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ATHELIA TEUTOBURGENSIS. NOVÝ DRUH MYKOFLÓRY ČESKÉ REPUB
LIKY

Josef S l a v í č e k
Při svém pravidelném průzkumu korticioidních hub jsem nalezl na lo
kalitě "Na kopečkách" poblíž obce Blešno východně od Hradce Králové druh
z rodu Athelia, který se mi bez potíží podařilo ztotožnit s Alhelia teutoburgen
sis (Brinkm.) Jülich. Jedná se o druh vzácný. Z České republiky (jakož i z úze
mí bývalého Československa) není dosud publikován žádný sběr.
Pro svou monografii atheliových prostudoval Jülich (1972) velkou část
položek rodu Athelia a satelitních rodů uložených v herbáři Národního muzea
v Praze, a žádnou položku neztotožňil s Athelia teutoburgensis. Je však nutno
podotknout, že v herbáři Národního muzea v Praze čeká na určení ještě dost
položek korticioidních hub, a tak není vyloučeno, že můj nález není prvním
doloženým sběrem z území České republiky.
Druh byl popsán francouzskými mykology Bourdotem a Galzinem ja
ko Corticimn centrifugamiLév.) Bres. var. macrospomm Bourd. & Galz. v po
jetí Bresadolově, a dánským mykologem M. P. Christiansenem povýšen na sa
mostatný druh v rodu Athelia (Christiansen I960). Jülich (1973) ztotožnil tento
druh s Brinkmannovým druhem Corticium teutoburgensis a přeřadil ho do ro
du Athelia, takže správné jméno druhu je nyní Athelia teutoburgensis (Brink.)
Jülich.
Alhelia teutoburgensis je některými autory (např. Eriksson 1973) řazen
do komplexu Athelia epiphylla, který je charakteristický sporými přezkami na
bazálních hyfách. Jinými autory (Jülich 1973, 1984; Krieglsteiner & Krieglsteiner 1989) je považován za dobrý, samostatný druh. Osobně se domnívám, že
Athelia teutoburgensis, přes svoji nespornou příbuznost s komplexem Athelia
epiphylla, má určité izolované postavení díky svým (na rod Athelia) velkým
bazidiosporám a relativně velkým bazidiím.
Athelia teutoburgensis je známa ze Švédská, Velké Británie, Nizozemí,
Německa, Rakouska, Francie, Ruska, Lotyšska, Kavkazu a USA, a snad ještě z
dalších zemí. Všude se však vyskytuje dosti vzácně.
Dále uvádím podrobný popis svého sběnt.
Athelia teutoburgensis (Brinkm.) Jülich
Basionym: Corticium teutoburgensis Brinkmann (1916).
Synonyma: Hyphoderma teutoburgensis (Brinkm.) J. Eriksson (1958), Radulomyces teutoburgensis (Brinkm.) Parm. (1968), Corticium flavescens Bres.
(1905), Corticium centrifugum (Lév.) Bres. var. macrosporum Bourd. & Galz.
(1911), Athelia macmspora (Bourd. & Galz.) M.P.Christ. (I960), Corticium cen
trifugum (Lév. ) Bres. f. macrosporum (Brinkm.) Brinkm.
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Makroznaky: Plodnice resupinátní, tence kůžičkovitá až blanitá, avšak trochu
masitější než u druhů komplexu Athelia epiphylla, snadno se oddělující od
substrátu; barva plodnic za čerstva žlutě naokrovělá, nebo i bělavá až světle
šedá; rhizomorfy nepozorovány.
Mikroznaky: Subiculum poměrně tenké; hyfy 3-5 pm široké, tenkostěnné, bazální hyfy trochu tlustostěnné; přezky na hyfách v subikulu chybějí, na bazálních hyfách tu a tam přítomny; čystidy nepřítomny; bazidie čtyřvýtrusé, 21-33
x 7-9 pm; výtnisy u sběru "B" 8, 6-11,5 x 4,5-6,5(-6,9) pm, průměr naměřených
hodnot 9,7 x 5,8 pm, Q = 1, 50-1,90, průměr hodnot Q = 1,69, měřeno 12 vý
trusů; výtrusy u sběni "A" 9-11,9 x 4-5,3 pm, průměr naměřených hodnot je
10, 5 x 4,9 pm, Q = 1,76-2,40, průměr hodnot Q = 2,15, měřeno 8 výtrusů.
Lokalita: Oba sběry pocházejí z lokality Blešno - Na kopečkách východně od
Hradce Králové, na odumřelých kmenech Betula pendula, 24. XI. 1992 leg. &
det. J. Slavíček (herb. J. Slavíček).
Poznámky: Dva sběry uskutečněné tentýž den na stejné lokalitě vykazují určité
rozdíly v některých znacích. Sběr "B" představuje okrově žlutavé plodnice,
sběr "A" plodnice bělavé až světle šedavé, drobný rozdíl je i ve tvaru výtrusů.
Plodnice ze sběm "A" mají o něco užší výtrusy. Rozdíl je nejlépe vidět na hod
notě koeficientu Q (poměru délky a šířky výtrusu), kde u sběm "B" činí 1, 69,
zatímco u plodnic ze sběm "A" 2,15. Domnívám se, že tento rozdíl lze přisou
dit variabilitě druhu. Nicméně bude potřeba u tohoto druhu sledovat vztah
barvy plodnic k tvaru výtrusů.
Literatura
Bourdot H. & Galzin A. (1928): Hyménomycetes de France. Sceaux.
Christiansen M.P. (I960): Danish Resupinate Fungi. Part II. Dansk Botanisk Arkiv 19: 57-387. Kobenhavn.
Eriksson J. & Ryvarden L. (1973): The Corticiaceae of North Europe. - Fungiflora 2: 60-286, Oslo.
Jülich W. (1972): Monographie der Atheliae (Corticiaceae, Basidiomycetes). Beih. Wildenowia 7: 1-283.
Jülich W. (1973): Studien an resupinaten Basidiomyceten - II. - Persoonia 7:
381- 388 .

Jülich W. (1984): Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. In Kleine
Kryptogamenflora II b/I. Ed. H. Gams. Stuttgart.
Krieglsteiner G.J. & Krieglsteiner L.G. (1989): Die Pilze Ost- und Nord-Würt
tembergs. Teil I: Nichtblätterpilze s.l. - Beitr. zur Kenntnis der Pilze
Mitteleuropas 4: 1-424.
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Josef S l a v í č e k : Athelia teutoburgensis, a new species o f the mycoflora o f the Czech Republic

The author reports about first two collections of the rare corticioid fungus
Athelia teutoburgensis (Brinkm.) Jiilich in the Czech Republic and draws atten
tion to the small differences in the spore shape and the color of the fruitbodies between the mentioned two collections.
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Athelia teutoburgensis. A - výtrusy sběru A; B - výtmsy sběm B; C - bazidie
sběru B; měřítko pro výtrusy = 10 pm; měřítko pro bazidie = 20 pm. Kreslil J.
Slavíček.
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NOVÉ NÁLEZY VZÁCNÉ OUTKOVKY NELADNÉ - DICHOMITUS SOUALENS NA MORAVĚ A SLOVENSKU

