často rozšířené (až 15 jim), válcovitě nebo vřetenovitě 
zakončené, někdy inkrustované a jsou označovány buď jako cystidy 
nebo jako extrahymeniální sety. Hymenium je tvořeno bazidiemi 
a cystidami. Bazidie jsou široce kyjovité nebo i hruškovité, te- 
trasporické, 10-18 x 6-8 fim velké. Cystidy jsou většinou vřeteno
ví té, nebo i kyjovité, na vrcholu často zúženě prodloužené, 
12-30 x 5-15 jim velké. Výtrusy jsou hyalinní, tenkostěnné, hlad
ké, téměř kulovité, 4,5-6,3 x 4-5,2 jim, často s jednou velkou 
kapkou o průměru 2-3 jim.

Blízkým, a v literatuře s Rigidoporus zonalis často zaměňo
vaným druhem, je Rigidoporus microporus (Fr.) Overeem. Přestože 
makroskopicky jsou oba druhy velmi podobné, R. microporus se liší 
mikroskopicky, a to především absencí extrahymeniálních set, ši
roce kyj ovitými buňkami na povrchu klobouku a zejména nápadně 
drobnějšími výtrusy, které podle mých měření většinou nepřesahují 
4 îm.

Pórnatice pásovaná je široce rozšířená v tropických a sub
tropických oblastech, kde jako saprofyf působí bílou hnilobu dře
va. Ojediněle může být nalezena i na bázích živých stromů. Je^í 
nález v uhelném dole v Kladně, v severní zeměpisné šířce nad 50 , 
je jistě výjimečný, nicméně růst tohoto druhu v dolech, a to ve 
štolách cínového dolu v malajském Bukit Kajang v Trengganu, byl 
již publikován (Corner 1987). Plodnice zde byly nalezeny v hojném 
počtu na důlních výdřevách ze stromů rodu Balanocarpus a vyjma 
světla svíček procházejících horníků se vyvíjely v naprosté tmě. 
Přesto byly plodnice normální, normálně zbarvené a hojně sporulu- 
jící. Možnost zanesení již vyvinutých plodnic do dolu z venku by
la autorem vyloučena, neboť tento druh tvoří pouze jednoleté ne- 
vrstevné plodnice a stáří výdřevy bylo vyšší než 1 rok. Kladenský 
nález jen potvrzuje správnost Cornerových závěrů a Rigidoporus 
zonalis je tak možno zařadit k těm druhům hub, u nichž nedostatek
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světla nemá vliv na tvorbu normálních plodnic.
Mykoflóře dolů na území bývalého Československa byla věnová

na již řada prací, nicméně dosud zde byly zaznamenány pouze nále
zy jednoho druhu tropického choroše, a to žlutochoroše rezavožlu- 
tého Flaviporus brownii (Humb. per Pers.) Donk, Kotlaba (1984, 
1991), Kuthan (1977), Pilát (1936-42, 1969). Tato houba je od
pórnatice pásované natolik odlišná, že rozdílné znaky zde není 
třeba uvádět. V dolech se však u nás vyskytují ještě další druhy 
rodu Rigidoporus Murrill (často také uváděné s rodovým jménem 
Physisporinus P. Karst.), ale žádný z nich netvoří kloboukaté 
plodnice a lze je proto od kloboukatých plodnic Rigidoporus zona- 
lis snadno odlišit.

Přestože studium chorošů má v naší zemi již od dob
Pilátových dlouholetou tradici a bylo předmětem zájmu zejména 
profesionálních mykologů, lze zde stále nalézat nové a pro toto 
území dosud neznámé druhy. Tento příspěvek by měl naznačit, že 
další zajímavé nálezy by mohl přinést cílený výzkum míst nebo 
pracovišť s extrémními podmínkami, ať už jde o doly, jeskyně, 
sklepy, skleníky apod.

L i t e r a t u r a
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Rigidoporus zonalis (Berk.) Imazeki: A - spory, B - bazidie,
C - extrahymeniální seta, D - cystidy. Del. P. Varapola
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Petr V a m p o 1 a : The tropical polypore Rigidoporus zonal is 
found in Czech republic.

The author reports a record of tropical polypore Rigidoporus 
zonalis (Berk.) Imazeki in the galleries of a coal-mine in 
Kladno, 20 km V of Prague, latitude 50° N (Czech Republic). The 
fruitbodies were collected on the pit-props in 450 m under ground 
already in 1974 but they were not determined at that time.

Rigidoporus zonalis is a new polypore of the Czech Republic 
where except for Flaviporus brownii (Humb.) Donk no a tropical 
polypore has been known till now. The specimen is deposited at 
the herbarium of the National Museum in Prague (PRM 871695).

ČO JE XEROCOMUS BADIUS Z DUBÍ N?

Ladislav H a g a r a

V Mykologických listoch č. 44 sa Pavel Hlaváček zaoberal 
premenlivosťou Xerocomus bad i us. Osobitnú pozornost: věnoval bole- 
toidnej forme, ktorá sa vyskytuje pod dubmi v Džbánskej vrchovině 
(kataster obce Ročov). Na rozdiel od obvyklých foriem suchohríba 
hnědého má klobúk temer vždy polguTovitý, s priemerom až 20 cm, 
hlúbik krátký (cca 5 cm) a bruchatý (3-5 cm), pričom rastie aj 
v čistých dubinách (X. badius je hubou smrečín a bořin).

Nazdávam sa, že uvedené Hlaváčkové zbery, 1’udovo nazývané 
"poddoubky", sú druhovo zhodné s tzv. "velkými suchohríbmi" ras- 
túcimi pri obci Rohožník, okr. Senica (Malé Karpaty), ktoré sto- 
tožňujem s Boletus bad i o-rufus Heim. Táto houba fruktifikuje 
v júli až auguste na západnom svahu vrchu Zámok, 5 km JV od Ro- 
hožníka, v nadmorskej výške 520-530 m. Vrch je budovaný z vápen- 
cov, no povrchové vrstvy piesočnato-humóznej pódy sú prekyslené, 
porastené vresom (Calluna) a čučoriedkami (Vaccinium). Ide
o riedku, světlu, teplá dubinu; ihličnany sa nevyskytujú ani 
v širšom okolí.

V južnej podpovrchovej časti Zámku sa táto huba vyskytuje 
každý rok, ale iba na vymedzenej ploché cca 1 ha. Zvyčajne sa tam 
podaří nájsť okolo desať plodníc, no roku 1987 sa na tejto malej 
ploché našlo viac ako 200 plodníc. Zaujímavé je, že na okolitých 
kopcoch s rovnakou sprievodnou vegetáciou uvedený druh nerastie.

V ekologii Boletus badio-rufus má zrejme dóležité miesto 
vřes (Calluna) či vresovec {Erica). Aj v originálnom Heimovom 
opise nálezu zo stredného Francúzska sa uvádza rast medzi vresov- 
covitými (inter ericas atque cum iis conjunctus).

Ide o kritický, zriedkavý, málo známy druh z okruhu Boletus 
fragrans Vitt. v zmysle Alessiovej monografie hríbovitých 
(1985). Charakterizujú ho tieto vonkajšie znaky: Klobúk 6-15 cm, 
trvale klenutý, váčšinou nepravidelné poprehýbaný, plytko zvrás- 
nený alebo až nápadné hrbolatý, zamladi podvinutý, výrazné plst
natý, světlo až tmavo červenohnedý, v starobě sčasti stráca plsť 
a často sa rozpukáva na drobné nepravidelné políčka. Rúrky váčši
nou nápadné nízké (3-5 mm), len ojedinele presahujúce 10 mm, žl- 
tozelenkasté. Póry velmi drobné, žité, v dospělosti žltozelenkas- 
té, po otlačení modrejú. Hlúbik 4-8 x 2-6 cm, vretenovitý, súdko- 
vitý alebo kuželovitý (klinovitý), vždy kratší než priemer klobú- 
ka, na báze vždy zahrotený, bez sieťky, jemne vločkatý, hoře be-
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lavý až žltohnedastý, poníže hrdzavohnedý. Dužina hrubomásitá, 
tvrdá, zamladi nad rúrkami alebo pod pokožkou klobúka často 
trochu žitné, v starobě na řeze škvrnito modrie alebo modrozele- 
nie, po obschnutí na celej reznej ploché trochu hnedne; vonia po
dobné ako Boletus edulis, ale chuť má často horkastú.

Mój záujem o Boletus (Xerocomus) badio-rufus nepřesahuje my- 
kofloristický rámec. Uvedený taxon by si však nesporné zaslúžil 
hlbšiu pozornost našich boletológov; niekolkým vážným záujemcom 
móžem poskytnut exsikátovv materiál.

L i t e r a t u r a
Alessio C. L. (1985): Boletus Dill. ex L. - Saronno.
Hlaváček P. (1991): Xerocomus badius (Fr.)Kiihn. ex Gilb. - k jeho 

proměnlivosti. - Mykol. Listy 44:7-8.
Merlo E. G., Rosso M. & Traverso M. (1983): I nostri Funghi. 

I Boleti. - Genová.

Ladislav H a g a r a : Vhat is Xerocomus badius frora oak forests?

A probable similarity of Xerocomus badius growing in oak 
forests with Boletus (Xerocomus) badio-rufus Heim is discussed.

M Y K O L . O G  X C K É  N O Y  I N K Y

V této nové rubrice chceme naše čtenáře stručně seznamovat 
s novými poznatky ze světové mykologické literatury, které se 
bezprostředné dotýkají naší mykoflóry. Jde zejména o ty případy, 
kdy se zahraničním mykologiím podaří objasnit některou skupinu, 
nebo některý druh hub, které se u nás vyskytují nebo by se mohly 
vyskytovat a kdy můžeme s úspěchem jejich poznatky uplatnit 
u nás.

