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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE [

KLÍČ K URČOVÁNÍ STŘEDOEVROPSKÝCH DRUHŮ RODŮ MARASMIUS
A SETULIPES

Vladimír A n t o n í n

Uveřejněný klíč středoevropských druhů rodů Marasmius a Setulipes je prvním 
v řadě určovacích pomůcek ke středoevropským špičkovitým a penízovkovitým 
houbám. Na něj by měly navazovat klíče k rodům Marasmiellus, Micromphale, 
Collybia s. 1. (Collybia, Rhodocollybia a Gymnopus) a Crinipellis.

V klíči jsou zařazeny nejen druhy rostoucí v České a Slovenské republice, ale 
rovněž druhy nalezené v sousedních státech, které by mohly být nalezeny v našich 
zemích.

U každého druhu jsou uvedeny odkazy na barevné vyobrazení v dostupnější 
literatuře. V textu jsou použity následující zkratky: A&N (Antonín et Noordeloos 
1993), B&K (Breitenbach et Kränzlin 1991), Bres. (Bresadola, Iconographia 
Mycologica), BSMF (Bull. Soc. mycol. Fr.), D&D (Dähncke et Dähncke 1979), FT 
(Bresadola, Fungi tridentini), Hagara (Hagara, Atlas húb), JL (Lange 1936), M&J 
(Moser et Jülich, Farbatlas der Basidiomyceten), Phil. (Phillips 1981), R&H (Ryman et 
Holmasen 1984).

Rod Marasmius Fr. 1835 je charakterizován následující kombinací znaků: 
drobné až středně velké plodnice, schopné po navlhčení znovu oživovat, hladké, 
nedextrinoidní, acyanofilní výtrusy a pokožka klobouku hymenidermní, složená buď z 
hladkých buněk nebo buněk s výběžky (kartáčovitých buněk). Posledně jmenované 
buňky mohou mít výběžky drobné, bradavkovité, s rozbíhajícími se osami (buňky typu 
Rotalis) nebo delší, prstovité, s víceméně paralelními osami (buňky typu Siccus). Rod 
Setulipes Antonín 1987 (= Marasmius séct. Androsacei Kühn.), stojící mezi rody 
Marasmius a Marasmiellus, se liší od rodu Marasmius nepřítomností hymenidermu a 
od rodu Marasmiellus alespoň ve vrcholu třené dextrinoidními hyfami (viz obr. 1-4).
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1. Plodnice pleurotoidní; třen velice krátký nebo postranní, redukovaný a někdy ve

stáří i chybějící; lupeny většinou redukované...........................................................2
1*. Plodnice špičkovité nebo penízovkovité, třen normálně vyvinutý, většinou 

centrální...................................................................................................................... 3

2. Klobouk 5-15 mm, zřetelně zbarvený, hnědý nebo okrově narůžovělý; pokožka 
klobouku tvořena dvěma typy buněk - tenkostěnnými, kyjovitými až téměř 
kulovitými a tlustostěnnými, kyjovitými až lahvovitými; pileocystidy hlavaté; 
bazidie tetrasporické; výtrusy 15-22 x 5,5-7,5 pm; roste na starých stéblech a
pochvách listů Typha, vzácněji Carex. [Boudier (BSMF 1894: pl. 1)].....................
...........................................................................................Marasmius menieri Boud.
Pozn.:Tento druh (stejně jako druh následující) bývá někdy zařazován do rodu 
G/oiocephala. Nebyl u nás doposud zaznamenán, mohl by však být nalezen.

2*. Klobouk menší, (l,5-)2-5 mm, bílý až bledě naokrovělý s bílým okrajem; pokožka 
klobouku tvořena pouze jediným typem buněk - kyjovitými až téměř kulovitými; 
pileocystidy nejsou hlavaté; bazidie bisporické, výtrusy (12-)16,5-22,5(-24,5) x 
(4,5-)5,0-6,5...(-7,0) pm; roste na starých listech Carex, byl nalezen ojediněle také
na Scirpus...................................................................... Marasmius carícis P. Karst.
Pozn.: Rovněž nebyl u nás nalezen, ale je znám např. z Maďarska, Německa a 
Rakouska, takže jeho výskyt u nás není vyloučen.

3. Lupeny připojeny k zřetelnému volném kolárku kolem vrcholu třeně, třen lysý,
štětinovitý, připojený..................................................................................................4

3*. Lupeny volné nebo připojené ke třeni, nevytvářejí kolárek, vzácněji se částečně 
mohou oddělovat od třeně ve formě nepravého kolárku......................................... 8

4. Klobouk oranžový, oranžově hnědý, červený, červenožlutý nebo červenohnědý, 4- 
15 mm; lupeny řídké (L = 9-13); výtrusy 7,5-11 (-13) x 4.0-6.0 pm; pokožka 
klobouku z buněk typu Sicci; roste na zbytcích listů rostlin z čeledí Cyperaceae,
Juncaceae a Poaceae. [A&N; B&K: 286; Cetto 3: 998; JL 48D; M&J 3]................
..................................................................................Marasmius curreyi Berk. & Br.
Pozn.: Kolárek se ve stáří nálevkovitě roztahuje a u některých starých plodnic 
může zdánlivě chybět. Tento druh je známější pod jménem Marasmius gramimim 
(Libert) Berk & Br., který ve skutečnosti představuje odlišný, v Evropě velice 
vzácný druh, lišící se přítomností buněk typu Rotalis v pokožce klobouku a 
odlišnými výtrusy (7,0-12,0 x 2,5-4,0 pm).

4*. Klobouk bílý, šedý nebo hnědavý; pokožka klobouku z buněk typu Rotalis......... 5
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5. Velice drobná a křehká houba; klobouk 0,5-2,5(-5) mm; lupeny velice řídké (L = 

6-9); bazidie bisporické, velice krátké (17-22 pm); výtrusy 8,0-12,0(-14,0) x 4,5- 
6,0(-7,0) ¡im, roste ve vlhčích místech na zbytcích trávovitých rostlin (zvi. 
Phragmites, Baldingera, Carex). [B&K: 228; JL 48B] ..Marasmius limosus Quél. 
Pozn.: Velice snadno určitelný druh. U nás je M  limosus znám pouze z asi 10-15 
lokalit. Není však zdaleka tak vzácný, ale je pro svoji nenápadnost, ekologii a 
fenologii přehlížený. Podobný M  cilniphilus Favre má o něco větší klobouk (2-6 
mm), basidie jsou tetrasporické a výtrusy větší [(10-) í 1,5-19 x 4,6-6,5 pm]; roste 
na listech AI mis viridis (= Duschekia alnobetulá) v jejím přirozeném areálu 
(Rakousko, Itálie, Švýcarsko).

5*. Plodnice větší a robustnější; lupeny početnější (L > 10); basidie tetrasporické, 
vždy delší.....................................................................................................................6

6. Klobouk bílý až krémový, za čerstva s šedým hrbolkem na středu, 4-18 mm; 
lupeny dosti husté [L = 17-21 (-25)]; roste na dřevě, téměř výhradně listnáčů (kůra, 
větvičky, úlomky). [B&K: 291; Bres. 11: 502; Cetto 5: 897; D&D: 227; JL 48H;
M&J 3; Phil: 67; R&H: 327]...............................Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr.
Pozn.: Jedna z nejběžnějších našich hub. Bílá či bělavá barva klobouku zůstává

K zachována i na exsikátech (pouze někdy se zbarvuje krémově). Tím se rovněž liší 
od následujících podobných druhů. Růst na dřevě je rovněž dobrým určovacím 
znakem.

6*. Klobouk za vlhka béžové hnědý, pokud bílý či bělavý, pak s velice zřetelným, 
tmavším, hnědým až čemavým centrálním hrbolkem, obvykle menší, nikdy 
nepřesahující 10 mm; lupeny řidší [L = 11-17(-19)], neroste na dřevě...................7

7. Klobouk za čerstva s hnědavým nádechem; L = 11-16 (v průměru 13-14); 
výběžky buněk pokožky klobouku (l,0-)2,0-4,0(-5,0) pm dlouhé; roste na 
opadaných listech převážně Quercus a Fagus. [B&K: 278; Cetto 2: 554; JL 48F]..
................................................................. :......................Marasmius bulliardii Quél.
Pozn.: Velice častý druh jak v bučinách, tak i v nížinných doubravách a lužních 
lesích. Vždy jej nacházíme na listech, nikdy na dřevě.