Vladimír A n t o n i n, Petr V a m p o 1 a a Josef V l a s á k
Přestože outkovka neladná - Dichomitus squalens (Karst.) D. Reid je ši
roce rozšířena v celé Holarktidě, ve většině zemí, kde byla nalezena, patří k
velmi vzácným a jen z mála lokalit známým druhům. Nejinak tomu je i na úze
mí bývalého Československa, kde byly až do nedávná známé pouze 3 lokality,
a to po 1 z Čech, Moravy a Slovenska (Kotlaba 1984). Ve všech třech přípa
dech však jde o nálezy z přelomu dvacátých a třicátých let tohoto století a od
této doby, tedy přibližně polovinu století, nebyl učiněn žádný nový nález.
O to více překvapující je skutečnost, že v posledních letech byla out
kovka neladná u nás znovu nalezena, a to hned na 3 nových lokalitách, z to
ho 2 na Slovensku a 1 na Moravě. Protože jde ve střední Evropě o velmi vzác
ný druh, většině našich mykologii neznámý, uvádíme dále jeho stručný popis
podle našich nálezů a několik poznámek, které považujeme za podstatné a
pro správnou determinaci za dosti důležité.
Outkovka neladná tvoří jednoleté až dvouleté plodnice. Staré plodnice
totiž často přetrvávají celou zimu a na jaře pak znovu oživují a vytvářejí novou
vrstvu rourek a někdy i novou tkáň na povrchu klobouků. Plodnice jsou ve
většině případů polorozlité, lze však nalézt i široce bokem přirostlé a na prů
řezu trojúhelníkovité samostatné klobouky, nebo naopak zcela rozlité plodni
ce. Klobouky jsou až 3 cm široké, s okrajem většinou ostrým, někdy mírně se
hnutým či zaobleným a splývají v řadách až 25 cm dlouhých. Někdy mohou
vyrůstat i střechovitě nad sebou. Resupinátní část plodnic je rozlitá nepravidel
ně a může tvořit souvislou plochu až 2 dm2. Povrch klobouků je velmi jemně
plstnatý, u starších plodnic pak olysalý, pod lupou často nepravidelně mělce
jamkarý nebo naopak krupičkovitě hrbolkatý, nepásovaný, nebo jen téměř ne
zřetelně koncentricky pásovaný. Rourky mohou být až 10 mm dlouhé, za čers
tva poměrně tlustostěnné, na exsikátech tenkostěnné, na ostří rovné. Póry jsou
okrouhlé až hranatě okrouhlé, 4 - 5 na 1 mm. Celé plodnice jsou za čerstva
bělavé nebo krémové, na povrchu nebo okrajích klobouků poněkud tmavší s
okrovými tóny, zasycháním mírně žloutnou a získávají bledě slámový odstín.
Stejně tak je zbarvena i dužnina, která je za čerstva poněkud měkčí než u ji
ných outkovek, za sucha pak je nápadně tvrdá. Chuť dužniny je mírně nahořk
lá, pach celkem příjemně houbový, nebo jen nepatrně nakyslý.
Hyfový systém je dimitický, tj. tvořený dvěma typy hyf. Generativní hyfy jsou tenkostěnné nebo někdy až tlustostěnné, hyalinní, na přehrádkách s
přezkami, 2 - 4 pm tlusté. Vegetativní hyfy jsou tlustostěnné, nápadně vidličnatě (dichotomicky) větvené, až 6 pm tlusté, nejtenčí konce větví však jsou jen
ca 1 pm tlusté. Tento typ vegetativních hyf je mezi choroši zcela unikátní.
Hymenium je tvořeno bazidiemi a cystidiolami. Bazidie jsou široce kyjovité, tetrasporické, 13 - 20 x 6 - 7,5 pm velké, s bazální přezkou. Nehojné
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cystidioly jsou vřetenovité, s bazální přezkou a z hymenia nevyčnívají. Výtrusy
jsou dlouze elipsoidní až válcovité, k poutku jen nepatrně prohnuté, k zádi
mírně klínovitě zúžené, hyalinní, někdy s několika kapkami, tenkostěnné,
hladké, neamyloidní, 7 - 9,5 x 3 - 3,3 pm velké.
V Evropě je outkovka neladná známá pouze z borovic (Pinus), v Se
verní Americe však roste i na jiných jehličnanech. Podle našich pozorování
nejvíce tomuto druhu svědčí velmi teplá a suchá stanoviště.
Popis outkovky neladné včetně fotografií několika plodnic ze Sibiře,
Finska a Polska uveřejnil v naší literatuře již Pilát (1936-42), avšak chybně uve
dl hnilobu dřeva jako načervenalou. Dichomitus squalens však je typickým lignikolním bazidiomycetem, tj. rozkládajícím ve dřevě také lignin a působí in
tenzivní bílou hnilobu dřeva. Tento znak lze velmi dobře využít při terénním
určování a spolehlivě tak vyloučit podobné druhy rodů Antrodia nebo
Fomitopsis, které působí hnědou hnilobu dřeva. Pilát tehdy mimo jiné také v
poznámce uvedl, že outkovka neladná tvoří přechod mezi bělochoroši (tehdy
řazenými do rodu Leptoporus') a outkovkami ( Trametes) a sám tuto houbu do
konce dvakrát popsal jako nový druh, a to pod jmény Leptoporus bulgarictis
Pilát a Leptoporus dalmaticus Pilát (Kotlaba et Pouzar 1988).
Přestože mikroskopicky je outkovka neladná, stejně jako ostatní druhy
rodu Dichomitus, velmi charakteristická rozvětvenými vegetativními hyfami,
makroskopicky se někdy velmi podobá několika dalším druhům chorošů, s
kterými může být v terénu zaměněna. Mikroskopické vyšetření je tedy v přípa
dě určování tohoto dnihu nezbytné.
Tvarem a zbarvením nejvíce podobné mohou být plodnice outkovky
žlutavé - Diplomitoporus Jlavescens (Bres.) Doman., rostoucí také na borovi
cích. Povrch klobouků tohoto druhu však bývá více chlupatý a zejména u star
ších plodnic často od řas zelenavě zbarvený. Plodnice bývají také celkově po
někud drobnější. Kromě absence již zmíněných rozvětvených hyf se tento
dnih liší také menšími výtrusy.
Dosti podobné a téměř stejně zbarvené plodnice může někdy na bo
cích a spodních částech ležících kmenů tvořit i troudnatec pásovaný - Fomi
topsis pinicola (Sw.:Fr.) P. Karst.; máme na mysli mladé, prvním rokem rostou
cí plodnice. Tento druh však již v terénu můžeme snadno rozeznat podle sil
ného, charakteristicky nakyslého pachu, nápadně tužší konzistence dužniny a
již zmíněné hnědé hniloby dřeva.
Makroskopicky poněkud podobné jsou také plodnice outkovky řadové
- Antrodia serialis (Fr.) Donk. Tento druh, stejně jako předcházející, však lze
již v terénu odlišit podle hnědé hniloby dřeva a celkem příjemné houbové vů
ně. Kromě již zmíněných větvených vegetativních hyf outkovky neladné jsou
však mikroznaky A. serialis velmi podobné a při mikroskopování pouze hy
menia a výtrusů by oba druhy mohly být velmi snadno zaměněny. Nelze proto
vyloučit, že některé z herbářových položek A. serialis, pocházející z borovic,
mohou být ve skutečnosti D. squalens.
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Outkovce neladné poněkud podobné plodnice tvoří též pórnatka popelavá - Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich, rostoucí také velmi často na
borovicích. Tento druh může kromě typických čistě bílých nebo popelavě
zbarvených plodnic tvořit i plodnice krémově nebo až bledě slámově zbarve• né. Plodnice však jsou vždy jenom rozlité a snadno se již v terénu poznají
podle charakteristického pachu, poněkud připomínajícího pach rybniční vody.
Mikroskopicky se pak pórnatka popelavá prozradí v KOH rozpustnými skele
tovými hyfami a poměrně silnou amyloiditou, patrnou již při přípravě prepará
tu v Melzerově činidle. Jak nás však upozornil dr. Pouzar, problém amyloidity
hyf je třeba studovat i v případě outkovky neladné, neboť podle jeho zjištění
mohou některé exempláře této houby mít tkáň amyloidní, jiné neamyloidní.
Pro tato studia je však třeba nahromadit větší množství materiálu z nižných lo
kalit, v nižném stadiu vývoje apod. Proto tento článek by jednak měl naše mykology na oulkovku neladnou upozornit, jednak by měl být jakousi výzvou k
pomoci získat další sběry tohoto velmi vzácného choroše.
Nové lokality Dichomitus squalens:-.
Moravia: Mohelno ťdistr. Třebíč), area tutá "Mohelenská hadcová step", Pinus
sylvestris - in codice, 27. IV. 1994, leg. V. Antonín, det. P. Vampola (BRNM).
Slovacia: Plavecký Štvrtok (distr. Bratislava - vidiek), Kamenný mlýn, Pinus
sylvestris - ad tnincum emorruum, 4. VII. 1988, leg. et det. J. Vlasák (herb. J.
Vlasák 8807/2, 3, 4), ibid. 9 VII. 1994 (herb. 9407/2); Lakšarská Nová Ves
(distr. Senica), Pinus sylvestris - ad tnincum iacentem, 18. VI. 1994, leg. et det.
P. Vampola (MJ 246/94).
Literatura
Kotlaba F. (1984): Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů (Polyporales s. 1.) v
Československu. - 194 p., 123 mappae in append., Praha.
Kotlaba F. et Pouzar Z. (1988): Type studies of polypores described by A. Pilát
- I. - Čes. Mykol., Praha, 42: 129 - 1.36.
Pilát A. (1936-42): Polyporaceae - Houby chorošovité. - In: Kavina K. et Pilát
A. (red.), Atlas hub evropských 3 :1 - 624, 374 tab., Praha.
Vladimír A n t o n i n , Petr V a m p o l a and Josef V l a s á k : The new
collections o f Dichomitus squalens in Moravia and Slovakia

Dichomitus squalens (Karst. ) D. Reid is a very rare polypore in Central Europe
and only 3 localities have been known from the territory of the former Cze
choslovakia till now. There are three new localities - one in Moravia and two
in Slovakia - are reported in this paper. Some features of some similar species
are discussed.
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Outkovka neladná - Dichomitus squalens (Karst.) D. Reid: A) stromkovitě vět
vená vegetativní hyfa, B) výtrusy. Del. P. Vampola
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TERČKA ČÍŠKOMILNÁ - LANZIA ECHINOPHILA V ČECHÁCH

František K o t l a b a
Lanzia echinophila (BulLFr.) Korf, v literatuře uváděná častěji jako
Rutslroemia echinophila (BuIl.:Fr.) Holin., byla dosud známa v České republi
ce z jižní Moravy a z jihu Slovenské republiky, avšak nikoli z Čech (dr. M. Svrček, viva voce). Podle nejnovější Palmerovy práce (Palmer 1994) však existuje
jeden starší sběr tohoto druhu z Čech, o němž proto podávám bližší informaci.
V citované práci se J. T. Palmer zabývá výskytem druhů čeledi Sclerotiniaceae na ležících starých loňských číškách plodů kaštanovníku jedlého
(Castanea sativa); většinu z nich vypěstoval v kulturách ze sebraných číšek a
jen menší část měla apothecia vytvořena již při sběru v terénu. Stejně jako mykologové z jiných zemí i my jsme mu před léty zasílali materiál k jeho studiím
(já konkrétně z Prahy a z Pmhonic, ale i z jiných lokalit v Čechách a na Slo
vensku). Terčku Sydowovu - Rutstroemia sydowiana (Rehm) White s výtrusy
jen 12-16 pm dlouhými uvádí Palmer (1994) na základě mých sběrů z Prahy
6-Veleslavína, Na Petřinách (17.X. 1964) a z Průhonického parku u Prahy
(2.XI. 1965), avšak dnih Lanzia echinophila, která má výtrusy dlouhé 16-20
pm, pouze z "Public gardens" (tj. z parků, zahrad), 21X1966, leg. F.K. Není
tam tedy vůbec uvedeno - patrně omylem - místo výskytu (město, obec); já
jsem o tom nenalezl žádnou poznámku ani ve svém terénním zápisníku, ani v
korespondenci z té doby. Napsal jsem proto příteli J. T. Palmerovi (Sutton
Weaver near Runcorn), který mi odpověděl, že je to sběr z Průhonického par
ku u Prahy (jedná se o místo zvané "U jedlých kaštanů" nedaleko známého
"Glorietu") a zároveň mi zaslal polovinu dospělé plodničky pro herbáře. Je to
zatím jediný doložený údaj o výskytu terčky číškomilné v Čechách; doklad je
uložen jednak v soukromém herbáři J. T. Palmera pod č. 3108 v Anglii, jednak
u nás v herbáři mykologického oddělení Národního muzea v Praze (PRM
756779).
Podle jiné Palmerovy práce (Palmer 1993) je houba Lanzia echinophila
známa z celé řady evropských států včetně České republiky (Morava) a Slo
venské republiky, a to nejen z číšek plodů kaštanovníku jedlého, nýbrž i ně
kterých druhů dubů, zejména jihoevropského dubu ceru (Qttercus cerris), kde
roste - stejně jako u kaštanovníku jedlého - na ležících ostnitých číškách. Při
rozený výskyt tohoto svým rozšířením submediteránního dubu zasahuje na se
ver až na jižní Slovensko a jižní Moravu, zatímco v Čechách je zcela výjimečně
vysazován; proto je výskyt terčky číškomilné soustředěn na jižní Moravu a Slo
vensko a v Čechách byl zaznamenán jen na kaštanovníku jedlém, který je vy
sazován přece jen poněkud častěji. Při podrobnějším sledování může být terčka číškomilná nalezena nejen na dalších lokalitách v Čechách na kaštanovníku
jedlém, nýbrž možná i na číškách dubu ceru.
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Lanzia (Rutstroemia) ecbinophila tvoří drobné plodničky, které jsou
zprvu číškovité a později téměř terčovitě ploché, 3-10 mm široké, uvnitř červenavě hnědé až skoro černohnědé, zevně světle hnědavé a drobně vrásčité, se
stopkou 3-12 mm dlouhou a 0,5-1,5 mm širokou, stejně zbarvenou jako vnější
část plodnice. Askospóry jsou úzce elipsoidní, prohnuté, až se třemi septy,
16-20 x 4,5-6 pm velké.
Růst na ostnitých číškách kaštanovníku jedlého a dubu cent terčku číškomilnou už ekologicky dostatečně charakterizuje, takže její hledání v terénu
nečiní žádné zvláštní potíže, zejména za předpokladu, že je nám známo, kde
rostou výše zmíněné dřeviny.
Někteří z mykologů a mykoložek si možná vzpomenou, že jsme obdi
vovali bohatý, krásně vyvinutý materiál terčky číškomilné (navrhuji pro ni toto
druhové jméno) na jedné z exkurzí VIII. celostátní' mykologické konference v
Brně před šesti roky, a to 31.VIII.1989 na lokalitě Rendezvous u Valtic; rostla
tam masově na číškách dubu ceru (viz Antonín 1990).
Literatura

Antonín V. (1990): Seznam druhů nalezených v průběhu exkurzí VIII. celostát
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František K o t l a b a : L an zia echinophila in Bohem ia

The first and only collection of Lanzia echinophila (Bull.:Fr.) Sacc. was publis
hed by Palmer (1994) from Bohemia (Czech Republic). The locality is in the
public garden "Průhonický park" near Praha (Prague), where it was collected
on old burrs of Castanea saliva in 1966.

