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P R O G R A M

semináře sekce pro mykofloristiku a mykocenologii Československé 
vědecké společnosti pro nykologii při ČSAV v Kostelci nad C.lesy

5.10.1984 Příjezd a registrace účastníků
Schůzka členů skupiny pro ochranu a Síření ušlech
tilých druhů hub při SLP VSz v  Kostelci nad C»lesy
Exkurse na pokusné plochy u Jevan (pokusy s exploa- 
tací a šířením ryzce smrkového v lesních školkách)
2pracování a určování nasbíraného materiálu
Seminář:"Houby nelesních stanovišť CSSR: písky,ste
pi, černá vy. "

6.10.1984 Celodenní exkurse na lokality:
SPR " Stráň u Chroustova"
SFR " Hrabanovská černava"
Les u Kerska, jižní okraj 
Lužní lesík u lysé n. Labem

Zpracování a určování nasbíraného materiálu 
Diskusní večer,promítání diapositivů.

7.10.1984 Celodenní exkurse do okolí llhichovic pořádaná CSVSM
k 125.výročí narození a 35.výročí úmrtí prof.dr.J.Ve- 
lenovského.

Položení kytice na hrob prof.dr.J.Velenovského 
Odjezd účastníků



IffKDFLtíRA MAKRO MřCElÚ STÁTNÍ ífiÍRODNÍ RESERVACE "FOUZDRANSKÁ STEP"

Vladimír Antonín
mytologické odd. Moravského muzea, 659 37 B r n o
Jižní Morava je relativně bohatá na xerothermní travinná spo

lečenstva označovaná u nás často nesprávně jako stepi. Bohužel,ty
to jedinečné biotopy patří mezi nejohroženější¡především díky ze
mědělským kultivačním zásahům se mění na pole nebo na prudších 
svazích v sady a vinice.Zachovávají se pouze v chráněných územích 
a na velice omezených plochách nevhodných pro rekultivaci.Jako 
přiklad těchto biotopů a jejich mykoflóry byla vybrána státní pří-n n
rodní reservace Pouzdřanská step.

Reservace "Pouzdřanská step” leží asi 1 km od obce Pouzdřany, 
necelých 30 km jižně od Brna.Byla vyhlášena výnosem ministerstva 
kultury ze dne 4.7.1956 na výměře 22,56 ha (0,2256 km2).Důvoden 

ochrany je uchování jedné z našich nejvýznamnějších a nejznáměj- 
ších lokalit teplomilné květeny travnatých xerothermních společen
stev na vápnitém ždánickém ílyši.

Nejcennější čá3tí reservace je Stipetum,ve kterém se nacháze
jí tři druhy kavylů (k.vláskovitý -Stipa capillata,k.Ivanův -S.io- 
anis a k.sličný - S.pulcherrima),na okraji přecházející v teplomil
ně jší travinná společenstva. Z dalších druhů zde rostou např.katrán 
tatarský (Crambe tataria),patřící mezi tzv.stepní běžce,který zde 
dosahuje nejsevernější hranice svého rozšíření,kozinec bezlodyžný 
(Astragalus excapus).kosatec nízký (Iris pumila).koniklec velkokvě- 
tý (Pulsatilla grandis),hlaváček jarní (Adonis vernalis) a jiné. 
Roztroušeně se v reservaci vyskytuje také dub pýřitý (Quercus pu- 
beacensJ.Na jižním okraji roste malý akátový bájek,prakticfy bez 
bylinného podrostu,v jehož dřevinné složce,kromě akátu,nacházíme 
pouze bez černý (Sambucus nigra).

I když Je reservace poměrně hojně navštívována především hro
madnými výpravami a až po samou hranici ze tří stran obklopena in
tensivně obhospodařovanými poli,sady a vinicemi,největším zdrojem
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devastace a ne jvětšin nebezpečím pře ni jsou veliké počty králí
ků. Ne j krásně ¿31 partie reservace jsou doslova podkopány stovkami 
nor,kolem jejichž ústí zůstává široký kruh pády bez vegetace ná
sledkem spásání a zdupávání.Jedině radikální snížení stavu králi- 
ků,popř. jejich úplná likvidace,může tuto jedinečnou lokalita za
chránit.Druhým vážným nebezpečím pro xereinenaní porost jsou aká
ty, které se šíří z malého akátového hájku.Před několika lety se 
zásahem státní ochrany přírody podařilo akáty částečně eliminovat, 
ale kolem odumřelých stromků začaly akáty po několikaletém klidu 
intensivně zmlazovat.

