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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE

NIEKOIIKO POZNÁMOK K DRUHOVET DIVERZITE ASKOMYCéTOV SUB- 
MONTÁNNYCH BUČÍN

Ivan M i h á 1
Svoje miesto v mykocenózach lesných porastov majú aj druhy húb z tricdv Ascomycetes, ktoré představuji! oproti Basidiomycetes fylogeneticky staršiu vetvu vývoja húb. Medzi askomycétami je vda druhov, ktoré majú rožne trofické nároky. Sú to napr. mnohé parazitické druhy, saprofytické druhy alebo druhy s určitými bioindikačními schopnosťami. Z hradiska produkcie bi- omasy alebo dekompozíde organických zvyškov však nemajú askomycétne druhy v našich podmienkacli taký význam ako bazidiomycéty. Výskům asko- mycétov je z hradiska terénnych práč a taxonomických znalostí v mnohých smeroch ovefa náročnější ako výskům váčšiny bazidiomycétnych druhov húb. V našich podmienkach se výskumom askomycétov zaoberajú napr. Moravec Z. (1954) Moravec J. (1969, 1974, 1993), Svrček (1962, 1975, 1985, 1992) alebo Lizoň (1970, 1973, 1991).Pri mykologických výskumoch submontánnych bučín Kremnických a Štiavnických vrchov počas rokov 1990 až 1993 som zaznamenal výskyt aj niek- torých askomvcétnych dnihov. Výskům prebiehal na troch výskumných lokalitách, kterých stručný opis je nasledovný:I. Ekoloiúcko-experimentálnv stacionář (EES) Krcmnické vrchy. Stacionář leží v polesí Kováčova, v Kováčovskej dolině, v nadmorskej výške 475 m. Tvoří ho 90 r. prevážne bukový porast, v ktorom sú zastúpené aj iné dřeviny: jedla 10 %, dub 3 %, hrab 1 %. Dominantnou asociáciou porastu je as. 

Dentario bulbiferae-Fagetum 2Jlatník 1935- V poraste EES bolo ťažbovým zása- hom v r. 1989 vytvořených páť čiastkových ploch s róznym stupňom zakmene- nia - od holiny po zakmenenie 0,9. Ich celková výměra je 1, 61 ha.II. Vvskumná monitorovacia plocha tVMP) Žiar nad Hronom.Je situovaná v severnej časti Štiavnických vrchov, v Hodrušskej hornatine, v nadmorskej výške 470 m. Lokalita pozostáva z jednej výskumnej plochy o výměre 0,15 ha so zakmenením 0,7. Na lokalitě převláda 60-70 r. bukový porast, v ktorom sú zastúpené aj iné dřeviny: dub 6 %, hrab 1 %. Tu třeba zdórazniť, že VMP je pod priamym vplyvom imisnej záťaže z blízkej hlínikárne (ZSNP), preto lokalita leží v najviac postihnutom A pásme imisnej záťaže.III. Trvalá vvskumná plocha (TVP) lalná.Nachádza sa tiež v Hodrušskej hornatine, v katastri obce Jalná, v nadmorskej výške 610 m. Lokalitu o výmere 0,75 ha tvoří 70 r. porast v drevinovom složení: buk 98 %, dub 1 %, hrab 1 %. V lesnom poraste na lokalitě sa uplatňujú dlhodobé prebierkové zásahy. Z hradiska imisnej situácie patří táto lokalita do
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C pásma imisního zaťaženia. Podrobnější opis všetkých troch uvedených lokalit podává Štefančík (1991).Počas exkurzií na tieto lokality bolo determinováno celkovo 24 druhov askomycétov, ktorých enumerizáciu. lokalizáciu a niektoré ekologické charakteristiky uvádza tabulka 1. Z nej vidieť, že na každej lokalitě, aj keď majú v rámci submontánných bučín váčšinu spoločných znakov, bol zaznamenaný rózny počet askomycétnych druhov. V súvislosti s tým třeba dodať, že na každej lokalitě sa počas výskumu uskutočňoval rózny počet exkurzií a v róznych časových intervaloch, pričom aj výměry lokalit sú odlišné.Zaujímavé súvislosti medzi druhovou diverzitou a danou lokalitou dostaneme, keď si všimneme frekvenciu výskytu druhov za všetky lokality spolu. Medzi druhy s najvyššou frekvenciou móžeme zaradiť: Hypoxylon fragiforme, 
Uštu lina deusta, Valsa ambiens, Xylaria hypoxylon a Xylaria polymorpha. Sú to druhy, ktoré sa v bukových porastoch spomedzi askomycétov vyskytujú najčastejšie a ako drevokazné druhy sú v týchto porastoch aj poměrně stále (Mihál 1992). Ak by sme teda z celkového počtu zistených druhov na jednotlivých lokalitách vyjádřili percentuálně zastúpenie týchto piatich dominantných druhov, v případe EES by tvořili 26, 3 %, VMP 62,5 % a na TVP 41,7 %. Z toho vyplývá, že pre tieto "bukové" askomycétne druhy sú pre výskyt najvhodnejšie lokality VMP a TVP, teda lokality s typickou bukovou geobiocenózou. Medzi velmi často sa vyskytujúce askomycéty v bukových porastoch móžeme zaradiť aj ďalšie zistené druhy, napr. Helotium fagineum, Hypoxylon crustaceum, Me- 
logramma spiniferum, Nectria galligena, ktoré sa vyskytli aspoň na dvoch lokalitách.Celé druhové spektrum uvedených askomycétov je do velkej miery ovplyvňované charakterom samotných lokalit, na ktorých sa robili a robia určité ťažbové zásahy. To prináša dostatok mrtvého dřevného substrátu, ktorý ob- sazujú aj drevokazné saprofytické askomycéty. Takýchto druhov bolo zistených 16, čo z celkového počtu 24 druhov tvoří 66,6 %. Vo velkej miere rástli na bukovom dreve. Iba jeden druh - Pseudopleclania vogesiaca rástol na jedíovom dreve. Zaujímavý trofický substrát mali ďalšie dva druhy - Micros- 
phaera alphitoides a Rhytisma acerínum, ktoré rástli ako paraziti na listoch dubových sadeníc (M. aplhitoides) a javora horského (R. acerínum). Skupinu pa- razitických druhov doplňujú druhy Ustulina deusta a Nectria galligena, z ktorých prvý druh sa vyskytoval na buku ako parazit iba v jednom případe na EES a TVP. Ovela nebezpečnější je však tracheomykózny parazit Nectria 
galligena, ktorý upehávaním vodivého systému stromov oslabuje ich vitalitu a spósobuje postupné odumieranie konárov, čo móže viesť až k vyschnutiu celého stromu. V posledných rokoch tieto vážné ochorenia nadobúdajú na význame hlavně v mladých bučinách, pričom niektoré lesné celky na Slovensku sú týmto patogénom napadnuté vo velkej miere (Surovec 1990, 1992) . Zaujímavé je aj to, že tento parazit sa vo veíkom rozsahu vyskytoval iba na lokalitách VMP a TVP, ktoré sú pod ovela váčšřm imisným tlakom ako relativné imisně nezasiahnutá lokalita EES.Medzi zaujímavé askomycéty zistené na skúmaných lokalitách patria aj
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ďalšie dva druliy - Neclria cosmariospora a Nectriopsis aureonitens, ktoré rástly ako saprofyii na plodniciach hub Inonolus nodulosus (/V. cosmariospora) a Ste
rému rugosutn GV. aureonitens). Tieto druhy patria do poměrně druhovo po- četnej skupiny askomycétov, ktoré sa vyskytuji! na plodniciach iných, najčas- tejSie bazídiomvcétnych hub (Mihái 1994).Okrem týchto tzv. "mykotrofných" druhov hub bol na EES zastúpený aj terestrický saprofytický druh Aleuria aurantia, čim sa táto lokalita stala jedinou, na ktorej boli zastúpené druhy všetkých ekotrofických skupin.Medzi zistenými askomycétami móžeme spomenuté bioindikačné schopnosti pripísať druhu Rhytisma acerinum, ktorý autoři Gordienko & Gor- lenko (1987) a Skuhravý & Skuhravá (1991) uvádzajú ako hubu schopnu monitorovat stav imisného znečistenia vzduchu. Všeobecne sa totiž uvádza ústup tohto druhu z lokalit, ktoré sú pod vplyvom napr. zvýšenej koncentrácie S0 2, príp. dalších imisií.Z pomedzi vzácných askomycétov som na EES zaznamenal už spome- nutý druh Pseudoplectania vogesiaca, ktorí autoři Kuthan (1990), Veselý a kol. (1972) uvádzajú ako vcelku velmi vzácný a miestami až ustupujúci druh z jedlobukových, jedlových a smrekových porastov.
L i t e r a t u r aGordienko P. V. et Gorlenko M. V. (1987): Antropogennoje vozdejstvie na roz- vitie gribnych boleznej lesa. - Mikoi. Fitopatol. 21(4): 377-387.Kuthan J. (1990): Mykoflóra SPR Salajka v Moravskoslezských Beskydech. - ln: Kuthan J. et Kotlaba F. /red./, Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích. 1. Praha, p. 21-31.Lizoň P. (1970): Beitrag zur Kenntnis der Discomyzeten der Slowakei. 1. Dis- comyzeten auf der Buche im zentralen Teil des Gebirges Strážovská hornatina. - Zborn. Slov. Národ. Múz., Prír. Védy, 16(1): 25-30.Lizoň P. (1973): Beitrag zur Kenntnis der Discomyzeten der Slowakei. 2. Discomyzeten gesammelt in den Jahren 1966- 1968 an Buchen. - Zborn. Slov. Národ. Múz., Prír. Védy, 18(2): 15-20.Lizoň P. (1991): Rod Hymenoscyphus S. F. Gray (Ascomycetes, Leotiaceae) na Slovensku. - Kand. Disert. Práce, BÚ SAV Bratislava.Mihái I. (1992): K výskytu niektorých askomycétnych druhov v podmienkach jedíobukového lesného porastu. - Mykol. Listy 48: 14-16.Mihái I. (1994): Niektoré zaujímavé druhy húb rastúce na iných hubách. - Sprav. Slov. Mykol. 2(3): 8-9.Moravec Z. (1954): Dialonectria cosmariospora v Československu. - Čes. Mykol. 8: 92-95.Moravec J. (1969): Některé operkulátní diškomycety nalezené v okresech Mladá Boleslav a Jičín. - Čes. Mykol. 23: 222-235.Moravec J. (1974): Peziza vagneri spec. nov., nový druh z Československa (Discomycetes, Pezizales). - Čes. Mykol. 28: 223-226.Moravec J . (1993): Taxonomie revision of the genus Cheilymenia - 5. The se-
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ction Cheilymenia. - Czech Mycol. 47: 7- 37.Skuhravý V. et Skuhravá M. (1991): Bejlomorka buková indikátorem znečistěného ovzduší? - Chráněné územia Slovenska, 17: 49-50.Svrček M. (1962): Diskomycety z Nízkých Tater, nalezené během posjezdové exkurze II. SEM I960. - Čes. Mykol. 16:87- 114.Svrček M. (1975): New oř less known Discomycetes. II. Čes. Mykol. 29; 129-13-h.Svrček M. (1985): A taxonomie revision of inopcrcuiate Discomycetes deseri- bed by Velenovský in the genus Helotium, preserved in National Museum, Prague. - Sborn. Národ. Muz. Praha, 40B: 129-215.Svrček M. (1992): Nové nebo méně známé diskomycety XXIII. - Čes. Mykol. 46: 149-163.Štefančík I. (1991): Stabilita bukového lesného ekosystému v podmienkach rózneho antropogénneho vplyvu. - Kand. Disert. Práce, ÚEL SAV Zvolen.Surovec D. (1990): Příznaky a příčiny chradnutia mladých bučín na Slovensku. - Les 46(3): 12-13.Surovec D. (1992): Tracheomycoses of young beech Stands from natural rege- neration. - Acta Inst. Forest. Zvolen 8: 97- 105.Veselý R., Kotlaba F. et Pouzar Z. (1972): Přehled československých hub. Academia, Praha.
Ivan M i h á 1 : Einige Bemerkungen zur Artendiversität der Ascomyze- 
ten in submontanen BuchenwäldernIm Beitrag wurde das Vorkommen der 24 Arten der Ascomyzeten von 3 Lokalitäten in Kremnické vrchy und Štiavnické vrchy Gebirge (Mittelslowakei) eingeführt. Die Substrate, wo diese Arten kamen vor, sowie ihre ökologische Charakteristik werden beschrieben.
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Tub. 1 PrchFad zistcných askomycétnych dru hov nu lokalitách a ich ekologická charakteristikač. druh EES VMP T\T F Dp Ds Ts Ms1. Aleurín entrantia (Fr j  Fuckel x 1 x2. Califeělla citrina (Hedw.: Fr.) Boud. x 1 x3. Cb/j/zť 5rrrco/¿feí(Jacq.: Frj Tul. x 1 x4. Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr. x 1 x5. Dit relia comniutata Fuckel x x 2 x6. ílabrostictis rubra Fuckel x 1 x7. Hclotium fagimmmtPers ) Fr x x 2 x8. Hypoxylon crnstacntm ÓSow.) Nitschke x x 2 x9. /fypox]'Ion fiagifonne(Pérs.: Fr.) Kickx x x x 3 x10. Mclanopsamma pomiJbrmis{Pers.i Fr.) Sace. x 1 x11. Ali’logaim/nn spiniferum ( Wallroth) de Not. x x 2 x12. Microspbítem alpbitoides-Griff. et Maubl. x 1 x13. Xfíctria cinnabarina Tode: Fr. x 1 x14. Sectria costnoriosporn Ces. et de Not. x 1 x15. Nfíctria galligtma Bres. x x 2 x16. Sactriopsis aureonitens(Tu\.) Maire x 1 x17. Orbilia curvatispora Boud. x 1 x18. Ot iden aluto cea (Pers.) Mass. x 1 xL9. Pseudoplectania vogesiaca ( Pers.) Seaver x 1 x20. Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. x 1 x21. Uštu lina dimsta (Fr.) Petrák x x x 3 x22. Valsa ambiens(Pers.: Fr.) Fr. x x x 3 x23. Xylaha hypoxylon (L.) Grév. x x x 3 x24. Xylaria polyfnprplja ( Pers.) Grév. x x x 3 xspolu 19 8 12 4 16 2 2
Pozn. F » frekvencia výskytu za všetky tri lokality spolu Dp = drevokazní paraziti, príp. herboparaziti Ds = drevokazní saprofyti Ts = terestrickí saprofytiMs = mykotrofní saprofyti (rastúci na iných hubách)
KLÍČ K URČENÍ EVROPSKÝCH DRUHŮ RODU GEASTRUM PERS.Vladimír Z í t aŠvédský mykolog Stellan Sunhede mi v loňském roce nezištně daroval svou monografii čeledi hvězdovkovitých - Geastraceae (Basidiomycotina). Toto výjimečné dílo je velmi výstižně recenzováno Kotlabou a Pouzarem (1990). Chtěl bych z této obsáhlé monografie předložit alespoň překlad klíče pro evropské druhy rodu Geastnim Persoon. Sunhede zde využívá nových poznatků svého dlouholetého studia hvězdovek. Klade mimo jiné důraz na stavbu masité, pseudoparcnchymatické vrstvy. Sílu stěn buněk, ze kterých je složená, po-
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važuje za úměrnou hvgroskopicitě jednotlivých druhů. Například Geaslmm  
pseiiciolimbatum Hollós má tyto buňky velmi tlustostčnné a lze ho tak dobře rozlišit od podobného Geastmm comnatiim  Pers.Přeji všem, kteří se zajímají o čeleď Geastraceae, aby měli mož.nost Sunhedeho monografii prostudovat.

