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Vampola P., Kunca V., Vlasák J. (2020): Poznámky k některým druhům 
chorošů. I. Pouzaroporia subrufa. – Mykologické Listy no. 147: 3‒9. 
Rod Pouzaroporia, jehož typovým druhem je severoamerická pórnatka nahnědlá 
(Pouzaroporia subrufa), byl dosud považovány za monotypicky, zahrnující pouze 
jeden druh. Ve skutečnosti však je v Evropě zastoupen nejméně dvěma velmi 
podobnými druhy, jak ukazují především sekvence DNA. Článek přináší informace o 
nedávných nálezech druhů rodu Pouzaroporia v Evropě a o výsledcích jejich 
sekvencování. Studiem morfologických znaků čerstvých plodnic i exsikátů se zatím 
nepodařilo zjistit diagnostické znaky, které by umožnily spolehlivé rozlišování obou 
druhů klasickými metodami. Na základě našich zjištění bude v budoucnu nezbytné 
podrobit molekulární analýze také severoamerický materiál P. subrufa a následně 
provést detailní srovnání s evropskou populaci. 
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Vampola P., Kunca V., Vlasák J. (2020): Notes on some polypore species. I. 
Pouzaroporia subrufa. – Mykologické Listy no. 147: 3‒9. 
Genus Pouzaroporia, typified by the North-American Pouzaroporia subrufa, has been 
regarded monotypic, containing only one species. Nevertheless, in Europe it is 
represented by at least two species with similar morphology but distinctly different 
sequences. The paper reports of recent collections of Pouzaroporia spp. in Europe 
and their sequencing. Morphological studies of fresh and dry basidiomes, however, 
has revealed no reliable diagnostic features which distinguish these two species. 
Moreover, as no sequence of American Pouzaroporia subrufa is available, the 
decision which of the two European types is P. subrufa sensu typi has to be 
postponed. 
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Kout J. (2020): Ekologie a zeměpisné rozšíření lesklokorky Pfeifferovy 
(Ganoderma cupreolaccatum) v České republice. – Mykologické Listy no. 147: 
10‒18. 
Lesklokorka Pfeifferova (Ganoderma cupreolaccatum), s roztroušeným rozšířením v 
chráněných územích a na antropogenních lokalitách se starými stromy, patři k našim 
nejvzácnějším zástupcům rodu Ganoderma. Na základě údajů z muzejních sbírek, 
dříve publikovaných nálezů a nových terénních záznamů bylo zpracováno celkové 
rozšíření a ekologie teto lesklokorky na území České republiky. 
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Kout J. (2020): Ecology and geographical distribution of Ganoderma 
cupreolaccatum in the Czech Republic. – Mykologické Listy no. 147: 10‒18. 
Ganoderma cupreolaccatum is the rarest Ganoderma species in the Czech Republic, 
having a scattered distribution in protected areas and at anthropogenic localities with 
old trees. The ecology and geographical distribution of G. cupreolaccatum in the 



Czech Republic was elaborated based on data from museum collections, previously 
published data and new field records. 
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Ševčíková H. (2020): Poznámky k růstu kalichovky půvabné – Haasiella 
venustissima – na Moravě. ‒ Mykologické Listy no. 147: 19‒27. 
V článku jsou shrnuty výsledky pozorování brněnské lokality kalichovky půvabné a 
plodnic zde nalezených. U všech 11 nálezů jsou v přehledné tabulce uvedeny 
nejvyšší denní a nejnižší noční teploty nejen v den nalezu, ale také ve dvou 
předchozích týdnech. Plodnice byly nalézány od listopadu do konce února (resp. 1. 
března). Za společné faktory v době růstu kalichovky půvabné na lokalitě jsou 
považovány vysoká vzdušná vlhkost; žádná nebo slabá sněhová pokrývka; noční 
teploty slabě nad bodem mrazu v době výskytu plodnic, ale pod bodem mrazu 
zhruba dva týdny před výskytem plodnic; nejvyšší denní teploty zhruba mezi 5 a 
12 °C v týdnu výskytu. Je také zmíněno rozšíření kalichovky půvabné v Evropě a 
ruderální ekologie některých recentních nálezů včetně brněnské lokality. 
 
Klíčová slova: vzácné druhy, IUCN, ekologie, povětrnostní podmínky, antropogenní 
lokalita 
 
Ševčíková H. (2020): Notes on the growth of Haasiella venustissima in Moravia. 
‒ Mykologické Listy no. 147: 19‒27. 
Results of observations on the Brno locality of Haasiella venustissima and its 
basidiomata found here are summarised. The highest and lowest night temperatures 
on the collection day of all 11 collections, and also in the two previous weeks are 
listed. Basidiomata were found from November to the end of February (or March 1). 
Factors at the time of Haasiella venustissima basidioma production shared by the 
collections are considered to be high air humidity, no or light snow cover; night 
temperatures slightly above freezing point at the time of the basidioma occurrence, 
but below it about two weeks before; highest day temperatures between ca. 5‒12 °C 
in the week of occurrence. The distribution of Haasiella venustissima in Europe and 
the ruderal ecology in the case of some recent collections, including the Brno locality, 
are also mentioned. 
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Beran M., Pravda V. (2020): Nový druh pro Českou republiku – Cortinarius 
lustrabilis – nalezen na Soběslavských blatech. – Mykologické Listy no. 147: 
28–36. 