7*. Klobouk za čerstva s šedým až šedohnědým hrbolkem; L = 12-19 (v průměru . 14- 
15);výběžky buněk pokožky klobouku l,0-2,0(-3,5) pm dlouhé, roste na jehličí
Picea, Abies, vzácně Pinus...............................Marasmius wettsteinii Sace & Syd.
Pozn.: Kromě ekologie se liší od předcházejícího drobným rozdílem v barvě 
klobouku: za čerstva je klobouk krémový, teprve při zasychání (a to i v přírodě!) 
dostává béžové zbarvení. Při opětném oživování za vlhka toto béžové zbarvení 
zůstává.
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8. Plodnice marasmioidní, s blanitým, obvykle do 10 mm širokým kloboukem; třen

připojený, niťovitý.................................................................................................... 9
8*. Plodnice penízovkovité, s více či méně masitým, obvykle více než 10 mm širokým 

kloboukem; třen není připojený (bazální mycelium vždy přítomno), není vláknitý 
....................................... ....................................................................................................... 18

9. Klobouk bílý, bělavý nebo krémově zbarvený.......................................................10
9*. Klobouk zřetelně tmavěji zbarvený..........................................................................15
10. Pokožka klobouku z buněk s prstovitými výběžky; lupeny redukované, obvykle

nedosahující okraje klobouku; výtrusy (11 -) 14-17 x 3,0-3,5(-4,0) pm; hyíy tramy 
nejsou dextrinoidní, na listech a řapících Hedera helix. [B&K: 284; M&J 9].........

......................................................Marasmius epiphylloides (Rea) Sace. & Trott.
Pozn.: Tento druh nebyl doposud u nás sbírán; je však znám z Rakouska a 
Švýcarska. Domnívám se, že by mohl být nalezen ve starých a málo udržovaných 
parcích nebo na hřbitovech.

10*. Pokožka klobouku z hladkých nebo pouze jemně drsných buněk; lupeny 
redukované nebo dobře vyvinuté; hyíy tramy nedextrinoidní nebo dextrinoidní 
pouze ve vrcholu třené; roste na jiných substrátech............................................... 11

11. Hyíy ve vrcholu třené dextrinoidní; lupeny řídké [L = 5-7(-l 1)], obvykle dobře 
vyvinuté; výtrusy (9,0-) 10-14,5 x 4,0-6,0 pm, většinou široce vřetenovité; třen s 
chlupy až 1 mm dlouhými (zvi. v mládí); cheilocystidy válcovité, lahvovité či 
vřetenovité,často hlavaté; roste nejčastěji na listí Fagus, vzácněji jiných listnáčů.
[B&K: 290; JL 48E]........................................ Marasmius setosus (Sow.) Noordel.
Pozn.: Zatím znám z nemnoha lokalit, je však přehlížen nebo zaměňován 
makroskopicky s následujícími druhy. Nejčastěji jej nalezneme na vlhčích místech 
v bučinách na listech, které neleží přímo ve vodě, ale u její hladiny.

11*. Hyíy vždy nedextrinoidní; lupeny obvykle více či méně redukované, vzácněji 
dobře vyvinuté............................................................................................................12

12. Klobouk malý, 1-4 mm široký; lupeny redukované, obvykle nedosahující okraje
klobouku; výtrusy (7,5-) 10-14 x 3,5-4,0 pm, téměř válcovité; bazidie většinou 
bisporické; hyíy bez přezek......................................................................................13

12*. Klobouk až 10 mm široký; lupeny redukované nebo dobře vyvinuté; výtrusy 8,0-12 
(-14) x 3,0-5,0 pm, obvykle elipsoidní; bazidie obvykle tetrasporické; hyíy s
přezkami ....................................................................................................................14
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13. Výtrusy (9,5-)l0-14 x 3,0-4,5 pm, Q = 3,1; roste na listí Populus...........................

....................................................................... Marasmius favrei Antonín var.favrei
Pozn.: Je známější pod jménem M. tremulae Velen. Vzácná houba, ale dobře 
určitelná. U nás dokladovaná pouze z jižních Čech.

13*. Výtrusy (7,5-)9,5-12 x 3,0-4,0 pni, Q = 2,8; roste na listí Sorbus aucuparia..........
........................................................................ Marasmius favrei var. sorbi Antonín
Pozn.: U nás známý pouze z jižních Čech.

14. Buňky pokožky klobouku více či méně tlustostěnné; lupeny redukované, obvykle 
nedosahující okraje klobouku. [B&K: 285; Cetto 2: 566; JL 49F; Phil.: 67; R&H:
327].................................................................Marasmius epipltyllus (Pers.: Fr.) Fr.
Pozn.: Jeden z nej běžnějších druhů špiček. Roste na všech možných substrátech: 
listí, řapících, tenkých větvičkách, zbytcích trav a dalších bylin; nebyl doposud 
sbírán na jehličnanech.

14*. Buňky pokožky klobouku více či méně tenkostěnné; lupeny dobře vyvinuté a
obvykle dosahující okraje klobouku.....................Marasmius tenuiparietalis Sing.
Pozn.: Zdá se, že roste pouze na mrtvých listech dřevin (Fraxinus, Populus, 
Quercus); nebyl doposud zaznamenán ze zbytků bylin. Skupinu kolem M. 
epiphyllus tvoří celá řada drobných druhů specificky vázaných na substrát, které 
jsou však makroskopicky i mikroskopicky prakticky nerozlišitelné.

15. Pokožka klobouku hymenidermní, tvořená z pravidelných kartáčovitých buněk
typu Rotalis; klobouk obvykle malý, 0,5-7 mm široký, alespoň na středu 
tmavohnědý až červenohnědý..................................................................................16

15*. Pokožka klobouku hymenidermní pouze v primordiálním stádiu (nebo vůbec ne), 
později tvořena trichodermem z nepravidelných buněk a hyf s drobnými výběžky; 
klobouk obvykle větší, 3-15 mm, hnědý, masový, růžově hnědý či krémově bělavý 
................................................................................................................................... 17

16. Cheilocystidy jednoho typu: lahvovité nebo kosťovité; pleurocystidy chybějí;
výtrusy (7,0-)8,0-12,5(-13) pm dlouhé; roste na listí Buxus. [B&K: 279]...............
..................................................................................................... Marasmius buxi Fr.
Pozn.: Nebyl zatím u nás sbírán. Doposud se uvádělo, že roste na listí zimostrázu 
pouze v oblastech jeho přirozeného výskytu. Před několika lety však byl sbírán 
mezi Berlínem a Postupimí v Německu na pěstovaném keři zimostrázu; nevylučuji 
proto možnost jeho nálezu u nás. Příbuzný Marasmius hudsonii (Pers.: Fr.) Fr., 
známý ze západní a západní části střední Evropy, je nápadný až 1 mm dlouhými 
tmavohnědými chlupy na povrchu klobouku a třené a růstem na mrtvých listech 
Ilex aquifolium.
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16*. Cheilocystidy dvou typů: kartáčovité buňky a vřetenovité, kyjovité nebo lahvovité 

buňky; pleurocystidy přítomny; výtrusy 6,0-9,5 pm dlouhé; roste na listí zvláště 
Populus a Salix, vzácněji Acer, Alnus, Fraxinas, Pyrus, Syringa, Ulmus. [B&K:
280].....................................................................................Marasmius minuíus Peck
Pozn.: Známější je pod jménem M. capillipes Sace. U nás doložen doposud pouze 
ze tří lokalit; na Slovensku není znám. Je však přehlížen díky své drobnosti 
(klobouk maximálně do 3 mm široký) a barvě, která dokonale splývá se 
substrátem.

17. Třeň černohnědý, lysý, lesklý; klobouk čokoládově hnědý nebo tmavě růžově 
hnědý s růžově žlutým až bledě růžovým okrajem; lupeny masově až růžově 
hnědé; rhizomorfý přítomny; roste na větvičkách, úlomcích dřeva, listí a jehličí. 
[B&K: 277; Bres. 12: 505; Cetto 4: 287; JL 48A; M&J 3; Phil.: 67; R&H: 328]....
.................................................................... Setulipes androsaceus (L.: Fr.) Antonín
Pozn.: Známější je pod jménem Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. Pokud je 
třeň tmavě pýřitý a houba má nepříjemný pach hnijícího zelí, jedná se o 
Marasmiellus (Micromphale) perforans.

17*. Třeň špinavě červenohnědý, jemně pýřitý, zvláště v mládí, ve stáří olysávající; 
klobouk bledě růžový nebo růžově hnědý, s bělavým až téměř bílým okrajem; 
lupeny bílé až bledě krémové; roste na mrtvých listech Quercus. [A&N; M&J 6].. 
.................................................................... Setulipes quercophilus (Pouz.) Antonín

18. Vůně výrazná, česneková nebo cibulová................................................................ 19
18*. Vůně odlišná nebo chybějící.................................................................................... 21
19. Třeň hladký a lysý, lesklý; cheilocystidy přítomny, ve tvaru kartáčovitých buněk; 

roste jednak v lesích na dřevních zbytcích, kůře a větvičkách listnáčů a jehličnanů, 
jednak na zemi a bázích trav v sušších až xerothennních trávnících. [B&K: 292;
Bres. 11: 499; Cetto 1:116; D&D: 225; JL 47A; M&J 9; R&H: 329]....................
......................... .................. ............................ Marasmius scorodonius (Fr.: Fr.) Fr.