Klíč evropských druhů rodu Geastmm Pers.;1. Myceliová vrstva je přítomna, buď připojena k vrstvě vláknité nebo zůstávající jako miska pod otevřenou plodnicí..............................................................  31. Myceliová vrstva chybí, neboť se odloupla. Exoperidie hygroskopická. Masitá, pseudoparcnchvmatická vrstva je vytrvalá, složená z tlustostěnných hyfo- vých buněk.........................................................................................................................  22. Peristom je řasnatě skládaný..................................................................................... 52 Peristom není řasnatě skládaný, je ± p lo ch ý ........................................................  283. Vnější strana myceliové vrstvy je ± silně prorostlá substrátem.................  43. Myceliová vrstva není prorostlá substrátem, ačkoliv humus a písek jsou často přichyceny.................................................................................................................... 214. Peristom je řasnatě skládaný...................................................................  54. Peristom není řasnatě skládaný, je plochý nebo s několika nepravidelnýmizáhyby....................................................................................................................................  125. Endoperidie je přisedlá................................................................................................... 65. Endoperidie má zřetelný krček, který je někdy velmi krátký.................  76. Exoperidie není hygroskopická. Masitá vrstva ± mizející, složená z tenko-stěnných hyfových buněk, vláknitá vrstva je papírovitá............................
Geastmm elegansVitt. (= G. badiitm Pers.)hvězdovka vypouklá6. Exoperidie silně hygroskopická. Masitá vrstva vytrvalá, složená z tiustostěn-ných buněk...................................................  Geastmm kotlabae Staněkhvězdovka Kotlabova7. Endoperidie drsná, pokrytá malými bradavkami nebo hrbolky..............  87. Endoperidie je ± hladká, bez nebo s moučným pokryvem z hyf, či tenceojíněná krystalickou vrstvou.......................................................................................  108. Exoperidie nehvgroskopická. Masitá vrstva není příliš stálá, skládá se z ten- kostěnných hyfových buněk. Endoperidie 6-43 milimetrů v průměru . . .

Geastmm berkeleyi Massee hvězdovka Berkeleyova8. Exoperidie je hygroskopická. Masitá vrstva vytrvalá, složená z + tlustostěn-ných hyfových buněk. Endoperidie 4.5-15 mm v průměru ....................99- Olysalá vnitřní část po myceliové vrstvě nemá na cípech podélné rýhování. Výtrusy 6-8.5 pm. Letní až podzimní druh . . . .  Geastmm campestre Morganhvězdovka drsná9- Olysalá vnitřní část po myceliové vrstvě je obvykle na cípech podélně rýhovaná. Výtrusy 5-7 pm. růst časně zjara, český endemit................................................
Geastmm pouzarii Staněk
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hvězdovka Pouzarova10. Apophysa je vyvinuta ve tvaru límce na bázi endoperidie...............................
Geastnun striatum De Candolle hvězdovka hrnečková10. Límec chybí, pouze někdy zůstává kolem krčku náznak prstence z pseudoparenchymatického pletiva ............................................................................  1111. Plodnice l-3(-5)cm v průměru, krček l-2(-3)mm dlouhý. Endoperidie jižzpočátku nahá nebo jemně ojíněná krystalickou vrstvou, šedavé hnědá až hnědavě šedá.......................Geastrum schmidelii Vittadini (= G. nanum  Pers.)"'hvězdovka pastvinná11. Plodnice (2-)5-12 cm v průměru, krček 3-5-13 mm dlouhý. Endoperidiezpočátku pokryta tenkostěnnými hyfami s přezkami a krystalickou vrstvou, později nahá, většinou tmavě šedá nebo tmavě h n ě d á ..............................................

Geastrum pectinatum Persoonhvězdovka dlouhokrká12. Endoperidie je přisedlá................................................................................................  1312. Endoperidie se zřetelným krčkem, někdy velmi krátkým ......................... 1513. Exoperidie nehygroskopická. Masitá vrstva ± mizející, složená z tenkostěn- ných hyfových buněk, olysalá vláknitá vrstva papírovitá. Výtrusy 3.5-4(-4.5)pm (srovnej s G. rufescetis, 20) . . . .  Geastrum Jimbriatum  Frieshvězdovka brvitá13- Exoperidie hygroskopická, masitá vrstva vytrvalá, složená z tlustostěnných hyfových buněk. Výtrusy jsou větší .........................................................................  1414. Peristom je zřetelně ohraničen. Výtrusy 5-6 p m .............................................
Geastrum hungaricum  Hollós hvězdovka uherská14. Peristom není zřetelně ohraničen. Výtrusy 5-5-7 p m ..................................
Geastrum floriforme Vittadini hvězdovka kvítkovitá15- Plodnice fornikátní. Myceliový pohár zůstává v zemi pod plodnicí, počet cípů většinou 4 - 5 ........................................................................................................... .... 1615- Plodnice vakovitá až vyklenutá. Myceliová vrstva někdy zůstává jako pohárv zemi, oddělená však od plodnice, počet cípů 5 nebo většinou v íce ....................................................................................................................................................................... 1716. Peristom je zřetelně ohraničen, výtrusy 5-6 p m .............................................

Geastrum quadrifidum Persoon: Persoon hvězdovka smrková16. Peristom není zřetelně ohraničen, výtrusy 4-5 p m ................................................
Geastrum fom icalum  (Hudson) Hooker hvězdovka klenbová17. Endoperidie drsná s malými bradavkami nebo hrbolky. Exoperidie hygroskopická. Masitá vrstva složená z tlustostěnných hyfových buněk ..................