Z. Pouzar

1. Suillus clintonianus (Peckl O.Kuntze - klouzek hnědooranžovy
V posledním čísle známého finského mykologického časopisu 

Karstenia upozorňují M. Korhonen, J. Hyvónen a T. Ahti (1993) na 
výskyt a rozšíření druhu klouzku, který je velmi podobný a pří
buzný klouzku sličnému - Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Sing., 
od něhož se liší tmavě červenohnčdou barvou povrchu klobouku 
a též podobné zbarvenou tou částí třené, která je pod prstenem. 
Je to druh obecně rozšířený v USA a v Kanadě a dále na celé Sibi
ři a v severních částech Dálného východu. Na rozdíl od Suillus 
grevillei, který roste pod nejrůznéjšími druhy modřínů, S. clin
tonianus dává výrazně přednost jiným druhům modřínů než tomu 
u nás běžné pěstovanému modřínu opadavému - Larix decidua Milí. 
Ve Starém světé je to především skupina asijských druhů okolo 
modřínu sibiřského - Larix sibirica Ledeb. nebo modřínu Gmelinova 
- L. gmelinii (Rupr.) Rupr., které se v Evropé vysazují v lesích.11



Je to zejména Skandinávie a Finsko, kde se modřín sibiřský vysa
zuje v lesích. V okolí Petrohradu jsou velmi staré lesní kultury, 
které sloužily jako zdroj semen pro výsadbu ve Finsku. Spolu 
s tímto modřínem byl zřejmě do Finska zavlečen i Suillus clinto- 
nianus, který je nyní znám i ze Švédská a z Faerských ostrovů. 
Tento druh nelze očekávat na místech, kde je vysazován pouze mod
řín opadavý (L . decidua), ale tam, kde jsou u nás pěstovány L. 
sibirica nebo L. gmelinii. Je tomu tak zejména na dvou větších 
plochách v lesním závodě Jeseník, kde jsou až sedmdesátileté po
rosty asijských modřínů a dále na různých experimentálních výsad
bách výzkumných lesnických pracovišť a v arboretech. Je ovšem 
nutno předpokládat, že u nás hlavním symbiontem Larix gmelinii 
a L. sibirica bude S. grevillei a S. clintonianus by mohl být 
zastoupen jen menším počtem populací. Bylo by vhodné pátrat po 
této u nás dosud neznámé houbě i v našich porostech asijských 
modřínů.

Z nomenklatorického hlediska je snad zajímavé, že Suillus 
clintonianus (Peck) O.Kuntze je pojmenován na počest známého ame
rického botanika minulého století George Villiama Clintona 
(1807-1885). V literatuře bylo pro tento druh někdy používáno 
označení v hodnotě formy nebo variety pocházející ze jména Ixoco- 
mus elegans f. badius Sing., Rev. Mycol. 3: 40, 1938, které se 
zakládá na plodnicích z Altaje.

L i t e r a t u r a
Korhonen M., Hyvonen J. et Ahti T. (1993): Suillus grevillei and 

S. clintonianus (Gomphidiaceae), two boletoid fungi associa- 
ted with Larix. - Karstenia 33: 1-9.

Zdeněk P o u z a r: Mycological news. 1. Suillus clintonianus 
(Peck) 0. Kuntze

A review of the article treating two boletes Suillus elegans 
and S. clintonianus.

KRÁTKÁ SDĚLENÍ

ROZRŮSTAJÍCÍ SE POPELNIČKA ANEB VASCELLUM REDIVIVUM

František K o t l a b a  a Zdeněk P o u z a r

Když RNDr. František Šmarda (1902-1976) popisoval r. 1958 
nový rod pýchavek Vascellum (česky popelnička) pro jediný druh V. 
depressum, jistě netušil, že se později tento rod rozroste na 
mnohem vice druhů; podobně jsme i my ve stejném roce popsali rov
něž pro jediný druh chorošů rod Skeletocutis, který jen v Evropě 
už dnes zahrnuje 13 druhů.
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Rod Vascellum je založen na jedné straně na přítomnosti pře
pážky (diafragmy) mezi plodnou a sterilní částí plodnice a na 
druhé straně na absenci tzv. nepravého sloupku (pseudokolumely) 
uvnitř plodnic všech druhů tohoto rodu. Jsou to znaky makrosko
pické, a tedy i každým rozpoznatelné hned při sběru v terénu, 
jestliže plodnice rozřízneme ostrým nožem shora dolů.

Jak vyplývá z nejnovčjší práce německého mykologa H. Kreise- 
la "A key to Vascellum (Gasteromycetidae) with some floristic no
tes" (Blyttia no. 3 - 4 :  125 - 129, 1993), zahrnuje nyní rod po- 
pelnička 11 druhů, z nichž ovšem většina roste mimo Evropu. Je to 
Vascellum asperrimum (Velv. et Currey)Kreisel a V. bicolor (Velv. 
et Currey)Kreisel, jež jsou známé z tropů Afriky (Angola, Rwanda, 
Zaire), V. curtisii (Berk.)Kreisel rostoucí v Sev. Americe, na 
Bermudách a v Japonsku, V. endotephrum (Pat.)Demoulin et Dring, 
jež je známé z paleotropů a z Brazílie, V. floridanum A. H. 
Smith, které je rozšířené jen v části neotropů (Florida a karib
ská oblast), V. intermedium A. H. Smith, jež roste v Sev. Americe 
(Texas), Evropě (Slovensko) a v Asii (Mongolsko), V. lloydianum 
A. H. Smith, rozšířené v západní části Sev. Ameriky, V. pratense 
(Pers.: Pers.)Kreisel, které má největší známé rozšíření (Evropa, 
Asie, Afrika, Austrálie a Nový Zéland), V. qudenii (Bottomley)P . 
Ponce, které je udávané pouze z Natalu v Jihoafrické republice, 
V. rhodesianum (Verwoerd)P. Ponce, známé dosud rovněž jen z Afri
ky (Zimbabwe), a V. texense A. H. Smith, jež se vyskytuje v Sev. 
a Již. Americe (Texas, Arizona, Peru, Chile).

V Evropě tedy roste kromě běžné popelničky stlačené - Vas
cellum pratense (= V. depressum) ještě velice vzácná popelnička 
prostřední - V. intermedium. Je zatím známa pouze ze Slovenské 
republiky, kde ji nalezl na úpatí Kováčovských kopců 10. VI. 
1986 P. Otto, mohla by však být nalezena v xerotermní oblasti 
i v České republice. Popelnička prostřední se podobá dosti vzácné 
pýchavce loupavé - Lycoperdon marginatum Vitt. ex Morris et de 
Not. (= L. candidum auct.), která má tlustou, jehlancovitě ostni- 
tou vnější okrovku, jež se lehce v době zralosti olupuje, 
a uvnitř plodnice nepravý sloupek, zatímco popelnička prostřední 
nemá pravé kapilicium, nýbrž parakapilicium, a chybí jí nepravý 
sloupek uvnitř plodnice.

František K o t 1 a b a and Zdeněk P o u z a r : On going grovrth 
of the genus Vascellum or Vascellum redivivum.

The authors review Kreisel s páper "A key to Vascellum 
(Gasteromycetidae) with some floristic notes" (Blyttia no. 3 - 4: 
125 - 129, 1993) and suggest that Lycoperdon marginatum Vitt. ex 
Morris et de Not. could occur also in the area of thermophilic 
flora of the Czech Republic.

Upozorňujeme čtenáře na před rokem uveřejněný , článek dr. F. 
Kotlaby "Pátrejme po masečníku kulovitém - Sarcosoma globosum. - 
Mykol. Listy 49:8-10. 1993". Doporučujeme pátrání po tomto velice 
vzácném a kritickém druhu s nadějí, že letošní jaro bude pro jeho 
možný výskyt příznivější než loňské.
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MYKOTOXIKOLOGIE

PLÍSŇOVĚ TOXTNY - PŘÍČINY HROMADNÝCH OTRAV LIDÍ A ZVÍŘAT

František T o n ü 1

Toxické produkty metabolizmu vyšších hub způsobují akutní 
otravy u lidí (a snad také u zvířat), kteří z neznalosti pozřeli 
plodnice jedovatých hub. Těchto případů již nebývá mnoho, vážněj
ší otravy se dnes vyskytují spíš jen ojediněle. Daleko větší ne
bezpečí může spočívat v konzumaci potravin resp. krmiv napadených 
některými druhy nižších hub, technicky označovaných jako plísně, 
které mohou produkovat do substrátu, na němž rostou, toxické me- 
tabolity - mykotoxiny. Výraz mykotoxin je společný obecný název 
pro jedovaté zplodiny metabolizmu nižších i vyšších hub, avšak 
bývá dnes často neprávem chápán a používán hlavně pro jedovaté 
látky produkované nižšími houbami.

Potraviny a krmivá kontaminovaná plísněmi a jejich toxiny 
jsou buď zcela znehodnocená, anebo jsou změněna senzoricky. Nej
větší riziko spočívá však v případech, kdy napadené produkty ne
jsou znatelně smyslově a Iterovány, ale obsahují určité množství 
fyziologicky aktivních či v krajním případě toxických metabolitů 
plísní - mykotoxinů. Vedle mykotoxinů mohou obsahovat takto změ
něné produkty také fytoalexiny, to jest látky v toxicitě zcela 
srovnatelné s mykotoxiny. Fytoalexiny jsou syntetizovány živými 
rostlinnými pletivy při napadení živé rostliny plísněmi. Jsou te
dy součástí obranněho systému rostliny, kterým rostlinná pletiva 
vzdorují plísňové a bakteriální infekci.

Potraviny a krmivá obsahující mykotoxiny a fytoalexiny mohou 
způsobit rozsáhlé epidemie otrav u lidí či epizootie otrav u hos
podářských zvířat. Potraviny a krmivá kontaminovaná plísněmi pro
vázejí člověka prakticky neustále v celém období jeho vývoje 
a zvláště od doby, kdy se usídlil a začal je skladovat. Avšak te
prve v nedávné době začala tomuto problému být věnována patřičná 
pozornost.

Přibližně od roku 1950 ve veterinární lékařské literatuře se 
začínají objevovat pojednání o nebezpečnosti zplesnivělých krmiv 
pro hospodářská zvířata. Jedna z prvních významnějších varovných 
zpráv se týkala otrav hovězího dobytka, zejména větších telat, 
kterým byl zkrmován plesnivý chléb porostlý plísní Aspergillus 
chevalieři. Objevily se akutní i chronické otravy. Zpočátku byla 
u telat pozorována anorexie, brzy následovaly průjmy a hemoragie 
téměř do všech vnitřních orgánů. V mnoha případech tento stav 
končil úhynem zvířete.