Po botanická stránce je Pouzdřanská step dobře známa; sbíralo 
zde také několik známých mykologii (např.Johann Hrubý,František 
Šmarda či Jan Špaček),ale doposud neexistuje v naší literatuře 
soubornější zpráva o její mykoílóře.Jednotlivé údaje o zde nale
zených druzích je třeba hledat roztroušeně v různých.především 
floristických publikacích.

Za uplynulé 4 roky (19SL-1984) jsem na Pouzdřanská stepi na
lezl celkem 52 druhů makrouycetů.V literatuře se mně podařilo na- 
lézti zmínky o dalších 15 druzích, celkem je tedy z této lokality 
známo 67 makronycetů.

Z xerothermních prvků se na Pouzdřanská stepi- nachází přede
vším Polyporus rhizophilus Pat..který roste na bázích různých dru
hů rodu Stipa,ale i jiných trav (Andropogon.Festuca).Poprvé je od
tud uváděn Hrubým (Hrubý 1931); ňa lokalitě je velice hojný.Dal
ším výrazným teplomilným prvkem je Gastrosporinm simplex Hatt. .na- 
cházený zde v posledních letech pravidelně. Význačnými druhy jsou 
také palečky - Tuloatoma brumale Pers.ex Pera, .která je zde rela
tivně hojná,zatímco Tuloatoma fimbriatum Fr. je poměrně vzácná.Za
jímavým druhem je také Agrocybe subpediadeaUfctrrin )Watling.ro3tou- 
cí především na místech vyšlapaný«* králíky.Jedná se zřejmě o prv
ní publikovaný nález v Československu.

Seznam druhů makro my cetů Pouzdřanská stepi (včetně jejího o- 
kra je:
Agaricus campester (L.)Fr.
Agaricus xanthoderma Gene v.
Agrocybe dura(Bolt.ex Fr. )Sing. *
Agrocybe praecox(Pers. ex Fr.)Sing.
Agrocybe subpediadea (ISrrrill)lřatling 
Auricularia mesenterica(DickB. ex S.F.Gray)Pers. 

mrtvý kmen listnáče (Carpinua sp. ?)
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Bolbitius aleuriatus(Fr.)Sing.
Bovista plumbea Pers.ex Pera. - Hrubý (1930)
Bovista plumbea Pers.ex Pers. f.flavescens Hrubý- Hrubý (1930) 

typová lokalita
Calvatia utriformis (Bull.ex Pers.)Jaap 
Collybia dryophila (Bull.ex Pr.)Kummer 
Conocybe semiglobata (Kïhn.ex)K2hn.et Watling 
Coprinus comatusdlïLl. ex Fr.)S.F.Gray
Coprinus domesticus(Bolt.ex Fr.)S.F.Gray - mrtvý kmen listnáče 

(Carpinus ?)
Coprinus plicatilis(Curt.ex Fr.)Fr.
Coprinus cf. tigrinellus Boud. - base Stipa 
Crinipellis stipitaria(Fr.)Pat. - base Stipa 
Crucibulum laeve(Huds.ex Relh.)Kanbly et al. - Hrubý (1930) 
Dasyscyphus bicolor(Bull.ex Hérat)Fuck. - větev Acer campestre 
Entoloma aprile(Britz.)Sacc - F.Šmarda (1966)
Entoloma rhodopolium (Fr.)Kummer - Hrubý (1930)
Entoloma maJale(Fr.)Karst. - Hrubý (1930)
Qitolona vernum Lund. - Bayer(1933)
Entoloma clypeatum(L.ex Fr. )Kummer
Funalia gallica (Fr.)Bond.et Sing. - na mrtvém kmeni Carpinus 
Gastrosporium simplex Watt.
Geastrum nanum Pers.
Hebeloma hiemale Bres. - Hrubý (1930)
Hymenoscyphus scutula(Pers.ex Fr.)Phill. - rostlině zbytky, det. 