19*. Třeň ojíněný, plstnatý nebo pýřitý; cheilocystidy chybějí, pokud jsou přítomny,.... 
pak víceméně lahvovité, nikdy ve tvaru kartáčovitých buněk............................... 20

20. Třeň černohnědý; lupeny často s nepravidelně pilovitým ostřím; klobouk šedý, 
šedohnědý až hnědý, při sušení blednoucí, pouze na okraji někdy prosvítavě 
rýhovaný; cheilocystidy nápadné, víceméně láhvovité; výtrusy (8,0-)9,0-12,0 
(-14,5) x 5,0-7,5(-9,0) pm, široce elipsoidní až mandlovité; roste na dřevě a 
větvičkách, vzácně na listí Fagus. [B&K: 276; Bres. 12: 500; Cetto 3: 999; D&D:
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227; Hagara: 125; JL 47E; Phil.: 68; R&H: 330] ......................................................
.......................................................................... Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr.

20*. Třen až Červenohnědý; lupeny s celokrajným ostřím; klobouk světle hnědý, plavě 
hnědý až červenohnědý, prosvítavě rýhovaný; cheilocystidy chybějí; výtrusy (7,0- 
)8,0-l0,5(-l2,5) x 3,5-5,5(-6,0) pm, elipsoidní až vejčité; roste na listí především 
Qnercus, vzácně na Carpimis a Fagus. [D&D: 227; JL 46D; M&J 3; R&H: 330].
.........................................................................................Marasmius querceus Britz.
Pozn.: Známější je pod jménem M. prasiosmus Fr. V klíčích bývá uváděn jako 
dvojník š. cibulové, která je však makroskopicky, mikroskopicky i ekologicky 
zcela odlišná. Podle zkušeností s herbářovými položkami se nejčastěji zaměňuje 
za některé druhy rodu Collybia, nejčastěji C. „porrea“.

21. Lupeny bledě žluté až žlutohnědé; s nápadnými setoidními cystidami na povrchu 
klobouku, lupenů i třené, i když rohovitý7 třeň je lesklý a zdá se být pouhým okem 
lysý; klobouk bledé hnědý, žlutohnědý, narůžovělé hnědý až tmavohnědý; 
pokožka klobouku z kartáčovitých buněk typu Sicci; roste jednotlivě nebo v 
malých skupinách na humusu a opadu v listnatých porostech. [B&K: 282; Bres.
11: 497; Cetto 4: 1439; JL 47F; M&J 3; R&H: 332] ...............................................
....................................................Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Cooke & Quél.

21*. Lupeny bílé nebo bělavé, vždy bez setoidních cystid........... .................................22
22. Třeň lysý a lesklý................................................. .................................................... 23
22*. Třeň ojíněný, pýřitý až chlupatý.............................................................................. 31
23. Buňky pokožky klobouku hladké............................................................................ 24
23*. Pokožka klobouku z kartáčovitých buněk...............................................................26
24. Klobouk a třeň víceméně stejnobarvé, bledě okrové či hnědavé; třeň dutý, na 

vrcholu ojíněný až jemně otrubičnalý, směrem k bázi lysý; plodnice dosti křehká; 
cheilocystidy chybějí; vůně slabá až zřetelná, nepříjemná, nakyslá, mírně
připomínající Lepiola eristata; roste v trávnících. [A&N; Bres. 5: 208; M&J 4]....
....................................................................... Marasmius collinus (Scop.: Fr.) Sing.

24*. Klobouk a třeň jsou barevně odlišeny; plodnice dosti tuhé; cheilocystidy přítomny 
............................................................................ ...................................................... 25

25. Klobouk velice variabilní v barvě, od bílé přes šedou až do fialově šedé; třeň 
jemně šupinkatý. většinou v mládí celý bílý, brzy postupně od báze hnědne či 
zlatohnědne, nakonec může být celý červenohnědý, někdy s fialovým nádechem; 
cheilocystidy nepravidelně kyjovité až korálovité; výtmsy malé, (5,5-)6,0-8,0

7



Mykologické listy, Praha, No. 58, 1996.
(-9,0) x (3,0-)3,5-4,5 pm; roste jak v lesích tak mimo les v trávnících. [A&N;
B&K: 295; Bres. 10: 491; D&D: 229; JL 46D; Phil: 67; R&H: 332]..... ...............
................................................................................. Marasmius wynnei Berk. & Br.
Pozn.: Naše barevně nej variabilnější špička, avšak mikroskopicky velice snadno 
určitelná.

25*. Klobouk (bledě) hnědý až růžově hnědý; třeň červenohnědý, lysý; cheilocystidy 
ve formě kartáčovitých buněk nevonná forma Marasmius scorodonius (Fr.: Fr.) Fr.

26. Druhy doposud nalezeny pouze ve sklenících (pravděpodobně tropické či
subtropické).............................................................................................................. 27

26*. Druhy nacházené ve volné přírodě.......................................................................... 28
27. Klobouk do 30 mm široký, rezavě hnědý, při zasychání skořicově hnědý, v rýhách 

až bledě okrový; třeň nahoře zlatožlutý až hnědavý, červenohnědý směrem k bázi; 
výtrusy (12-) 13-19 x 4,0-5,0 pm, Q = 3,3; kartáčovité buňky pokožky klobouku s 
výběžky dlouhými 2,0-8,0 pm; roste na použité rašelině smíšené s půdou. [A&N].
.........................................................................................Marasmius skalae Antonín
Pozn.: U nás pravidelně sbírán v tropickém a subtropickém skleníku v botanické 
zahradě v Teplicích.

27*. Klobouk až 50 mm v průměru, okrově šedý, pak tmavnoucí do hnědošedé, bez 
červeného nádechu, který se slabě objevuje až ve stáří; třeň nahoře krémový, 
směrem k bázi zbarven od světle hnědé až do černohnědé; výtrusy 18-22 x 3,0-5,0 
pm, Q = 4,9, kartáčovité buňky s výběžky až 10(-15) pm dlouhými; roste na kůře
a kořenech ve sklenících. [A&N] ............ Marasmius íeplicensis Antonín & Skála
Pozn.: Roste pravidelně ve stejném skleníku jako předchozí druh, ale barevně a 
ekologicky je zcela odlišný.

28. Třeň, lupeny a klobouk s dlouhými tlustostěnnými hnědými setoidními ..cystidami.
[B&K: 282; Cetto 4: 1439; JL 47F; M&J 3; R&H: 332] .........................................
....................................................Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.) Cooke & Quél.

28*. Setoidní cystidy chybějí............................................................................................29
29. Třeň na vrcholu citrónově až slámově žlutý, při sušení se zbarvuje zeleně; klobouk 

zpočátku tmavě okrově hnědý až červenohnědý, blednoucí při sušení do okrově 
hnědé; lupeny nažloutlé, později s okrovým nebo plavým nádechem; roste vzácně 
v trávnících na zbytcích trav nebo drobných větvičkách. [A&N]
............................................. .............................................Marasmius ventalloi Sing.
Pozn.: Vzácný druh, známý doposud pouze z České republiky, Rakouska a 
Španělska. Zřejmě zaměňovaný za následující druh.
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29*. Třen na vrcholu bělávý nebo nažloutlý, nikdy nezelenající; klobouk zpočátku 

okrový nebo světle hnědý, pak bledě žlutookrový, za čerstva nažloutlý až 
krémový; lupeny bělavé až krémové; roste v trávnících na zbytcích trav a jiných 
bylin............................................................................................................................30

30. Výtrusy (12-)16-22(-24) x (3,0-)3,5-4,5(-6,0) pni, Q = 4,4. [Bres.12: 503; FT 1:
98]....................................................... Marasmius anomalus Lasch var. anomalus
Pozn.: Není tak vzácný, jak je uváděno, aleje přehlížený. Společně s následující 
varietou je známý rovněž pod jmény M epodius a Ni. littoralis.

30*. Výtrusy 12-18(-19) x (3,5-)4,0-5,0(-6,0) pm, Q = 3,8 .............................................
..................................Marasmius anomalus var. microsporus (R. Maire) Antonín

31. Hyfy tramy nedextrinoidní...................................................................................... 32
31 *. Hyfy tramy dextrinoidní ......................................................................................... 33
32. Třeň dlouhý a štíhlý, 60-150 x 1,5-2,5 mm, šedohnědý, v dospělosti výrazně

ojíněný až pýřitý; klobouk v mládí bělavý, pak hnědavě šedavý se žlutavým nebo 
olivovým nádechem; výtrusy (8,0-)9,0-12(-15) x (4,0-)5,0-7,0 pm, citronovité, 
široce vřetenovité až mandlovité; pileocystidy a kaulocystidy tenkostěnné, 
hyalinní nebo slabě pigmentované; roste v lese na rhizomech Pteridium 
aquilimim, možná i jiných kapradin. [A&N; B&K: 281; Bres. 11: 501; FT 1: 38;
M&J 3; Phil.: 67; R&H: 331].................................Marasmius undatus (Berk.) Fr.
Pozn.: Známější pod jménem M. chordalis. V bývalém Československu nebyl 
doposud sbírán; je však znám z Německa. Mohl by být u nás nalezen, především v 
zápedních oblastech České republiky.