OMPHALINA CYANOPHYLLA ROSTE V ŽOFÍNSKÉM PRALESE

František T o n d 1
Předseda mykologického klubu Jihočeského muzea v Českých Budějo
vicích ing. Tomáš Papoušek provádí již několik let v pravidelných čtrnáctiden
ních nebo kratších intervalech soustavný průzkum hub rostoucích v naší nej
starší přírodní rezervaci, v Žofínském pralese v Novohradských horách. Dne
18. 6. 1994 zde poprvé nalezl a určil velmi vzácnou houbu kalichovku namod-
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ralou -Omphalina cyanophylla (Fr.) Quél. V pralese se objevila vždy na jed
nom a témže místě na ležícím kmenu jedle porostlé mechem ve středně po
kročilém stadiu rozpadu. V roce 1994 byla zde spatřena celkem pětkrát, a to
při návštěvě 18. VI., 27. VIII., 3- IX., 11. IX. a 28. IX. Vždy několik piodniček
se objevilo za vlhkého počasí po dešti. Největší množství plodnic, celkem 11,
bylo nalezeno 11. IX. 1994. Jedná se s největší pravděpodobností o první ná
lez tohoto velice vzácného druhu na území České republiky. Ze Slovenska ci
tuje Cejp (1936) sběr Kalchbrennerův z roku 1868 z blíže neurčené lokality
"Spiš".
Kalichovka namodralá je známá z několika málo zemí Evropy a ze Se
verní Ameriky. Všude je nalézána velmi sporadicky, a to i přesto, že je sice
drobným, avšak velmi nápadným druhem. Ve zbarvení je značně proměnlivá,
takže některé popisy uvedené v literatuře mohou zachytit jen určitou fázi její
ho ontogenetického vývoje nebo zbarvení ovlivněné momentálním stavem po
časí.
Omphalina cyanophylla byla poprvé popsána ne zcela přesně roku
1863 E. Friesem ze Švédská. O devět let později ji nezávisle na E. Friesovi nao
pak velmi výstižně popsal ze Severní Ameriky C. H. Peck jako Agaricus
(Omphalia) lilacinns. Později její druhové jméno přejmenoval na A. lilacifolius. Některými mykology byla později řazena i do jiných rodů. V literatuře je
uváděna pod těmito synonymy: Agaricus ( Omphalia) cyanophyllus Fr.
(basionym), Agaricus (. Omphalia) lilacinns Peck, Agaricus (Omphalia) lilacifolius Peck, Omphalia lilacifolia Peck, Omphalina lilacifolia (Peck) Murrill,
Clitocybe lilacifolia (Peck) Singer, Mýcena lilacifolia (Peck) A. H. Smith.
Ve vyčerpávajícím příspěvku k tomuto druhu uvedeném v práci autorů
G. J. Krieglsteinera a M. Enderleho (Krieglsteiner et Enderle 1987) jsou uvede
ny poznámky k popisům některých mykologň a hlavně vyčerpávající přesný
popis a dokonalá reprodukce Enderleho diasnímku pořízeného z nálezu na
území Bavorska na jednom a -témže místě dne 28. VI. 1986 a 29. VI. 1986.
Tentýž snímek použil B. Cetto v 7. díle svých "I funghi dal vero" (obr. 2770).
Z ekologického-hlediska se jedná o dřevní druh houby rostoucí na
padlých kmenech jehličnanů, jedlí a smrků, které se nacházejí v určitém stupni
rozpadu. Fruktifikuje za vlhkého počasí, především po dešti. Není vázána
svým výskytem na horské buko-smrko-jedlové pralesy, jak je tomu v případě
nálezu od nás. Například na území bývalé NDR je znám jediný nález, a to z
16. X. 1975 z Jennaer Forst, asi 2 km západně od Jeny. Podobně je tomu v pří
padě dosud známých třech nálezů z území NSR. Přesto hlavní oblastí rozšíření
v Evropě zůstávají vyšší horské polohy a Skandinávie. Favre (I960) dokonce
uvádí nálezy ze Švýcarského národního parku z výšky 1900 m a 2000 m n.m.
V dostupnější literatuře z tohoto století je uveden stručný popis tohoto
druhu u Rickena (Ricken 1915), Piláta (Pilát 1951), Kiihnera a Romagnesiho
(Kühner et Romagnesi 1953) a velmi stručně u Michaela-Henniga-Kreisela
(Michael, Hennig et Kreisel 1987). Moser ji v žádném vydání svých "Die Röhr
linge und Blätterpilze" v edici Kleine Kryptogamenflora neuvádí.
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Stručný popis: Klobouk v dospělosti až 3,5 cm široký a 1 cm vysoký,
na středu vždy nápadně prohloubený, do 2/3 průsvitný, deštníkovitého tvaru,
povrch v mládí žlutookrově zbarvený s olivově-karamelovým nádechem, u
starších plodnic a za chladného počasí povrch klobouku se zbarvuje výrazně
olivově hnědě až modrozeleně. Lupeny na třéň sbíhavé, v mládí nápadně růžovofialové, u starších plodnic až modrofialové se světlejším ostřím. Třeň až
3,5 cm dlouhý a 1,5-2,5 mm široký, jasně okrově žlutý, na bázi s myceliem
zbarveným jako lupeny. Za vlhkého počasí jsou plodničky nápadně slizké.
Rostou jednotlivě nebo v malých trsech. Doklad o tomto nálezu je uložen ve
sbírkách Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (CB).
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František Tondi: Om phalina cyanophylla in the Žofin virgin forest

This article summarizes findings of a very rare fungus Omphalina cyanophylla
(Fr.) Quél. - found and determined by Ing. Tomáš Papoušek on the locality of
the Žofin virgin forest, which is a part of the Novohradské hory - Mts. in the
South Bohemia. During the year 1994 this fungus was discovered growing on
a prone, moss-covered fir tree log altogether five times: 18. VI., 27. VIII., 3IX., 11. IX., and 28. IX. 1994, always during wet period after rain. It represents
probably the first finding in the Czech Republic. These specimens are identical
in description with fungi published by M. Enderle in Krieglsteiner et Enderle
(1987). Collected specimens are preserved in the herbarium of the South Bo
hemian Museum in České Budějovice (CB).
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LÉKAŘSKÁ MYKOLOGIE
ERGOTIZMUS - HYGIENICKÝ A ZDRAVOTNÍ PROBLÉM SOUČASNOSTI ?