A.Vágner
Hypoxylon multiforme(Fr.)Fr.-pařez Evonymus,det.A.Vágner 
Iangermannia gigantea(Batsch.ex Fera. )Roatk.
Lepiota alba (Bres.)Sacc.
Lepiota erminea Fr.
Lepista personata (Fr.ex Fr.)Cooke 
Leucoagcricu3 pudicus (Bull.)Uos.
Lopharia spadicea(Pers.ex Fr.)Boidin-na mrtvé větvi Populus, 

det.A.Černý
Iycoperdon atropurpureum Vitt. - Hrubý (1930)
Iycoperdon decipions Dur.et Mont. - Šmarda (1958)
Iycoperdon perlatum Pers.ex Pera.var.albidum (Vel.)F.Šmarda - 

Šmarda (1958)
Iycoperdon spadiceum Pers. 
líacrolepiota rhacodes (Vitt. )Sing.
Marasmiellus ramealis(Bull.ex Fr. )Sing.-větvička Rosa sp. a ko- 

řinky Stipa
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Mara3mi.ua anomalus Lasch
Marasmius epiphylluä (Pera.ex Fr.)Fr.-na rapících a listech Acer 

campestre
Marasmius oreades (Bolt.ex Fr.)Fr.
Marasmius rotula(Scop.ex Fr.)Fr. -větévka Evonymus verrucosa 
Marasmius scorodonius(Fr.)Fr. - kořínky Acer campestre 
Marasmius wynnei Bk. et Br.
řtyxomphalie maura (Fr.)Hora - Šmarda (1966)
Rickenella setipes(Fr.)Raith. - Hrubý (1930)
Phellinus ribis(Schum.ex Fr.JKarst. - na basi Evonymus verrucosa 
ELuteus semibulbosus (Lasch ex Fr. )Gill.-zbytky dřeva v zemi 
Polyporus arcularius(Batsch)Fr. - zbytky dřeva v zemi 
Polyporus rhizophilus Pat. - na basi Stipa a Festuca '
Psathyrella candolleana (Fr.)R.Maire
Schizopbyllum commune Fr.ex Fr.-na mrtvém kmeni listnáče(Carpinus?) 
Scleroderma bovista Fr. - Bayer (1933)
Stropharia coronilla (Bull.ex Fr.)Quél.
Stropharia semiglobata(Batsch ex Fr.)Quél.
Gametes versicolor(L.ex Fr.)Pil.-na ležící větvi Prunus spinosa 
lubaria furfUracea(Pers.ex Fr.)Gill.
Tulos torna brumale Pers.ex Pers.
Tulostoma fimbriatum Fr.
Urnula craterium (Schw.)Fr.
Vascellum pratense (Pers.ex Pers.) Kreisel 
Volvarielia speciosa (Fr.) Sing.

V akátovém hájku na okraji reservace byly za celé období 
sbírány pouze dva druhy:
Agaricus phaeolepidotus (Moell.)Moell.
Leucoagaricus pudicus (Bull.)Mos.

Nomenklatura uvedených takonů je podle íLMosera (Moser 1978) 
a W.Julicha (Jülich 1984).

L i t e r a t u r a

Anonymus (1958): Zajímavé houby na houbařských pondělcích a před
náškách v roce 1958. - Zprav. My kol.Kr.,Brno,(1958):1-3.

Bayer E. (1933)! Příspěvek k znalostem rozšíření hub z tříd Basidio- 
mycetes a Ascomycetes v ÖSR. - Sborn.Vys.Sk.Zeměd.,Brno, 
Sign.D 21:1-135.

-  4 -



Hruby J.(1930): Beiträge zur Pilzflora Mährens und Schlesiens 
(Fortsetzung 2). -Hedwigia, Dresden ,70:234-358.

Hruby J. (1931): Melanopus (Polyporus) rhizophilus Pat . in Mäh
ren. -österr.Bot.Z.,Wien,80(1):72-73.

Hruby J. Í1935): Beiträge zur Pilzflora Mährens und Schlesiens 
(Fortsetzung 4). - Verh.Naturforsch.Ver. ,Brünn, 66: 
87-123.