Článek je věnován nálezům druhu Cortinarius lustrabilis na rašeliništi Soběslavská 
blata v jižních Čechách. Obsahuje makroskopicky a mikroskopicky popis nalezených 
plodnic, charakteristiku stanoviště, fotodokumentaci plodnic in situ a výtrusů. Podává 
soupis všech známých nálezů tohoto druhu v České republice. 
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Beran M., Pravda V. (2020): A species new to the Czech Republic – Cortinarius 
lustrabilis – collected at Soběslavská blata peat bog. – Mykologické Listy no. 
147: 28– 36. 

The paper deals with finds of Cortinarius lustrabilis at Soběslavská blata peat bog 
(South Bohemia, Czech Republic). It contains a macro- and microscopic description 
of the collected fruitbodies, habitat characteristics, photos in situ and photos of 
spores. It provides a list of all known finds of this fungus in the Czech Republic. 

*   *   * 
 
 

Antonín V., Ďuriška O., Jančovičová S., Tomšovský M. (2020): Neobyčejná 
variabilita běžné tmavobělky Friesovy ‒ Melanoleuca friesii. ‒ Mykologické 
Listy no. 147: 37‒51. 

Makroskopické a mikroskopické znaky většiny druhů rodu tmavobělka (Melanoleuca) 
jsou velice variabilní a vzájemně se překrývající. Tato skutečnost je demonstrována 
na přikladu jednoho z nejhojnějších druhů – tmavobělky Friesovy (M. friesii) 
z podrodu Melanoleuca. Je popsána a na fotografiích zdokumentována variabilita 
jednotlivých morfologických znaků makroskopicky zřetelně odlišných plodnic různých 
sběrů, u nichž byla příslušnost k tomuto druhu potvrzena sekvenaci DNA. 
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znaky, ekologie, rozšíření 
 
Antonín V., Ďuriška O., Jančovičová S., Tomšovský M. (2020): Unusual 
variability in the common Melanoleuca friesii. ‒ Mykologické Listy No. 147: 37‒
51. 
Macro- and microscopic characters of most Melanoleuca species are very variable 
and overlap between distinct species. This fact is documented in the case of one of 
the most common species – M. friesii of subgenus Melanoleuca. The variability in 
morphological characters is described and documented on photographs of 
basidiomata of macroscopically obviously different collections whose identifications 
have been confirmed by DNA sequencing. 
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Kříž M. (2020): Nálezy dvou vzácných hnojníků rodu Coprinopsis z exkurze do 
Šáreckého údolí v Praze v roce 2013. – Mykologické Listy no. 147: 52‒58. 

Při exkurzi pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy dne 16. května 
2013 do Divoké Šárky byly nalezeny dva zajímavé druhy hnojníků, které byly blíže 
prostudovány až v roce 2020 a určeny jako Coprinopsis echinospora a C. 
ochraceolanata. V tomto krátkém příspěvku jsou blíže představeny s vyzdvižením 
hlavních rozlišovacích znaků od podobných druhů. 
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Kříž M. (2020): Records of two rare species of the genus Coprinopsis from the 
Šarka valley, Prague 2013. – Mykologické Listy no. 147: 52‒58. 
During an excursion to the site of Divoká Šárka for students of the Faculty of Science 
of Charles University on 16 May 2013, two interesting species of the genus 
Coprinopsis were found. They were first studied thoroughly in 2020 and identified as 



C. echinospora and C. ochraceolanata. In this short paper, they are introduced in 
more detail, highlighting the main features distinguishing them from similar species. 
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Janda V., Souček J., Opat L. (2020): Hřib satan – Rubroboletus satanas – 
v jižních Čechách. – Mykologické Listy no. 147: 59–67. 

Článek se zabývá výskytem hřibu satana – Rubroboletus satanas v jižních Čechách, 
kde se tento druh vyskytuje jen ojediněle. Jsou uvedeny informace o lokalitách a 
diskutovaná možnost výskytu druhu na nich. Historicky je doložen jeho opakovaný 
výskyt v NPR Vyšenské kopce (1970–2019). V článku je nově publikována lokalita 
druhu, která se nachází na výrazně antropogenním stanovišti na hrázi Návesného 
rybníka u Munic. 
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Česká republika 
 
Janda V., Souček J., Opat L. (2020): Rubroboletus satanas (Boletaceae) in 
southern Bohemia. – Mykologické Listy no. 147: 59–67. 

The article deals with the distribution of Rubroboletus satanas in southern Bohemia, 
where the species occurs only sporadically. A summary of available information on its 
localities is listed. The probability of its occurrence at particular localities is discussed. 
Its occurrence in Vyšenské kopce National Nature Reserve (1970–2019) is 
repeatedly documented. A locality of this species in a markedly anthropogenic habitat 
on the dam of Navesný pond in the vicinity of the village of Munice close to the town 
of Hluboká nad Vltavou is newly published. 
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Nováková A. (2020): Klasifikace řadu Eurotiales a přehled současného pojetí 
rodů Penicillium, Aspergillus a Talaromyces. ‒ Mykologické Listy no. 147: 68‒
86. 
Článek informuje o současném pojetí rodů Penicillium, Aspergillus (Aspergillaceae) a 
Talaromyces (Trichocomaceae) a uvádí přehled platných druhů. Současně jsou 
uvedeny nomenklatorické změny a přesuny v řádu Eurotiales. 
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Nováková A. (2020): Classification of the order Eurotiales and an overview of 
the current concept of the genera Penicillium, Aspergillus and Talaromyces. ‒ 
Mykologické Listy no. 147: 68‒86. 

The paper reports of the current concept of the genera Penicillium, Aspergillus 
(Aspergillaceae) and Talaromyces (Trichocomaceae). Simmultaneously, current 
nomenclatural changes in the order Eurotiales are reported. 

*   *   * 