Vladimír O s t r ý a Jiří R u p r i c h
Ergotizmus je prvním příkladem onemocnění, které bylo spojováno s
toxickými produkty hub - mykotoxiny. Námelové mykotoxiny (někdy také
označované jako alkaloidy) jsou látky obsažené v námelu (Secale comutum),
tj. v žitných zrnech pozměněných parazitickou vřeckovýtrusou houbou paličkovicí nachovou Clavicepspurpurea.
Napadená rostlina žita bývala dříve nazývána "svatojánské žito". V ná
melu se vyskytuje řada látek, které se liší intenzitou svých účinků. Chemicky
to jsou deriváty kyseliny lysergové a dělí se na skupinu toxinů ergotaminového (ergotamin, ergosin), ergotoxinového (ergokristin, ergokryptin, ergocornin)
a ergometrinového (ergobasinového) typu (ergometrin). Kromě alkaloidů ob
sahuje námel mnoho dalších látek: např. acetylcholin, aminy, oleje a barviva
(sklererythrin, ergochrysin, ergoflavin).
Charakteristika otravy
Ergotismus se manifestuje ve dvou formách jako gangrénózní (typický
pro oblast jihozápadní Evropy) a konvulzivní (typický pro oblast severový
chodní Evropy). Gangrénózní forma je někdy označována názvem "oheň sv.
Antonína" - Ignis Sancti Antonii. Název vznikl podle řádu sv. Antonína, který
založil roku 1089 papež Urban II.. Řád se měl starat o nemocné ergotismem.
Onemocnění bylo pokládáno za "boží trest". Gangrénózní forma je charakteri
zována na začátku pocitem pálení a štípání v rukou a nohou a končí progre
sivním omezením průtoku krve do končetin, uší, nosu s následnou nekrozou
a ganrénou.
Konvulzivní forma je charakterizována nervovými příznaky, které začí
nají halucinacemi. Diagnóza může být někdy obtížná, protože mnoho sympto
mů se nemusí ve všech případech vyskytovat. Děti a dospívající jsou mnohem
citlivější než dospělí (při epidemii v Etiopii bylo 80 % obětí ve věku 5 -3 4 let).
Podle současných znalostí jsou symptomy akutního a mírného konvulzivního
ergotismu:
- mírné závratě, pocit tlaku v čelní oblasti hlavy, únava, deprese, nauzea s nebo bez zvracení, bolesti v končetinách a bederní oblasti, které mohou
dělat potíže při chůzi.
- ve vážnějších případech se objevují pocity mravenčení, chládnutí
končetin, klonické křeče končetin, tonické křeče končetin, jazyka a mimických svalů. Někdy bývá renální spazmus a zástava močení.
- v nejzávažnějších případech má pacient epileptiformní křeče a mezi
záchvaty "vlčí" hlad. Může ležet bez pohybu 6 - 8 hodin a pak trpět kožní ana-
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stezií, paralýzou horních končetin, záškuby paží, deliríem a ztrátou řeči. Paci
ent může zemřít třetí den po nástupu příznaků.
Historie otrav
Námel má v lidských dějinách důležitou úlohu jako původce hromad
ných otrav při konzumaci potravin z kontaminovaného obilí. Je pravděpodob
né, že již aténský mor z r. 430 př.n.l. byl takovou otravou.
Ve střední Evropě byly popsány epidemie ergotizmu kolem roku 1200
i dříve. Klimatické podmínky (vlhko a chladno) byly vhodné pro růst parazitické houby Clariceps purpurea nejen ve Francii, Německu, Polsku, u nás, ale i
ve Velké Británii a v Irsku. Do roku 1879 bylo v Evropě známo 306 epidemií
ergotizmu. Poslední popsaný případ ergotizmu byl ve Francii v roce 1950.
V Severní Americe se diskutuje epidemie konvulzního ergotizmu v
souvislosti s čarodějnickými procesy, z nichž nejznámější byl salemský na úze
mí států Massachusetts a Connecticut v roce 1692. Jak bylo zmíněno výše, řada
popsaných symptomů, které charakterizují oba typy ergotizmu, byla popsána
v soudních zápisech z procesu s osobami nařčenými z čarodějnictví, ať už se
to týkalo zrakových vizí, křečí nebo pocitů píchání, štípání nebo kousání. Řa
da psychologů a demografických historiků se retrospektivně pokusila tuto hy
potézu ověřit a dnes je téměř jisté, že příčinou onemocnění bylo skutečně žito
s námelem, které se v té době v uvedených oblastech pěstovalo.
Epidemie ergotizmu se vyskytují v současné době v Africe (např. v Eti
opii) a v Asii (např. v Indii).
Původce otravy:C/rtr/ceps'purpurea (Fr.) Tul. - paličkovice nachová
Taxonomické zařazení: třída: Ascomycetes, podtřída: Ascomycetidae, řád: Hypocreales, čeleď: Clavicipitaceae.
Vývojový cyklus:
V klase se místo zrna vytvářejí velká černá nebo temně fialová sklerocia (růžky) námel (viz obr.Xe), stádium, ve kterém houba přezimuje. Při do
zrávání vypadávají sklerocia z klasu na zem a tam přezimují. Na jaře na nich
vyrůstají oranžové paličky složené z dlouhé tenké stopky a kulovité hlavičky stroma (f), které obsahuje drobné plodničky, uvnitř kterých jsou vřecka s vlák
nitými výtrusy (k). V době kvetení žita jsou otvory plodniček výtrusy vymršťovány a unášeny větrem a dostávají se do kvetoucích klasů. Tam výtrusy vyklíčí
v mycélium (m), které proniká do spodní šásti napadeného klásku, prorůstá
ho a za čtyři dny po napadení žita se na povrchu semeníků vytváří podhoubí
houby (d), na kterém se odškrcují drobné, oválné, bezbarvé výtrusy. Současně
houba vylučuje na povrchu semeníků sladkou šťávu lákající hmyz, který na
povrchu těla roznáší konídie na jiné semeníky a rozšiřuje nákazu. Toto konídiové stádium je známé pod jménem Sphacelia segetum. Později se ze semeníku
vytvoří černá nebo temně fialová sklerocia - námel (e) a vývojový cyklus se
opakuje.
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Vhodné podmínky pro růst:
a) Půdy - vlhké, kyselé, písčité, nově obdělávané
b) Klimatické podmínky - chladné zimy s následným chladným a vlhkým růs
tovým obdobím.
c) Chybná nebo neprováděná agrotechnická opatření.
Hostitel a zdroj námele: obilniny (především žito, méně často ječmen, oves a
pšenice); trávy (pěstované a plané - lipnice luční a kostřava červená a druhy z
rodu Loliutti).
Hygienicko - toxikologické hodnocení:
Ve světě jsou z hlediska obsahu námele limitovány cereálie (obilniny)
sloužící k výživě lidí. V Indii jsou vytvořeny regulační opatření pro výskyt ná
mele v cereáliich a je navržen limit 0,01 % (1 námel na 10000 zrn).
Marth (1990) popisuje, že v některých zemích se toleruje výskyt náme
lu v zrninách od 0,1 - 0,15 %. Při příjmu 500 g chleba, vyrobeného z tohoto
obilí za den, by byl člověk vystaven 0,5 - 0,75 g námele.
Jiné zdroje popisují, že 0,1 - 0,2 % obsahu námele v potravinách nebo
krmivech již působí toxicky.
V USA jsou obiloviny kontrolovány U.S. Department of Agriculture,
který klasifikuje zrniny na dvě skupiny, s námelem (do 0,3 %) a bez námelu
(nad 0,3 %). Zrniny, které mají být použity jako potravina, musí být důkladně
přečištěny vzduchovou separací.

14

U nás byla zkoušena i metoda flotační, založená na odlišné specifické
hmotnosti napadených zrn. Jako flotační roztok byla zkoušena melasa. Che
mická stabilita námelových toxinů je při skladování zrnin asi 18 měsíců. Toxiny přecházejí do mateřského mléka i mléka hospodářských zvířat.
Průkaz otravy námelem je možné stanovit chemickými metodami (TLC,
spektrometrie), např. izolací barviva Sklererythrinu v žaludeční šťávě či v mou
ce. V posledních letech se využívají imunochemické metody (ELISA). K uvede
né problematice zazněl na 7. mezinárodním kongresu divize mykologie v Pra
ze příspěvek p. Shelbyho z Departmentu of Plant Pathology, Aubum Universi
ty, Alabama, o vývoji protilátek proti námelovým alkaloidům a jejich využití v
ELISA soupravách pro testování zemědělských produktů rostlinného původu.
Prevence a ochrana rostlin
V odborné fytopatologické literatuře se nevěnuje Claviceps putpiirea
velká pozornost z hlediska její hospodářské významnosti u žrnin a trav. Sklěrocia námele, nebo jeho úlomky způsobují technické problémy při čistění se
men pěstovaných zrnin a trav. Je nežádoucí zkrmování zbytků po čistění zmiň
v živočišné výrobě. Na dmhé straně je námel významnou surovinou pro far^
maceutický průmysl.
Z ochranářského hlediska je doporučována řada opatření agrotechnic
kého a mechanicko-fyzikálního charakteru:
- včasná podinítka, hluboké zapravení sclerocií do půdy, střídání plo
din v osevním postupu, prostorová izolace, třídění a čistění zrna, pečlivé čistě
ní osiva, použití osiva bez úlomků námele, použití bioparazitů námele, che• mický způsob ochrany - moderní fungicidy, např.Tilt ¿50 EC, apod.
Závěr
Výsledkem kontrolní činnosti prováděné U.S. Department of Agricultu
re je skutečnost, že v USA je onemocnění ergotizmem lidí vzácné. Vyskytuje
se však někdy u skotu.
Riziko onemocnění člověka ergotizmem po konzumaci cereálních po
travin je v našich podmínkách, při dodržování všech uvedených zásad a na zá
kladě současných znalostí, mininální. Může k němu však dojít při hrubém po
rušení správné zemědělské a technologické praxe během pěstování a zpraco
vání obilovin.
Z hlediska možné expozice jsou pak více ohrožena hospodářská zvířa
ta, např. v hospodářstvích s nedostatečnou krmivovou základnou, kde jsou
zkrmovány zbytky po čistění zrna, nebo při pastvě, kdy jsou traviny kontami
novány námelem.
Dalším potencionálním zdrojem pro člověka by mohly být výrobky z
dovozu na bázi žita, a to z oblastí, kde zemědělství a jeho kontrola není na
nejlepší úrovni. Proto lze v případě dovozu podobných výrobků doporučit
kontrolu na obsah námelových mykotoxinů povahy alkaloidů.
Literatura je k dispozici u autorů
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Vladimír O s t r ý a Jiří R u p r i c h: Ergotismus - recent hygienic and
health problém? A revviev.

________________________ OCHRANA HUB________________________

ZMĚNY V OCHRANĚ VELKÉHO VRCHU

Merbcrl T i c h ý
Podobně jako mnoho zástupců naší fauny a flóry se v posledních le
tech stávají stále vzácnějšími i některé dmhy velkých hub. Platí to zejména pro
xerothermní druhy z okruhu modrajících hřibů (Boletas sotanas, B.
psendosatanas, B. radicaos) a submediteránních muchomůrek (Amanila
stmbili/onnis, A. beckerii, A. echinocepbala, A. solitaria).
Z tohoto hlediska je jednou z nej význačnějších lokalit Velký vrch na
okrese Louny (I louda & Tichý 1988), která patří mezi první lokality u nás, kde
jsou hlavním důvodem legislativní ochrany velké houby. Vzhledem ke změ
nám v posledních letech není bez zajímavosti, jak tato ochrana probíhala.
Dne 1. října 1989 byl Velký vrch u Vršovic (23,28 ha) vyhlášen vyhláš
kou bývalého ONV v Lounech za "Chráněný přírodní výtvor" za účelem ochra
ny vzácných teplomilných druhů hub. Byl vypracován ochranný režim a na
okraji lokality byla členy Českého svazu ochránců přírody instalována infor
mační tabule. V roce 1992 byla tato lokalita přeřazena podle vyhlášky č.
395'1992 Sb. do kategorie "Národní přírodní památka", přičemž důvod ochra
ny zůstal zachován a ani na ochranném režimu se nic nezměnilo.
V rámci restitucí však byla tato lokalita koncem roku 1992 vrácena pů
vodním majitelům, takže se vlastně stala první "soukromou" mykologickou ná
rodní přírodní památkou. I když ani v tomto případě nedošlo ke změnám v
ochranném režimu, po obvodu lokality se objevily tabule s nápisy "Soukromý
majetek" nebo "Pozor, střeženo psy". Většina veřejnosti i mykologii však toto
upozornění nerespektovala.
K poslední změně dochází v současnosti. Podle zákona č. 229/1991 Sb.
za použití zákona č. 20/1987 Sb. mají být "národní přírodní rezervace" a
"národní přírodní památky" vykoupeny fondem Českého ústavu ochrany pří
rody (ČÚOP). V případě Velkého vrchu u Vršovic se jedná zhruba o částku 2
miliony korun. Vzhledem k tomu, že ani v tomto případě nebude změněn
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ochranný režim, lze předpokládat, že i pro budoucnost je na této lokalitě
ochrana vzácných druhů hub zajištěna.
Literatura

Houda J. & Tichý H. (1988): Velký vrch u Vršovic. Chráněná mykologická lo
kalita. - Louny.
Herbert T i c h ý : Changes in the preservation o f Velký vrch

Author describes the changes in the preservation of the nátuře reserve Velký
vrch near Louny ( Bohemia, Czech Republic) since 1992.