Geastrum pseudolimbatum Hollós hvězdovka štěpní17. Endoperidie není drsná, ale je pokryta krystalickou vrstvou nebo krátkými vyčnívajícími hyfovými hroty. Není přímo hygroskopická, ačkoliv cípy mo-
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hon být zakřivené nebo stočené k endoperidii. Masitá vrstva je složená z tenkostěnných hyfových buněk..................................................................................  1818. Peristom je ± zřetelně ohraničen.........................................................................  1918. Peristom není zřetelně ohraničen.........................................................................  2019- Plodnicc většinou 5-11 cm široká. Endoperidie 10-351- 40) mm v průměru, poněkud tmavší než krček, zpočátku pokryta ± výrazným, bledě hnědavýmmoučným pokryvem................................................... Geastmm coronalum Persoonhvězdovka tuhová19- Plodnice 0.8-3*-4) cm široká. Endoperidie 3-16, většinou však 5-10 mm v průměru, často světleji zbarvená, zpočátku ± pokrytá bělavými krystalickými zrnky, někdy však tmavá, bez nebo s řídkým krystalickým pokryvem. Krčekbělavý až tmavý......................................................  Geastmm minimum Schweinitzhvězdovka maličká20. Endoperidie pokryta krátkými chlupy (vyčnívající hyfy. viditelné pod lupou), poněkud světleji zbarvená v kombinaci šedé a hnědé barvy. Stonek bělavý až světle béžový. Čerstvá masitá vrstva nabíhá do červenava až čer- venohněda (někdy také u vodou nasáklých herbářových plodnic). Výtrusy5-6pm (srovnej s G.Jbnbrialum , 13)...............Geastmm mfescens Pers.: Pers.hvězdovka červen a vá20. Endoperidie zpočátku pokryta moučným povlakem, který postupně mizí, odhalujíc hladký, tmavě šedavý až téměř černý povrch. Krček tmavý, hně- došedý až černavý. Masitá vrstva nemá červenavý až červenohnědý tón . . . .    Geastmm coronalum Persoonhvězdovka tuhová21. Peristom nepravidelně vrásčitý, převážně s 5-12 nepravidelnými záhyby . .   Geastmm morganii Lloydhvězdovka Morganova21. Peristom není vrásčitý................................................................................................ 2222. Exoperidic není hygroskopická. Masitá vrstva není příliš vytrvalá, je složena z tenkostěnných hyfových b u n ě k .................................................................  2322. Exoperidic silně hygroskopická. Masitá vrstva je velmi vytrvalá, složená z tlustostěnných hyfových buněk. Peristom víceméně výrazně ohraničen . . . .........................................................................  Geastmm corollinum (Batsch) Hollóshvězdovka bradavkatá23- Plodnice fornikátní nebo pseudofornikátní...................................................... 2423- Plodnice vakovitá až ± vyklenutá.......................................................................... 2524. Plodnice fornikátní, mvceliový pohár bazálně přichycen k substrátu, ohebný (není křehký), vnější povrch plstnatý, složený z tlustostěnných hyf s přezkami. Výtrusy 4.5- 5 5 ( tm ............................  Geastmm ivelivitschii Montagnehvězdovka XX'el\vitschova24. Plodnice pseudofornikátní. Myceliový pohár tlustý (tuhý), poměrně křehký, vnější povrch není plstnatý, je složený z tenkostěnných hyf s přezkami. Výtrusy 4.5-6 p m ...........................................................  Geastmm smarc/ae Slánekhvězdovka Šmardova25. Vnější povrch myccliové vrstvy plstnatý, složený z tlustostěnných hyf bezpřezek. Plodnice většinou vakovitá.......................... Geastmm saccalum  Fries
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hvězdovka vakovitá25. Vnější povrch mvceliové vrstvy není plstnatý, skládá se z tenkostěnnýchpřezkatých hyf. Plodnice vakovitá, plochá až vyklenutá............................. 2626. Endoperidie ± přisedlá. Myceliová vrstva není křehká, na cípech často spodélnými puklinami ............................................................................................. . . . 2726. Endoperidie s krátkým, asi 4 mm dlouhým, zřetelným krčkem. Myceliovávrstva silná, tuhá a křehká, bez podélných puklin na cípech, ve stáří se odloupává...............................................................................Geastrum smardae Staněkhvězdovka Šmardova27. Plodnice kompaktní, středně velká až velká, normálně s pseudoparenchy-matickým límcem (kolářem), vakovitá až vyklenutá. Endoperidie 15-35(-40)mm v průměru..........................................  Geastrum triplexJunghuhnhvězdovka trojitá27. Plodnice menší, útlá, velmi připomíná G. saccatum, malá až středně velká,normálně bez pseudoparenchymatického límce, většinou vakovitá. Endoperidie 10-15(-20) m m .............................................  Geastrum lageniforme Vittadinihvězdovka lahvicovitá28. Endoperidie s krčkem, drsná, s malými bradavkami či hrbolky.  Geastrum pseudolimbatum Hollóshvězdovka štěpní28. Endoperidie přisedlá, není drsná .........................................................................  2929. Peristom ± zřetelně ohraničen.............. ................................................................... 3029. Peristom není zřetelně ohraničen.........................................................................  3130. Velmi malý, útlý druh. Endoperidie 2-8 mm v průměru. Hyfy kapilicia kolem 4 pm široké, výtrusy 5-6 p m .......................Geastrum hungaricum  Hollóshvězdovka uherská30. Malý až středně velký druh. Endoperidie 10-20 mm v průměru. Hyfy kapilicia kolem 9 pm široké, výtrusy (4-)4.5-5(- 5.5) p m ..................................................................................................................................  Geastrum corollinum (Balsch) Hollóshvězdovka bradavková’31. Exoperidie za sucha tvrdá, masitá vrstva není rozpukaná. Endoperidie je ±hladká, není plstnatá. Výtrusy 5-5-7 p m ............Geastrum Jloriforme Vittadinihvězdovka kvítkovitá31. Exoperidie za sucha dřevitě tvrdá, masitá vrstva brzy jemně puká. Endoperidie plstnatá, výtrusy 8-11 pm ...........................................................................................................................................  Astraeus bygrometricus ('Astrcaceae, Sclerodermatales)hvězdák vlhkoměrnýVysvětlení některých odborných výrazů:Apophysa - knihový val ve spodní části endoperidie u suchých plodnic (u G. 
striatum se tvoří límec).Endemit - druh omezený svým areálem jen na určité území.Endoperidie - vnitřní část peridie.Exoperidie - vnější část peridie složená ze tří vrstev, vnější myceliové, střední vláknité a vnitřní masité (pseudoparenchymatické).Fornikátní - myceliová vrstva se odděluje od vrstvy vláknité a zůstává v zemi
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pod plodnicí, spojena pouze s konci cípů exoperidie (klenbový charakter plodnic).
Hygroskopický - cípy exoperidie se za sucha stáčejí zpět k endoperidii, u některých druhů ji tak částečně nebo zcela zakrývají.
Kapilicium - hvfy ležící mezi výtrusy ve zralých plodnicích.
Peridie (okrovka) - obal plodnice, kryjící vnitřní plodnou část, rozlišujeme pe- ridii vnější (exoperidie) a vnitřní (endoperidie).
Peristom - část endoperidie kolem jejího ústí 
Pseudoparenchymatická vrstva - viz exoperidie - masitá vrstva.L i t e r a t u r aSunhedc S. (1990): Gcastraceae (Basidiomycotina). - ln: Synopsis Fungorum 1. Fungiflora, Oslo.Kotlaba F.. Pouzar Z. (1990): Stellan Sunhede : Geastraceae (Basidiomycotina). - Čcs. Mvkol. -14: 255-256.
Vladimír Zíta : Key to the European species of GeastrumThe author translated this key from the book Geastraceae (Basidiomycotina) by Stellan Sunhedc.