32*. Třeň krátký, 5-40(-60) x (0,5-)l-2 mm, hnědý až černohnědý, s rezavě hnědou 
plstí; klobouk žlutohnědý, s tmavším, červenohnědým středem; výtrusy 8,0-12 x 
(5,0-)5,5-7,0(-8,0) pm, elipsoidní nebo mandlovité; pileocystidy a kaulocystidy 
tlustostěnné, hnědé; roste na starých mrtvých částech Dryas v alpských polohách.
[A&N; M&J 3] ............................................................Marasmius epidryas Kiihner
Pozn.: Druh svým vzhledem, mikroskopicky i ekologicky velice snadno určitelný. 
V bývalém Československu byl sbírán pouze jednou v Belanských Tatrách.

33. Na povrchu klobouku a třené přítomny tlustostěnné setoidní cystidy; klobouk 
okrově hnědý s tmavším středem, vybledající až do bělavé; třeň pod lupou jemně 
pýřitý (cystidy); cheilocystidy a pleurocystidy přítomny; roste na opadlých 
větvičkách a listí v listnatých lesích, vzácně i pod jehličnany. [B&K: 294; Cetto 4:
1442; JL 47G; R&H: 333]........................................Marasmius torquescens Quél.
Pozn. Je známější pod jménem M. lupuletonim (Weinm.) Bres.
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33*. Tlustostěnné setoidní cystidy vždy chybějí; cheilocystidy přítomny nebo chybějí; 

pleurocystidy vždy chybějí...................................................................................... 34
34. Klobouk bílý, šedý, často s fialovým nádechem; třen jemně šupinkatý, zpočátku

bílý, brzo se směrem od báze nahoru zbarvující hnědě, červenohnědě, zlatohnědě, 
někdy s fialovým nádechem; výtrusy malé, (5,5-)6,0-8,0(-9,0) x (3,0-) 3,5-4,5 pm; 
cheilocystidy nepravidelně kyjovité až korálovité; roste jak v lesích tak mimo les v 
trávnících ................................................................Marasmius wynnei Berk & Br.

34*. Klobouk bledě okrový, krémový, hnědavý; výtrusy větší; cheilocystidy chybějí .35
35. Klobouk bledě okrový, krémový, silně blednoucí a téměř bílý; lupeny řídké, tlusté; 

třen víceméně stejnobarvý s kloboukem, plstnatý, význačně pružný; výtrusy (7,0-) 
8,0-10,5(-l 1,5) x 4,0-6,0 pm; vůně příjemná, houbová či hořkomandlová; roste v 
trávnících a světlých hájích. [B&K: 289; Cetto 1: 118; D&D: 228; Hagara: 237;
JL 46F; M&J 4; Phil.: 66; R&H: 331] ............ Marasmius oreatles (Bolt.: Fr.) Fr.
Pozn.: Jediná špička, kterou se vyplatí sbírat k jídlu. Velice nápadná tuhým a 
elastickým nezlomitelným třeném, kterým se liší od všech podobných hub.

35*. Klobouk a třeň víceméně stejnobarvé, bledě okrové nebo hnědavé; lupeny hustší, 
tenké; třeň dutý, na vrcholu ojíněný až jemně otrubičnatý, směrem k bázi lysý; 
plodnice dosti křehká; vůně slabá až zřetelná, nepříjemná, nakyslá, trochu
připomínající Lepiota cristata\ roste v trávnících......................................................
.......................................................................Marasmius collinus (Scop.: Fr.) Sing.
Pozn.: Málo známý a velice vzácný druh. Většina herbářových položek určených 
jako M. collinus reprezentuje staré plodnice M. oreades, které mohou mít rovněž 
dutý třeň, M. collinus se liší především tenkými lupeny a měkkým stlačitelným 
nepružným třeném (houba připomíná svým vzhledem a strukturou penízovky); 
odlišná je rovněž vůně. Z Českých zemí jsou potvrzeny dva nálezy, ze Slovenska 
žádný.

L i t e r a t u r a

Antonín V. et Noordeloos M. E. (1993): A monograph of Marasmius, Collybia and 
related genera in Europe. Part 1: Marasmius, Setulipes, and Marasmiellus. - 
Libri botanici 8: 1-229.

Breitenbach J. et Kránzlin F. (1991): Pilze der Schweiz. Vol. 3. - Luzem.
Dahncke R. M. et Dáhncke S. M. (1979): 700 Pilze in Farbfotos. - Aarau-Stuttgart.
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Lange J. E. (1936): Flora agaricina danica. Vol. 2. - Copenhagen.
Phillips R. (1981): Mushrooms and other fungi of Great Britain and Europe. - London. 
Ryman S. et Holmasen I. (1984): Svampar. - Stockholm.

Vladimír Antonin: A key to to the Central-European species of the genera 
Marasmius and Setulipes

The author publishes a determination key to the species of the genera Marasmius and 
Setulipes in Central Europe with short comments.

□ □ □

Struktura pokožky klobouku u špičkovitých hub: 1-3. Marasmius: 1. hladké buňky, 
2. buňky typu Rotalis, 3. buňky typu Siccus, 4. Setulipes: rozvětvené hyfy s výběžky 
a kartáčovité buňky (podle Antonín et Noordeloos 1993).
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SKELETOCUTIS ALUTACEA A SKELETOCUTIS KUEHNERI - DVA 

NOVÉ DRUHY CHOROŠŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

Petr V a m p o 1 a a Zdeněk P o u z a r

Choroše, díky Kotlabově dobré knize o jejich zeměpisném rozšíření a eko
logii (Kotlaba 1984), jsou dnes snad nejlépe zmapovanou skupinou vyšších hub na 
území bývalého Československa. Avšak intenzivní mykofloristický průzkum tohoto 
území, spojený se studiem staršího herbářového materiálu, přináší neustále další 
nové poznatky a počet chorošů zjištěných na našem území se tak neustále zvyšuje.

Příkladem může být rod Skeletocutis - kostrovka, kde se počet známých 
druhů z našeho území jen za posledních 10 let zvýšil o celou polovinu. Kotlaba 
(1984) ve své knize zachytil pro území Československa celkem 6 druhů rodu 
Skeletocutis, z nichž některé uvádí se synonymními rodovými jmény Incrustoporia, 
Leptotrimitus a Poria. Jde o druhy Skeletocutis amorpha (Fr.) Koti. et Pouz., S. lenis 
(P. Karst.) Niemela, S. nivea (Jung.) Keller (= Leptotrimitus semipileatus), S. odora 
(Sace.) Ginns (= S. tschulymica), S. stellae (Pil. ex Pil.) Keller a S. subincarnata 
(Peck) Keller. K těmto šesti druhům nedávno přibyla Skeletocutis carneogrisea 
David (Vampola 1990) a dva další druhy jsou předmětem dnešního krátkého 
příspěvku. Z území bývalého Československa je dnes tedy známo již 9 druhů rodu 
Skeletocutis. '

Skeletocutis alutacea (Lowe) Keller - kostrovka kožovitá
Plodnice jednoleté, zcela rozlité, tvořící na dřevě nepravidelné tenké, měkce 

kožovité povlaky až 20 cm dlouhé, které lze snadno oddělit od substrátu. Rourky 
jsou nejprve bílé, u starších plodnic žlutavé, póry drobné, okrouhlé až hranaté, 4 - 8  
na 1 mm. Subikulum je bílé až krémové a na okraji tvoří tenký sterilní lěm, z něhož 
vybíhají stejně zbarvené, až 1 mm tlusté nápadné rhizomorfy.

Hyfový systém je dimitický, generativní hyíy s přezkami. Pro rod Skele
tocutis typická inkrustace hyf z ostře jehlancovitých krystalů je nejlépe patrná na 
hyfách v ostří rourek. Hymenium je tvořeno bazidiemi a vřetenovitými cystidiolami. 
Výtrusy jsou válcovité, mírně prohnuté, hyalinní, hladké, 3-5 x 1-1,5 pm velké.

Nové lokality Skeletocutis alutacea v České republice: Bohemia: Montes 
Brdské hřebeny: Řevnice, in valle rivuli "Hejná", in cavitate inter radices Carpini, 
10. X. 1948, leg. M. Svrček, det. P. Vampola 23. II. 1993 (PRM 756 135);
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Klánovice pr. Pragam, silva "Vidrholec", ad verrimenta inter caespites Moliniae 
caerul., 9. VIII. 1953, leg. M. Svrček, det. P. Vampola 24. II. 1993 (PRM 756 159); 
"Studený vrch" ap. Stříbrná Skalice, ad truncum iac. valde putridum Fagi sylvaticae, 
17. X. 1982, leg. et det. Z. Pouzar (PRM). Moravia: Montes Bílé Karpaty, loco 
"Bašta" apud Šanov, ad truncum iacentem Fagi sylvaticae putridum, 16. IX. 1981, 
leg. et det. Z. Pouzar (PRM).