Avšak hlavním mezníkem v nazírání na tento problém se stal 
teprve rok 1960, kdy ve Velké Británii došlo k statisícovým úhy
nům krůt a ostatní drůbeže v souvislosti se zkrmováním arašídové 
mouky dovezené z Brazílie a některých zemí střední Afriky, která 
byla v obou případech silně kontaminována plísní Aspergillus fla- 
vus. Předtím obecně nebyla věnována otravám zvířat v souvislosti 
s plesnivým krmivém patřičná pozornost, protože otravy nebyly dá
vány do souvislosti s krmivém a onemocnění se skrývala v rámci 
nejrůznčjších klinických obrazů pod různými diagnózami. Drůbež 
krmená touto moukou se stala apatickou, ztratila chuť k přijímání
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potravy a během jednoho týdne hynula. Při vyšetřování ve všech 
případech byly shledávány stejné příznaky onemocnění: těžké hemo- 
ragie ve svalstvu a vnitřních orgánech, otoky a silně zvětšená 
bledá a tvrdá játra. V roce 1961 se podařilo anglickým biochemi
kům (Sargent a spol.) z arašídů pomocí Chromatografie určit a na
konec izolovat v čistém stavu 4 frakce krystalické látky, která 
byla původcem tohoto těžkého onemocnění. Byla pojmenována podle 
původce Aspergillus flavus - aflatoxin. Jednotlivé frakce byly 
označeny jako aflatoxin B-̂ a B2  a aflatoxin a . V roce 1962 
oznámilo britské ministerstvo zemědělství, že příčinou úplného 
zdecimování chovů drůbeže ve Velké Británii v roce 1960 byl to
xický produkt plísně Aspergillus flavus - aflatoxin. A od této 
doby začíná na celém světě intenzivní výzkum věnovaný toxinům 
nižších hub. Přitom je zajímavé, že některé toxické metabolity 
plísní byly známy už před několika desítkami let (kyselina peni- 
cilinová, kyselina kóji, citrinin, rugulosin, gliotoxin, citreo- 
viridin, sporidesmin, luteoskyrin a islandotoxin), avšak nebyla 
jim věnována pozornost z potravinářsko-toxikologického hlediska.

Jedovatost (akutní orální toxicita) aflatoxinů je pro zvířa
ta a pravděpodobně také pro člověka značná. V síle účinnosti ji 
lze srovnat s faloidiny (tyto nepůsobí perorálně) a i s  amaniti- 
ny, které jsou v současné době považovány za nejjedovatejší hou
bové substance vůbec. Jedovatost aflatoxinů se projevuje přede
vším hepatotoxickým účinkem, který vede k rychlé žluté atrofii 
jater a selhání jejich činnosti. Dalším těžce poškozeným orgánem 
jsou ledviny, pak pankreas, nad ledvinky atd. Při chronickém podá
vání krmiv obsahujících i velmi malá množství aflatoxinů dochází 
u zvířat ke vzniku tumorů v játrech, adenomů v ledvinách a karci
nomů v žaludcích. Dnes jsou považovány za jedny z nejúčinnějších 
kancerogenů a v síle působení jsou srovnatelné s nejúčinnějšími 
klasickými kancerogeny, to jest např. s máslovou žlutí nebo s di- 
metylnitrosaminem.

Aflatoxiny ovlivňují genetický materiál nejenom živočichů, 
ale i rostlin. Působením na rostlinné buňky dochází k nejrůzněj- 
ším aberacím na chromosomech. U zvířat bylo pozorováno signifi
kantní zvýšení stupně dominantních letálních mutací. Zvláště cit
livé se ukázaly postmeiotické spermat itidy. Mechanizmus bioche
mického působení aflatoxinů v buňce vede ke zpomalení a potlačení 
mitózy a spočívá pravděpodobně v blokádě syntézy DNK a v inhibici 
polymerázy RNK. Je známo, že aflatoxiny se metabolizují v tělech 
zvířat a jsou vylučovány například mlékem, přičemž mléčné metabo
lity - aflatoxin M-̂ a M2 jsou stejně účinné jako jejich prekurso- 
ry, t. j. Aflatoxin B̂  ̂ a B2 .

Dnes patří aflatoxiny mezi nejprozkoumanější houbové toxiny. 
Jsou produkovány dvěmi druhy plísní rodu Aspergillus, a to Asper
gillus flavus a A. parasiticus. Jsou kosmopolitně rozšířeny. Os
tatní plísně je neprodukují.

Vedle řady starověkých a středověkých hromadných otrav lidí 
a zvířat námelem semletým s obilními zrny do mouky největší lid
ská tragedie způsobená plísňovými jedy se odehrála na území býva
lého Sovětského svazu během 2. světové války v roce 1943 a 1944. 
Průběh událostí během války, zvláště v roce 1942 byl tak rychlý 
a prudký, že mnoho kolchozů a sovchozů nestačilo sklidit úrodu 
z polí, a ta zůstala ležet venku přes zimu přikrytá sněhem až do 
jara příštího roku. Už v roce 1942 se objevil akutní nedostatek 
potravin, a tak obyvatelstvo bylo nuceno pojídat všechno, co jen 
bylo aspoň trochu poživatelné. Nejlépe vzdorovalo a přečkalo pod
zim a zimu pod sněhem na polích proso, které bylo sklízeno na ja
ře 1943 v téměř nezměněném stavu. Po sklizni bylo semleto na mou
ku. Pečivo z této mouky také nevykazovalo v senzorické oblasti
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změny, a tak bylo všeobecně konzumováno. Avšak krátce po požití 
došlo u lidí k těžkému onemocnění a po určité době tisíce obyva
tel ve městech i na venkově začaly umírat. Byla u nich pozorována 
těžká septická angína, která se projevovala nekrotickými vředy na 
sliznici v ústech a hrtanu, krevní obraz začal vykazovat extrémní 
leukopenii, docházelo ke krvácení především v oblasti CNS a mu- 
kózních membrán. Brzy se objevila silná horečka spojená s prudkým 
útlumem krvetvorby v kostní dřeni a následnou anemií. Tento typ 
septické angíny je znám jako alimentární toxická aleukie (ATA).
V té době většina případů končila smrtí postiženého. Výsledky 
testů a příčiny onemocnění byly poznány během epidemie otrav, av
šak nebyly zveřejněny. Až teprve asi po 15 letech, kolem roku 
1960 postupně tyto tragické události začaly pronikat do povědomí 
odborné veřejnosti mimo území Sovětského svazu. Počet zemřelých 
na následky ATA není znám a nikdy už se jej nepodaří zjistit. By
lo odhadováno, že nejméně 10 % sovětského obyvatelstva bylo během 
2. světové války postiženo tímto typem septické angíny. Faktem 
zůstává, že vymřely celé vesnice obyvatel otrávených moukou 
z prosa, která nejevila známky znehodnocení. Rovněž zůstane na
vždy nepoznáno, padlo-li více obyvatel Sovětského svazu na bojiš
tích v průběhu války anebo zemřelo-li jich více na následky ali- • 
mentární toxické aleukie. V květnu a v červnu 1993 uplynulo 50 
let od propuknutí této největší epidemie otrav, kterou zaznamena
la historie.

Alimentární toxická aleukie byla poprvé popsána v roce 1913 
u obyvatel východní Sibiře. Větší epidemie otrav se vyskytly 
v Sovětském svazu v roce 1932 v souvislosti s nepřízní počasí pro 
sběr obilí, které v roce 1931 zůstalo na mnoha místech nesklizeno 
ležet na polích až do jara příštího. ATA je známá také z jiných 
zemí a má řadu synonym (hemoragická aleukie, alimentární mykoto- 
xikoza, panmyelotoxikoza, aplastická anemie p. p., agranulocytoza 
p. p. a j.). Vedle člověka postihuje také koně.

Během největší epidemie otrav v letech 1943 - 1944 v Sovět
ském svazu podařilo se izolovat 3 druhy plísní, které masivně 
kontaminovaly proso přečkávající zimu pod sněhem na polích, je
jichž toxiny byly příčinou tohoto smrtelného onemocnění: Clado-
spori um ep i phy LLumy Fu s a rj.jj.rn po a c _a FjLr̂ jzLum~s-po rot ri choides-
Dnes je známo, že hlavní roli při intoxikaci hraje plíseň Fusa-
rium spLcuioX-ri choides a zvláště varieta F. s po rot rich o i des var.
tricin.cd.um. produkující řadu toxinů z nich nejnebezpečnčjší se 
ukázal fusariogenin, který je hlavní příčinou prudkého útlumu kr
vetvorby a vzniku aleukie. By^ popsán kolem roku 1970.

Mezi větší a významnější epidemie otrav plísňovými toxiny 
patří např. také balkánská endemická nefropatie. Po roce 1950 by
lo pozorováno u obyvatel Balkánského poloostrova, především v Po
dunajské nížině, záhadné onemocnění neznámé etiologie. Název do
stalo podle místa výskytu. Je popisováno u obyvatel Rumunska, 
Bulharska a bývalé Jugoslávie. Balkánskou endemickou nefropatií 
onemocněly tisíce obyvatel a více než 20 000 jich zemřelo na ná
sledky tohoto onemocnění. Původně se myslelo, že příčinou je ně
jaké bakteriální infekční agens, pak arboviry či koronaviry.
V roce 1960 vyslovil Bulhar Dimitrov podezření na mykotoxiny. Až 
teprve v roce 1975 anglický badatel Austwick zjistil pravděpodob
ně pravou příčinu onemocnění. Kukuřice ne dobře usušená a podo- 
mácku uskladněná byla kontaminována plísní Penicillium verrucosum 
var. cyclopium. Austwick dokázal, že krmení myší po více jak 20 
dní touto kukuřicí vyvolalo u nich tytéž histologické změny 
a klinické projevy popisované u zemřelých a nemocných lidí. Jedná 
se o chronickou intersticiální nefritis charakterizovanou hyali- 
nizací glomerulů, degenerací tubulů a fibrozou intersticia. Pří
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činou nefropatie se ukázala být kyselina pěniciliová, kyselina 
cyklopiazonová a především ochratoxin A, popsaný a izolovaný spo
lu s ostatními ochratoxiny v roce 1966 ve Francii Staronem 
a spol. z plísně Aspergillus ochraceus. Rovněž nefropatie prasat 
popsaná v roce 1974 v Dánsku je způsobena krmivém kontaminovaým 
především ochratoxinem A. Avšak někteří autoři považují Aust- 
wickovo vysvětlení příčin vzniku nefropatie za zjednodušené, při
čemž uvažují o dalších možných faktorech.