VZÁCNÉ A ZAJÍMAVÉ DRUHY HUB |

HVĚZDOVKA ŠMARPOVA - GEASTRUM SMARDAE V.T. STANĚK - VZÁCNÝ  
DRUH EVROPSKÉ MYKOFLÓRYVladimír Z í t aHvězdovky - rod Geastrum Pers., jsou přes svůj pozoruhodný vzhled poněkud přehlíženou a měně sledovanou skupinou hub. Praktický houbař ani mvkolog se s nimi v lese příliš často nesetkávají. Většina druhů je poměrně vzácných, některé rostou mimo les nebo jsou velmi drobné a pozornosti lehce uniknou.O jednom z nej vzácnějších druhů hvčzdovek a jeho zeměpisném rozšíření bych se chtěl stručně zmínit. Historie evropských nálezů hvězdovky Smar- dovv - Geastrum smardae V.J.Staněk začíná pravděpodobně někdy před 1. světovou válkou v severní Itálii, v okolí Tridentu. Odtud světoznámý mvkolog abbé Bresadola poslal dvě plodnice hvčzdovek americkému znalci břichatko- vilých hub C.G. Lloydovi. Jedna z plodnic ve všech znacích odpovídala zmíněnému druhu, který byl v Americe již znám. ale Lloydcm a některými dalšími mykologv spojován s druhem Geastrum limbalum Fries. pro který dnes podle nomcnklatorických pravidel platí prioritní jméno Geastrum cororiatmu Perso-
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on (hvězdovka luhová). Mezi těmito dvěma druhy je evidentní rozdíl, a to zejména v charakteru myceliové vrstvy a jejího spojení se substrátem. Lloyd mimochodem pod latinské jméno Geastmm limbalum Fr. (= G. coronatum Pers.) zahrnuje ještě G. pseudolimbatum Holi., které většina současných mykologii, zabývajících se problematikou tohoto rodu, považuje za druh samostatný.Dr. Staněk první poznal, že nelze tyto výše zmiňované druhy sloučit a popsal Geastmm smardae jako nový druh poté , co se potvrdil jeho výskyt i v Evropě (Staněk 1956). Typové exempláře byly nalezeny v České republice roku 1955 v Brně, v předzahrádce domu, na rohu ulice Brandlovy a Moravského náměstí (dříve Rudé armády). Bohužel tato lokalita byla podle sdělení RNDr. Vladimíra Antonína, CSc. již před mnoha lety definitivně zničena. Další "domácí" nález na sebe nechal čekat plných 31 let. V červenci roku 1986 byly plodnice Geastmm smardae sbírány mezi panelovými domy v Uničově (Kupka 1987). Ani odtud nejsou uváděny nálezy v dalších letech. Třetí a zatím v České republice poslední popsaná lokalita se nachází v severozápadních Čechách, poblíž města Teplic, v areálu chemického závodu Spolchemie Velvěty (nyní a.s. Lybar Velvěty) . Zde jsem od roku 1991 pozoroval růst asi sta plod- nic této velmi vzácné houby (Zíta 1992). Několik plodnic z této lokality je uloženo v herbáři PRM, některé další obohatily soukromé herbáře mých mykolo- gických přátel. Zhruba dvacet exemplářů v různých stadiích vývinu jsem poslal i švédskému mykologii Stellami Sunhedemu. Na doplnění uvádím ještě jeden nepotvrzený nález Geastmm smardae. Ing. Jan Kuthan se zmiňuje v dopi se Edv. Skálovi. že asi před deseti lety sbíral v Ostravě, u Závodu výpočetní techniky OKR, v betonovém žlabu na květiny plodnice hvězdovek. Byly již ve špatném stavu a ani RNDr. F. Kotlaba, CSc., který je revidoval, nemohl s jistotou potvrdit, jde-li o zmíněný druh. Charakter lokality by tomu však nasvědčoval. Hvězdovka Šmardova - Geastmm smardae V.J. Staněk byla v Evropě ' nalezena ještě v několika dalších zemích:Itálie: Původní nález abbé Bresadoly je nejasný a lze pouze předpokládat, že místem nálezu je okolí města Tridentu, kde tento mykolog žil.Slovensko: V srpnu roku 1933 nalezl B. Klika několik plodnic v okolí Štubni- anských Teplic. Bohužel bližší údaje o této lokalitě nejsou známy. Staněk tyto exempláře později popsal jako Geastmm smardae var. slovenicum (Staněk 1958). Měl jsem příležitost prostudovat tento materiál a srovnat ho jak s plod- nicemi z typové lokality v Brně, tak s vlastními sběry z Teplická. Myslím, že autorem uváděné makro- i mikroskopické rozdíly je možno hodnotit pouze jako přirozenou variabilitu druhu, bez větší taxonomické hodnoty.Polsko: 11.-14.10. 1956 sbírala tento druh A. Skirgiello a uložila ho v herbáři muzea ve Varšavě (WA 11864) jako Geastmm mfescens Pers.: Pers. Místo nálezu Zólwin u Slesiny (Sunhede 1990).Dánsko: V letech 1960 a 1961 bylo sbíráno v botanické zahradě v Kodani 21 plodnic G. smardae (14 plodnic otevřených a 7 ještě uzavřených). Hvězdovky rostly pod listnatými stromy (Dissing, Lange 1961,1962).Německo: V této zemi je G. smardae známo z pěti lokalit. Čtyři z nich jsou z východní části - bývalé NDR (Dórfelt 1979) :
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1. Magdeburger Börde - pod keři Syringa, Crataegus; na hřbitově v trávě pod Betula spec.; při městské zdi.2. Leipzig - v zahradě.3. Rochsfurt - zahrada v areálu dřevařského závodu.4. Staßfurt - mezi nádražím a jižním okrajem města, v dlažbě chodníku po.- blíž betonových základů plotu.5. Sandhausen u Heidelbergu - zde byly plodnice Geastrum smardae sbírány Winterhoffem prvně 20.10. 1980 na zalesněném hřišti pod Acerplatauoides, 
Tilia cordata, Malus spectabilis, Picea abies, Pbiladelphus coronarius, atd. Za zmínku stojí zajímavá odlišnost těchto sběrů od nálezů z ostatních, zatím známých lokalit. Winterhoff a Wöldecke (1982) uvádějí, že počet cípů sbíraných plodnic se pohyboval mezi 10-15. zatím co dosud bylo uváděno 5-10, nejčastěji ale 7-8 cípů. Popis však jinak jednoznačně odpovídá tomuto druhu.Toto je stručný výčet všech dosud popsaných nálezů Geastrum smar
dae v Evropě. Je známo, že hlavní rozšíření tohoto druhu je v Severní Americe. Porovnáním dosavadních evropských lokalit ale zjistíme, že mají velmi podobný charakter. Vždy vyrůstají v prostředí antropogenní vegetace. Nabízí se zcela opodstatněná domněnka, že Geastrum smardae není v Evropě druhem původním, ale že byl do Evropy zavlečen, kde zdomácněl. Nezbývá než čekat, zda případné další nálezy budou tuto domněnku potvrzovat, či nikoliv.
L i t e r a t u r aDissing LL, Lange M. (1961): The Genus Geastrum in Denmark.- Bot. Tidsskr. 57: 1-27.Dissing H., Lange M. (1962): Additional notes on the Genus Geastrum in Denmark.- Bot. Tidsskr. 58: 64-67.Dörfelt H. (1979): Beachtungswerte Erdstern-Funde in der DDR.- Boletus 3: 36-40.Dörfelt H. (1989): Die Erdsterne.- 2. Auflage.Dörfelt H., Kreisel H., Benkert D. (1979): Die Erdsterne (Geastrales) der Deutschen Demokratischen Republik.- Hercynia 16: 1-56.Kupka J. (1987): Zpráva o druhém nálezu hvězdovky Šmardovy - Geastrum smardae V.J. Staněk v ČSSR.- Čas. Čes. Houb. 64: 32.Staněk V.J. (1956): Hvězdovka Šmardova - Geastrum smardae sp. n.- Čes. My- kol. 10: 18-23.Staněk V.J. (1958): Geastraceae. - ln: Pilát A.: Flora ČSR. Gasteromycetes. Sunhede S. (1990): Geastraceae (Basidiomycotina).- In: Synopsis Fungorum 1. Fungiflora, Oslo.Winterhoff W., Wöldecke K. (1982): Bovista limosa und Geastrum smardae - zwei für die Bundesrepublik Deutschland neue Gasteromyzeten.Zíta V. (1992): Nález vzácné hvězdovky Šmardovy - Geastrum smardae na Teplicku. - Čas. Čs. Houb. 69: 92-93-Zíta V. (1993): Hvězdovka Šmardova - Geastrum smardae se na teplické lokalitě zabydlela. - Čas. Čs. Houb. 70: 31.
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Vladimír Zíta : Geastrum smardae - rare species of European FungifloraThe author is brieflv noticing the up-to-now findings of Geastrum smardae in Europe. Further he expresses his thesis that due to antropogenic character of the sites it will probably be a species that has been brought to Europe from the main plače of growing - from the North America.
PÓRNATKA POMERANČOVÁ - AURIPORIA AURULENTA - POPRVÉ NALE
ZENA V ČECHÁCHPetr V a m p o 1 aPórnatka pomerančová - Auriporia aurulenta David, Tortič & Jelič patří k extrémně vzácným resupinátním chorošům. Dosud je známá pouze z několika zemí Evropy, a to jen z ojedinělých nálezů. První lokality byly objeveny přibližně před 60 lety na Zakarpatské Ukrajině u Užhorodu, Německé Mokré a Trebušan. Nálezy publikoval Pilát (1933, 1936-42), domníval se však, že tato houba je totožná se severoamerickým druhem Poria aurea Peck. Někteří my- kologové však byli jiného názoru, a tak byla v roce 1974 evropská houba pod jménem Auriporia aurulenta popsána jako nový druh pro vědu (David, Tortič & Jelič 1974, 1975) a toto řešení je dnes všeobecně pokládáno za správné. Podrobnou informaci o historii této pórnatky nedávno publikovali v souvislosti s jejím prvním nálezem v Československu Kotlaba & Pouzar (1985).S pórnatkou pomerančovou jsem se poprvé setkal 13. XI. 1991 při po- lyporologickém průzkumu rašeliniště Červené bláto u Šalmanovic v jižních Čechách (kv. 7154 b, s. m. 470 m). Mladou, čerstvou plodnici jsem nalezl na boku kůry již zbaveného a hnilobou dosti rozrušeného ležícího kmene borovice lesní ( Pinus syluestris). Plodnice měla podobu nízkého oválného povlaku o rozměru asi 4 x 1,5 cm, nepřesahujícím tloušťku 1,5 mm a celá byla zbarvena bledě žlutě až světle meruňkově se slabým zelenkavým nádechem. Že jde o druh rodu Auriporia Ryv., bylo zjištěno až dodatečně mikroskopicky. Vzhledem k tomu, že čerstvá plodnice poměrně bledou barvou lépe odpovídala popisu severoamerické Auriporia aurea než evropské Auriporia aurulenta, bylo nezbytné k definitivnímu druhovému určení prostudovat více materiálu, a to z obou kontinentů. Studium pak mělo současně ověřit, zda evropský druh je skutečně od amerického rozdílný. Z Evropy bylo kromě dvou položek z České republiky studováno ještě několik položek z Rakouska, Německa, Jugoslávie a typový materiál Auriporia aurulenta z Ukrajiny. Ze Severní Ameriky pak byly studovány celkem 3 položky Auriporia aurea, jedna z Kanady a dvě z USA, mezi nimi i položka sbíraná autorem druhu Ch. H. Peckem a na etiketě označená jako merotypus ( = část typu) .'Výsledek srovnávacího studia na jedné straně sice potvrdil, že evropská a severoamerická houba skutečně představují dva rozdílné druhy, na druhé straně však ukázal, že některé z údajně pro oba druhy rozdílných znaků publikovaných Davidovou, Torticovou a Jelicem
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(197 i), nelze v plném rozsahu akceptovat pro jejich značnou nestálost a proměnlivost. Konkrétně jde o tři rozlišovací znaky, a to o barvu plodnic, impregnaci tkáně resinózní substancí a velikost výtrusů.Co se týče prvního znaku - barvy plodnic, uvádějí zmínění autoři pro americkou A . aarea barvu žlutavou a pro evropskou A. aurulenía barvu oranžovou. Ve většině případů lze s tímto souhlasit, nicméně i evropská A. auru- 
lenla může mít někdy mladé čerstvé plodnice jen žlutavě zbarvené, nebo i se slabým zelenkavým nádechem, což je znak často uváděný v popisech amerických autorů pro A. aurea.Druhý znak, kterým je impregnace tkáně plodnic resinózní substancí, je podle zmíněných autorů charakteristický pouze pro evropskou A. 
aurulenía. Podle nich se tato substance rozpouští v KOH a současně se působením KOH červenavě zbarvuje. Jak jsem se však přesvědčil, stejnou resinózní substanci, i když v poněkud menším množství, obsahují i některé položky americké A. aurea-. naopak u některých položek evropské A. aurulenía může zmíněná substance zcela chybět. Protože substance je oranžově zbarvená, její množství v tkáni přímo ovlivňuje celkové zbarvení plodnic. Plodnice s nízkým obsahem této látky jsou žlutě zbarvené, zatímco plodnice s vysokým obsahem resinózní substance jsou oranžově nebo až ohnivě červeně zbarvené. Popisovanou barevnou změnu substance působením 10 % roztoku KOH jsem nepozoroval, avšak mikroskopické preparáty montované v tomto mediu jsou pěkně projasněné a barva substance je tak nápadnější.Ani třetí znak - rozdílná velikost výtrusů - není přesvědčivý. Autoři uvádějí pro americkou A. aurea hodnoty velikosti výtrusů podstatně vyšší, a to konkrétně (5-)7-9(-10) x 3-4(-4,5) (im a pro evropskou A. aumlenta nižší, pouze (4,5-) 5-7(-8) x 2-3C-4) (tm. S těmito údaji nelze v plném rozsahu souhlasit, neboť podle mých měření má isotypus americké A. aurea hodnoty veli- kostivýtrusů 5,2-6,3 x 2,-i-2,9 pm a u evropských položek A. aurulenía jsem naměřil hodnoty v rozmezí 5-7 x 2,3-3,5 pm, tedy hodnoty srovnatelné. U jedné z amerických položek bylo sice možné pozorovat vedle výtrusů normální velikosti i výtrusy abnormálně velké, dosahující délky až 10 pm; zřejmě však šlo o výtrusy z bisporických bazidií, které by neměly být do průměrovaných hodnot velikostí normálních výtrusů zahrnovány. Z uvedeného je zřejmé, že ani velikost výtrusů nemůže být jako kriterium k rozlišení obou druhů použita.Za skutečně hodnotné a stálé rozdílné znaky mezi oběma druhy lze považovat pouze strukturu hyf v tkáni plodnic a velikost a tvar tlustostěnných cystid - iamprocystid. Tkáň evropské A. aurulenta je totiž tvořena pouze ten- kosiěnnými. hyalinními generativním hyfami, z nichž některé jsou vyplněny světlolomnou hmotou, avšak v tkáni americké A. aurea se vedle těchto hyf nachází i hyfy zřetelně tlustostěnné, připomínající hyfy skeletové. Co se týče tvaru tlustostěnným inkrustovaných cystid, také Kotlaba & Pouzar (1985) jej považují za základní diakritický znak. Tyto cystidy jsou u americké A. aurea na bázi většinou rozvětvené do dvou nebo více kořenů, kdežto u evropské A. auru- 
lenta jsou nerozvětvené. Vedle tlustostěnných Iamprocystid mají však oba druhy ještě tenkostěnné leptocystidy, u kterých platí stejné pravidlo, tj. leptocysti- dy amerického druhu se na bázi často větví, kdežto u evropského druhu jsou
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na bázi .spojeny pouze s jednou liyfou.Protože předpokládám, že pórnatka pomerančová může být nalezená na území bývalého Československa i na dalších lokalitách, uvádím dále pro naše mvkology stručný popis plodnic podle materiálu, který jsem studoval. Současně však chci upozornit i na americkou A. aurea. I když zatím tento druh může být považován za severoamerický endemit, jeho nálezy i v jiných částech světa nelze předem vyloučit. Podrobnější nebo doplňující informace o obou druzích je možné čerpat z prací následujících autorů: Breitenbach & Kránzlin (1986), David, Tortic & Jelic (1974), Domaňski (1972), GiTbertson & Ryvarden (1986), Krieglsteiner (1991), Lowe (1966), Parmasto (1980), Pilát (1933. 1936-42), Ryvarden & Gilbertson (1993)-Plodnice pórnatky pomerančové jsou jednoleté, jen výjimečně i víceleté a vrstevnaté, po dřevě rozlité v délce až 15 cm a šířce do 5 cm, v tloušťce většinou nepřesahující 5 mm, pouze staré vrstevnaté plodnice mohou být i tlustší. Mladé čerstvé plodnice jsou zbarveny zlatožlutě nebo meruňkově, starší a suché exempláře jsou žlutohnědé, oranžověčervené, ve starých vrstvách až červenočerné. Jak bylo již uvedeno, mezihyfové prostory mohou být vyplněny červenavě zbarvenou resinózní substancí, jejíž množství přímo ovlivňuje celkové zbarvení plodnic. Hymenofor je poroidní; rourky se tvoří na velmi tenkém subikulu a mohou být až 8 mm dlouhé; póry jsou hranatě okrouhlé, 1-3 na 1 mm. Hyfový systém je monomitický, tvořený pouze tenkostěnnými, místy řídce inkrustovanými generativními hyfami s přezkami; některé hyfy jsou vyplněny žlutavou světlolomnou hmotou (gleoplerous hyphae). Tloušťka hyf je 2-5 pm. V hymeniu vedle kyjovitých tetrasporických bazidií je možno pozorovat dva typy cystid. Tlustostěnné lamprocystidy jsou 20-35 x 6-12 pm velké, nejčastěji vřetenovité nebo lahvicovité, na vrcholu někdy inkrustované, ve spodní části s jedním kořenem zakončeným bazální přezkou; stěny lamprocystid jsou většinou 1-3 pm tlusté, působením KOH však směrem dovnitř bobtnají a mohou vyplnit celý vnitřní prostor cystidy. Tenkostěnné leptocystidy jsou 40-70 pm dlouhé, v horní zúžené části 4-7 pm tlusté, v rozšířené spodní části někdy dosahují tloušťky až 11 pm. Tvarově jsou .velmi proměnlivé, nejčastěji však jsou pokřiveně válcovité a často v jednom nebo ve dvou místech poněkud za- škrcené. Výtrusy jsou elipsoidní až krátce válcovité, hyalinní, tenkostěnné, hladké, často s jednou velkou kapkou, 5-7 x 2,3-3,5 pm velké.Co se týče zeměpisného rozšíření pórnatky pomerančové, dosud byla nalezena jen v Evropě, a to ve Francii, Švýcarsku, Německu, Rakousku, Jugoslávii. České republice a na Ukrajině (Ryvarden & Gilbertson 1993)- Roste jako saprofyt na mrtvém dřevu jehličnanů, výjimečně i listnáčů a působí hnědou kostkovitou hnilobu dřeva.
L i t e r a t u r aBreitenbach J. & Kránzlin F. (1986): Pilze der Schweiz, Band 2, Nichtblátterpil- ze. - Luzern, 416 p.David A., Tortic M. & Jelic M. (1974): Études comparatives de deux espéces
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d'Auriporia: A. aurea (Peck) Ryv. espèce américaine et A. aurulenta nouvelle espece européenne. Compatibilité partielle de leur mycélium. - Bull. Soc. Mycol. Fr., Paris, 90: 359-370, et 91: 293, 1975.Domariski S. (1972): Fungi. Polyporaceae I Mucronoporaceae I. - Warszawa (revjsed edit.).Gilbertson R. L. & Ryvarden L. (1986): North American polypores. Vol. 1. Abortiporus - Lindtneria. - Oslo, 1-433 pKrieglsteiner G. J . (1991): Über neue, seltene, kritische Makromyzeten in Westdeutschland XIII. Porlinge, Korallen-, Rinden- und Gallertpilze. - Z. Mykol., Schwäbisch Gmünd, 57: 17-54.Lowe J. L. (1966): Polyporaceae of North America. The genus Poria. - State Univ. N.Y. Coll. For. Tech. Publ. 90:1- 183.Parmasto E. Ch. (1980): On Auriporia (Aphyllophorales: Polyporaceae) . - My- cotaxon, Ithaca, 11 : 173 - 176.Pilât ( 1933): De Poria aurea Peck, specie americana in montibus Carpaticis lec- ta. - Hedwigia, Dresden, 73: 31 - 33, tab. 1.Pilât A. (1936 - 42): Polyporaceae - Houby chorosovité. - ln: Kavina K. & Pilât A. (red.), Atlas hub evropskvch 3 : 1- 62a, 374 tab., Praha.Ryvarden L. & Gilbertson R. L. (1993): European polypores. Vol. 1. Abortipo- ms - Lindtneria. - Oslo, 1-387 p.
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m
liliiPcSmatka pomerančová - Auriporia alíndenla David, Tortic & Jelic: A) tlusto- stěnné lamprocystidy, B) tenkostěnné leptocystidy.Pórnatka zlalá - Auriporia aurea ČPeck) Ryv.: C) lamprocystidy, D) leptocysti- da.
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Petr V a m p o l a :  Auriporia aurulenta firstly found in Bohemia (Czech 
Republic)The author reports a finding of a rare resupinate polyporaceous fungus Auri
poria aurulenta David. Tortic & Jelic from peat-bog "Červené bláto" near village Šalmanovicc in South Bohemia in Czech Republic (on fallen trunk of Pi
nt is sylvestris, 13 XI. 1991. leg. et det. P. Vampola. MJ 382/91).On the basis comparative study of own fresh collection, nine specimens collected in Europe and three specimens from North America, the distinguishing features between European Auriporia aurulenta David, Tortic & Jelic and North American Auriporia attrea (Peck) Ryv. are discussed. As the most important different features the author considers the size and form of cystidia and the structure of Ityphae in a tissue of carpophores. The others distinct features presented by David, Tortic & Jelic (1974), i.e. the colour of carpophores, the impregnation by a resinous substance and the size of spores, are in author's opinion very variable and have for a distinguishing of bouth species an inferior meaning only.