Jülich W. (1984): Die Nichtblätterpilze .Gallertpilze und Bauch
pilze.- In: Gams H. :KLeine Kryptogamenflora. Band U b A .  
Jena.

Moser M.(1978):Die Röhrlinge und Blätterpilze.- In:Gams H. ̂ e i 
ne Kryptogamenflora. Band Hb/2. Stuttgart-New York.

Pilát A.(1958): Gastrosporiales- prašnatkotvaré. - In; Pilát A. 
(red.): Flora CSR. Gasteronycetes. Praha.

Pouzar Z.(1958): Tuloatoma- paleöka. - In: Pilát A.(red.):Flora 
ÖSR. Gaateromycetes. Praha.

Šebek S. (1962): Nový nález choroše travního - Polyporus rhizo
philus (Pat.)Sace. - v Cechách. Ces.Ifykol.,Praha,16(1): 
14-18.

Šmarda F.(1942): Výsledky mytologického výzkum Moravy. I.část.- 
Pr.Morav.Přírod.Společ.,Brno, 14(7): 1 - 41.

Šmarda F.(1958): Iycoprdaceae -pýchavtovité.- In: Pilát A.(red.): 
Flora CSR. Gasteronycetes. Praha.

Šmarda F. (1966): Něrteré vzácné neb jinak zajímavé druhy hub
zjištěné v rámci průzkumu v r. 1965.- My tol.Zprav .Brno, 
10(1): 27-29.

Špaček J. ( 1954): Studie o teplobytné mytoíloře moravské (H.)- 
Pr.Brněn.ZákL.Cs.Akad.Věd, Brno, 8(spis 307): 1 - 32.

Zusammenfassung.
Antonín V.: Die Pilzflora der Makro my ze ten des H3G "Peozdřanská 

step.
Das NSG "Pouzdřanská step” befindet sich etwa 30 km südlich

von Brno in der Nähe des Dorfes Bouzdfany, seine Fläche beträgt
0,225 km2. Der Grund des Schutzes ist die Bewahrung des bedeutsamen
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und bekanntesten Standortes der wärmeliebenden Flora von xero- 
thermen Gräsergesellschaften an der kalkhaltigen Flysch-Forma- 
tion des Hügellandes Zdánický les. Von den Hölzern kommt hier 
vereinzelt Quercus pubescens vor, am Rande des NSG auch ein 
Wäldchen von Robinia pseudoacacia.Carpinus sp. u.a.,das eich 
jedoch unerwünscht in das Schutzgebiet ausbreitet.

Aus botanischer Sicht wurde das NSG "Pouzdřenská step" gut 
durchgeforscht.Doch obwohl hier auch einige Ökologen /J.Hruby,
F.Šmarda,J.Špaček/ gesammelt haben,wurde davon kein Gesamtwerk 
veröffentlicht. Der Autor hat deswegen eigene Sammlungen von 
Makromyzeton aus den Jahren 1921-1984 zusammengefasst und durch 
die veröffentlichte Angaben anderer Mykologen ergänzt. Das Ergeb- 
niss wird dann in alphabetischer Ordnung gebracht.

Der Charakter des NSG wird ernst bedroht durch eine Devasta
tion verursacht durch die Obervermehrung von Wildkaninschen.Von 
den bedeuten3ten Pilzfunden ist vor allem der Ackerling Agrocybe 
eübpediades (Murrill)Watling zu erwähnen, der eben von allem auf 
den von den Kaninchen "ausgetretenen" Flächen und Pfaden vorkommt.

Choro§, trávní /Polyporus rhizophilus(Pat.) Sacc.-Loc.:SPR "S^rán nad splavem" v k.ú.Chotutice/okr.Kolín/.-Kreslil 
S.Sebek.
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HOUBY NĚKTERÝCH NELBSNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDNÍM POLABÍ 
/Orientační průvodce k mytologickým exkursím/

Svatopluk Šebek
C 3.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,Krakovská 1Praha 1
Střední Polabí,resp.Nymbursko a Poděbradsko,je centrem nej

úrodnější části české oblasti zvané "Zlatý pruh země České." 