Těchto několik málo uvedených příkladů hromadných otrav zda
leka nevystihuje celou dosud známou problematiku mykotoxinů 
z hlediska hromadného poškození zdraví člověka a zvířat. Do sou
časné doby je známo a popsáno velké množství toxinů produkovaných 
mnohými plísněmi, především druhy rodu Pénicillium a Aspergillus. 
Dokonce i mezi kulturními plísněmi užívanými v technologii zrání 
sýrů byly nalezeny variety produkující toxiny. Např. u plísně Pé
nicillium camemberti var. candidum využívané ke zrání sýru Camem
bert (Niva) byl nalezen kmen označený III C 3, jehož extrakt při 
chronickém podávání vyvolal rakovinu u laboratorních potkanů. To
xické varianty byly nalezeny i u Pénicillium roquefořti používa
ného ke zrání sýru zn. Roquefort (PR-toxin, roquefortin, eremo- 
fortin a j .).

Kontaminace plísňovými toxiny je především záležitostí krmi
vových a potravinových surovin rostlinného původu. Jsou-li obsa
ženy plísňové toxiny v potravinách živočišného původu, např. 
v mléce, mase, rybách apod., je jejich zdrojem kontaminované kr- 
mivo rostlinného původu. Spíše jen výjimečně např. salámy dlouho
době sušené (podomácku) bez chlazení mohou být porostlé aspergily 
a obsahovat aflatoxiny a sterigmatocystin, který je stejně nebez
pečný jako aflatoxiny. Vedle obilních surovin, které bývají již 
primárně znečištěny sporami řady druhů plísní, jsou často ohrože
ny toxikogenními plísněmi ovoce, zelenina a potraviny z nich vy
robené (kompoty, šťávy, protlaky apod.). Jsou známy případy, kdy 
bylo nalezeno velké množství toxinu patulinu v jablečných šťávách 
vyrobených z jablek napadených při uskladnění některými druhy pe- 
nicilií (Pénicillium expansum, P. urticae /= patulum/ a j.).

Možnosti prevence před kontaminací potravin a krmiv plísňo
vými toxiny spočívají:

1) v konzumaci čerstvých potravin
2) v rychlém vysušení rostlinných potravních a krmivových 

surovin, v jejich suchém a chladném uskladnění a jejich 
spotřebování v co nej kratším skladovacím a transportním 
čase

3) ve výběru zdravých, neplesnivých plodů ovoce a zeleniny 
pro přípravu šťáv, kompotů, protlaků atd., v jejich řádné 
sterilaci a zavíčkování, popř. konzervaci.

František T o n d 1 rMould toxins - causes of the mass intoxica
tions of roen and animais. A review.
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OCHRANA HUB

RUKOPIS ČERVENĚ KNIHY - NIŽŠÍ.ROSTLINY

František K o t 1 a b a

Jako redaktor před 10 lety naplánovaného dílu Če'rvené knihy 
ČSFR (ČK) nižší rostliny považuji za potřebné vzhledem k situa
ci informovat naši botanickou veřejnost a ochránce přírody o hi
storii a současném stavu rukopisu výše uvedené knihy, jejíž osud 
přes nesmírnou práci na ni vynaloženou je zatím stále beznadějný. 
Vraťme se však ke kořenům celé záležitosti, aby i ti, kdož se na 
práci na ČK přímo nepodíleli, získali o tomto projektu jasný ob
raz .

Dne 18. 11. 1983 byla RNDr. J. Čeřovským, CSc., RNDr. B. Ku
čerou a prom. biol. K. Sedláčkem z tehdejšího Státního ústavu pa
mátkové péče a ochrany přírody v Praze svolána pracovní porada 
velkého počtu odborníků ze všech oborů biologie do Valdštejnského 
paláce na Malé Straně za účelem "rozvrhnutí práce na projektu vy
dání Červené knihv ohrožených a vzácných rostlin a živočichů 
ČSSR". Na této schůzi bylo po diskusích dohodnuto, že v rámci ČK 
vyjde postupně pět (popř. šest) svazků, a to tři zoologické a dva 
(popř. tři) botanické, přičemž v prvním svazku budou zahrnuti jen 
ptáci, ve druhém ostatní obratlovci a ve třetím bezobratlí živo
čichové (tyto zoologické svazky také všechny vyšly: I. r. 1988, 
II. r. 1989 a III. r. 1992). Z botanických svazků měl čtvrtý za
hrnovat nižší (správně bezcévné) a pátý vyšší (cévnaté) rostliny; 
případný šestý svazek měl obsahovat ohrožené ekotopy, avšak na 
tomto svazku se pokud vím nepracovalo.

Redaktorem čtvrtého svazku ČK - nižší rostliny byl stanoven 
autor tohoto článku a pátého svazku (vyšší rostliny) RNDr. J. Če- 
řovský, CSc.; pro šestý svazek (ohrožené ekotopy) se počítalo 
s doc. Ing. J. Jeníkem, CSc. 0 plánu napsat a vydat čtvrtý svazek
ČK zahrnující i houby se hned za několik měsíců tiskem zmínil
Fellner (1984) a poněkud podrobněji Šebek (1984). Původní.řazení 
svazků ČK se ovšem lišilo a výše jsem je uvedl tak, jak byly uve
řejněny nebo dokončeny v rukopisu.

Ačkoli byly pak stanoveny i roky, kdy měly být dokončeny ru
kopisy jednotlivých svazků ČK i kdy mají vyjít, listopadová same
tová revoluce r.. 1989 udělala bohužel právě přes vydání botanic
kých svazků energický škrt, neboť byly výrazně omezeny nebo zcela 
zastaveny státní subvence knih a časopisů v důsledku přechodu 
státu na tržní ekonomiku ve všem podnikání. Proto - a také vzhle
dem k rozpadu ČSFR s koncem roku 1992 - nevyšel ani jediný svazek
ČK týkající se rostlin, ačkoli rukopis čtvrtého svazku zahrnující 
nižší rostliny je už skoro tři roky hotový a rukopis vyšších 
rostlin je včetně ilustrací téměř dokončen; nad možností jejich 
publikace visí ovšem velký otazník...

V rukopisu ČK - nižší rostliny jsou zahrnuty sinice a řasy 
(vedoucím autorského kolektivu je RNDr. O. Lhotský), velké houby 
neboli makromycety (autor článku), lišejníky (RNDr. I. Pišút, 
CSc.) a mechorosty (prof. RNDr. J. Váňa, DrSc.). Na celé řadě po
rad, které jsem svolával jednak pro všechny zastoupené obory,
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jednak pro mykology, bylo dohodnuto rozdělení práce jednotlivým 
specialistům, stanoveny zásady zpracování a výběr druhů pro ČK, 
připraveny vzorové ukázky zpracování atd.; kromě toho byly uspo
řádány i celodenní semináře - o tom bylo uveřejněno několik člán
ků (např. Fellner 1985; Kotlaba 1987; 1988; 1989; Šebek 1986) 
a dva sborníky prací (Kotlaba a Šebek /red./, 1989; Šebek /red./, 
1985). To vše bylo nutné, - kromě řady oběžníků s pokyny - aby se 
při velkém počtu autorů (19) dosáhlo pokud možno jednotného způ
sobu zpracování.

Značným problémem ve všech skupinách bezcévných rostlin bylo 
vytipování druhů, které budou do ČK zařazeny, neboť jich vzhledem 
ke vzácnosti nebo ohrožení připadalo v úvahu mnohem více, než 
mohlo být nakonec zařazeno (byli jsme limitqyáni daným rozsahem 
stran knihy, který nesměl být příliš překročen). Po zvážení výz
namu jednotlivých skupin bezcévných rostlin a dopadu knihy, který 
bylo lze očekávat v naší veřejnosti, jsme se nakonec dohodli za
řadit 35 druhů sinic a řas (ze 6 - 7  000 u nás známých), 120 mak- 
romycetů (z 8 - 1 0  000), 50 druhů lišejníků (z 1 800 - 2 000) 
a 40 druhů mechorostů (z 1 000 - 1 100 u nás známých, tj. na ce
lém území bývalého Československa).

Autory zpracování velkých hub zahrnutých do ČK jsou RNDr. 
VI. Antonín, CSc., Ing. J. Lazebníček, RNDr. P. Lizoň, CSc. a A. 
Vágner (Ascomycetes), autor tohoto článku (Heterobasidiomycetes, 
Aphy1lophorales a z lupenatých Stropharia albocrenulata), PhDr. 
R. Fellner, CSc. (většina Agaricales, z ostatních Clavulinopsis 
subarctica a Chamonoxia caespitosa), MUDr. J. Herink (Hygrophora- 
ceae, Boletales a Russulales) a S. Šebek (Amanitaceae a Gastrero- 
mycetes). Všeobecné kapitoly napsal autor tohoto článku a dr. 
Fellner; u ostatních skupin je napsali rovněž vedoucí příslušných 
skupin, popř. se spoluautory. Zpracování druhů zahrnutých do ČK 
bylo velmi náročné, neboť se jednalo převážně o vzácné druhy, 
o nichž není v naší ani zahraniční literatuře mnoho údajů; kromě 
toho bylo třeba zpracovat zvlášť dobře jejich ekologii, zapojení 
do společenstev cévnatých rostlin, stupeň ohrožení i možnost je
jich ochrany, což u většiny druhů nikdo nikde dosud neudělal.