PŘÍRODNÍ PARK DŽBÁN - ÚTOČIŠTĚ VZÁCNÝCH HUB

Josef H o u d a
Mohutný lesnatý komplex Džbán, ležící uprostřed intenzivně obděláva
né krajiny v blízkosti Prahy mezi městy Louny, Slaný, Kladno, Nové Strašecí,
Rakovník a Žatec, upoutává stále více pozornost ochranářů přírody a všech
milovníků nepomšené krajiny.
Džbán zůstal ostrovem zdravé přírody a životního prostředí do dneš
ních dnů. Zachoval si svůj autentický krajinný ráz i přesto, že do něho hlubo
ko zasahuje chmelařské Podlesí. Nikterak to však nesnižuje jeho krajinářskou,
estetickou a přírodní hodnotu svými chmelnice, česačkami a sušárnami. Je ob
lastí se vzácnou a zajímavou lesní flórou a faunou, která je zde chráněna pou
ze na pěti lokalitách. Lesy jsou v současné době nedocenitelným bohatstvím
pro zdraví lidí i krajiny.
Vyhláškou ze dne 21. 3- 1994 rozhodly Okresní úřady v Lounech, Ra
kovníku a na Kladně o zřízení Přírodního parku Džbán s účinností od 1. 5.
1994. Přípravné práce k tomuto aktu probíhaly na odborech životního prostře
dí a ochrany přírody již několik let ve spolupráci s tehdejším Českým ústavem
ochrany přírody ve střediscích v Ústí n. L. a v Praze.
Vymezení parku: Přírodní park Džbán se rozkládá ve větší části na
okrese Louny (výměra 20 378 ha) a přesahuje dále do okresů Rakovník a
Kladno. Celková výměra parku činí 41 578 ha. Severní část parku leží v okresu
Louny a zasahuje do katastrů 44 obcí, jižní část v okresu Rakovník tvoří jeho
hranice v katastru deseti obcí a východní část leží v okresu Kladno a jeho hra
nici vymezují katastry 16 obcí.
Poslání parku: Jde o zachování rázu krajiny džbánské křídové tabule s
významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geo
morfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru, faunu a rozptýlenou
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mimolesní zeleň, při umožnění línosného turistického využití a rekreace i
únosné urbanizace pro stabilizaci života a hospodaření v obcích. Nedílnou
součástí přírodního parku jsou již dříve vyhlášená chráněná území Džbánu:
NPP (národní přírodní památka) "Bílichovské údolí" - ochrana vzácného bota
nického reliktu - kýchavice černé ( Veratnun nigrům), PP (přírodní památka)
"Milská stráň" - ochrana teplomilné dřínové doubravy se vzácnými druhy rost
lin, NPR (národní přírodní rezervace) "Velký a Malý Štít" - ochrana skalních
společenstev (petrofyt) s medvědicí lékařskou (Arclostaphyllos uva-ursi), NPR
"Pochválovská stráň" - je pokračováním lokality přecházející do okresu Rakov
ník a PR (přírodní rezervace) "V bahnách" - ochrana významných slatinišť s ty
pickou květenou.
Až doposud byla veškerá ochrana věnována jen lesním společenstsatm
rostlin bez přihlédnutí k mstu a ochraně hub. Komplexní ochrana Přírodního
parku Džbán vyžaduje však v prvé řadě ochranu hub, neboť houby jsou přiro
zenými indikátory zdravé a neporušené přírody. To se v plné míře projevilo v
r. 1994 při neobvyklé nadúrodě hub, a to i -takových, o kterých se již soudilo,
že jsou na pokraji vyhynutí. Jako příklad uvádím z hřibů hřib satan (Boletus
salanas), h. přívěskatý (B. appendicnlatns), h. purpurový (B. rbodoxanthns),
h. plavý (B. impolihts), h. královský (B. regiits), h. koloděj (B. luridus), h. ko
vář (B. erythropHs), z ostatních hub např. šťavnatku březnovku (Hygrophonis
marznolus), klouzek tridentský zvaný měďák (Suillus tridentinus), který tvoří
na Džbánu nejpočetnější lokality v Čechách, bedlu ježatou (Lepiola hispidci).
rosolovec červený ( Tremiscus belrelloides), nidoušek uťatý (Rbodocybe
tnincata) a řada dalších.
Houby, stejně jako populace a společenstva ostatních organizmů, po
třebují účinnou ochranu. Nemůžeme je ovšem chránit samostatně, odděleně,
jednotlivě, ale vždy a jen jako celek, jako neoddělitelnou součást živé přírody.
Na Džbánu se střídá řada bohatých lesních ekosystémů, příznivých pro bohatý
růst hub. Jsou to např. olšiny, slatiny, rašeliniště, louky, bučiny, kulturní smrčiny, bory, teplé i kyselé doubravy, smíšené porosty, ale i travnatá a keřovitá la
da i lesostepní stanoviště. A všude tu rostou houby, kterým nebyla věnována
patřičná pozornost.
Pracovníci ochrany přírody až doposud věnovali velikou pozornost
studiu rostlin a živočichů a jejich ochraně, jejich komplexní inventarizaci a ma
pové dokumentaci. Do této akce však nebyly zahrnuty houby. V tomto směru
čeká veliká a radostná práce pro mykology v podobě mykofloristiky a mapo
vání rozšíření hub v oblasti Přírodního parku Džbán.
J o sef H o u d a: Nátuře park Džbán, sanctuary o f rare fungi.

Author publishes an information about new nátuře park Džbán near
Praha, and reasons for a nátuře protection there including fungi.
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HOUBY V BASKICKÉ KUCHYNI

Antonín P ř í h o d a
Baskická oblast v severovýchodním Španělsku se podle zpráv sdělova
cích prostředků jeví v povědomí nezasvěcených lidí jako území teroristů usilu
jících o odtržení od Španělska. Přijedeme-li však z Francie na hranice se Špa
nělskem v tomto území, příjemně nás překvapí na celnici turistická informační
kancelář, která návštěvníkům věnuje krásně vypravené publikace na křídovém
papíře (podle přání v několika jazycích) o kulturních hodnotách a zvláštnos
tech baskické samosprávné oblasti: folklóru, tradici, přírodě, sportu, městech a
vesnicích, dějinách, umění a konečně i speciální gastronomii. Turista se pak s
potěšením zdrží např. před kostelem, kde mládež v baskických krojích čeká
na svatebčany, aby je uvítala svéráznou hudbou a náročným tancem. Na ná
břeží v městě San Sebastian (baskicky Donostia) pak může navštívit Stánek in
formující o kulturních akcích (a odmítající násilné činy skupiny baskických se
paratistů).
V publikaci o baskické gastronomii (v rozsahu 45 stran s přehlednou
mapkou baskické oblasti) zaujme mykologa čtvrtá kapitola o houbách v bas
kické kuchyni s barevnými fotografiemi hub i houbových jídel. V úvodu se pí
še, že baskická oblast, vlhká a bohatá na lesy, je zemí nadšených houbařů i
konzumentů hub, ačkoliv z nesmírného počtu druhů se jich sbíralo donedáv
na jen málo. Podává se tam stručný návod, jak obohatit kuchyni o přehlížené
houby, které lze sbírat celý rok a vyvarovat se přitom možných otrav. Houby
se tam upravují především grilováním nebo se smaženými vejci, koření se čes
nekem, doplňují se např. hlávkovým salátem, petrželovou natí a dalšími přílo
hami, omáčkami, krémy i jinými specialitami baskické 'kuchyně. Na prvním
místě je uvedena májovka, která je tak delikátní, že nepotřebuje koření a vše
obecně se jí grilovaná. Mírně osmažené a trochu tvarohem doplněné se jedí
velmi ceněné pravé hřiby, baskicky zvané "ontto beltzak" (Boletus ediilis). Gri
lování je vhodnou přípravou i pro rozmanité holubinky, mlženky, strmělku ve
likou (Clitocybe geolropa) i jako příloha nebo náplň do pečeného masa, do
omáček nebo jako samostatné jídlo. "Hitem" baskické kuchyně jsou špička
obecná, hnojník obecný, pečárka polní, čirůvka fialová, čirůvka dvoubarvá, ryzec pravý a mnoho dalších hub podle ročních období, nalezišť a houbařových
znalostí a zálib. Jako recept pro 10 osob je doporučeno jídlo z 1 kg májovek s
10 vejci na olivovém oleji, jemně osolených. Španělskou specialitou jsou pravé
lanýže, v tradiční kuchyni opomíjené, ale nyní pronikající do moderní kuchy
ně. Závěrem se píše, kdy a kde lze houby sbírat, koupit na trhu a jíst v restau
racích.
Na propagačních publikacích o baskické kultuře je heslo: "Přijeď a vy
právěj!". Proto sděluji tuto skromnou informaci z oboru mykologie.
a
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HOUBY BASKICKA - SETAS DEL PAIS VASCOS - EUSKAL-HERRIKO ZIZAK

Jan K u l h á n
V předchozím článku pana doc. A. Příhody se dovídáme zajímavosti z
baskické kuchyně, zvláště pak o využití hub v tamní kuchyni.
Houby v Baskicku nejsou však jen předmětem kulinárního zájmu, ný
brž existuje zde řada mykologických a přírodovědných společností a klubů.
Jednou z nejaktivnějších společností je Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi, která za podpory městských úřadů v San Sebastianu vydala v průběhu se
dmdesátých a osmdesátých let necelých 500 barevných tabulí (fotografií) hub
Baskicka ve 14 částech. S poměrně dobrou úrovní jsou zde zobrazeny houby od zcela běžných, přes zajímavé a vzácné až k několika velmi vzácným a málo
známým druhům. Text k jednotlivým druhům na samostatných listech křídové
ho papim je španělský. V baskičtině je pouze překlad názvu a tiráž, což je
značnou výhodou, neboť baskičtina a její původ dosud láme hlavu badatelům
v jazvkozpytném oboru a nalézti zde jakýkoliv záchytný bod či slovo jinému
jazyku blízké je evidentně nemožné.
Příznivci mykologie z Baskicka pořádají také časté výstavy hub - to
dobře znají mvkofilatelisté ze záplavy příležitostných razítek z těchto akcí.