Stručnou geomorfologickou,geologickou a pedologickou charakte
ristiku této oblasti jsem podal v souvislosti s návrhem na červe
ný seznam ohrožených druhů hub v okr.Nymburk na semináři sekce 
pro ochranu hub a jejich životního prostředí ČSVSM v r.1983 (Še
bek 1983). Současně odkazuji na doplňkovou literaturu.uvedenou 
v závěru tohoto referátu.

Kromě lesních společenstev,charakterisujících jednotlivé o- 
krsky,jsou zde některá pro Polabí typická nelesní stanoviště,kte
ré si z mytologického hlediska zaslouží pozornost. Jsou to zej
ména některá luční stanoviště,zvláště ta,jejichž společenstva 
představuji víceméně původní polabské louky,dále stanoviště n a 
vátých píscích a stanoviště se společenstvy skalních stepí.
1. Státní přírodní reservace "Hrabanovská černava"
/Lit.: Cmejlová J.et kol.,1982; Ceřovský J..Homoláč M.,1963;
Šebek S.,1981; Velenovský J.,1926./

Státní přírodní reservace "Hrabanovská černava" o výměře více 
než 0,27km2 (zřízena v r. 1930) leží SZ od lysé n.L. směrem k 
Benátecké Vrutici a představuje jeden z nejrozsáhlejších zbytků 
polabských slatinných luk(černav),které se v tak optimálním sta
vu nedochovaly už nikde na území našeho státu.Jde o reservaci 
středoevropského významu.

SPR "Hrabanovská černava" leží v úvalu starého řečiště Labe, 
které teklo v pleistocénu od Nymburka přes Kamenné Zboží-Hroněti- 
ce-Vápensko-Milovice-lysou n.L.-Benáteckou Vrutici-Starou lysou 
a Dvorce zpět k lysé ů.L. Po pozdější změně labského toku vznikl 
v těchto místech'opuštěný meandr s četnými jezery a tůněmi,které 
byly později zaváty pískBm a postupně v boreální době postgla-
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ciálu zazemněny rozloženými zbytky odumřelých vodních rostlin,rá- 
kosin a ostřic; ty substrát upevnily a umožnily sukcesi sdružení 
ostřic s plazivými oddénky,které vytvořily konečný charakter polab
ských slatin.S hlediska zemědělského jde o stanoviště se silně hu- 
mózními půdami,obsahující značné množství rostlinných živin,humusu 
a minerálních látek.Přoto byly v minulosti předmětem zúrodňovacích 
snah,během nichž byla většina z nich zlikvidována a obrácena v or
nou půdu. Kromě SPR"Hrabanovská černava" se z nich v Polabí docho
valo ještě CH(í"Slatinná louka u Velenky" v západním sousedství Ker- 
ska a CHÚ"Slatinná louka u Mělnické Vrutice".

Na vegetačním krytu SPR "Hrabanovská černava" jsou nejvýznam
nějším rostlinná společenstva»považovaná za původní (např.Schoene- 
tum nigricantis bohemicum,Lfolinietum caricetosum panicae.Caricetum 
elatae a <-:aricetum davallianae bohemicum). Nejvýznamnějším vegetač
ním útvarem je sdružení rákosin ( s původním druhem skřipincem je- 
zerním - Schoenoplectus lacustris) s charakteristickým pro Hrabá
no v společenstvem rákosin s mařici, pilovitou ,jehož dominantní druh 
mařice pilovitá (Cladium Mariscus) patři k nejvzácnějším rostlinám 
hrabanovské reservace a vyskytuje se dnes už pouze na třech naleziš
tích v ÍSSR. V místech s nižší hladinou vody je společenstvo třtiny 
přehlížené (Calamagrostidetum neglectae).Téměř po celé střední čás
ti Hrabanova jsou porosty rákosin prostoupeny společenstvem ostřice 
Hudsonovy,mezi něž pronikají polokulovité keře vrby ušaté (Salix 
aurita).Pro Hrabanov je dále typické společenstvo šášiny černavé 
(Schoenetum nigricantis bohemicum)s některými význačnými rostlina
mi jako hořečkem zahořklým bahenním, šášinou rezavou,š.prostřední, 
ostřicí Hostovou,o.Davallovou,vstavačem pletovým,v.širolistým, toli- 
jí bahenní,vstavačem bahenním,tučnicí obyčejnou a t.obyčejnou čes
kou,upolínem evropským,hadím jazykem a jinými druhy vzácných rost
lin. Na předchozí společenstva na místech s vyšší hladinou spodní 
vody pak navazuje sdružení jehlice plazivé; sušší vyvýšená místa 
na okrajích reservace pak osídlily travnaté,místy až xerofilni luč
ní porosty.