Kostrovka kožovitá roste saprofyticky na mrtvém dřevu listnáčů i jehlič
nanů a je známá z Evropy, Severní Ameriky a Nového Zélandu. Jako nový druh byla 
popsána v Severní Americe (Overholts et Lowe 1946), v Evropě však ji znali již 
Bourdot a Galzin (1925, 1928), ti však tehdy neodhadli dobře její skutečnou 
taxonomickou hodnotu. Pro zajímavost je třeba uvést, že pěkný materiál Skeletocutis 
alutacea sbíral na Podkarpatské Rusi také náš mykolog A. Pilát, a to již v roce 1933, 
tedy 13 let předtím, než Lowe uveřejnil popis nového druhu. Pilát však ze svého 
nálezu nic nevytěžil a dvě pěkné položky tohoto druhu zůstaly až do nedávná ležet v 
neurčeném materiálu v herbářích Národního muzea v Praze (PRM 810 120, 810 
137).

Co se týče možných záměn kostrovky kožovité, v úvahu přichází hned 
několik druhů rhizomorfiiích pómatek, a to např. Anomoporia albolutescens, 
Junghuhnia fimbriatella, Fibroporia radiculosa, Fibroporia vaillantii, Porpomyces 
mucidus a ještě několik dalších druhů. Mikroskopicky však lze tyto druh snadno 
odlišit.

Skeletocutis kuehneri David - kostrovka Kuhnerova
Plodnice jednoleté, zcela rozlité, tvořící na dřevě menší nepravidelné 

povlaky až 4 mm tlusté. Za čerstva jsou plodnice v celé ploše přirostlé, zasycháním 
se však částečně odlupují od substrátu. Rourky jsou nápadně tenkostěnné, nejprve 
bělavé nebo krémové, později pleťově zarůžovělé nebo špinavě nažloutlé. 
Subikulum je bílé, velmi tenké. Póry jsou velmi drobné, hranatě okrouhlé až 
labyrintické, 4 - 5 na 1 mm.

Hyfový systém je dimitický, generativní hyfy s přezkami, velmi hojně 
inkrustované ostře jehlancovitými krystaly. Hymenium tvořeno bazidiemi a hojnými 
vřetenovitými cystidiolami. Výtrusy jsou alantoidní, velmi štíhlé, hyalinní, hladké, 
3,5-4,5 x 0,7-1 pm.

Nové lokality Skeletocutis kuehneri v České republice: Bohemia: Silva 
conifera "Obora" ap. Valdek (distr. Děčín), 4 km sept.-sept.-occ. versus Rumburk, 
ad truncum iacentem Piceae abietis, 13. X. 1994, leg. et det. P. Vampola (MJ

)
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531/94); Silva mixta in "Pískový vrch" (349 m) ap. Grabštejn prope Hrádek nad 
Nisou, 14 km sept.-occ. versus Liberec, ad truncum iacentem Pini sylvestris, 12. X. 
1994, leg. et det. P. Vampola (MJ 509/94); Silva conifera "Boreček" ap. Grabštejn 
prope Hrádek nad Nisou, 13 km sept.-occ. versus Liberec, ad truncum iacentem Pini 
sylvestris, 15. III. 1994, leg. et det. P. Vampola (MJ 121/94); Silva conifera 3 km 
sept.-occ. versus Frýdlant, 18 km sept. versus Liberec, ad truncum iacentem Pini 
sylvestris, 16. III. 1994, leg. et det. P. Vampola (MJ 128/94).

Kostrovka Kuhnerova roste saprofyticky na mrtvém dřevě jehličnanů a 
dosud byla v Evropě známá pouze z Francie, Holandska, Německa, Polska a Norska 
(Ryvarden et Gilbertson 1994). V sousedním Německu je druhem poměrně hojným a 
nejvíce lokalit je soustředěno v Horní Lužici (Dunger 1987, Dunger et Ritter 1985), 
tedy v území přímo přiléhajícímu k naší severní státní hranici. Z těchto důvodů bylo 
možné předpokládat, že tento druh zcela jistě roste i u nás ve Šluknovském výběžku 
a na Frýdlantsku. Tento předpoklad se ukázal být naprosto správný.

Jako nový druh pro Slovensko byla S. kuehneri u nás publikována Kultem 
(Kult 1989) z rašeliniště "Rik" východně od Tatranské Štrby, kde byla sbírána F. 
Kotlabou 3. X. 1986 na mrtvém kmenu Pinus (PRM 842 586). Podle výsledků 
revize prvního z autorů z 28. V. 1990 však tento sběr není S. kuehneri, ale velmi 
podobná Skeletocutis subincarnata.

Co se týče možných záměn kostrovky Kůhnerovy, v úvahu přichází zejména 
makroskopicky i mikroskopicky velmi podobná kostrovka krémová - Skeletocutis 
subincarnata (Peck) Keller a první z autorů se sám dříve domníval, že by oba druhy 
mohly být totožné (Vampola 1990). Rozlišení obou druhů však je možné podle tvaru 
a velikosti výtrusů. Oba druhy sice mají štíhlé a velmi podobné alantoidní výtrusy, v 
případě kostrovky Kůhnerovy jsou však nepatrně menší a jejich tloušťka nikdy 
nepřesahuje 1 pm, zatímco výtrusy kostrovky krémové můhou být až 1,5 pm tlusté.

Velmi blízká je také kostrovka páchnoucí - Skeletocutis odora (Sace.) 
Ginns, u nás známá pod synonymem Skeletocutis tschulymica (Pil.) Keller - pómatka 
čulymská, a to zejména populace rostoucí na jehličnanech, kterou popsal Pilát 
(1936-42, 1953) pod jménem Poria gilvella. Tento druh však může mít i poněkud 
robustnější plodnice a za čerstva se prozradí poměrně silným, těžko však 
definovatelným pachem.
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POZNÁMKY K URČOVÁNÍ POROIDNÍCH DRUHŮ RODU 
TRECHISPORA

Petr V a m p o 1 a

Rod Trechispora, vystavený v roce 1890 P. Karstenem, patří v systému hub 
do čeledi kornatcovitých (Corticiaceae) řádu nelupenatých (Aphyllophorales). Pro 
většinu jeho druhů bylo po řadu let používáno také rodové jméno Cristella. Druhy 
rodu Trechispora jsou typickými saproíyty a rostou na mrtvém a většinou již silně 
rozloženém dřevu jehličnanů i listnáčů; jen výjimečně rostou ze země nebo z detritu.
Tvoří tenké nepravidelné povlaky většinou s hladkým nebo bradavčitým 
hymenoforem a jen několik druhů má hymenofor poroidní. Podle mikroznaků jsou 
do tohoto rodu řazeny druhy většinou s bradavčitými nebo ostnitými výtrusy a s 
monomitickým hyfovým systémem, tvořeným pouze generativními, na některých 
místech cystovitě nadmutými přezkatými hyfami.

Dnešním příspěvkem bych chtěl našim mykologům poněkud přiblížit 
problematiku určování poroidních druhů rodu Trechispora, které bývají kladeny také 
mezi choroše v širokém slova smyslu (Polyporales s. 1.). Právě ve skupině 
poroidních trechispor došlo v poslední době k zcela novým zjištěním, která doslova 
nabourala dosavadní pojetí některých druhů. Především zásluhou švédského 
mykologa K. H. Larssona jsou dnes stanoveny poměrně dobře zjistitelné 
diagnostické znaky, které nám umožňují celkem snadnou mikroskopickou 
identifikaci jednotlivých druhů této skupiny (Larsson 1994).

Z celkového počtu 6 poroidních druhů rodu Trechispora jsou v Evropě 
známé nyní 4 druhy, a to T. candidissina (Schw.) Bond. et Sing., T. clancularis 
(Park.-Rhodes) K. H. Larss., T. hymenocystis (Berk. et Broome) K. H. Larss. a T. 
mollusca (Pers.: Fr.) Liberta.

S výjimkou T. clancularis, která byla jako nový druh popsána až v roce 
1955 ze Skotska1, byly zbývající 3 evropské druhy popsány již v minulém století. 
Zajímavé však je, že většinou mykologů byla tato trojice mylně považována pouze 
za jeden jediný druh. Stejně tak tomu bylo i v Československu, kdy např. Pilát (1936 
- 42) zařadil Polyporus hymenocystis Berk. et Broome a Polyporus molluscus Pers. 
do synonymiky Poria candidissima (Schw.) Sace., zatímco Kotlaba (1984) uvádí

1 Duplikát typuje uložen i v herbáři Národního muzea v Praze.
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opačně Poria candidissima (Schw.) Cooke v synonymice Trechispora mollusca 
(Pers.: Fr.) Liberta.