MYKOFLORISTIKA

DALŠÍ ZATÍMAVÉ DŘEVNÍ DRUHY HUB NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚOldřich L á z n  Í č k aTéměř každoročně se vyskytující extrémní povětrnostní změny posledních let, které se projevují dle sledovaných zpráv na všech kontinentech katastrofálním povětřím, záplavami, ale i nadměrným oteplováním a dlouho vytrvá- vajícím suchem, se odráží nejen v okolních státech, některých oblastech ČR, ale částečně pak i v regionu Moravy. Zde zejména srážkovými deficity pozorovanými již od roku 1985. jak v zimních měsících, tak v létě. ponejvíce na podzim, silně omezujícími fruktifikaci hub ve zdejších, ke všemu namnoze devastovaných lesích, se ztratilo již mnoho z dříve se objevujících druhů.Proto vzhledem k převážně vyschlým porostům, nezbývá při mykoflo- ristických exkurzích než vyhledávat plochy s trvalejší půdní vlhkostí v hustých chráněných lesích, stinných roklích, na úpatí zarostlých svahů, místa s trouchnivými pařezy, ležícími kmeny a větvemi v trávě, spadaném či naplaveném listí a jehličí. Také více pozornosti v takových obdobích si zaslouží lignikolní druhy tužší konsistence, poměrně déle vytrvávající na svém hostiteli. Z těch pak uvádím některé zajímavé, snad i dříve pro sporadický výskyt přehlédnuté, většinou však zde dosud neevidované, které jsem sbíral v uvedeném území.Dr. Františku Kotlabovi, CSc., dr. Zdeňku Pouzarovi, CSc. a dr. Mirko Svrčkovi, CSc. děkuji za laskavé determinování i revizi exsikátových položek.
Cerocorticium molare (Chaill. in Fr.) Júiich & Stalpers16. X. 1993, Chroustov - les Nad zarážkou, 438 m n.m., (12 km JV  od Třebíče),
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na opadlé větvi Qnercus robur, det. O. Láznička, rev. F. Kotlaba et Z. Pouzar 
Diatrype stigma (Hoffm.:Fr.) Fr.18. IX. 1993. Kladeruby n.Osl. - les Vlčí kopec. 410 m n.m.. (12 km JV  od Třebíče), na kůre ležící větve Qnercus robin: det. Z. Pouzar 
Hypbodermapallidum  (Bres.) Donk27. IX. 1993, Kuroslepy - les Borovina. 408 m n. m., (24 km V od Třebíče), na odkorněné větvi listn. stromu, det. Z. Pouzar 
Merulius coriutn (Pers.):Fr.2-t. IX. 1993, Moheino - hadcová step, 260 m n. m., na opadlé větvi list. dřeviny pod keři při cestě u mlýnského náhonu, det. F Kotlaba et Z. Pouzar 
Penióphora limilata (Chaill. in Fr.) Cooke24. IX. 1993, Moheino - hadcová step. 300 m n. m., na opadlé větvi list. stromu při staré mlýnské cestě, det. Z. Pouzar 
Peroneulypa beteracautba (Sace.) Berl.2a. IX. 1993, Moheino - hadcová step, 260 m n. m.. na opadlých větvích listn. dřeviny, pod keři na úpatí svahu při cestě u mlýnského náhonu, det. M. Svr- ček
Plnteus murinus Bres. s. Romagn.29- IX. 1992, Radonín - Černé lesy, 653 m n. m., (15 km SZ od Třebíče), na tlejícím pařezu listn. stromu, leg. O. Láznička 
Šerpu la himaniioides(Fr.:Fr.) P. Karst.7. a 24. IX. 1993, Moheino - hadcová step, 300 m n. m., na silném trouchnivějícím kmeni Pinus sylvestris, det. F. Kotlaba 
Scbizopora radu/a (Pers.:Fr.) Hallenb.-i. IX. 1993. Dalešice - les Spálenisko, 422 m n. m., 16 km JV  od Třebíče) na kúře opadlé větve Qnercus robur, det. F. Kotlaba et Z. Pouzar 
Sternum rameale (Pers.) Fr.27. IX. 1993, Kuroslepy - les Borovina, 408 m n. m., (24 km V od Třebíče), na boku ležícího kmene Picea excelsa. nad násled. druhem, det. O.Láznička, rev.F. Kotlaba et Z. Pouzar 
Trícbaptum abietinum (Pers.:Fr.) Ryv.27. IX. 1993, Kuroslepy - les Borovina. 408 m n. m., (24 km od Třebíče), pod předešlým druhem na spodní straně ležícího kmene Picea excelsa, det.O.Láznička, rev. F. Kotlaba et Z. PouzarExsikály jsou uloženy v mém herbáři, duplikáty v Západomoravském muzeu v Třebíči (ZMT). některé pak též v herbáři Národního muzea v Praze (PRM).
Oldřich L á z n i č k a :  Weitere interessante Arten von Holzpilzen in 
Sudwestmahren.
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NEUIŽNĚ1ŠÍ LOKALITA GEASTRUM COROLLINUM V ČECHÁCH A DALŠÍ 
NOVĚ LOKALITY V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICEFrantišek K o t l i b a  a Zdeněk P o u z a rPři postupném zpracovávání herbáře hvězdovek RNDr. Václava J. Staňka (1907-1983). který odkázal pražskému Národnímu muzeu a který je uložen v mykologickém oddělení (PRM), jsme nalezli v neurčeném materiálu kromě jiného i zajímavý sběr hvězdovky bradavkové - Geastmm corollinum (Batsch)Hollós = G. recolligens (With.) Desv. = G. mammosum Chev. Sbíral ji 18.VI. 1954 na lokalitě "Kněží hora" (asi ve 450 m n.m.) sz. od Katovic u Strakonic J. Moravec a určili jsme ji 21.2.1994 (PRM 879882).Tento sběr - spolu s několika dalšími - tehdy zřejmě unikl pozornosti dr. Staňka v záplavě materiálu (který mu na četné výzvy docházel od různých sběratelů) při zpracovávání hvězdovek pro 1. svazek díla Flora ČSR - Gastero- mycetes, takže v ní není zachycen. Vzhledem k tomu, že z mykogeografické- ho hlediska jde o neobyčejně významný výskyt této hvězdovky u nás, neváháme seznámit s ní naše mykology a připojit další lokality Geastmm corollinum, které byly zjištěny od doby publikace zmíněné práce (Staněk 1958).V České republice patří hvězdovka bradavková k vyhraněně teplomilným druhům hub. Její před léty známé rozšíření (Staněk 1958) zapadalo téměř dokonale do oblasti teplomilné květeny, tj. termofytika (jeho vymezení viz např. v Květeně České republiky 2, 1990, 3, 1992. mapa na předsádce). Do jižních Čech zasahuje svým rozšířením jen velice omezený počet teplomilných druhů rostlin, a proto tato část Čech k vlastnímu termofytiku nepatří. Přesto je tam ovšem možno na některých (plošně značně omezených) místech nalézt jednotlivé druhy rostlin i hub teplomilného charakteru, např. na vápencích (u Horažďovic, Čes. Krumlova aj.), na vyhřátých okrajích lesů a na insolovaných (osiuněných) bezlesých nebo řídkými křovinami porostlých svazích kopců, údolí řek. hrází rybníků apod. Na takovýchto lokalitách lze s nadějí pátrat i po teplomilných hvězdovkách, k nimž náleží také Geastmm corollinum.Pokud jde o geologický podklad, dává hvězdovka bradavková přednost alkalickým půdám na více méně bazických horninách, a to především na výlevných vyvřelinách (diabasy, spility, čediče), ale také na usazeninách (vápence, břidlice); na Kněží hoře u Katovic v jižních Čechách to však je meta- morfovaná a zřejmě značně kyselá hornina - rula.Po uveřejnění Staňkovy práce (Staněk 1958), v níž uvádí 23 (resp. 25) lokalit - viz v jeho práci též mapku rozšíření), byly publikovány tři články zahrnující i pět nových lokalit hvězdovky bradavkové: Hazmburk nad Klapým v Českém středohoří (Kubát 1972), mezi Úholičkami a Vel. Přílepy u Prahy,Choteč u Třebotova a “Otmíčská hora" u Praskoles (Kotlaba et Pouzar 1985) a Číčovice v. od Kladna (Kotlaba 1992). V herbářích mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM) a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (CB) jsou uloženy doklady k dalším jedenácti, a to ještě nepublikovaným lokalitám Geastmm corollinum v Čechách, které v tomto článku zveřejňujeme:"Kalich" s. od Třebušína u Litoměřic, ca 500 m n.m., ló.V. 1965, leg. O.
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Albertová, dot. F. Kotlaba (PRAI 605805 - ncjscvcrnčji položená lokalita v České republice: leží na 50' 36' 20" s. š.). - Debrno jjv. od Kralup, údolí z. od obce, ca 230 m n.m., mezi Stipa čapillata, podzim 1955, leg. M. Svrček, det. F. Kotlaba (PRM 617068): pod Robinia pseudoacacia a Rosa sp., 12.IV.1969, leg. et det. F. Kotlaba (PRM 671106). - Spilitová skála mezi Otvovicemi a- Minicemi u Kralup n. Vit., ca 230 m n.m., 18.IV. 1970, leg. et det. F. Kotlaba (PRM 690508) . - Dťíl u Libčic n.Vlt.. skála za "Plešivcem“, ca 220 m n.m., 1.V.1957, leg. et det. F. Kotlaba, Z. Pouzar et V.J. StaněkCPRM 880010). - "Máslovická rokle" pod vsí Máslovice u Libčic n. Vit., ca 240 m n.m., spilit, 17.111.1957, leg. et det. F. Kotlaba (PRM 87-1759). - Na skále nad železniční tratí mezi Sedlcem a Roztoky u Prahy, ca 220 m n.m., 2.VI. 1968, leg. et det. Z. Pouzar (PRM 658107). - Praha 10 - Hostivař, jz. lesnatý svah nad přehradou, pod Robinia 
pseudoacacia. Clmtis minor. Sambucus nigra. Crataegus sp., Rubus sp., Rosa sp., ca 280 m n.m., 5.lil. 1994. leg. H. Hamerská, F. Kotlaba e tj. Baíer, det. F. Kotlaba (PRM 880000). - Mezi M. Chuchlí a Barrandovem na diabasové skále nad tratí, ca 230 m n.m., pod Robinia pseudoacacia, Rosa sp., Liguslrum vul- 
garectc„ 27.IV. 1969 (PRM 671105) a 30.VIII.1969 (PRM 690507), leg. et det. F. Kotlaba. - "Doutnáč" ssv. od Srbska na Karlštejnsku, ca 420 m n.m., vápenec, 
Stipa sp. etc., 29-V.1965, leg. et det. F. Kotlaba (PRM 605798); ib., 26.IV.1970, leg. J. Svrčková. det. F. Kotlaba et Z. Pouzar, 10.III.994 (PRM 815734). - Na di- abasových svazích szz. od Trubína u Králova Dvora, ca 340 m n.m., 12.IV. 1970. leg. et det. F. Kotlaba (PRM 696509). - "Kobyla" jv. od Koněprus u Berouna, ca 450 m n.m., 29.IV., leg. J. Baier et J. Valter, det. J. Baíer ut G. 