Autorskému kolektivu spolu s ilustrátory, z nichž tři jsou 
zároveň i autory textu (RNDr. A. Gardavský, CSc., akad malíř J. 
Herink, Ing. R. Jedličková, pak provdaná Josková, RNDr. I. Pišút, 
CSc., akad. malířka A. Skálová, RNDr. Z. Soldán, Ing. J. Vimmer 
a Ing. M. Volšanský), se podařilo během druhé poloviny r. 1989 
dokončit rukopis ČK - nižší rostliny. Ten byl v prvním pololetí 
r. 1990 posouzen třemi oponenty (Ing. A. Janitor, CSc., prom. 
biol. Z. Pouzar, CSc. a RNDr. VI. Skalický, CSc.), pak jej jed
notliví autoři ČK podle připomínek opravili a doplnili, takže 
28. 2. 1991 jsem předal ilustrace a mapy rozšíření a 19. 3. 1991 
rukopis v rozsahu 571 stran redaktorovi Ing. VI. Slavíkovi ze Ze
mědělského nakladatelství Brázda (dříve Státní zemědělské nakla
datelství) v Praze, a to zároveň s kopií pro vydavatelství Příro
da v Bratislavě (kde měla tehdy ČK na starosti Ing. A. Raučino-
vá) -

Původně totiž měla podle smlouvy pátý (v pořadí dokončení 
čtvrtý) svazek ČK - nižší rostliny vydat Príroda v Bratislavě 
(a to ve slovenské i české verzi) a protože první dva zoologické 
svazky už vyšly v Praze, byla obě nakl.adate1ství v úzkém pracov
ním spojení (od třetího svazku měly totiž všechny svazky vyjít 
v obou jazykových mutacích, dva v Bratislavě a poslední opět 
v Praze). Dne 8. 11. 1991 mi však vydavatelství Príroda písemně 
sdělilo: "Vo věci Červenej knihy ČSFR - Nižšie rastriny Vám ozna
muje, že náš záměr vydať toto dielo nemůžeme uskutočniť, pretože 
nám vychádza vysoká strata a nemůžeme očakávať nijaké dotácie...
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Navrhujeme Vám preto zrušenie zmluvy medzi autormi ČK a naším vy- 
davaťelstvom. Nakladaťelstvo Brázda uzavrie s Vámi nervů zmlu- 
vu.. K tomu však bohužel nedošlo, protoře přes zprvu slibný 
začátek jednání ani nakladatelství Brázda s námi nemohlo nakonec 
smlouvu vzhledem k příliš vysokým finančním nákladům na vydání ČK 
uzavřít (tehdejší vysoký nárůst cen - vydání ČK - nižší rostliny 
v počtu 6 000 výtisků by podle kalkulace ekonomů z konce listopa
du 1991 představovalo náklady ve výši 1,2 milionu Kčs); navíc sa
mo nakladatelství Brázda je v existenční nejistotě... Smlouva 
s vydavatelstvím Príroda tedy zrušena nebyla, ani nová smlouva 
s nakladatelstvím Brázda uzavřena, takže rukopis ČK - nižší rost
liny zůstává ve "vzduchoprázdnu".

Protože ministerstvo životního prostředí ČR, Český úřad 
ochrany přírody a jiné oficiální instituce by mohly na vydání ČK 
- nižší rostliny přispět jen nevelkou částkou, nezbývá nám - jak 
se zdá - nic jiného. než se pokusit nalézt nějaké mecenáše 
a sponzory, kteří by byli ochotni dát dohromady výše uvedenou 
částku, aby mohlo být vydání ČK realizováno. Prosím proto všechny 
zájemce o vydání ČK - nižší rostliny, aby mi sdělili jména a ad
resy možných sponzorů (podniků i jednotlivců), na něž bychom se 
mohli spolu s nakladatelstvím obrátit, popř. nám poradili, jak 
vzniklou situaci nyní řešit (RNDr. F. Kotlaba, Na Petřinách 10, 
162 00 Praha 6, tel. 3166400).

Pro informaci všech zainteresovaných zdůrazňuji, že připra
vený rukopis ČK - nižší rostliny s ilustracemi (většinou barevný
mi) a mapami rozšíření druhů v celé bývalé ČSFR je zcela jedineč
ný tím, že jako jediný z dosud známých červených knih na světě 
zahrnuje v největším rozsahu zástupce všech skupin ochrožených 
a vzácných bezcévných rostlin, tj . sinic a řas, velkých hub, li
šejníků a mechorostů (rukopis sice leží už tři roky, takže údaje 
v něm pomalu v některých případech zastarávají, avšak jejich ak
tualizace v případě naděje na vydání je vždy možná).

Pro naše mykology považuji za užitečné připojit jmenný sez
nam druhů hub zahrnutých do ČK - nižší rostliny, a to zároveň 
s uvedením stupně jejich ohrožení. Druhy jsou řazeny systematicky 
a v jednotlivých skupinách podle předpokládané příbuznosti.

Ascomycetes:
Camarops tubulina (Alb.et Schw.: Fr.)J .H .Mi H e r  - bolinka černo

hnědá (kriticky ohrožená)
Biscogniauxia simplicior Pouz. - káčovka ploská (kriticky ohrože

ná)
Vibrissea truncorum Alb. et Schw. : Fr. - míhavka vodní (kriticky 

ohrožená)
Ascotremella faginea (Peck)Seaver - mozkovka rosolovitá (silně 

ohrožená)
Trichoglossum hirsutum (Pers. : Fr.)Boud. - jazourek srstnatý 

(kriticky ohrožený)
Microglossum viride (Pers.: Fr.)Gill. - pazoubek zelený (silně 

ohrožený)
Pseudoplectania melaena (Fr.)Sacc. - ušíčko černavé (silně ohro

žené)
Sarcosoma globosum (Fr.)Casp. in Rehm - masečník kulovitý (kri

ticky ohrožený)
Parascutellinia carneosanguinea (Fuck.)T .Schum. - kosmatka lilá-

ková (silně ohrožená)
Otidea concinna (Pers.)Sacc. - ouško citrónové (silně ohrožené) 
Sowerbyella rhenana (Fuck.)J .Moravec - oušenka oranžová (ohrože

ná)
Helvella pithyophila Boud. - chřapáč okrový (kriticky ohrožený)
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Helvella spadicea Schaeff. - chřapáč bělonohý (kriticky ohrožený) 
Gyromitra fastigiata (Krombh.)Rehm - ucháč svazčitý (silně ohro

žený)
Pseudorhizina sphaerospora (Peck)Pouzar - ucháčovec šumavský 

(kriticky ohrožený)
Tuber aestivum Vitt. - lanýž letní (kriticky ohrožený)
Tremellales:
Tremella steidleri (Bres.)Bourd. et Galz. - rosolovka Steidlerova 

(silně ohrožená)
Aphyllophorales:
Irpicodon pendulus (Alb. et Schv.: Fr.)Pouzar - zubateček zavěše

ný (silně ohrožený)
Cyphella digitalis (Alb. et Schv.: Fr.)Fr. - číšovec náprstkovitý 

(silně ohrožený)
Laurilia sulcata (Buřt in Peck)Pouzar - pevník brázditý (silně 

ohrožený)
Hydnellum geogenium (Fr.)Banker - lošákovec sírožlutý (silně 

ohrožený)
Phellinus pouzarii Koti. - ohňovec Pouzarův (kriticky ohrožený) 
Inonotus andersonii (Eli. et Everh.)Černý - rezavec Andersonův 

(kriticky ohrožený)
Coltricia montagnei (Fr. in Mont.)Murri 11 - ďubkatec Montagneův

(ohrožený)
Amylocystis lapponica (Romell)Sing. - modralka laponská (silně

ohrožená)
Spongipellis fractipes (Berk. et Curt.)Kotl. et Pouz. - plstnatec 

různotvarý (kriticky ohrožený)
Aurantioporus croceus (Pers. : Fr.)Murrill - hlinák šafránový 

(silně ohrožený)
Antrodia macra (Sommerf.)Niemelá - outkovka vrbová (ohrožená) 
Perenniporia narymica (Pilát)Pouzar - pórnatka uzlíkatá (silně 

ohrožená)
Boletales:
Xerocomus moravicus (Vacek)Herink - -kožešník moravský (kriticky 

ohrožený)
Chalciporus rubinus (V.G .Smith)Sing. - měďovník rubínový

(ohrožený)
Boletus regius Krombh. - hřib královský (silně ohrožený)
Boletus fechtneri Velen. - hřib Fechtnerův (silně ohrožený) 
Leccinum duriusculum (Schulz. in Fr.)Sing. - kozák topolový 

(ohrožený)
Agaricales:
Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.)Sace. - šťavnatka vínová (sil

ně ohrožená)
Camarophyllopsis foetens (Phill. in Berk. et Br.)Arnolds - vos- 

kovečka zápašná (potenciálně ohrožená)
Omphalina discorosea (Pilát)Herink et Koti. - kalichovka lužní 

(silně ohrožená)
Omphalina epichysium (Pers.: Fr.)Quél. - kalichovka leptoniová 

(silně ohrožená)
Haasiella splendidissima Koti. et Pouz. - kalichovka nádherná 

(kriticky ohrožená)
Lepista graveolens (Peck)Dermek - čirůvka těžká (silně ohrožená) 
Tricholoma inodermeum (Fr.)Gill. - čirůvka hnědočervenavá (kri

ticky ohrožená)
Tricholoma joachimii Bon et Riva - čirůvka Joachimova (kriticky
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ohrožená)
Tricholoma atrosquamosum (Chev.)Sacc. - čirůvka černošupinkatá 

(potenciálně ohrožená)
Armillaria ectypa (Fr.)Lamoure - václavka bažinná (kriticky 

ohrožená)
Arrhenia auriscalpium (Fr.)Fr. - mecháěek stopečkatý (silné 

ohrožený)
Tephrocybe putida (Sace.)Moser - liha zavadlá (ohrožená)
LeucopaxiHus lepistoides (R.Maire)Sing. - běločechratka štěpní