ANOMÁLIA V RASTE DVOCH KOZÁKOV BŘEZOVÝCH - LECCINUM
SCABRUM

Milan B a b e j
Štátna prírodná rezervácia Dubová hora je jednou z takých lokalit, ktorá je hubársky velmi zaujímavá, ale aj riziková. Počas prechádzky ňou, móže
pri zmenšenej ostražitosti v každom okamihu dojsť k úrazu. Pravdivost tohto
tvrdenia mali možnost' posúdiť aj účastníci stretnutia českých a slovenských
mykológov v dňoch 22.9. až 29.9. 1990 na Sigorde. Nebezpečnost' tejto lokality
tkvie najma v tom, že sa nachádza na strmom svahu a podložie na niektorych
miestach je z kamenistej súte prikrytej listím a sem tam vyčnievajú aj velké okníhlé balvany. Lokalita sa nachádza v katastrálnom území Okružná, v okrese
Prešov (tu začína Slánské pohorie a ťahá sa južným smerom až ku Slánskému
Novému Městu s nejvyšším vrchom Šimonka 1092 m n.m.).
ŠPR merá 61,34 ha s nadmořskou výškou v rozpátí od 350 do 763 m
n.m. a tvoří ju južná expozícia lesa po právej straně potoka Šebastovka. Je to
dubový les s brezou a ojedinele aj borovicou na skeletnatom pódnom podloží
s bohatým zárastom rráv a hnibých machov. Vo východnej časti lokality je
spoločenstvo starých bučín a lipových javorín.
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Skeletnaté podložie tvoria andosolové pódy (prevážne zakyselené) na
andeziloch. Vyhlášená bola v r. 1983 v záujme ochrany a zachovania prirodzených spoločenstiev hustých dubin a bučín Slánských vrchov na vedecko-výzkumné naučné ciele. Lesný porast tvoří v prevažnej miere dub žltkastý
(.Qiterais dcilechcunpii Ten.), breza biela (..Betnla pendula Roth) a jarabina mukyňová - mukvňa (Sorbns aria /L./Crantz) v krovinatom poschodí. V bylinnom
podraste sú takmer všade přítomné trávy: chlpaňa hájna (Luzula nemorosá) a
smlz trsťovníkový (Calamagrostis amndinaced).
Keď som spomínal, že toto územie je z pohfadu mykológa zaujímavým, tnal som na mysli výskyt niektorých menej sa vyskytujúcich hub ako napr. hríb březový - Boletus betulicola (Vasilkov) Pilát et Dermek, korálovec bu
kový - Hericium clatbroides (Pallas: Fr.) Pers., pečeňovec dubový - Fistulina
hepatica (Schaeff.): Fr. s váčšími rozmermi než obvykle, ale i mnohé ďalšie.
Keď som sa vydal dňa 22. 9. 1993 na prechádzku do tejto lokality po
prístupovej ceste z Prešova do obce Podhradík, chcel som si tým připomenut'
třetic výročie od spomínaného stretnutia mykológov na Sigorde (začalo sa v
tomto dátume), ale najma s tužbou nájsť a tým aj potvrdit' si jeho rást v tomto
rajóne, hríba březového. Každý mój krok v lese po strměj stráni bol rozvážný
a oči ostražilo a bedlivo sledovali tu rastúcu vegetáciu, ale najma huby. Keď
som bol asi v 2Á3nách výšky kcrpca Dubová hora, t.j. asi v nadmorskej výške
500 m n.m., a zastavil som sa na vhodnom mieste, ktorým bola malá priehlbeninka, stáli predo mnou 2 březové kozáky - Leccinum scabmm (Bull.: Fr.) S.
F. Cray. Či stáli alebo ležali, to nech posúdi čitatel sám, pretože pohlad na ne
bol nezvvčajný. Spočiatku som tomu ani nechcel veriť, že vyrastajú z březové
ho klátika či odlomku z konára dlhého asi 22 cm, no až pozdejšie sa ukázal
tento nález ako nezvyčajný a to vtedy, keď som úlomok sprachnivelého koná
ra o hnibke asi 10 cm pozdvihol ze zeme a s ním aj oboch březových kozákov, které vyrastali jeden na jednu a druhý na druhou stranu úlomku. Hnědé
sprachnivelé dřevo obopínala biela celistvá březová korá ako ochranný obal,
ale zároveň aj ako izolácia od pódného substrátu.
Ideálne by bolo bývalo tento nález odfotografovať priamo na tvari
miesta ako najhodnovernejší dókaz, alebo pokusit’ sa v celistvosti to doniest
domov bez poškodenia, no ani jedno ani druhé nebolo možné, pretože huby
nefotografujem a zniesť ich dole ku dopravnému prostriedku bolo velmi ris
kantně z titulu možného poškodenia a rozpadnutia sa. A tak ostali len tužka,
papier a nožík ako dostupné prostriedky na nakreslenie nezvyčajného nálezu.
Nožík zohral velmi dóiežitu úlohu v tom, že pomocou něho sa mi po
dařilo urobit' pozdížny rez celým 22 cm dlhým odlomkom a na základe toho
som mohol naškicovať priebeh oboch zrástených kozákov. Vyzeralo tak, ako
znázorňuje obrázok:
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M = 1:5

\ --------22cm_____ J.
Pri pohíadě na tento nákres a s odstupom času sa mi množia nezodpovedané otázky, najma akým spósobom sa dostali vytrusy do dřeva, či prerástló
mycélium nějakým spósobom do úlomku a hlavně ako našli silu a možnosti
rastu v drevitom substráte a čo usměrnilo rást plodníc na jednu i druhu stranu
klátika?
Nech je už odpověď akákoívek a aj keď bude len domienkou, faktom
ostává vždy nevyspytatelná příroda a jej anomálie.

____________________________ OSOBNÍ

_______________________

ODEŠEL PROF. ĎR. IVAN MÁLEK

František K o t l a b a a Zdeněk P o u z a r
Dne 8. 11. 1994 zemřel v Praze po krátké nemoci ve věku 85 let profe
sor mikrobiologie na lékařské fakultě UK v Praze MUDr. Ivan Málek, DrSc.
(narozen 28. 9. 1909 v Zábřehu na Moravě). Celý život zasvětil především mik
robiologii, zejména studiu proměnlivosti a biologických a sérologických vlast
ností některých mikroorganizmů včetně bakterií, ale věnoval se též diagnosti
ce, sérologii a epidemiologii patogenních mikroorganizmů i studiu chemotera
pie a antibiotik. Se spolupracovníky zavedl a rozvinul zejména metodu konti
nuální kultivace mikroorganizmů, která byla dovedena až do průmyslového
využití.
Prof. Málek byl i vynikajícím organizátorem ve vědě. K jeho velkým
úspěchům na tomto poli patří založení (r. 1950) a dlouholeté vedení Ústřední
ho ústavu biologického v Praze 6-Dejvicích. Ten se r. 1962 rozdělil na několik
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samostatných ústavů a prof. Málek se stal ředitelem jednoho z nich, Mikrobio
logického ústavu ČSAV v Praze 4-Krči. Má také velké zásluhy na tom, že se
pod jeho vlivem u nás rozvinul do té doby opomíjený a přitom důležitý obor
experimentální mykologie. Na začátku padesátých let se významně podílel na
založení Československé akademie věd (ČSAV) a jejím počátečním i dalším
rozvoji.
Zemřelý jako významný akademik podporoval mykologii nejen v ústa
vech, které vedl, ale i na jiných pracovištích ČSAV. Byl členem řady meziná
rodních a národních společností, mezi nimi také Československé vědecké spo
lečnosti pro mykologii při ČSAV. Sám se zabýval nejen fyziologií mikroskopic
kých hub, nýbrž i makromycetv, a to zejména z praktického hlediska. Před ča
sem napsal do našeho časopisu pěknou vzpomínku pod názvem "Jak jsme
chodili na houby" o houbaření v mladých letech u strýce v lesích poblíž Hlin
ská v Čechách (Mykol. Listy no. 33: 25-26, 1989).
Životopis prof. I. Málka k jeho padesátým narozeninám z pera J. Macurv vyšel např. v České mykologii (13: 193-195, 1959) a tamtéž později doplněk
od A. Piláta (2.3: 145-146, 1969) a V. Šaška (38: 247, 1984): u prvních dvou
článků jsou portréty.
Zásluhy prof. Málka a jeho přátelský postoj k naší mykologii nám bu
dou jeho osobnost jistě ještě dlouho připomínat.
František K o t 1 a b a and Zdeněk P o u z a r: Professor Ivan Málek
(1909 -1 9 9 4 ) passed away.

ZPRÁVY Z AKCÍ, PROGRAMY
INFORMACE NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA PRO MIKRO
SKOPICKÉ HOUBY A TETICH TOXINY V POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCÍCH,
CENTRA HYGIENY POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ V BRNĚ. STÁTNÍHO
ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V PRAZE. Konzultační den "Nové poznatky v ob

lasti mykotoxinů a mikroskopických hub v potravinách"
Dne 30. listopadu 1994 se na Centru hygieny potravinových řetězců v
Brně uskutečnil konzultační den, který byl věnovaný novým poznatkům v ob
lasti mikroskopických hub a mykotoxinů v potravinách. Garanty konzultační
ho dne byli dr. Ruprich a dr. Ostrý, který je od 1. 12. 1994' pověřen vedením
Národního referenčního centra pro mikroskopické houby a jejich toxiny v po
travinových řetězcích. Akce se zúčastnilo celkem 90 odborníků z oblasti hu
mánní a veterinární hygienické služby aj. Akce byla pořádána ve spolupráci s
Národní referenční laboratoří pro mykotoxiny při KHS Plzeň a zúčastnila se jí
řada externích přednášejících - dr. Jesenská z Institutu klinické a experimen-
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tální medicíny v Bratislavě, dr. Paříková z NRL pro desinfekci SZÚ v Praze a
ing. Adensam z NRL pro mykotoxiny KIIS Plzeň. S úvodní přednáškou vystou
pil dr. Ruprich, který se vyjádřil k příspěvkům z denního tisku týkajících se
problematiky mykotoxinů ochratoxinu A v kávě a aflatoxinů v kojenecké
mléčné výživě a uvedl tyto skutečnosti na pravou mim. O aktuálních problé
mech mikroskopických hub v pracovním prostředí hovořila dr. Jesenská, která
přítomné seznámila s výsledky svého pracoviště. Ing. Adensam se vyjádřil k
výsledkům své NRL v oblasti stanovení mykotoxinů v různých potravinových
komoditách. Dr. Paříková seznámila přítomné s problematikou dezinfekčních
prostředků v potravinářských provozech se zaměřením na vláknité mikrosko
pické houby. V této souvislosti upozornila na velké množství dezinfekčních
prostředků na trhu a nevhodné aplikace některých prostředků, které jsou proti
vláknitým houbám naprosto neúčinné. V další části následovala prezentace fi
rem, která se týkala problematiky stanovení mykotoxinů a mikroskopických
hub, dezinfekčních prostředků a zařízení pro zpracováni vzorků.
Odpolední část zahájil dr. Ruprich přednáškou o výsledcích stanovení
vybraných fuzariových mykotoxinů v cereálních potravinách tzv. "zdravé výži
vy". Seznámil přítomné s výsledky, které jsme získali v pilotních studiích, při
testování cereálních produktů na deoxynivaletol a T-2 toxin a dále piva na deoxynivaletol.
Dr. Ostrý v prvním svém příspěvku informoval přítomné o průběhu a
obsahu 7. světového kongresu, který se konal v Praze v červenci 1994. V dru
hé přednášce přítomné seznámil s problematikou stanovení vláknitých mikro
skopických hub v potravinách z hlediska srovnání ČSN a doporučení komise
expertů v oblasti mykologie potravin.
Ing. Hanuš vystoupil se závěrečnou přednáškou o testování způsobi
losti laboratoří na stanovení mykotoxinů v potravinách a krmivech. V součas
né době se diskutuje otázka QA/QC a zajištění kvalitních analytických dat
(správných a přesných výsledků). Testování způsobilosti laboratoří přispívá k
prověřování jakosti laboratoře a k zajištění správných a přesných výsledků. Ty
to přístupy je potřebné zavést i pro oblast stanovení mikroskopických hub v
potravinách a krmivech.
Vzhledem k velkému zájmu o tuto akci (přes 90 účastníků) měl průběh
konzultačního dne spíše formu odborného semináře či konference. Proto bu
deme muset pro příště zvážit vhodnou formu podobných akcí (odbornou
konferenci s mezinárodní účastí, konzultační den pro skupinu odborníků v
počtu max. 20 osob, či odborné kurzy v počtu do 10 účastníků). Přednesené
příspěvky, které zazněly na konzultačním dnu, bychom chtěli vydat jako sou
část některého dalšího čísla "Zpráv centra hygieny potravinových řetězců".
Vladimír O s t r ý
SOUČASNÝ STAV, VYUŽITÍ MODERNÍCH METOD A PERSPEKTIVY STU
DIA RODU PENICILLIUM byl název celodenního pracovního semináře, který