Teprve Larsson (1994) ve své práci přesvědčivě prokázal, že jde ve všech 
třech případech skutečně o rozdílné druhy a současně velmi dobře charakterizoval 
jejich rozlišovací znaky. Rozlišit evropské poroidní trechispory není již tedy větší 
problém a postupovat lze podle níže uvedeného stručného klíče:

Spory 6-6,5 x 5-6 pm. délka ostnů 0,5 - 1 pm ........................................T. clancularis
Spory kratší než 6 pm
- na hyfách subikula shluky drobných bipyramidických krystalů, spory 3,5-4 x 3-

3.5 pm, délka ostnů 0,3 p m ............ ........................................................ T. mollusca
- na hyfách subikula shluky drobných tyčinkovitých krystalů, spory 4,5-5,5 x 3,5-

4.5 pm, délka ostnů 0,7 p m ..............................................................T. candidissima
- na hyfách subikula ± kosočtverečné nebo kosodélníkové hrubší krystaly a 

nápadné sférocysty, spory 4-5,5 x 3-4,5 pm, délka ostnů 0,5 pm T. hymenocystis

Jak je zřejmé z určovacího klíče, velkou roli při rozlišování jednotlivých 
druhů hraje inkrustace hyf subikula. Při pozorování inkrustace je však třeba postupo
vat opatrně, neboť kromě v klíči uvedených typů krystalů se někdy na hyfách 
vyskytují i krystaly co do velikosti a tvaru netypické a je proto třeba zhotovit další 
preparáty z jiných částí subikula. Protože subikulum je velmi tenké, příprava 
preparátů vyžaduje i značnou dávku trpělivosti. Nejvhodnější je část plodnice 
opatrně sloupnout a mikroskopovat zbytky tkáně, které ulpěly v nerovnostech dřeva, 
popřípadě odebrat velmi tenkou vrstvu z rubové strany odtržené plodnice. Takové 
preparáty pak nejsou znečištěny velkým množstvím výtrusů a lze je snadněji 
studovat.

Kromě inkrustace hyf subikula je při určování důležitým znakem také 
velikost výtrusů. Hodnoty uvedené v klíči udávají délku a šířku výtrusů včetně ostnů. 
Je však třeba říci, že i samotná délka ostnů a dokonce i utváření jejich povrchu jsou 
rozlišovací znaky, které mohou být využity v elektronové mikroskopii. Při použití 
běžných optických přístrojů, však tyto rozdíly často nepostřehne ani velmi cvičené 
oko.

Velmi důležitým mikroznakem při určování T. hymenocystis je přítomnost 
měchýřkovitých sférocyst na hyfách subikula. V některých plodnicích tohoto druhu 
jsou sférocysty velice hojné a okamžitě zjistitelné, někdy však musíme udělat řadu
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preparátů z různých míst subikula, než se nám tyto útvary podaří objevit. Zejména u 
špatně sušených plodnic jsou sférocysty většinou zkolabované a jejich nalezení bývá 
velmi obtížné.

Abych zjistil, jaké je přibližné procentuální zastoupení jednotlivých druhů 
na území bývalého Československa, mikroskopoval jsem všechny své dřívější sběry 
uložené dnes v herbáři Muzea Vysočiny v Jihlavě (MJ). Z celkem 61 položek, dříve 
určených jako Trechispora mollusca, jsou pouze 2 položky skutečná T. mollusca (3 
%), zbývajících 59 položek je ve skutečnosti T. hymenocystis (97 %). Ve 
studovaném materiálu jsem nezjistil žádnou položku T. clancularis ani T. 
candidissima.

Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že na území bývalého Českoslo
venska je z poroidních trechispor nejhojnějším druhem T. hymenocystis, zatímco T. 
mollusca je zřejmě velmi vzácná. K ověření, zda se u nás vyskytují také T. 
clancularis a T. candidissima, bude třeba v budoucnu revidovat veškerý dostupný 
herbářový materiál a současně všechny nové nálezy poroidních trechispor důkladně 
mikroskopicky vyšetřit.

Pro usnadnění determinace připojuji níže jednoduché kresby nejdůleži
tějších mikroznaků T. hymenocystis a T. mollusca, pro detailní studium dalších 
poroidních trechispor pak odkazuji na již zmíněnou práci Larssona (1994). K 
srovnávacímu studiu T. hymenocystis je možné použít exsikátovou sbírku Po- 
lyporales exsiccati Čechoslovaciae (Vampola 1995). Pro T. hymenocystis současně 
navrhuji nové české jméno pórnovitka měchýřkatá.
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Fig. 1. Trechispora hymenocystis. A) výtrusy, B) hyfy subikula, C) sférocysty. Del.
P. Vampola
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Fig.2. Trechispora mollusca. A) výtrusy, B) hyfy subikula. Del. P. Vampola

Mykologické listy, Praha, No. 58, ¡996.
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Petr V a m p o 1 a : Notes on identification of poroid species of the genus 
Trechispora
On the basis of the recently published paper by Larsson (1994) the author studied 61 
specimens of poroid species of the genus Trechispora deposited in the herbarium of 
Muzeum Vysočiny in Jihlava (MJ) and called Trechispora mollusca. All specimens 
have been collected by the author on the territory of the former Czechoslovakia 
during last ten years. In the present revision it has been found that 59 specimens (97 
%) in fact belong to Trechispora hymenocystis and only 2 specimens (3 %) represent 
Trechispora mollusca sensu stricto. The species Trechispora clancularis and 
Trechispora candidissima have not been found in the mentioned herbarium material. 
The ilustrations of spores and subicular hyphae of T hymenocystis and T. mollusca 
are included.

□ □ □

1 OCHRANA HUB

AUTOŘI ILUSTRACÍ HUB V ČERVENÉ KNIZE 4

František K o 1 1 a b a

Naše první tři Červené knihy (ČK), které jsou věnovány živočichům, 
ilustroval vždy jeden jediný výtvarník (což bylo výhodné vzhledem k jednotnému 
malířskému "rukopisu" kreseb). V ČK 4 ohrožených a vzácných druhů bezcévných 
rostlin bylo však nutné z různých důvodů (veliká různorodost vyobrazovaných 
objektů a málo času na zhotovení) využít zpracování hned několika výtvarníků 
(celkem osm).

Autoři vyobrazení v ČK 4 u všech skupin jsou uvedeni v předmluvě (str. 5): 
u sinic a řas to je jednoznačně RNDr. Alexandr Gardavský, CSc., u mechorostů 
RNDr. Zdeněk Soldán (v obou případech jde o černobílé perokresby) a u lišejníků 
jednak RNDr. Ivan Pišút, CSc. (perokresby) a akad. malířka Adriana Skálová 
(barevná vyobrazení), avšak u hub to jednoznačné není - tam jsou uvedeny pouze 
určité skupiny, které ilustrátoři dělali, ale autoři konkrétních vyobrazení z toho 
bohužel patrní nejsou (podobně je tomu i s autorstvím textu: jednotlivé zpracovatele 
příslušných skupin jsem naposled uvedl před dvěma lety v Mykol. Listech no. 51:
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18-24). Proto jsem se rozhodl napsat tento článek a podle použitých předloh 
autorství každé ilustrace dodatečně upřesnit.