(silně ohrožená)
Floccularia straminea (Kumm.)Pouz. - náramkovítka žlutozelená 

(kriticky ohrožená)
Catathelasma imperiále (Quél.)Sing. - náramkovec císařský (silně 

ohrožený)
Marasmiellus carneopalli dus (Pouz.)Sing. - špička štěpní (kritic

ky ohrožená)
Hohenbuehelia cibietina Sing. et Kuthan - hlíva jedlová (kriticky 

ohrožená)
Xerula melanotricha Dórfelt - slizečka chlupatá (silně ohrožená)
Marasmius limosus Quél. - špička močálová (ohrožená)
Hydropus atramentosus (Kalchbr.)Kot 1. et Pouz. - helmovka sazová 

(kriticky ohrožená)
Dermoloma atrocinereum (Pers.: Fr.)Orton - čirůvečka tmavopopela- 

vá (ohrožená)
Fayodia pseudoclusil is (Joss. et Konr.)Sing. - fajodka zimní 

(ohrožená)
Myxomphalia marthae (Sing. et Clem.)Moser - kalichovka Martina 

(ohrožená)
Flammulina ononidis Arnolds - penízovka jehlicová (silně 

ohrožená)
Rhodotus palmcitus (Bull.: Fr.)R.Maire - hlivovec ostnovýtrusý 

(kriticky ohrožený)
Rhodocybe obscura (Pilát)Moser - rudoušek tmavý (kriticky 

ohrožený)
Rhodocybe stangliana (Bresinsky et Pfaff)Riousset et Joss. - ru

doušek Stanglův (silně ohrožený)
Entoloma alpicolum (Favre)Noordel. - závojenka alpinská (kriticky

ohrožená)
Entoloma fuscotomentosum Móller - závojenka černoplstnatá (silně 

ohrožená)
Leptonia catalaunica Sing. - trávnička katalonská (ohrožená)
Leptonia corvina (Kuhn.)Orton - trávnička krkavci (ohrožená)
Leptonia sarcitula Orton - trávnička paprskovitá (potenciálně 

ohrožená)
Volvariella caesiotincta Orton - kukmák dřevní (ohrožený)
Pluteus aurantiorugosus (Trog.)Sacc. - štítovka šarlatová (ohro

žená)
Amanita caesarea (Scop.: Fr.)Pers. - muchomůrka císařská (kritic

ky ohrožená)
Amanita ovoidea (Bull.: Fr.)Link. - muchomůrka vejčitá (kriticky 

ohrožená)
Amanita vittadinii (Moretti)Vitt. - muchomůrka Vittadiniho (kri

ticky ohrožená)
Limacella guttata (Pers.: Fr.)Konr. et Maubl. - slizobedla slzivá 

(potenciálně ohrožená)
Melanophyllum eyrei (Mass.)Sing. - tmavolupen Eyreův (potenciálně 

ohrožený)
Chamaemyces fracidus (Fr.)Donk - rosenka žlutá (potenciálně 

ohrožená)
Cystolepiota bucknallii (Berk. et Br.)Sing. et Clém. - bedlička
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Bucknallova (potenciálně ohrožená)
Lepiota ignicolor Bres. - bedlička ohnivá (ohrožená)
Leucoagaricus pilatianus (Demoul.)Bon et Boiff. - bělopečárka Pi

látova (ohrožená)
Panaeolus uLiginosus J.Schaeff. - kropenatec bažinný (kriticky 

ohrožený)
Psathyrellci ammophila (Dur. et Lév.)Orton - křehutka písečná 

(ohrožená)
Agrocyhe cylindracea (DC.: Fr.)R.Maire - polnička topolová (kri

ticky ohrožená)
Agrocybe stepposa Svrček - polnička štěpní (kriticky ohrožená) 
Stropharia albocrenulata (Peck)Krei se1 - límcovka vroubkovaná

(silně ohrožená)
Psilocybe laetissima Hausknecht et Sing. - lysohlávka zářivá 

(ohrožená)
Pholiota henningsii (Bres.)Orton - plamenka Henningsova 

(ohrožená)
Crepidotus crocophyllus (Berk.)Sacc. - trepkovitka šafránová 

(kriticky ohrožená)
Hebeloma pallidoluctuosum Gröger et Zschieschang in Hirsch - sl- 

zivka širokolupenná (ohrožená)
Cortinarius basiroseus Pears. ex Orton - pavučinec zarůžovčlý 

(silně ohrožený)
Cortinarius balteatus Fr. - pavučinec fialovolilákový (silně 

ohrožený)
Cortinarius coerulescens (Schaeff.)Fr. - pavučinec azurový (silně

ohrožený)
Cortinarius dionysae Henry - pavučinec šedomodravý (silně 

ohrožený)
Cortinarius epsonniensis Orton - pavučinec devaterníkový (silně 

ohrožený)
Cortinarius fulmi noides (Moser)Moser - pavučinec nejzářivější 

(silně ohrožený)
Cortinarius fulvoochrascens Henry - pavučinec skvrnatý (silně 

ohrožený)
Cortinarius pauperculus Favre - pavučinec trpasličí (silně 

ohrožený)
Phaeocollybia festiva (Fr.)Heim - kržatka olivová (ohrožená) 
Galerina stordalii Smith in Smith et Sing. - čepičatka Stordalova 

(kriticky ohrožená)
Russula albonigra (Krombh.)Fr. - holubinka černobílá (ohrožená) 
Russula alnetorum Romagn. - holubinka olšinná (potenciálně

ohrožená)
Russula consobrina (Fr.: Fr.)Fr. - holubinka smutná (ohrožená) 
Russula helodes Melz. - holubinka rašel.inná (kriticky ohrožená) 
Russula viscida Kudrna - holubinka lepkavá (ohrožená)
Lactarius acris (Bolt.: Fr.)S.F.Gray - ryzec ostrý (potenciálně 

ohrožený)
Lactarius lilacinus (Lasch: Fr.)Fr. - ryzec lilákový (potenciálně 

ohrožený)
Lactarius representaneus Britz. - ryzec honosný (potenciálně 

ohrožený)
Gasteromycetes:
Clathrus ruber Pers. - mřižovka červená (kriticky ohrožená) 
Geastrum berkeleyi Massee - hvězdovka Berkeleyova (kriticky 

ohrožená)
Geastrum hungaricum Holi. - hvězdovka uherská (ohrožená)
Geastrum pouzarii Staněk - hvězdovka Pouzarova (kriticky

ohrožená)
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Bovista paludosa Lév. - prášivka bažinná (ohrožená)
Battarrea stevenii (Libosch.)Fr. - battarrovka Stevenova (kritic

ky ohrožená)
Tulostoma kotlabae Pouz. - palečka Kotlabova (kriticky ohrožená) 
Hymenogaster vulgaris Tul. in Berk. et Br. - hliza obecná 

(ohrožená)
Chamonixia caespitosa Rolland - šamonie modrající (kriticky 

ohrožená)
Hysterangium calcareum Hesse - loupavka vápencová (ohrožená) 
Phallogaster saccatus Morgan - rozpuklec hruškovitý (kriticky 

ohrožený)
Melanogaster tuberiformis Corda - černoušek lanýžovitý (ohrožený) 
Montagnea arenaria (DC.)Zeller - květka písečná (kriticky 

ohrožená)
Endoptychum agaricoides Czern. - střechan bedlovitý (kriticky 

ohrožený)
Zelleromyces stephensii (Berk, et Br.)Smith - masovka žlutomléčná 

(ohrožená)
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cannot be published because the lack of funds.
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DVOJITĚ JUBILEUM DR. ALBERTA PILÁTA

František K o t l a b a  a Zdeněk P o u z a r

Minulého roku uplynulo 90 let (2. 11. 1993) od narození jed
né ze zakladatelských postav naší moderní mykologie, RNDr. Alber
ta Piláta, a letos tomu bude 20 let (29. 5. 1994), co jsme jej
provždy ztratili. Tato výročí nás s odstupem doby přivedla ke 
krátkému zamyšlení nad Pilátovým významem pro mykologii i nás sa- 
mostné.

0 dr. Pilátovi bylo uveřejněno v různých časopisech množství 
článků (viz např. Čas. Nár. Muz. - odd. přírod. 132: 236 - 237,
1963; ib., 144 (1975): 105 - 107, 1977; Čes. Mykol. 7: 145 - 162,
1953; ib., 17: 169 - 173, 1963; ib., 22: 241 - 246, 1968; ib. 27: 
193 - 200, 1973; ib., 28: 193 - 194, 1974; ib., 37: 193 - 205,
1983; Preslia 35: 330 - 336, 1963; ib., 45: 366 - 368, 1973; Živa
11: 197, 1963; ib., 16: 219 - 220, 1968; ib., 22: 162, 1974;
etc.). Mohlo by se tedy zdát, že k dosavadním hodnocením dr. Pi
láta nelze už nic významnějšího dodat - avšak u osobnosti tak vý
razné, s tak všestrannými zájmy a znalostmi to možné je. Chceme 
se proto pokusit podívat se na osobnost dr. Piláta znovu po 20 
letech a najít momenty, kdy čas ukázal, v čem je zejména jako 
"spiritus agens" stále nenahraditelný..

Dr. Pilát se věnoval botanice a zvláště mykologii již od 
studií, a to zejména studiu velkých hub z taxonomického hlediska. 
Jeho hlavním zájmem byly houby nelupenaté (Aphyllophorales) 
a dřevní houfcy lupenaté (Agaricales), později také pozemní houby 
lupenaté a hřibovité především rody Agaricus, Cortinarius, čeleď 
Boletaceae aj.). Svá studia hub dokázal většinou ukončit syntézou 
a vždy se je snažil uveřejnit tiskem, což se mu většinou podařilo 
(s výjimkou např. monografie rodu Pholiota, která zůstala v ruko
pisu). Kromě hub se zabýval i botanikou včetně dendrologie; 
z těchto oborů publikoval několik knih se zaměřením pro širší ve
řej nost.