Jlorifonne, rev. 21.3.199-t F. Kotlaba (CB 6335); 3X.1993, leg. H. Hamerská, del. J. Baíer et F. Kotlaba (PRM 789989).Dnes tedy známe v Čechách přes 40 lokalit hvězdovky bradavkové.Pozoruhodné je. jak malý počet lokalit Geastrum corollinum známe na Moravě (ve Slezsku není známa žádná lokalita). Staněk (1958) odtud uvádí osm nalezišť: "Lysá hora" j. od Ochozu u Brna. Velatice v. od Brna, Veverská Bítýška sz. od Brna. Kuřim ssz. od Brna, "Čebínka" szz. od Kuřimi, "Kvétnice" sz. od Tišnova, Bučovice, "Děvín" (včetně "Děviček") v Pavlovských vrších.V herbářích PRM jsou doklady k dalším dvěma a v herbářích Moravského zemského muzea v Brně (BRNM) ke čtyřem moravským lokalitám : Pouzdřanv, les "Kolbv" poblíž obce (Tilia, Fraxinus), 3.V.1970, leg. et det. A. Vágner (BRNM 2.35181). - Pohořelice j. od Brna, ca 185 m n. m., v lesíku z. od obce pod Robinia pseudoacacia a Sambucus nigra, 24.VIII. 1962, leg. et det. F. Kotlaba (PRM 566811). - Přibice jv. od Pohořelic, ca 205 m n. m. z. část lesa (okraj) "Studýnková", poblíž písečníku nedaleko osady, XI. 1963, leg. et det. L. Marvanová (BRNM 235183). - Kopeček u Mikulova, ca 300 m n. m., řídký smíšený porost na sv. straně (dub, borovice, javor), 23-IX.1962, leg. et det. K. Kříž (BRNM 235172): ib.í?), Pavlovské kopce, sklon k Mikulovu, pod borovicí černou v porostu prvosenky jarní, 9.V. 1964, leg. et det. F. Valkoun (BRNM 235180; - Svah údolí Dyje proti rakouskému Hardeggu jv. od Vranova, ca 350 m n.m.. fvlitové skály, 22.III. 1932, leg. et det. J. Suza (PRM 612380) - toto je nejjižněji položená lokalita na Moravě a v České republice: leží na 48' 51' 30" s.š. : doklad se dostal do herbářů PRM teprve před několika lety. Na Moravě
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f----------------------------------------------------------------------------— — — —
tedy dnes známe pouze čtrnáct lokalit hvězdovky bradavkové fpokud jiní rny- kologové neznají popř. další naleziště), které leží výhradně v její jižní části.Na připojené mapce rozšíření Geastmtn corollinum v Čechách a na Moravě jsme zachytili současný stav našich znalostí o rozšíření těto hvězdovky v České republice. Vyšli jsme z práce Staňkovy (Staněk 1958 - seznam tehdy známých lokalit a mapka rozšíření) a doplnili do ní všechny výše uvedené publikované i nepublikované lokality, přičemž oblast relativně hojného výskytu jsme v mapce vyznačili obrysově, zatímco izolované lokality bodově. K tomu poznamenáváme, že hvězdovka bradavková je v Čechách nejhojnější v širším okolí Prahy, a to na jedné straně až k Berounu a na druhé až po Kralupy n. Vit. Tam se téměř všechny její lokality nalézají na levých březích dolních toků Vltavy a částečně i Berounky, a to jen v několik málo kilometrů širokém pásu; na pravém břehu Vltavy ve Velké Praze známe pouze jedinou lokalitu (nad Hostivařskou vodní nádrží). Překvapivě málo lokalit Geaslmm corollinum je v Českém středohoří (pouze čtyři), kde bychom vzhledem k množství teplomilných cévnatých rostlin i hub očekávali také větší zastoupení této hvězdovky.Kupodivu malý počet lokalit hvězdovky bradavkové je znám i ze Slovenské republiky. Staněk (1958) cituje toliko dvě slovenská naleziště: "Kobyla" při Devíne a "Plieška" u Dražovců. K nim je dnes nutno připočíst i přehlédnutou třetí lokalitu, kterou cituje Hollós (1904) - okolí Bratislavy (ta se ovšem může krýt např. s "Devínskou Kobylou"), a čtvrtou lokalitu, kterou uveřejnil Fábry (1974) - Imer u Hurbanova, doloženou i v PRM 739601 (in Robinieto, 20.Vlil. 1974, leg. et det. E. Futó).V českých herbářích je doloženo osm dalších lokalit: "Malá Vápenná" v. od Sološnice u Rohožníku, o. Senica, ca 420 m n.m., vápenec, ve světlém smíšeném lese na jv. svahu. 27.V. 1969, leg. P. Tomšovic, det. F. Kotlaba (PRM 674130). - "Zobor" u Nitry, ca 450 m n.m., 20.X.1962, leg. et det. F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 605953). - Bajč-Vikanovo jv. od Nových Zámků, ca 110 m n. m., 12.VIII. 1974", leg. E. Futó, det. A. Vágner (BRNM 289847). - Bajč, v lužním lese asi 2 km od řeky Žitavv (Fraxinus, Acer campestre), ca 110 m n. m., 16.IX. 1978. leg. J. Kubická, det. E. Futó (PRM 838672). - Marcelová v. od Komárna (Podunajská nížina), ca 125 m n.m., akátový lesík, 29.IX .1974, leg. E. Futó, det. A. Vágner (BRNM 290121); ib., 20. IX.1977, leg. Z. Kluzák, det. J. Flerink (CB 1598). - Kováčovské kopce u Kamenice n. Hr., ca 250 m n.m., na andezitické půdě pod listnatými stromy a keři, 15.VI.1962, leg. et det. F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 605919). - Gombasek u Plešivce, ca 350 m n.m., na vápencových svazích nad obcí, mezi Slipu pulcherrima, Meliči ciliata, Potentilla 
arenaria ete, 25-VI. 1963, leg. et det. F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 583434). - "Tarbucka” z. od Ve[kého Kamence u Krák Chlmce, ca 200 m n.m., 23-VI. 1965, leg. et det. F. Kotlaba (PRM 605752); tato lokalita je nejvýchodnější ve Slovenské republice, neboť leží na 21' 47' 30" v.d. Dnes tedy známe Geaslrum 
corollinum celkem z 12 lokalit na Slovensku, avšak další slovenské lokality mohou být doloženy jak v moravských, tak zejména slovenských herbářích nebo v terénních zápisnících některých mykologú, popř. v jejich soukromých herbářích.Celkové rozšíření hvězdovky bradavkové zahrnuje podle Dórfelta qt al.
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(1979) teplé oblasti Evropy (na sever až do j. Švédská na 58' 30' s.š. - viz Sun- hede 1989). Asii (Malá Asie. Zakavkazsko. střední Asie: v Hiniálaji až do 5000 ni n.m.), Severní Ameriku (Kanada, USA) a Afriku (tam je známa pouze z jedné lokality v Namibii v jz. Africe).Kněží hora u Strakonic představuje nejjižněji položenou lokalitu Ge
astmm coro/liímm v Čechách - leží na 49’ 17' v.d.; zároveň to je i druhá nejzá- padněj.ší lokalita v České republice (nejzápadněji leží lokalita "Boreček" sv. od Rokycan, a to na 13’ 48' 40" v.d ).Dnes můžeme u hvězdovkv bradavkové zaznamenat dvě zajímavé skutečnosti. Prvá je existence nejstaršího dokladu Geastmm corollinum v herbářích (viz Kotiaba et Pouzar 1985); nyní jsme nalezli ještě starší sběr tohoto druhu: Prag -Praha, bez bližších údajů-, 18-46, jako Geaster bygrometricns Pers. b 
na hus , /leg. et det. E./ Hofmann, rev. 1951 V.J. Staněk (PRM 679338). Druhá skutečnost je nyní její nejsevernější (Kalich u Litoměřic) a ncjjižnější (Kněží hora u Strakonic) známý výskyt v Čechách.Náš druh uvádí z jižních Čech z minulého století v dnes již málo známé práci o českých břichatkách Bernard (1894), a to z lesů u "Mehelníku" na Písečku (leg. J . Dědeček), i když popis druhu odpovídá hvčzdovce bradavkové, uváděná ekologie tomuto druhu zcela odponije (Geastmm corollinum je druh převážně teplých nelesních stanovišť): v tomto případě se mohlo jednat o chybné určení druhu (záměna za hvězdovku brvitou?). Dědečkův sběr (pokud ovšem nešlo o ústní sdělení) se nám v herbářích dosud nepodařilo nikde nalézt. Údaj o výskytu Geastmm corollinum u Bernarda ( pod jménem proměník laločnatý - Geaster mammosus z jižních Čech nepovažujeme za věrohodný.Jak upozornil již l lollós (1904), údaje pod jménem Geaster mammosus u Báumlera a Kalchbrennera ze Slovenska se vztahují ve skutečnosti na Ge- 
aslm m  triplex, nikoli na náš druh.V herbáři doložený, avšak nově neověřený sběr hvězdovkv bradavkové z velmi izolované jihočeské lokality nás přesvědčuje, že lze u nás po teplomilných hvězdovkách ( i jiných houbách) s úspěchem pátrat i mimo vlastní oblast teplomilné květeny.
L i t e r a t u r aBernard A. J . (1894): Houby břichatkovité (Gasteromycetes) . Příspěvek k české mykologii. - Výroč. Zpr. Cis. Král. Vyšš. Gymn. Tábor za Škol. Rok 1894: 3-36.Dórfelt H., Kreisel H. et Benkert D. (1979): Die Erdsterne (Geastrales) der Deutschen Demokratischen Republik. - Hercynia, ser. nov., Leipzig, 16:1-56.Eábry 1. (1974): Mykoflclra najjužnejšího Slovenska . - Čes. Mykol., Praha, 28:173-178.
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f ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hollos L. (190-i): Die Gasteromyceten Ungarns. - Leipzig.Kotlaba F. (1992): Hvězelovkovité houby okresu Pralia-západ. - Zprav. Ochr.Přír. Okr. Pralia-západ 12 (1991): 12-17.Kotlaba l: . et Pouzar Z. (1985): Nejstarší nalez hvězdovky bradavkové v Československu. - Mvkol. Listy, Praha. no. 20: 15-16.Kubát K. (1972): Příspěvek k rozšíření břichatek (Gasteromycetes) v Českém středohoří. II. - Čes. Mvkol., Praha. 26: 238-241.Staněk V. J. (1958): Geastraccae - hvězdovkovité. - In: Novák F. A. /red. , Flora ČSR, ser. B. 1: 392-526.Sun hode S. (1989): Geastraccae (Basidiomycotina). - Synopsis lung. 1: 1-534.Oslo.
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František K o t l a b a  and Zdeněk P o u z a r :  The southernmost loca
lity o f G ea slru m  coroUitium  in Bohemnia and further new localities in 
the Czech and Slovak Republic.The southernmost locality of Geastmm corollinum (Batsch) Hollos in Bohemia (Czech Republic) is reported: "Kněží hora", a hill northwest of Katovice near Strakonice (Southern Bohemia), ca 450 m alt., 18.VI. 1954, leg. J. Moravec, det. 21.2.1994 F. Kotlaba et Z. Pouzar (PRM 879882). The species has never been previously reported from Southern Bohemia. Geastmm corollinum belongs to the very thermophilic gasteromycetes and is rather plentiful in some warm parts of Central Bohemia (over 40 localities), but rare in Moravia (14) and Slovak Republic (12) . For its distribution in the former Czechoslovakia see Staněk (1958). In addition, several new localities are published in this paper with an actual distribution map of Geastmm corollinum in the Czech Republic.
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________________________________________ OSOBNÍ_________________________________