Na území reservace žije bohatá a zajímavá zvířena,zejména čet
né druhy hmyzu a obratlovců,jmenovitě obojživelníků, a četné druhy 
ptactva.

Ifykofloře Hrabanova nebyla bohužel věnována větší a soustavněj
ší pozornost,která by dnes umožnila ucelenější pohled.Pozornost jí 
věnoval především J.Velenovský v roce 1926 a pozdě ji, který zde stu
doval zejména discomycety;příležitostné nylcologické exkurse sem vy-
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konal např. Svrček a Šebek (1958 a pozdě ji).m e s  je z této lokali
ty známo následujících 35 druhů hub:
Chytridiomycetes: Chytridium versatile
Ascomycètes: Diaporthe bullata,Dasyscyphus sagarum,D.contraversus 

Heiotíun hylocomii.H.calopus,Peziza subretincola,P.dissémi
na ta, Pezižella lysimachii.Psilocystella cejpii,Pyronema do- 
mesticum,Sclerotinia rathenowiana,Scutellinia hrabanovi,Sep- 
tatium equisetum,Trichoglos3um cf.hirsutum

HymenonycetestClitocybe candicans,C.hrabanovi.Iaccaria Droxima(+), 
LSrásmíiis oreades,Pholiota henningsii(+),Psathyrella sulca- 
to-tuberculose,Stropharia inuncta(+),Iricholoma imbricatum

Teliosporae: Coleosporium euphrasiae.Melampsora sp. (na Salix auri- 
ta),Pdccinina cirsii,P.coronata,P.menthae,P.phragmitis,P.po- 
lygoni-amphibii,P.sesleriae.Urocystis Agropyri,Uromyces ar- 
meriae.U.scutellatus

Druhy označené ( + ) byly sbírány v průběhu exkurse,dne 6.X.1984 
a jsou uloženy v herbáři J.Kutnan,Ostrava.
2. Státní přírod.reservace "Písečný přesyp u PÍ3t"

/Lit.:Ceřov3ký J..Honoláč H. ,1963; Cmejlová J.et kol.,1982;Klán J. 
et Rydlo J. ,1980;6ebek: S.,1964; Šebek S.,1901/.

Je to významný geologický a geomorfologický útvar ve středním 
Polabí,na jehož vzniku měla v období pleistocénu až po holocén zá
kladní podíl činnost Labe. To přinášelo z Krkonoš a Podkrkonoší 
spoustu písku,štěrkopísku a štěrku, a ukládalo jej po obou bře
zích svého toku v mohutné vrstvyíterasy).Z materiálu těchto teras, 
který je různé zrnitosti,byly vyvanuty pleistocenní eolitickou 
činností jemné pískové částice,které sedimentovaly na terasách v 
podobě různě vysokých srpovitých kopečků vátého písku,jež se ve 
směru větru pohybovaly.Polabské písečné přesypy (duny) ,které 
vtiskly širokému pruhu země kolem Labe ráz pusté a vyprahlé kraji
ny,byly už v 9.-4.tisiciletí před ů.l. osídleny loveckými,sběrač
skými a rybářskými tlupami mesolithického člověka.

Pro Iblabí charakteristický útvar písečných přeaypů je roz
troušen po obou březích Lebe v oblasti od Kolína až k Neratovi- 
cím. Nejtypičtější centrum je v okolí Hymburka,kde je písečný pře
syp u Píst chráněn od r.1951. Je mnohem Zachovalejší než např.dal
ší CHÚ “Písečný přesyp u Kozel"(okr.Praha-východ).V r.1980 podali 
návrh na ochranu dalšího písečného přesypu u úsečka (o.Kolín)J.Klán 
a J.Rydlo.