Byli jsme s dr. Pilátem ve styku od konce 40. let až do jeho 
smrti, tj. přes čtvrt století. Ve vzájemných diskusích, při pozo
rování jeho pracovních metod, ve sledování jeho myšlení a hodno
cení situací i lidí jsme získávali množství nejrůznéjších podnětů 
nejen pro naši práci, ale i pro náš vlastní přístup jakožto myko- 
logů mladší generace, která hledala nové přístupy, odlišné od 
předcházejících. Pilátem tak často zdůrazňovanou myšlenku, že 
hlavní povinností systematické mykologie je zjistit, "kolik vlas
tně druhů" v té které skupině nebo rodu hub existuje, jsme dlouho 
nedovedli domyslet do důsledku. Teprve během naší vlastní práce 
se nám postupně po letech objasňovalo, co tím bylo míněno: že to
tiž základem taxonomie je na základě studia materiálu neustále 
prověřovat hranice mezi známými druhy a zjišťovat jejich skutečné 
hodnoty; přitom se mohou objevit i druhy nepopsané, tj. nové pro 
vědu, zatímco jiné, většinou mykologů dosud přijímané, z hlediska 
kritického hodnocení třeba neobstojí (tím se vlastně zjišťuje, 
kolik druhů ve skutečnosti existuje). Je to v podstatě kontinuál-
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ní proces, který de facto není nikdy definitivně ukončen.
Nechceme ovšem nijak zastírat, že jsme s dr. Pilátem leckdy 

v lečems nesouhlasili, anebo že jsme s ním nebyli i v přímém roz
poru; měl totiž i jisté povahové vlastnosti, které - mírně řečeno 
- zneklidňovaly a vedly i k oponování. Kladné rysy jeho osobnosti 
však u- dr. Piláta daleko převládaly a to umožňovalo nejen dobrou 
komunikaci, nýbrž i spolupráci, která je vždy a ve všech oborech 
tak důležitá.

Dr. Pilát byl nadšeným propagátorem mykologie jako vědy, av
šak zároveň si byl dobře vědom obtížnosti jejího prosazení jako 
vědního oboru, dosti zprofanovaného houbařstvím. Ostatní biolo
gické obory se totiž dívaly (a dodnes dívají) na taxonomickou my
kologii s určitým despektem, ba i s žárlivostí v podvědomé obavě, 
aby snad prostředky věnované na vědu nevyužívala právě mykologie 
na jejich úkor (je přece velmi populární...). O prosazení mykolo
gie sváděl dr. Pilát po celý svůj život tvrdý boj všude tam, kde 
měl určitý vliv. A v tomto úsilí byl dosti úspěšný (čímž jsme 
získávali i my ostatní), neboť se mu podařilo spolu s několika 
spolupracovníky obnovit samostatnou mykologickou společnost (Čs. 
mykologický klub, který se záhy přetvořil v Čs. vědeckou společ
nost pro mykologii při ČSAV), podařilo se mu založit vědecký my
kologický časopis, jehož vedoucím redaktorem byl 28 let (Česká 
mykologie), prosadit mykologii v Botanickém ústavu ČSAV v Průho
nicích (kde jsme oba mnoho let pracovali), zřídit v Národním mu
zeu samostatné mykologické oddělení, které vedl až do své smrti 
(a kde se stal po něm vedoucím druhý z nás), a prosadit i respek
tování mykologie jako vědního oboru pro účely obhajob prací 
v různých institucích.

Právě pro vlastnosti vůdčí osobnosti, která je schopna vést, 
řídit, inspirovat a organizovat - a jež nám dodnes tak bolestivě 
chybí - je pro nás dr. Pilát nenahraditelný a mezera, která se 
jeho smrtí v naší mykologii otevřela, není ani po 20 letech zace
lena. On sám začínal v době první republiky a zprvu se dost ob
tížně probíjel životem, což jej naučilo postupovat v určitých si
tuacích i tvrdšími způsoby. Během let se z něj stal výborný zna
lec nejen mykologie, ale i hospodářských mechanismů společnosti, 
přičemž měl talent proniknout i do ekonomické problematiky de 
facto čehokoli. V dnešní rozporuplné a ekonomicky obtížné době by 
nám proto mohl nepochybně dobře poradit, jak a co dělat, a využít 
tak svých bohatých životních zkušeností, které se naší generaci 
(vyrostlé v jiných společenských podmínkách) nedostávají - ač by 
je tolik právě nyní potřebovala...

Z výše uvedených skutečností je tedy pochopitelné, že dr. 
Pilát není zapomenut ani u nás, ani v cizině, kde se v mykologic
ké literatuře stále setkáváme s jeho jménem, ať už jako s autorem 
jím popsaných nových taxonů hub a nových koncepcí systematických, 
či jako sběratele se šťastnou rukou pro zajímavé druhy hub.

František K o t 1 a b a and Zdeněk P o u z a r : Double 
anniversary of Dr. Albert Pilát.

On November 2, 1993, 90 years since Dr. A. Pilát was born 
and on May 29, 1994, 20 years since he died.
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ODEŠEL DOC. RNDR. VLADIMÍR SKALICKÝ. CSC.

František K o t 1 a b a

Rok 1993 by] doslova tragickým pro českou mykologii, neboť 
během něho zemřelo tolik mykologů, jako málokdy předtím. Jedním 
z nich byl i botanik a mykolog doc. Skalický, jehož úmrtím vznik
la jak botanice, tak mykologii jen těžko zacelítelná rána.

Zemřelý patřil k těm vzácným lidem, kteří mají neobyčejně 
široké, téměř encyklopedické znalosti v mnoha oborech, a přitom 
jsou tolerantní k názorům druhých v diskusích na odborná i vše
obecně lidská témata. Mykologové a botanici znali doc. Skalického 
jako nesmírně obětavého, pro vědu zapáleného a velice erudovaného 
člověka, který vynikal svými znalostmi tak, že na různých odbor
ných fórech nikdy nechyběly jeho referáty nebo dobře fundované 
diskusní příspěvky.

Když doc. Skalický dosáhl šedesáti let, byl na vrcholu svých 
tvůrčích sil a měl před sebou slibnou budoucnost - rozpracoval 
mnoho vědeckých témat, spoluúčastni 1 se řady vědeckovýzkumných 
projektů, na uviverzitě měl četné žáky a po listopadu 1989 i dal
ší otevřené možnosti uplatnění; nelítostná Morana však učinila 
všemu předčasný konec...

Protože bylo nedávno v článcích k šedesátinám doc. Skalické
ho napsáno vše podstatné včetně jeho bibliografie (viz Preslia 
62: 265 - 274, 1990; Česk. Mykol. 45: 54 - 58, 1991), omezím se 
v této krátké vzpomínce na přítele Vladimíra - jemuž vděčím za 
nesčetné odborné porady - jen na velmi stručný souhrn faktů.

Vladimír Skalický se narodil 12. 4. 1930 v Praze, kde také 
6. 7. 1993 zemřel. Roku 1949 maturoval na reálném gymnáziu na 
Smíchově, přírodovědeckou fakultu UK v Praze absolvoval v letech 
1949 - 1953 a hned po ukončení studií zůstal v Botanickém ústavu 
na kryptogamologii jako asistent; tam také na katedře botaniky 
pracoval až do své smrti.

Pokud jde o cévnaté rostliny, věnoval se jak jejich floris- 
tice, taxonomii, nomenklatuře a fytogeografi i, tak i ekologii 
a ochraně; zabýval se mnoha skupinami a rody cévnatých rostlin 
a monografické zpracování rodu řepík (Agrimonia) bylo jeho kandi
dátskou disertací (obhájil ji r. 1974).

Doc. Skalický však byl zároveň i výborným znalcem bezcévných 
rostlin - řas, lišejníků, mechorostů a také hub, zejména nižších 
hub. Již jeho diplomová práce z r. 1953 se týká právě hub, a to 
druhů čeledi Peronosporaceae, jímž se - s přestávkami, kdy se za
býval cévnatými rostlinami a jinými aktivitami - věnoval až do 
své smrti; za studie na tuto tématiku získal r. 1969 titul RNDr. 
Studoval také druhy hub z čeledi Erysiphaceae, ale i jiné původce 
chorob kulturních rostlin.

Kromě jiného má doc. Skalický veliké zásluhy na sestavování 
a publikaci české mykologické a botanické bibliografie (od r. 
1952), což byla práce nesmírně časově náročná; dělal ji sice vět
šinou se spolupracovníky, byl však její skutečný "spiritus 
agens". V posledních asi 20 letech se velmi aktivně podílel na 
přípravě a pak autorském zpracování encyklopedických hesel z obo
ru mykologie a fytopatologie a konečně i na biografii významných 
osobností z oboru botaniky a mykologie; jsou to jednak Ilustrova
ný encyklopedický slovník (vyšel v letech 1980 - 82) a Malá čes
koslovenská encyklopedie (1984 - 87), jednak velký Československý 
biografický slovník (1992).
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Jako velice činorodý člověk byl doc. Skalický angažován 
v práci celé řady vědeckvch společnosti, ústavů nebo v komisích 
různých instituci včetně £es. vědecké společnosti pro mykologii, 
jejímž zasloužilým členem byl jmenován r. 1982 a v níž byl něko
lik posledních let členem hlavního výboru.

V doc. dr. Vladimíru Skalickém odešel navždy nesmírně pilný 
mykolog a botanik, oblíbený vedoucí praktických cvičení, floris
tických kurzů a terénních exkurzí, výborný pedagog s jasným před
nesem i společensky příjemný, milý člověk a upřímný kamarád.

Nikdy na něho nezapomeneme!

František K o t l a b a  : In memoriam of Doc. RNDr. Vladimír 
Skalický, CSc.

ZPRÁVA O AKCÍCH - PROGRAMY

TŘETÍ PRACOVNÍ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY PRO OCHRANU HUB (ECCF)
se konalo od 17.9. do 22.9. v Le Louverain u Neuchatelu ve 
Šyý&častnil jako jediný oficiální zástupce českých a zprostředko- 
>vanč\arsku. Organizačním garantem celé akce byl Dr. J. Keller 
/z Uni§i slovenských iflykologů, spolu s dalšími 24 účastníky celkem 
f z I5'wversity v Neuchatelu., ubytování a jednání probíhalo ve ško
lí címevropských států, a to jmenovitě z Belgie, České republiky, 
Dání^tředisku Reformované církve ve Švýcarsku. Jednání jsem se 

^ zú§ska, Finska, Francie, Itálie, srbsko-černohorské Jugoslávie, 
Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Švédská. Švýcarska, Španělska 
a Velké Británie; kromě toho byl prezentován příspěvek Estonska 
formou písemného sdělení.