dne 9. června 1994 uspořádala v Praze sekce pro studium mikroskopických
hub v ČR při ČVSM. Na semináři bylo předneseno celkem 9 příspěvků a to jak
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z oblasti nových teoretických poznatků v taxonomii, nomenklatuře a meto
dách studia tohoto rodu, tak o jeho aktuálním výskytu, produkci mykotoxinú
a významu ve zdravotnictví.
V úvodu přednesla A. Kubátová průřez historií rodu Pénicilliums, upo
zornila na změny v druhovém pojetí některých penicilií od doby vydání Pittovy monografie (1979)- Tématem příspěvku O. Fassatiové bylo Pénicillium
cbrysogenum jako nomen conservandum a některé další nomenklatorické
změny. Společný příspěvek A. Novákové a A. Kubátové se týkal studia rodu
Pénicillium v České a Slovenské republice a byl doplněn přehledem druhů
zjištěných na tomto území. O některých vzácnějších peniciliích, která jsou
uchovávána v brněnské Sbírce kultur mikroorganismů (CCM), informovala L.
Marvanová, která též podala přehled rodů podobných rodu Pénicillium. V pří
spěvku D. Veselého byli účastníci semináře seznámeni s výsledky detekce mykotoxinů u vybraných dnthů penicilií ve srovnání s publikovanými údaji dal
ších autorů. A. Tomšíková prezentovala výsledky několikaletého průzkumu za
bývajícího se podílem penicilií a dalších hub na respiračních onemocněních
pacientů u nás a upozornila též na patogenní dnth Pénicillium mameffei a je
ho rozšíření v jihovýchodní Asii. Zajímavý byl rovněž příspěvek Z. Jesenské o
výskytu a hospodářském významu termorezistentních teleomorf spojovaných s
rodem Pénicillium. J. Šimůnek upozornil na vliv toxinů zástupců r. Pénicilli
um na zdraví člověka a poruchy, které tyto toxiny mohou vyvolat.
V průběhu semináře byly na Petriho miskách demonstrovány vybrané
vzácnější druhy penicilií, druhy nově popsané z našeho území a ukázky do
plňkových živných půd, umožňujících využití fyziologických znaků pro deter
minaci.
Semináře se zúčastnilo 28 zájemců o projednávanou problematiku z
České i Slovenské republiky. Seminář přispěl k obnovení činnosti sekce, jejíž
desetileté trvání si připomeneme v příštím roce. Účastníci semináře i širší ve
řejnost jistě přivítají sborník z tohoto semináře, který by za předpokladu získá
ní finančního příspěvku měl vyjít ještě na sklonku letošního roku. Sborník bu
de možné objednat na adrese jednatele sekce (K. Prášil, Katedra botaniky PřF,
Benátská 2, 128 01 Praha 2).
Karel P r á š i l
KONGRESY MEZINÁRODNÍ UNIE MIKROBIOLOGICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
(TUMS4 V PRAZE 1994, V Praze se ve dnech 3 -8. července 1994 konaly dva

kongresy IUMS - 7. Mezinárodní kongres divize bakteriologie a aplikované mi
krobiologie a 7. Mezinárodní kongres divize mykologie. Byla to největší mezi
národní akce, která se kdy u nás konala (zúčastnilo se jí 2174 osob z asi 65
zemí), nad kterou převzali záštitu prezident České republiky Václav Havel a
- prezident Slovenské republiky Michal Kováč. Veškerá jednání probíhala v Pa
láci kultury. Program byl členěn do 71 sympozií a kolokvií a doplněn 1495
plakátovými sděleními - samotný sborník abstraktů má více než 600 stran.
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V cením našeho zájmu byly samozřejmě mykologické semináře a kolo
kvia, kterých bylo 27. Velká většina z nich, jak už napovídal název pořádající
organizace, byla věnována mikroskopickým houbám, ale v některých sekcích
(např. Současné trendy v taxonomii a nomenklatuře hub, Taxonomie bazidiomycetů; Taxonomie áskomycetů, Otravy vyššími houbami) si také zájemce o
makromycety přišel na své. Ze známých zahraničních mykologů jsme zde
mohli potkat např. F. Oberwinklera, R. Seegerovou (Německo), R. H. Petersena (USA), W. Gamse, R. A. Samsona (Nizozemí), D. L. Hawkswortha (Anglie),
O. E. Erikssona (Švédsko) a mnohé další. Naši mykologové přednesli celkem
14 referátů: z pracovníků věnujících se makromycetům zde přednesli své refe
ráty J. Holec a J. Klán.
Ve čtvrtek 7. 7. byla organizována terénní odborná exkurze, kterou
vedli Jan Holec společně s prvním autorem této zprávy. Podle předběžných
přihlášek mělo zájem asi 80 lidí, těsně před exkurzí nám organizátoři sdělili, že
poplatek za exkurzi (20 CHFr.) zaplatilo asi 55 osob, ale na sraz přišlo pouze
26 výhradně zahraničních účastníků. Jelikož se počítalo s 80 osobami, byly již
objednány dva autobusy, a tak hrstka přítomných jela pohodlně v téměř
prázdných autobusech. Cílem cesty byly Voděradské bučiny nedaleko Jevan
(klasická Velenovského lokalita). Zapracoval však zákon schválnosti - sotva
jsme přišli do lesa. začalo pršet. Poprvé po několika týdnech. Déšť zesiloval a
účastníci se dohodli, že zajdou do jevanské hospody přečkat déšť. Tam se ně
kteří rozhodli, že se jedním z autobusů vrátí do Prahy, zatímco dnihá, menší
skupina pokračovala po zmírnění deště v exkurzi. 1 přes dlouhotrvající sucho
bylo nalezeno asi 15 druhů makromycetů (např. Amanila mbescens, A. spissa,
Pleurolus pnlmonarins, Russnla cyano.xantha, Xemla rádieala aj.) a účastníci
byli očividně spokojeni. Zásluhu na tom měly však nejen houby, ale i krásné
Voděradské bučiny.
Pro několik účastníků kongresu se zájmem o vřeckaté houby byla dne
7. 7. 1994 uspořádána exkurze se zaměřením na tuto skupinu do oblasti
CHKO Křivoklátsko. Z významných zahraničních hostů se exkurze zúčastnili
především prof. D.L. Hawksworth z Velké Británie, prof. O. Eriksson ze Švéd
ská a dále dr. M. Berbee z Kanady a dr. S. Landvik ze Švédská. Z české strany
pak dr. Z. Pouzar a dr. M. Svrček z NM v Praze a K. Prášil a*.Vl. Réblová z
Př.f.UK Praha. Přes nepříznivé počasí bylo na navštívené lokalitě Týřovské
skály nalezeno několik zajímavých druhů hub, především významný dubový
parazit Obolarína dryopbila (Tul. et C.Tul.) Pouzar. S touto tvrdohoubou, zná
mou v Evropě jen z velmi omezeného počtu lokalit, se zahraniční návštěvníci
seznámili poprvé, a díky bohatému nálezu měli možnost odvézt si materiál pro
další studium.
Na závěr malá poznámka. Někdo z našich přítomných mykologů zjistil,
že na kongresu bylo více studentů vysokých škol z Irska než z České a Slo
venské republiky dohromady. Stále se hovoří o zvyšování úrovně našeho vy
sokého školství. Nebyla účast na tomto kongresu jednou z možností?
Vladimír A n t o n í n , Karel P r á š i l
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XII. KONFERENCE O RODU CORTINARIUS se konala ve dnech 23- - 29. říj

na 1994 v Budapešti. Organizovala ji Maďarská mykologická společnost; v čele
organizačního výboru byl doc. Imre Rimoczi. Zúčastnilo se jí asi 110 mykologii
z 15 zemí. Převahu měli Francouzi a Italové; z naší republiky se konference
zúčastnili na pozvání organizátorů ing. Jan Kuthan a autor této zprávy.
Konference byla zaměřena především terénně. Bylo uskutečněno pět
celodenních exkurzí do nižných míst Maďarska (Bugac-Puszta, údolí Domony, pohoří Bórzsóny, Ujszász, botanická zahrada v Budapešti). I přes značné su
cho byly nalezny některé velmi zajímavé druhy, např. Crinipellis subtomentosa, Mycenastmm coriitm, Myriostoma collifonne, Peziza sparassoides (= Daleomyces pbillipsií), Tricholoma basimbens, T. orirubens, Tulostoma kotlabae, T.
melanocychim a Xentla caussei. Menší nevýhodou byla pouze délka času strá
veného v autobusech, na čemž má však zásluhu dopravou věčně přecpaná
Budapešt.
Jeden z večeni byl věnován přednáškám. Celkově bylo předneseno 10
referátů, z nichž pouze čtyři na téma pavučinců; J. Kuthan přednášel o makromycetech Karpat a autor této zprávy o některých evropských druzích rodu
Crinipellis. Mezi referáty byla zařazena rovněž informace dr. P. Bastiena o jeho
pokusech s muchomůrkou zelenou a o jeho boji proti otravám. Referáty vyšly
ve zkrácené formě ve zvláštním ěísie časopisu Mykologiai Kozlemenyek.
Vměstnat deset referátů do jednoho večera se ukázalo jako dosti nešťastné.
Mělo to za následek jednak velice striktní časové omezení, takže někteří před
nášející nestačili přednést vše, co si připravili, a jednak koncem přednáškové
ho bloku v pozdním večeni a navíc po celodenní exkurzi byla už většina
účastníků velice unavena.
I přes drobné vady na kráse se však akce organizačně vydařila a orga
nizátoři zvládli velký počet účastníků na výbornou. Jen hub mohlo být více.
Ale to už patřilo do kompetence někoho jiného.
Vladimír A n t o n í n
XXIII. MYKOLOGISCHE DREILÁNDERTAGUNG. Tradiční setkání mykologů