K 60. NAROZENINÁM ING. JIŘÍHO LAZEBNÍČKABronislav H l ů z aDne 9. června 1994 se dožil významného životního jubilea, 60 let, ing.Jiří Lazebníěek. Narodil se v Olomouci, avšak mládí prožil v Brně, kde navštěvoval i školy V' r. 1952 zde maturoval na reálném gymnáziu. Už jako středoškolský student se zajímal o přírodu a na doporučení svého profesora dr. Jo- sífka konal na vlastní vybrané ploše svá první floristická a fenologická pozorování. Po maturitě začal studoval lesní inženýrství na lesnické fakultě VŠZ v Brně, kde se jeho vyhraněný zájem o přírodu a život v lese harmonicky doplňoval jak odbornými a vědeckými poznatky, tak i praxí v terénu. Jeho profesionální zaměření ovlivňovaly tak význačné osobnosti, jako byl např. prof. RNDr. ing. A. Zlatník. DrSc., ing. J. Málek, CSc. a celá řada dalších vynikajících učitelů lesnické fakulty.Po absolvování LF VŠZ nastoupil jako mladý lesní inženýr v r. 1957 do funkce lesního typologa na školním lesním podniku LF VŠZ ve Křtinách, v letech 1960 - 1961 byl zaměstnán v téže profesi v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Olomouci. Jako dendrolog působil v letech 1961-1963 ve Slezském muzeu v Opavě, a to v jeho oddělení - Krajském arboretu v Novém Dvoře. V roce 1963 byl na základě konkurzu přijat jako stipendista brněnské pobočky Botanického ústavu ČSAV. Potom byl zaměstnán jako asistent-tech- nik na katedře Mezinárodního biologického programu (IBP) VŠZ Brno (pracoviště v Lednici na Mor.).V r. 1971 přešel na pracoviště Ústavu pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků Praha ve Velké Bystřici u Olomouce, kde působí dodnes.Hlavní náplní jeho práce je opět typologický průzkum a typologické mapování, které prováděl na více než 50 lesních hospodářských celcích v působnosti Vojenských lesů a statků v České a Slovenské republice. Zde studoval i myko- flóru. O mykologii a fytopatoiogii se jubilant začal hlouběji zajímat již jako student 1. roč. LF VŠZ, kdy si jako nepovinný předmět zapsal mykologii a stal se tak učenlivým posluchačem externího asistenta katedry botaniky LF VŠZ RNDr. S. Čermáka. Další mykologické a fytopatologické poznatky získal při společném vojenském cvičení na Vihorlatě s tehdejším odborným asistentem katedry ochrany lesů, dnes jejím profesorem ing. A. Černým, DrSc. Během působení v Krajském arboretu v Novém Dvoře založil při Slezském muzeu v Opavě mykologický kroužek a v r 1961 spolupracoval (za podpory vedoucího botanického oddělení SMO RNDr. J. Dudy, CSc.) s brněnskými mykology ing. K. Křížem a RNDr. J. Špačkem. CSc. při přípravě velké houbařské výstavy.Z této doby pocházejí i jeho první mykologické publikace, a to o lesklokorce ploské - jednak o metrákové plodnici z pralesa Mionší, jednak o plodnici s
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hálkami způsobenými mouchou Agatbomyia wankowiczii. Problematiku těchto hálek uvedl jako první autor do české mykologické literatury. Společně s vedoucím zoologického oddělení SMO se mu podařilo vypěstovat z těchto hálek dvě imaga uvedeného druhu dipter.V brněnské pobočce Botanického ústavu ČSAV úzce spolupracoval s RNDr. F. Šmardou na mykofloristickém průzkumu 40 trvalých ploch rozmístěných nejen na jihozápadní a jižní Moravě, ale i v západní části Slovenska. Jako asistent dr. F. Šmardy se podílel na organizaci úspěšné mezinárodní akce "Mapování 100 druhů makromycetů v Evropě". V r. 1964 připravil spolu s RNDr. J . Špačkem. CSe, RNDr. F. Šmardou a ing. K. Křížem libreto k výstavě Mouby/Fungi v Moravském muzeu v Brně. V letech 1966 - 1976 působil v redakční radě Mykologického zpravodaje. Byl členem komise pro přezkušování prodavačů hub v okr. Brno. V r. 1971 zpracoval lesnické, botanické a mykologické podklady pro vyhlášení první československé mykologické přírodní rezervace "Bosonožský háj", která byla však až v r. 1984 vyhlášena jako chráněný přírodní výtvor. Podílel se na vedení mnoha botanických a mykofloristic- kých exkurzí, pořádaných např. Čs. botanickou společností, mykologickým kroužkem při Moravském muzeu v Brně, biologickou sekcí Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci aj.V popředí jeho zájmu je i ochrana hub a jejich životního prostředí. Byl členem autorského kolektivu, který připravil v 80. letech do tisku IV. díl Červené knihy České republiky. Jako člen odborné pracovní skupiny pro otázky mvkorrhiz a lesnické mykologie při České lesnické společnosti je zapojen do zpracování check-listu československých hub. Provádí mykofloristický výzkum v CI IKO Lilovelské Pomoraví.Své organizační schopnosti v mykologii uplatnil nejen při výzkumu v terénu a při výstavách, ale mj. např. i při 2. kongresu evropských mvkologů (Brno - 1960). jako sekretář organizačního výboru IV. pracovní konference čs. mvkologů (Opava - 1969), i jako editor sborníků ze seminářů, konferencí a zasedání. Přednesl několik desítek botanických, mykologických i cestopisných přednášek, doprovázených vlastními barevnými diapozitivy.Spolu s A. Dermekem a J. Veselským je spoluautorem popisu nového druhu hřibu - Bolelus subappendiculalus (1978), který byl publikován v SRN. Aktivně se zúčastňoval mykologických konferencí a akcí v naší republice, zúčastnil se i několika kongresů evropských mvkologů v zahraničí (1966 - Polsko, 1971 - Dánsko - 3 referáty, 1978 - Maďarsko - 1 referát, 1985 - Norsko - společná přednáška s prof. W. Winterhoffem). Na kongresu evropských my- kologů v Norsku (1985) navrhl vytvoření Evropské komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí (ECPF). Komise byla - zejména zásluhou nizozemských mykologii - ustavena a jubilant je jejím členem - korespondentem. Během exkurze na tomto norském kongresu nalezl nový druh ryzce, jehož popis se připravuje k publikaci.I když botanická a lesnická činnost ing. J . Lazebnická bude zhodnocena na jiném místě (Preslia), je třeba i zde uvést výsledky jeho geobotanického mapování. Pro Geobotanickou mapu České republiky zmapoval na Moravě 280 km2, pro Geobotanickou mapu Slovenska 1 280 km2.
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Publikoval koleni 200 vědeckých, odborných, populárně - vědeckých a informačních prací. Z nich upozorňujeme zejména na mykofloristicko-mykoce- nologickou studii Gaderské a Blatnické doliny (Velká Fatra) a na kapitoly o houbách v sedmi monografiích CHKO a národních parků Slovenska (Malá Fatra, Velká Fatra. Slovenský raj, Vihorlat, Východně Karpaty, NP Pieniny a TA- NAP). Napsal řadu mykocenologických studií. V elaborátech o typologickém průzkumu vojenských lesů jsou zařazeny i jeho kapitoly o houbách. K jubilan- tově rozsáhlé mvkologické, botanické, lesnické a ochranářské činnosti je třeba ještě dodat, že působil jako konzultant mykologicky zaměřených diplomových prací studentů Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UP.Ing. J . Lazebníčkovi upřímně přejeme, aby mu sloužilo dobré zdraví, aby ve všestranné životní pohodě mohl i další čas věnovat odborné práci zejména v mykologii, botanice a ochraně životního prostředí. Přejeme mu i dostatek času na jeho další zájmy - od cestování, malování, fotografie a filatelie až po hru na housle!
Sekretariát ČVSM nabízí soubory' pohlednic vydaných k příležitosti VII. mezinárodního kongresu mykologické divize IUMS v Praze 1994. Jedná se o čtyři pohlednice s barevnou reprodukcí originálních kreseb mikromycetů z díla A. C. J . Cordy "Pracht - Flora Europaeischer Schimmelbildungen", Leipzig - Dresden 1839- Cena souboru 30,- Kč včetně poštovného.Za stejnou cenu 30,- Kč si můžete v sekretariátu objednat publikaci M. Semerdžievy "Mycophilately in Czechoslovakia", Praha 1992.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