Velká část příspěvků se týkala problematiky monitorování 
a mapování probíhajících .změn v mvkoflóře jednotlivých zemí. 
K těmto monitorovacím a mapovacím akcím je však přistupováno 
v těchto zemích z různých pohledů. Například v Norsku bylo vybrá
no do oficiálně vyhlášené mapovací akce 15 druhů, považovaných 
z různých pohledů za pozoruhodné, nápadné a indikačně významné 
(Poronia puncta ta, Ustul Lna deusta, Cordyceps entomorrhiza, Gomp- 
hus clavatus, Fomitopsis rosea, Fistulina hepatica, Climacodon 
septentrionalis, Tricholoma cingulatum, CoLlybia věrna, Lepto- 
glossum salinum = Arrhenia Li tóra lis, Gymnopilus junonius, Corti- 
narius orellanus, Cortinarius praestans, Entoloma eulividum, Rus- 
sula aura ta) . V jiných zemích jsou mapovány přednostně některé 
systematické skupiny (Velká Británie, Švédsko, Estonsko). Setrvá
vajícím problémem jak v zemích s dlouholetými mapovacími zkuše
nostmi (Německo, Nizozemí, Velká Británie, Belgie), tak v zemích 
s mapováním právě začínajících (Itálie, Švýcarsko, Francie), je 
volba velikosti mapovacích čtverců. Ta se pohybuje od sítě 
1 x 1 km (Dánsko, Švýcarsko, příp. Nizozemí), přes 4 x 4 km (Bel
gie), 5 x 5 km (základní síť v Nizozemí), 10 x 10 km (Německo, 
Estonsko) až po 50 x 50 km (Finsko) či 100 x 100 km (předpokláda
né vymapovávání v celoevropské škále). Z toho důvodu je zapotřebí 
v řadě případů řešit nějakým způsobem po stránce technické i me
todické převody údajů z národních mapovacích sítí na evropskou

28



síť UTN. Bylo však dosaženo jednoznačné shody v tom, že při 
správném způsobu sběru primárních dat (která musí být co nej přes
nější) již není problém v rámci všeobecně dostupných počítačových 
programů uskutečnit takovéto převody.

V řadě zemí se intenzivně pracuje ne červených sezna
mech ohrožených hub (zejm. makromycetů), případně na jejich nově 
revidovaných verzích. V uplynulém roce byl například publikován 
červený seznam makromycetů jMecklenburgska, sjednoceného Německa, 
Norska a Polska (2. verze). Připravují se k vydání další červené 
knihy zahrnující houby (Velká Británie a souhrnně pro celou ob
last států kolem Baltského moře). Objevují se nové kritické sou
pisy makromycetů určitých území (např. Sicílie, 1991), nebo i jen 
holé soupisy hub udávaných pro určité oblasti (např. 650 druhů 
makromycetů citovaných z území bývalé Jugoslávie). V některých 
zemích je již nápadně vysoký počet vyhynulých druhů (např. 56 
druhů v Dánsku), v jiných oblastech jsou naopak pozorovány jen 
zcela minimální negativní změny ve složení mykoflóry tak běžné ve 
střední Evropě (např. jižní Tyroly v Itálii, kde se naopak v rám
ci určité desertifikace jižních částí Alp projevuje nástup nových 
druhů jako jsou Battarea phalLoides, Mycenastrum corium aj.). 
V některých skandinávských zemích se daří stále více prosazovat 
houby jako důvod ochrany určitých lokalit i celých oblastí, kde 
jsou dosud zachovány původní typy boreálních lesů (Švédsko, Fin
sko) .

Za velice přínosné lze považovat dosavadní výsledky 
dlouhodobého mykologického monitoringu zajišťovaného Dr. Simonem 
Eglim ve Švýcarsku v supramontánních až subalpinských smrkových 
a smíšených jehličnatých lesích. Bylo například konstatováno, že 
samotný sběr plodnic neměl žádný zjistitelný vliv na fruktifikaci 
hub, ale že již pouhé zdupávání terénu vede k inhibici růstu něk
terých mykorrhizních hub (např. Cantharellus lutescens), i když 
s poměrně rychlým opětným obnovením fruktifikace, pomine-li tento 
stresový faktor. Velice negativní a nakonec logický efekt má 
u řady druhů mykorrhizních hub úplná holoseč, která vede často 
k totálnímu vymizení některých i dosud hojných druhů hub (např. 
Cantharellus cibarius). V průběhu dosavadních výzkumů byl zjištěn 
pokles procentuálního podílu mykorrhizních hub z původních 85 % 
na současných cca 50 % a překvapivě i určitý pokles v zastoupení 
acidofilních druhů hub.

V rámci výsledků prezentovaných z území České republiky 
(zejm. území Krkonošského národního parku) byly demonstrovány po
zoruhodně těsné korelace existující mezi poklesem procentuálního 
podílu mykorrhizních hub a nárůstem počtu silně defoliovaných 
stromů na trvalých smrkových plochách (a rovněž nárůstem počtu 
stromů s poškozenou kůrou). Současně byla demonstrována výrazně 
negativní korelace i mezi hustotou aktivních mykorrhiz a podílem 
silně defoliovaných stromů na trvalých dubových plochách (a to 
jak na základě materiálu z Českého krasu z ČR, tak i na základě 
materiálu ze Slovenského krasu ze SR).

Překvapivé změny nastaly v seznamu 10 druhů navržených 
před 3 lety k ochraně podle Bernské konvence. Šlo o následující 
taxony a navržené změny: Poronia punctata - vypuštěna (v Nizozemí 
přibývá) a nahražena druhem Hygrocybe calyptraeformis, Myriostorna 
coliforme - vypuštěna (hojná v jižní Evropě a jinde často synan- 
tropní) a nahražena druhem Tulostoma niveum, Torrendia pulchella
- vypuštěna (ve Španělsku hojná) a nahražena druhem LeucopaxiHus 
tricolor, Entoloma bloxamii (= E. madidum), Armillaria ectypa, 
Aurantiporus croceus, Laricifomes officinalis, Boletus regius
- vypuštěn (hojný v celé jižní Evropě i prodáván na trzích) 
a nahražen druhem Boletus dupainii, Hericium erinaceus a Sarcoso-
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ma globosum. Zástupci jednotlivých zemí účastnící se na práci 
ECCF by měli shromažďovat údaje o výskytu a ohrožení uvedených 
druhů, aby mohly být souhrnně odeslány sekretariátu Bernské kon
vence . Proto urosím touto cestou všechny nálezce uvedených druhů 
o sdělení lokalit a poznatků, tykajících se současného ohroženi 
těchto druhů, případně ochranných podmínek na jejich lokalitách, 
a to do jara 1994.

Návrh na zařazení 10 druhů makromycetů na seznam tzv. 
Bernské konvence sleduje ve svých důsledcích obdobné cíle jako 
legislativní ochrana vyhlášená v roce 1992 nad 46 druhy makromy
cetů u nás (srv. KOTLABA, F., Mykol. Listy 48: 24-27, 1992). Jde 
primárně o to, aby skutečnost ohrožení a stále raritnějšího výs
kytu u mnoha druhů makromycetů vešla do povědomí široké veřejnos
ti a současně i o to, aby se houby stávaly častějším a legitimním 
argumentem při hodnocení ochranářského významu přírodovědně cen
ných lokalit, případně i důvodem k vyhlášení nových chráněných 
území. Dosáhnout tohoto myšlenkového posunu při hodnocení myko- 
flóry se v posledních dvou letech podařilo například ve Švédsku, 
kde vzniká zvláštní databanka ohrožených hub a jejich nalezišť 
a ochrana stanovišť s bohatou mykoflórou se stala součástí řady 
propagačních akcí i velkoryse uskutečňovaných ochranářských opat
ření .

Součástí pracovního zasedání byly i dvě celodenní ex
kurse. První se zaměřila na nejbližší okolí Neuchatelu do pobřež
ních smíšených lesů Neuchatelského jezera a na stráně nad městem 
hostící teplomilné doubravy a dubobučiny. Druhá byla směrována na 
jurská rašeliniště ve výšce asi 1000 m n.m. (známé lokality J. 
Favreho) a supramontánní smrčiny a pastviny v nadmořské výšce asi 
1300 m. Ve volných chvílích se nadto čile mykologizovalo i v bez
prostředním okolí ubytovacího zařízení, jež bylo obklopeno 
vzrostlým jedlovým lesem připomínající poněkud porosty jedlí ve 
spodní části Doliny siedmich prameňov na úpatí Belánských Tater. 
Jak naznačuje již i uvedené přirovnání, významným momentem ovliv
ňujícím značnou bohatost mykoflóry v širším okolí Neuchatelu je 
vápencové podloží, jež bylo patrné na většině navštívených loka
lit. Soupis hub nalezených na exkursích bude publikován ve zvláš
tním příspěvku v časopise "Myeologia Helvética". Osobně jsem byl 
například fascinován obrovskými plodnicemi Cortinarius violaceus 
pod osikami na jurském rašeliništi nebo bohatstvím tamních zá
stupců rodu Leptonla (trávnička).

Příští zasedání ECCF se bude pravděpodobně konat v roce 
1995 v Nizozemí v přímé návaznosti na XI. kongres evropských my- 
kologů a bude tematicky zaměřeno na otázky počítačového zpracová
ní mykologických dat, zejm. s ohledem na problematiku mapování 
hub a jejich ochrany.

Rostislav F e 1 1 n e r

s d ě l e n í  Č l e n ů m  C v s m

Od roku 1994 budou opět vydávány členské průkazy společnos
ti. Distribuce průkazek těm členům, kteří již příspěvek na rok 
1994 zaplatili, bude zahájena ve druhé polovině ledna; dalším 
členům bude zaslán po zaplacení členského příspěvku.
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