tří zemí se konalo v roce 1994 f 17.-24.9-1994) v rakouském Ebensee, půvab
ném městečku ležícím na Traunském jezeře v jezemí oblasti nedaleko Salzburku. Zúčastnilo se jej asi 70 účastníků z řady zemí: Rakouska (prof. Moser, P.
Hausknecht, dr. Krisai-Greilhuber, p. Schússler aj.), Švýcarska (p. Breitenbach,
p. Kránzlin, p. Furrer-Ziogas aj.), Německa (dr. Schmid, p. Engel, p. Ludwig,
p. Milthaler), Itálie (dr. Bellů),' Chorvatska (dr. Tortič), Anglie (p. Palmer),
Švédská (p. Lundmark) a dalších. Z České republiky tam byli přítomni ing.
Valter, Mgr. Beran a autor této zprávy. Akce byla výborně organizována Příro
dovědným muzeem v Linci a obětavě zajišťována jeho spolupracovníky. Byl
tam dostatek prostoru i pomůcek (mikroskopů, literatury, sušiček) na zpraco
vání sběrů, a také času.
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Srážky ve vhodnou chvíli po dlouhotrvajícím suchu příznivě podnítily
růst hub a sběry v listnatých a smíšených porostech na vápencích v blízkém
pohoří Höllengebirge byly bohaté, pestré a zajímavé. Exkurze trochu narušo
valo deštivé počasí, ale to již patří k věci. Kromě některých zajímavých druhů
pavučinců, určovaných prof. Moserem, jsem měl příležitost sbírat či vidět ně
které druhy, se kterými jsem se dosud setkal jen zcela zřídka, např. Tricboloma luridum, Mýcena leptopbylla, Hymenochaete carpalica, Boletus splendidus
ssp. moseri, Suillus tridentinns, Enloloma madidum aj.
V podvečerních hodinách probíhaly přednášky: z hodnotnějších to by
ly jednak přednáška p. H. Engela o drobných diskomycetech rodů Lamprospora aj. na meších a dr. I. Krisal-Greillniberové o skupině kolem druhu Boletus
nibellus. Autor tohoto příspěvku přednesl přednášku na téma "Karpaty, jejich
houby a mykologický výzkum", která byla příznivě přijata. Byly zde však i
přednášky populárnější, např. o světle ve fotografii hub, kdy autor pomocí bo
dového osvětlení a protisvětla docílil zajímavých záběrů různých hub s náde
chem pitoresknosti, fantazie až bizarnosti v tvarech a barvách. Bylo to sice
krásné, ale s vážnou mykologií to mělo málo společného.
Osobně jsem byl s touto akcí spokojen, zklamán jsem byl pouze tím,
že jsem ve vyšších polohách Alp doufal nalezli přirozené horské luční porosty
("kde kravičky dávají to nejlepší alpské mléko na čokoládu značky Milka"), a
tam i mé zamilované šťavnatky a voskovky. Všude, kam jsem se jen dostal, na
razil jsem jen na kulturní travní porosty s optimálně namíchanou a nasetou
směsí travin. Na dojivost je to snad dobré ...
Jan K u l h á n

1

RECENZE

|

NORBERT LUSCHKA: DIE PILZE DES NATIONALPARKS BAYERISCHER
WALD. Hoppea, Regensburg, 53: 1-373. 1993; 70 vyobrazení (hlavně černobílé

fotografie), 25 tabulek.
' Naši mykologové mají nyní k dispozici studii o houbách na německé
straně Šumavy v národním parku Bavorský les. Recenzovaná práce zahrnuje
nejen velké houby, ale též nenápadné tvrdohouby, kornatcovité a houby ne
dokonalé. Pozoruhodné a zároveň potěšující je, že práce zahrnuje i druhy pu
blikované z české strany: pokud jsou známé jen od nás, jsou vysázeny petitem
stejně jako druhy zjištěné mimo národní park.
Luschka sledoval mykoflóru Bavorského lesa v letech 1986-1989 na os
mi srovnávacích plochách v nadmořských výškách 750 - 1300 m. Podařilo se
mu přitom nalézt řadu druhů nových pro národní park Bayerischer Wald (byl
založen r. 1970) nebo dokonce pro celé Bavorsko. Zajímavé je, že ze vzác
ných druhů hub, které známe od nás např. z Boubínského pralesa (ten je v
práci často uváděn), nejsou z národního parku Bavorský les známé např.
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Pseudorbizina sphaerospora, Phellinus fernigineofiiscns, Junghuhnia collabens, Amylocystis lapponica, Skelelocutis odora a Hydropus alramentosns. Au
torův podrobný výzkum v uvedeném území přinesl naopak nálezy např. vzác
ných druhů Sislotrvma auiumnale, Ceratobasidium bicorne, Globulidian hiemale, Pboliota nematoloides aj., které u nás zatím nebyly nalezeny.
Při podrobnější prohlídce Luschkovy práce se nám určení několika
málo druhů nezdají správná. Druh Hymenochaete subfuliginosa známe jako
význačně teplomilný element, takže výskyt v Bavorském lese v 850 m n. m. je
tam krajně nepravděpodobný (mohlo by se spíše jednat o H. carpalica Pilát).
Oligopoms guttulatus je - soudě podle fotografie - obyčejný gutující O. stipticns a O. subcaesius jako teplomilný druh nemůže podle našich dlouholetých
zkušeností růst v tomto území ve výškách 750 - 1300 m n. m. (jak je uváděno),
takže zřejmě jde o jiný dnih bělochoroše ze skupiny O. caesius. Tyto a někte
ré další druhy by bylo zapotřebí revidovat na základě dokladového materiálu.
Při současném zvýšeném zájmu našich mykologii o houby Šumavy by
mohla být Luschkova pěkná práce svou metodičností a důkladností inspirací
pro naše badatele při jejich výzkumech šumavské mykoflóry.
František R o l l a b a a Zdeněk P o u z a r

ANNAROSA BERNICCHIA: POLYPORACEAE S. L. IN ITALIA. 594 str. Institu

to di Patología Vegetale Universita degli Studí, Bologna, 1990. Cena 125 000
ital. lir.
Recenzovaná kniha je bezesporu jednou z nejlepších monografií cho
rošů, které byly v Evropě vydány. Na celkem 594 stranách pěkného křídového
papim přináší ucelený přehled o všech choroších vyskytujících se v Itálii, a má
proto význam pro studium jak mediteránní, tak středoevropské mykoflóry.
' Po úvodních kapitolách, věnovaných celkovému přehledu středoev
ropských a jihoevropských chorošů, jejich makromorfologii i mikromorfologíi,
následuje celkem přehledný určovací klíč k jednotlivým rodům. Hlavní částí
knihy však jsou popisy jednotlivých druhů, kresby mikroznaků, černobílé de
tailní fotografie hymenoforu a barevné fotografie jednotlivých druhů chorošů,
' a to buď v jejich přirozeném prostředí nebo snímky ateliérové. Co se týče kva
lity barevných fotografií (některé z nich by zřejmě v soutěži se snímky našich
fotografů hub neobstály), jen nepatrná část je vysloveně špatná.
Předností této knihy je především skutečnost, že naprostá většina popi
sovaných a vyobrazených druhů je také dobře určena a chybná určení jsou
spíše výjimečná. K těmto výjimkám patří např. fotografie Ceriporiopsis pcfhnocincta na str. 129, která představuje pravděpodobně polorozlité plodnice Gloeoporus dichrous, kresba mikroznaků Junghuhnia separabilima na str. 295 patří
zřejmě druhu O.xyponts obducens, Schizopora paradoxu na str. 501 je typická
Schizopora radula, Skelelocutis subincarnata na str. 519 představuje vzhledem
k tvaru a velikosti výtrusů zřejmě mediteránní druh Skelelocutis percandida,
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chybně je určena také Collricia cinnamomea na str. 145 a Tyromyces fissilis na
str. 571, o několika dalších druzích by bylo možné diskutovat.
K největším zajímavostem patří bezesporu ty choroše, které autorka
popsala jako nové pro vědu, a to Ant radia macrospora, Perenniporia rosmarini, Phellintts juniperinus a Phellinns rosmarini. V knize však čtenář najde řadu
dalších velmi vzácných nebo málo známých druhů, které zatím ve střední Ev
ropě nebyly nalezeny. Nicméně nelze vyloučit, že např. některé druhy ze Stře
dozemí mohou proniknout i na naše území a lze je pak nejspíše očekávat v
okolí Lánžhota nebo na Slovensku v podunajských lužních lesích.
Kniha je uzavřena bibliografií zahrnující nejdůležitější práce o choro
ších, stručným významovým slovníčkem použitých odborných termínů a inde
xem dnihových jmen.
Kromě původních rodových charakteristik, které jsou citovány v jazyce,
ve kterém byly platně uveřejněny, je celá kniha psána italsky. Italština však má
velmi mnoho společného s latinou, a tak bude kniha jistě srozumitelná i mno
hým našim mykologiím.
Petr V a m p o l a

MYK.OLOGICKÉ LISTY č. 54 - Informační orgán České vědecké společnosti

pro mykologii, Praha. - Vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. - Toto
číslo sestavili a k tisku připravili J. Kuthan a V. Antonín. Vyšlo v dubnu 1995.
Administraci přechodně zajišťuje ing. Jan Kuthan, Dvůr Bažantnice 74, 671 02
Šumná, tel. 0624-96200 - sem je možně 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, hlašte event. změny adresy, ob
jednávky a záležitosti týkající se předplatného. Předplatné na rok 1995 činí
25,- Kč, prosíme o jeho brzkou úhradu přiloženou složenkou. V případě do
datečné platby předplatného ze rok 1994 a minulé roky (po 20,- Kč za rok)
použijte téže složenky a v části pro zprávu příjemci rozveďte platbu dle let.
Vaše úhrada předplatného zajistí pravidelné vydávání časopisu, drobné dary
nebudou odmítány.
Podávání novinových zásilek povolen o oblastní správou pošt v Brně,
č.j. P/2-1146/94 ze dne 28. 3 .1 9 9 4 .