Na ilustracích hub se podíleli tito autoři: akad. malíř Jan Herink (bratr 
MUDr. Josefa Herinka), který udělal ilustrace 40 druhů hub (29 barevných a 11 čer
nobílých perokreseb), Ing. Radka Jedličková, později provdaná Josková (20 druhů 
barevně), akad. malířka Adriana Skálová (37 druhů hub a 25 lišejníků, vše barevně), 
Ing. Milan Volšinský (16 druhů hub barevně) a Ing. Jiří Wimmer (5 druhů barevně); 
tři druhy hub nebyly z různých důvodů vyobrazeny (nevhodná předloha a nemožnost 
opatřit živý materiál k malování apod.). V níže uvedeném seznamu jsou druhy hub, 
zahrnuté v ČK 4 (tam jsou uvedeny v systematickém pořadí), řazeny abecedně podle 
latinských jmen; v těch případech, kdy se jedná o černobílé vyobrazení, je uvedeno 
za jménem ilustrátora (čb) - jinak jde vždy o barevnou ilustraci.
Latinské jméno Autor ilustrace
Agrocybe stepposa................................................................................. R. Josková
Amanita ovoidea....................................................................................J. Herink (čb)
Agrocybe cylindracea............................................................................A. Skálová
Amanita caesarea.................................................................................. J. Herink
Amanita vittadinii.................................................................................. J. Herink (čb)
Amylocystis lapponica..........................................................................ne vyobrazena
Antrodia salicina................................................................................... A. Skálová
Armillaria ectypa................................................................................... A. Skálová
Arrhenia auriscalpium...........................................................................A. Skálová
Ascotremella faginea ............................................................................M. Volšinský
Aurantioporus croceus...........................................................................J. Herink
Battarraea stevenii................................................................................. J. Herink
Biscogniawcia simplicior..................................................................... M. Volšinský
Boletus fechtneri.................................................................................... J. Herink
Boletus regius.........................................................................................J. Herink
Bovista paludosa....................................................................................nevyobrazena
Camarophyllopsis foetens..................................................................... J. Herink
Catathelasma imperiále.........................................................................A. Skálová
Chalciporus rubinus..............................................................................J. Herink
Chamaemyces fracidus..........................................................................J. Herink
Chamonixia caespitosa......................................................................... A. Skálová
Clathrus rnber........................................................................................ J. Herink
Coltricia montagnei...............................................................................A. Skálová
Cortinarius balteatus.............................................................................A. Skálová
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Cortinarius basiroseus........................................................................... R. Josková
Cortinarius coerulescens.......................................................................A. Skálová
Cortinarius dionysiae.............................................................................R. Josková
Cortinarius epsomiensis......................................................................... A. Skálová
Cortinarius fulminoides......................................................................... R. Josková
Cortinarius fulvoochrascens..................................................................R. Josková
Cortinarius pauperculus........................................................................ R. Josková
Crepidotus crocophyllus.........................................................................J. Wimmer
Cyphella digitalis................................................................................... A. Skálová
Cystolepiota bucknallii.......................................................................... J. Herink
Dermoloma atrocinereum..................................................................... A. Skálová
Endoptychum agaricoides.............................................   J. Herink (čb)
Entoloma alpicolum...............................................................................R. Josková
Entoloma fuscotomentosum..................................................................R. Josková
Fayodia pseudoclusilis..........................................................................A. Skálová
Flammulina ononidis.............................................................................A. Skálová
Floccularia straminea............................................................................A. Skálová
Galerina stordalii.................................................................................. A. Skálová
Geastrum berkeleyi................................................................................ J. Herink (čb)
Geastrum hungaricum...........................................................................J. Herink (čb)
Geastrum pouzarii................................................................................. A. Skálová
Gyromitra fastigiata..............................................................................M. Volšinský
Haasiella splendidissima....................................................................... J. Herink
Hebeloma pallidoluctuosum.................................................................A. Skálová
Helvella pithyophila...............................................................................M. Volšinský
Helvella spadicea................................................................................... M. Volšinský
Hohenbuehelia abietina.........................................................................R. Josková
Hygrophorus capreolarius.....................................................................J. Herink
Hydnellum geogenium............................ ..............................................A. Skálová
Hydropus atramentosus.........................................................................R. Josková
Hymenogaster vulgaris.......................................................................... J. Herink
Hysterangium calcareum....................................................................... J. Herink (čb)
Inocybe acutella......................................................................................R. Josková
Inonotus andersonii................................................................................J. Herink
Irpicodon pendulus................................................................................ R. Josková
Lactarius acris.........................................................................................J. Herink
Lactarius lilacinus.................................................................................. J. Herink
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Lactarius repraesentaneus....................................................................J. Herink
Laurilia sulcata......................................................................................J. Herink
Leccinum duriusculum.......................................................................... J. Herink
Lepiota ignicolor................................................................... i...............J. Herink
Lepista graveolens................................................................................ J. Wimmer
Leptonia catalaunica............................................................................ R. Josková
Leptonia corvina....................................................................................R. Josková
Leptonia sarcitula................................................................................. R. Josková
Leucoagaricus pilatianus......................................................................J. Herink
Leucopaxillns lepistoides......................................................................R. Josková
Limacella gnttata...................................................................................J. Herink
Marasmiellus carneopallidns...............................................................A. Skálová
Marasmius limosus............................................................................... R. Josková “
Melanogaster tuberiformis................................................................... J. Herink (čb)
Melanophyllum eyrei............................................................................ J. Herink
Microglossum viride............................................................................. M. Volšinský
Montagnea arenaria............................................................................. J. Herink (čb)
Myxomphalia marlhae...........................................................................A. Skálová
Omphalina discorosea...........................................................................R. Josková
Omphalina epichysium..........................................................................R. Josková
Otidea concinna.....................................................................................M. Volšinský
Panaeolns idiginosns............................................................................A. Skálová
Parascntellinia carneosanguinea....................................................... M. Volšinský
Perenniporia narymica.........................................................................A. Skálová
Phaeocollybiafestiva............................................................................A. Skálová
Phallogaster saccatus...........................................................................J. Herink (čb)
Phellimis pouzarii................................................................................. A. Skálová
Pholiota henningsii............................................................................... A. Skálová
Plnteus aurantiorugosus.......................................................................A. Skálová
Psathyrella ammophila..........................................................................A. Skálová
Pseudoplectania melaena.................................................................... M. Volšinský
Pseudorhizina sphaerospora...............................................................M. Volšinský
Psilocybe laetissima.............................................................................. J. Wimmer
Rhodocybe obscnra............................................................................... J. Wimmer
Rhodocybe stangliana...........................................................................R. Josková
Rhodotus palmatus................................................................................ A. Skálová
Russula albonigra................................................................................. J. Herink

25



Mykologické listy, Praha, No. 58, 1996.
Russula alnetorum................................................................................ J. Herink
Russula consobrina...................................................................... ......... J. Herink
Russula helodes.....................................................................................J. Herink
Russula viscida......................................................................................J. Herink
Sarcosoma glób ošum.............................................................................M. Volšinský
Sowerbyella rhenana.............................................................................M. Volšinský
Spongipellis fractipes.............................................................................A. Skálová
Stropharia albocrenulata...................................................................... A. Skálová
Tephrocybe putida..........................................................................  nevyobrazena
Tremella steidleri................................................................................... A. Skálová
Trichoglossum hirsutum........................................................................ M. Volšinský
Tricholoma atrosquamosum.................................................................A. Skálová
Tricholoma inodermeum....................................................................... A. Skálová
Tricholomajoachimii.............................................................................A. Skálová
Tuber aestivum....................... ................................................................ M. Volšinský
Tulostoma kotlabae................................................................................ J. Herink (čb)
Vibrissea truncorum..............................................................................M. Volšinský
Volvariella caesiotincta........................................................................ J. Winimer
Xerocomus moravicus............................................................................J. Herink
Xerula melanotricha..............................................................................A. Skálová
Zelleromyces stephensii.........................................................................J. Herink (čb)

Ze 120 druhů hub (makromycetů), zahrnutých v ČK 4, je jich tedy vy
obrazeno 117 (tři nikoli), z toho 106 barevně a 11 černobíle. Vyobrazení mecháčku 
stopečkatého (Arrhenia auriscalpium) nebylo bohužel patřičně zmenšeno, takže tato 
ilustrace tím značně kontrastuje s ostatními obrázky, které jsou přiměřeně zvětšené 
nebo zmenšené.

František K o 1 1 a b a: Authors of illustrations in the Red Data Book 4 

1 RECENZE .
V. ANTONÍN, Z. BIEBEROVÁ: CHRÁNĚNÉ HOUBY ČR. - 89 str., 46 mapek, 
perokreseb, 20 barevných fotografií. Brno, 1995.

Díky Ministerstvu životního prostředí ČR byla za spolupráce Agentury 
OPK ČR vydána potřebná publikace, rozmnožňující naši dosti chudou literaturu o 
houbách, které zasluhují podle ochranářských hledisek ochranu. Publikace vyšla 
současně s vyjitím Červené knihy 4 (ČK 4) - viz Mykol. Listy 57: 25-26, 1996; ta
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ovšem zahrnuje mnohem větší počet druhů (celkem 120), a to druhy vyskytující se 
jak v České, tak i ve Slovenské republice.

Recenzovaná brožura obsahuje 46 makromycetů, z nichž 10 není zahrnuto v 
ČK 4: Clitocybe barbularum, Cortincirius nanceiensis, Dermoloma josserandii, 
Entoloma babingtonii, Hygrocybe sciophana, Hygrophorus piceae, Phellodon con- 
fluens, Ramaria subarctica, Suillus flavidus a Tubaria confragosa. Publikace přiro
zeně nezahrnuje všechny u nás ohrožené druhy hub (ani ČK 4), nýbrž pouze ty, 
kterým se dostalo ochrany podle zákona č.l 14/92 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky 
MŽP (395/92 Sb.).

Autoři publikace se ujali záslužné práce, protože takováto příručka je pot
řebná jak pro ochránce přírody, tak pro lesníky, učitele a širší veřejnost zajímající se 
o ochranu hub. Kromě krátké všeobecné části, v níž se probírá problematika ochrany 
hub, jako je příčina úbytku, způsoby ochrany, právní ochrana hub v ČR (chybí 
alespoň odstavec o ochraně hub v jiných evropských zemích), jsou v obsáhlejší 
speciální části pojednány v systematickém sledu druhy hub chráněné u nás - poprvé 
v historii - zákonem; ty jsou rozděleny podle stupně ohrožení do tří skupin (kriticky 
ohrožené, silně ohrožené, ohrožené) a takto odděleně jsou také jednotlivé druhy v 
příslušných skupinách podrobně probrány.

U jednotlivých druhů je vždy uvedeno české a latinské jméno (to s autory), 
nejdůležitější synonyma (existují-1 i), pak systematické zařazení do třídy, řádu a 
čeledě (zdá se nám zbytečné uvádět tři vyšší taxony), potom následuje stručný popis 
houby, ekologie (výskyt), blízce příbuzné nebo podobné taxony (možnost záměny) a 
vyobrazení perokresbou.

Potěšitelné je, že text není téměř zatížen tiskovými chybami (v současném 
tisku to je spíše výjimka). Za drobné přehlédnutí lze považovat např. u Ramariopsis 
subarctica na str.8 a 44 chybějící -c- v druhovém názvu; autorská zkratka u Hygro
cybe sciophana má být podle našeho názoru (Fr.) P. Karst. s. Ricken, nikoli Mos.