ZPKAVQDATCA SLOVENSKÝCH MYKOLÓGOVFrantišek K o t 1 a b aPo vyhlášení samostatné Slovenské republiky (1.1.1992) vznikl během loňského roku (1993) také samostatný Spolok slovenských mykológov a zároveň i jeho odborný a informační orgán Spravodajca slovenských mykológov (je možné jej objednat na adrese Spolok slovenských mykológov a Slovenské národné muzeum, Vajanského nábr. č. 2, 814 36 Bratislava); rediguje jej ing.Pavel Škubla, CSc. spolu s ing. Vincentem Kabátem a doc. RNDr. Dušanem Mlynárčíkem, CSc. Vychází 4x ročně (ve shodě s ročními obdobími). Za loňský rok vyšla dvě čísla; jedno číslo v rozsahu 24 stran stojí 6 Sk. Protože pravděpodobně leckteří čeští mykologové o existenci tohoto nového časopisu nevědí, upozorňuji na něj recenzí dvou prvních čísel.V 1. čísle (podzim 1993) kromě předmluvy a článku o úloze a cílech slovenské mykologie (P. Škubla) a informace o Spolku slovenských mykológov (D. Mlynarčík) najdeme články o otravách jedovatými houbami (P. Gavor- ník), o pavučinci plyšovém a o hledání lokalit muchomůrky císařky (L. Haga- ra), o Agaricus pseudopratensis (V. Kabát), o druzích rodu Macrolepiota (M.

-
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Procházka), o rozšíření Hygrophums marzuolus, Lenlinellus Jlabelliformis a 
Clilocybe nebulám  na Slovensku a o houbách v čínském lidovém léčitelství (oba P. Škubla), o monitorování výskytu hub na Vrchu Dobroč (J. Gáper) a o pěstování hub (A. Ginterová). Číslo je zakončeno několika krátkými zprávami (D. Mlynarčík). informací o houbařské poradně v Bratislavě (I. Kautmanová) a pokyny pro přispěvatele; na zadních deskách je recenze Atlasu hub L. Hagary a Vreckového atlasu hub P. Škubly.V 2. čísle (zima 1993) nalezneme kromě úvodního článku (j. Majerník) články o ochraně hub, o nových lokalitách vzácných druhů rodu Tulostoma, o 
PsalhyreUa suarissima. o rozšíření Annillariella mellea a A. ostoyae (správné rodové jméno ovšem je Annillaria) a o mykokulinářské antické lyrice (vše P. Škubla), o rodu Cyslolepiota (M. Procházka), o Boletus regius (V. Kabát), o 
Vascellum inlermedium < V. Antonín), o faioidních otravách a jak jim předcházet (j. Koutun a M. Procházka), o farmakologicky účinných látkách v houbách (D. Mlynarčík), o Scbizophyllum commune (A. Janitor) a o pěstování hlívy úst- řičné (A, Ginterová); závěrem je uvedeno několik krátkých zpráv (D. Mlynarčík, I. Kautmanová, L. Yarjú).Jak je patrné z obsahu těchto dvou čísel Spravodajca. časopis je pestrým kaleidoskopem drobných mykologických článků, zpráv a informací. Různorodosti náplně časopisu jc dosaženo krátkostí jednotlivých příspěvků (jsou většinou jedno- nebo dvoustránkové), z nichž některé doprovázejí kresby, popř. mapky rozšíření druhů (rozdílné počty údajů vyjádřené v mapách různě velkými body však nepovažuji za příliš šťastné, neboť nejmenší z nich téměř unikají pozornosti). Většinu našich mykologii budou zajímat zejména články o nově zjištěných druzích hub, klíče k určování druhů, mapky rozšíření apod. řro přiblížení obsahu Spravodajca i zahraničním zájemcům by bylo vhodné připojovat stručné (třeba jednověté) cizojazyčné souhrny nebo alespoň překládal nadpisy článků do angličtiny, popř. němčiny.Vítáme s radostí nový časopis věnovaný mykologii (který do značné míry připomíná naše Mykologícké listy) do rodiny populárně vědeckých mykologických periodik. Přejeme mu do dalších čísel (první číslo r. 1994 vyšlo začátkem května) nejen hodně úspěchů, dostatek čtenářů a dobrých příspěvků (jistě by se tam uplatnili i čeští autoři, zejména s nálezy vzácných hub na Slovensku), nýbrž i další rozvoj a zejména pak ekonomické přežití v dnešní hospodářsky stále dosti obtížné době.

František K o 11 a b a: Spravodajca slovenských mykológov (A rewiev).The ťirst two numbers of the new mycological bulletin Spravodajca slovenských mykológov (Reportér of the Slovák Mycologists) appeared in 1993 in the Slovák Republik.
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METODICKÝ KURZ MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE VLÁKNITÝCH
HUBKurz pořádá katedra genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze společně s oddělením fyziologie a genetiky vláknitých hub Mikrobiologického ústavu AV ČR. Kurz je pořádán pod finančním zajištěním Fondu rozvoje vzdělávání MŠMTČR a účast je tudíž bezplatná. Je  určen pro pre- i postgraduální studenty oborů genetika mikroorganismů, mykologie i dalších příbuzných specializací, zejména však pro pracovníky sbírek mikroorganizmů při vysokých školách, vědeckých ústavech AV ČR i rezortních výzkumných ústavech. Délka trvání kursu je předběžně plánována na 7-10 dnů, termín kurzu je první polovina listopadu 1994, místem konání je katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK, Viničná 5, 128 44 Praha 2.Kurz navazuje na obdobnou akci, která proběhla v loňském roce; účast na kurzu však není podmíněna absolvováním loňského kurzu. Cílem je seznámit zájemce s metodickými možnostmi DNA- analýzy při detekci vnitrodruho- vé, mczidruhové a mezirodové variability genomu a s využitím technik DNA-analýzy při taxonomické identifikaci vláknitých hub. Do programu kurzu jsou zařazeny aplikace RAPD-metody DNA-fingerprintingu (metoda využívající PCR-techniku), aplikace techniky pulzní elektroforézý, využití technik přípravy beněčných protoplastů, aplikace postupů molekulární genetiky využívající práce s bakteriofágy a další metody.Organizátoři nepředpokládají u účastníků předchozí zkušenosti z oblasti molekulární biologie.Kapacita kurzu je 12-16 účastníků, předběžné přihlášky mohou zájemci poslat písemně do 30. 9. 1994 na adresu: Dr. Michaela Nováková, katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze, Viničná 5, 128 44 Praha 2. Organizátoři kurzu si vyhrazjí v případě vyššího zájmu právo provést výběr účastníků podle vlastního uvážení. Zároveň upozorňují, že nezajišťují a nehradí ubytování účastníků ani jejich stravování. Za organizátory: Doc. RNDr. Petr Pikálek, CSc.

MYKOLOGICKÝ KURZKatedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy bude ve školním roce 1994/95 opět otevírat "Mykologický kurz" pro absolventy vysokých škol s pracovním zaměřením na mykologickou problematiku, a to v celkovém rozsahu 2 0 0  hodin (5 týdnů rozvržených do 4 semestrů: únor, červen, září 1995 a únor, září 1996). Náplní kurzu je mykologický systém (přednášky a mikroskopická praktika), dále doplňující přednášky z ekologie hub, zemědělské a lesni- ké fytopatologie, genetiky a fyziologie hub, lékařské mykologie a toxikologie. Kurz je ukončen písemnou prací a ústní zkouškou. Absolventi získávají vy-
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svědčení.Závazné přihlášky s doporučením zaměstnavatele přijímá do naplnění kurzu (nejpozději do 15. listopadu 1994) Mgr. Karel-Prášil, CSc., katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 O l Praha 2. Počet míst je omezen. Přesný začátek prvního týdne kurzu (únor 1995) bude pro přijaté účastníky včas oznámen. Cena kurzu bude 6 000 Kč. Nocleh a stravné si účastníci zajišťují a hradí sami, katedra může zajistit stravování ve vysokoškolské menze.

MYKOLOGICKÉ LISTY č. 53 - Informační orgán České vědecké společnosti pro mykologii, Praha. - Vycházejí v nepravidelných llíůtách a rozsahu. - Toto číslo sestavili a k tisku připravili J . Kuthan a V. Antonín. Číslo vyšlo v listopadu 1994.Administraci přechodně zajišťuje: ing. Jan Kuthan, Dvůr Bažantnice 74, 671 02 Šumná - sem je možné se obrátit v případě reklamace dodání, resp. vadnosti tisku zaslaného čísla. Evidenci předplatitelů vede ing. Jiří Valter, kpt. Jaroše 2411, 390 01 Tábor - sem prosím hlaste event. změny adresy. Objednávky a záležistosti předplatného vyřizuje: ČVSM. pošt. přihr. 106, 111 21 Praha.
Podávání novinových zásilek povoleno oblastní správou pošt v Brně, 
č.j. P/2-1146/94 ze dne 28. 3.1994.
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