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Tejklová T., Kramoliš J.: Vzácné a zajímavé pavučince ČR Cortinarius
subtortus – pavučinec olivově žlutý:
Článek je věnován nálezům pavučince olivově žlutého – Cortinarius subtortus
(Pers.) Fr. z území České republiky. Je prezentován podrobný makroskopický
i mikroskopický popis druhu podle nálezu druhého autora z NPR Rašeliniště
Skřítek. Je publikována fotodokumentace sběru a shrnuty dosud známé lokality
druhu v ČR podle údajů získaných z herbářů Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích (CB), Muzea východních Čech v Hradci Králové (HR), Národního
muzea (PRM) a od dalších mykologů. Jsou diskutovány podobné a zaměnitelné
druhy. Autoři navrhují přeřazení druhu z kategorie VU, kam je zařazen v aktuálním
Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky, do kategorie EN v jeho
příštím vydání.
Tejklová T., Kramoliš J.: Rare and interesting Cortinarius species in the Czech
Republic. Cortinarius subtortus (Cortinariaceae, Phlegmacium)
This article deal with Cortinarius subtortus Fr. and its distribution in the Czech
Republic. Its detailed macro- and microscopic description based on the authors’ own
record from Rašeliniště Skřítek National Nature Reserve (NW Moravia) is published.
The authors present photos of their record and a list of Czech localities known for
this species based on records in the main Czech herbaria (CB, HR, PRM) and
private data from Czech mycologists. Differential characters from other, similar taxa
are discussed. The authors propose changing the status of this fungus from
Vulnerable to Endangered species in the next edition of the Red list of fungi
(macromycetes) of the Czech Republic.
* * *
K ř í ž M . : Závojenka Jahnova – Entoloma jahnii – nalezena na lišce bledé –
Cantharellus pallens
Článek informuje o nálezu závojenky Jahnovy – Entoloma jahnii na plodnicích lišky
bledé – Cantharellus pallens u Dobříše ve středních Čechách. Je uveden
makroskopický a mikroskopický popis, shrnuta dosud známá ekologie druhu a
diskutovány podobné druhy, především odlišnost tohoto nálezu od popisů závojenky
příživné – E. parasiticum.
K ř í ž M . : Entoloma jahnii found on Cantharellus pallens
The paper provides information regarding a find of Entoloma jahnii on fruitbodies of
Cantharellus pallens near the town of Dobříš (Central Bohemia). A description of
macro- and micromorphological characters is provided, its currently known ecology
is summarised, and similar species are listed, and especially the difference of this
collection from descriptions of E. parasiticum is discussed.

* * *