Každý druh je doprovázen síťovou mapkou rozšíření (ty jsou soustředěny 
vždy na konci příslušné skupiny ohrožení), která na první pohled názorně ukazuje 
přibližný počet známých lokalit (pod jedním bodem může být v příslušném poli sítě 
více lokalit) a oblasti, v nichž se v ČR vyskytuje. Bohužel není nikde vysvětleno, zda 
je vymapován tzv. aktuální výskyt (tj. za několik posledních desetiletí), anebo jsou-li 
v mapkách zahrnuty i starší (historické) lokality, např. i z doby před druhou světovou 
válkou nebo od začátku století apod.

Perokresby doprovázející každý druh jsou většinou pěkné a výstižné. 
Výjimku činí např. Camarops tubulina a Ascotremella faginea, kde ke znázornění
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prostorovosti použité čárkování vyvolává dojem chlupatosti plodnic (ačkoli jsou 
dokonale lysé), a Microglossum viride, které je kreslířsky poněkud nezvládnuté; 
slimáky vyžraná místa na plodnicích Psendorhizina sphaerospora neměla být 
zakreslena - takto vypadají jako skvrny patřící k houbě. Konečně u Geastrum 
hungaricum je chybně zakresleno plikátní (rýhované) ústí, ačkoli je má pouze jemně 
vláknité, nerýhované (viz barevnou fotografii na konci brožury), takže vlastně 
představuje spíše druh G. kotlabae (který však u nás neroste). Ovšem většina kreseb 
je výstižná a velmi hezká, elegantní - zejména Montagnea arenaria, Volvariella 
caesiotincta, Hygrocybe sciophana a jiné.

Pokud jde o barevné diapozitivy (jejichž autory jsou L. Hagara, F. Kotlaba, 
T. Papoušek a Z. Turičík), zdá se, že všechny utrpěly tiskem (dostalo se do nich 
příliš modrozelených zkreslujících tónů), takže nejsou velkou ozdobou brožury - 
snad s výjimkou mozkovky rosolovité, klouzku žlutavého a květky písečné. Celá 
brožura je zakončena velmi krátkým seznamem literatury, ukázkou karet hlášení 
výskytu druhů, slovníčkem méně známých odborných výrazů a kapitolkou Jak 
posílat a označovat houby k určení. Pro rychlou orientaci měl být vzadu abecední 
index českých a latinských jmen s uvedením stran, kde je o nich podrobně 
pojednáno.

Sličná publikace o chráněných houbách ČR je přínosem pro mykologii i pro 
ochranu přírody; lze ji však považovat pouze za první z kroků, po nichž by měly 
časem následovat další - např. seznam všech u nás ohrožených hub s podrobným 
zhodnocením jejich ekologie, rozšíření a významem z hlediska ochrany přírody, 
neboť současné publikace jsou v tomto smyslu pouze malým výběrem ukázek.

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

| ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM
V této rubrice budeme pravidelně uveřejňovat zprávy z jednání výboru 

ČVSM a různé aktuality.
Výbor pracuje v současné době ve složení: Dr. Z. Pouzar (předseda), Dr. V. 

Antonín (místopředseda, Mykologické listy), Dr. A. Kubátová (tajemník), Ing. J. 
Kuthan (hospodář), Dr. J. Klán (Czech Mycology), Dr. M. Svrček, Dr. L. 
Marvanová, Dr. R. Fellner a MUDr. J. Herink. Schůze výboru se konají většinou 4x 
ročně.

Poslední jednání proběhlo 11.4.1996 za přítomnosti 6 členů. Omluveni: Dr. 
Svrček, Ing. Kuthan (nemoc) a MUDr. Herink (nemoc).

*
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Hlavními body jednání byly ekonomická situace Společnosti, časopis Czech 

Mycology, bulletin Mykologické listy a různé.
Dr. Pouzar charakterizoval současnou ekonomickou situaci ČVSM jako ma

ximálně úspornou. Společnost již nemá vlastní sekretariát, nemá žádného stálého za
městnance, pouze na základě dohod vyplácí menší odměny na konkrétní práce (např. 
spravování knihovních a časopiseckých fondů ČVSM, účetní uzávěrka, jazyková 
korektura článků pro Czech Mycology apod.). Na tento rok byla žádána jednak 
dotace od AV ČR, jednak příspěvek ve formě grantu u Ministerstva školství. Dotace 
od AV ČR již byla schválena, avšak celková částka, kterou bude moci Společnost 
využít na tisk obou svých časopisů, není dosud známa.

V souvislosti s ekonomickou situací bylo konstatováno, že naše Společnost 
má stanoven jeden z nejnižších členských příspěvků. Výbor rozhodl svolat na 
podzim r. 1996 valnou hromadu k 50.výročí založení Společnosti, kde se bude i tato 
situace řešit (včetně platby za Mykologické listy a Czech Mycology).

Naše Společnost má v současné době (k 11.4.1996) 218 členů. Z toho 184 
z České republiky, 28 ze Slovenska a 6 členů zahraničních. K 50. výročí Společnosti 
rozhodl výbor aktualizovat seznam členů. Na jaře 1996 dostal každý člen dotazník s 
žádostí o spolupráci při doplňování nových údajů. Seznam členů by byl uveřejněn v 
Czech Mycology nebo v Mykologických listech, podobně jako tomu bylo naposled v 
roce 1984.

Jednou z nej významnějších činností ČVSM je vydávání časopisu. Od roku 
1993 je časopis Česká mykologie vydáván převážně v anglické verzi s názvem 
Czech Mycology. Časopis slouží k prezentaci vědecké práce členů Společnosti v 
České republice i v zahraničí. Tisk časopisu, který zajišťuje dr. Klán, je poměrně 
kvalitní a je snaha ho i nadále zlepšovat. V souvislosti s tím vyzýváme členy 
Společnosti k větší publikační aktivitě, aby mohla stále vycházet plánovaná 4 čísla 
ročně. Nesmírným přínosem pro Společnost je výměna Czech Mycology za zahra
niční časopisy. V současné době získává Knihovna ČVSM okolo 50 titulů 
zahraničních mykologických časopisů. Knihovna Společnosti, jak již bylo v 
Mykologických listech oznámeno, sídlí nyní v Benátské ulici společně s knihovnou 
katedry botaniky PřF UK, kde ji spravuje paní H. Matoušová.

Tisk bulletinu Mykologické listy zajišťuje dr. Antonín a kol. Tento časopis 
slouží jako informační médium pro členy Společnosti. V poslední době došlo 
bohužel k určitým nepravidelnostem v jeho vydávání. Výbor ČVSM proto vyzývá 
členy k publikaci zajímavých příspěvků i do tohoto časopisu. Pokud bude dostatek 
kvalitních příspěvků, budou Mykologické listy vydávány 4x ročně.
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Na podzim by chtěl výbor Společnosti uspořádat opět cyklus přednášek a

exkurze.
Výbor ČVSM přeje v roce 50. výročí Společnosti všem členům hodně hez

kých mykologických zážitků a nadšení do další práce!
Další schůze výboru Společnosti je plánována na červen t. r.

VÝZVA PRO ČLENY ČVSM: Prosíme o urychlené vrácení vyplněných členských 
dotazníků na adresu Společnosti za účelem sestavení aktualizovaného adresáře členů.

ZPRÁVY O AKCÍCH
SYMBIÓZA V POZNÁNÍ, VĚDA, TECHNIKA A UMĚNÍ Pod tímto názvem 
pořádá Československá společnost pro vědu a umění (SVU) svůj 18. kongres, který 
se bude konat ve dnech 26. - 29. VIII. 1996 v Brně.

SVU vznikla v roce 1956 v USA a jejím posláním je sdružovat české a slo
venské vědce, umělce a jiné významné osobnosti ze všech zemí světa. Do listopadu 
r. 1989 spočívalo těžiště její činnosti v zahraničí, teprve potom přesunula svoji 
činnost k nám. Od svého založení upořádala Společnost 17 celosvětových kongresů, 
z nichž poslední dva (1992 a 1994) byly uskutečněny již v Praze.

Čestným předsedou přípravného výboru brněnského kongresu je rektor 
Masarykovy univerzity v Brně prof. RNDr. E. Schmidt, DrSc.; podporu rovněž 
přislíbila primátorka města Brna dr. D. Lastovecká. O záštitu byl požádán prezident 
republiky pan V. Havel, který je rovněž členem SVU. Program kongresu je 
rozčleněn do 4 hlavních sekcí: 1. Společenské vědy a umění, 2. Přírodní vědy, 3. 
Lékařství a biomedicína, 4. Technické vědy. -ant
MYKOLOGICKÉ LISTY č. 58 - Informační orgán České vědecké společnosti pro 
mykologii, Praha. - Vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. - Toto číslo 
sestavil a k tisku připravil dr. V. Antonín. Vyšlo v červenci 1996.
Administraci přechodně zajišťuje ing. Jan Kuthan, Dvůr Bažantnice 74, 671 02 
Šumná, tel. 0624-96200 - 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, hlašte event. změny adresy, objednávky a 
záležitosti týkající se předplatného. Předplatné na rok 1996 činí 30.- Kč.
Podávání novinových zásilek povoleno oblastní správou pošt v Brně, č.j. P/2- 
1146/94 ze dne 28. 3. 1994.
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