Písečný přesyp u Píst je mírné holé návrší,porostlé jen místy 
řídkým psammofytním společenstvem Kbelerion glaucae s typickými
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zástupci travin,jako je smělek sivý.paličkovec Sedavý,kostřava pí
sečná, doprovázený chudými společenstvy lišejníků a mech>'.Jlí£sty by
la zcela nevhodně vysázena borovice banksovka a aká^y,které potla
čují konkurenci původního rostliného společenst"’...

Houbám písečných přesýpů a jejich okolí .enoval pozornost Še
bek a Kult (od poloviny 40.let průběžně) a ELán s Rydlem(1980) - 
(písečný přesyp u Osečku.) V uvedeném rostlinám společenstvu na ob
naženém přesypu byly nalezeny následující druhy:
Hymenomycetes: Amanita muscaria.A.rubescens,Geastrum striatum,Lac- 
caria laccata,Ifycenastrum corium,Phallus impudicus ,Scleroderma,cit- 
rinum.

Z význačných psammofytních hub, vyskytujících se např. na Slo
vensku, zde nebyla nalezena např.Psathyrella ammophila,Phallua ha
dr iani aj. Puccinia fuckelii Syd., udávaná z těchto míst Bubákem, 
vymizela se zánikem hostitelské rostliny(Jurinea cyanoides).

Z větší části je územní komplex polabských písečných přesypů 
fixován borovými porosty (Pinetum nudím) s lokálně vtroušenými 
břízami a duby,místy s nevelkými porosty vřesu.Ifykoflora těchto 
lokalit má většinou charakter mykoflory borových lesů s charakte
ristickými druhy,uváděnými např. KLánem a Rydlem (1980).Výrazně 
ústupovou tendenci v důsledku poklesu vitality především deterio- 
risací ovzduší a nadměrným sběrem jeví dnes především Suillus va- 
riegatus a S.bovinus,Tricholoma flavovirens a T.portentosum.
3. Státní přírod,reservace"Stráň u splavu" a "Stráň u Chroustova" 
/Lit.:Ceřovský J..Homoláč M.,1963; Šebek S.,1961,1962/.

Jde o dvě malé reservace: "Stráň u Chroustova"/lidově Zubíkova
2 vskála(k.ú.Radim)/ s výměrou 0,031km a''Stráň u splavu" (k.ú.Vrb- 

Sány) s výměrou 0,006km v okr. Kolín,ležící v jižní čá3ti Pečecka 
na svazích kaňonovitého údolí potoka Výrovi mezi obcemi Chotuti- 
ce a Vrbčany. 3ýto lokality se poněkud vymykají charakteru vlast
ního Polabí jednak svým geologickým podkladem (patří k nejjižněj
ším výběžkům kutnohorského krystalinika), jednak neobvyklými skal
ními společenstvy rostlin. Je to klasické ukázka společenstev skal
ních stepí a velmi cenné refugium řady význačných druhů xerothem- 
ních hub.

Geologický podklad tvoří tzv.kouřimské ortoruly .překryté ve 
svých svrchních částech vrstvou pleistocenních spraší a sprašových 
hlin.přemistovaných větrem a ronem na skalní stupně a nižší par
tie obou lokalit, a vrstvou cenomanských vápenců,bohatě zásobují-
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cí lokality uhličitanem vápenatým. Tato geologická situace umož
nila vznik xerothermních kalcifilních společenstev svazu Festu- 
cion vallesiaceae. V místech,kde se vliv vápníku neuplatňuje nebo 
jen v menší míře,jsou rozšířena společenstva silikofilní z třídy 
Sedo-Scleranthetea,svaz Hyperico/perforato/-Scleranthion perennis.

¡Ekologickému průzkumu obou lokalit věnoval pozornost od ro
ku 1956 Šebek, později Klán a Svrček (1984) .Nejzajímavější myko- 
ílóra je situována do xerothermních společenstev s řadou význač
ných rostlin (Avenastrum pubescens,Agropyron intermedium,A.repens 
a kříženci,Bromus ereetus,Brachypodium pinnatum,Botriochloa ischae- 
mum,Festuca vallesiaca,F.ovina,Koeleria pyramidata,Phleum phleoi- 
des,Stipa capillata,S.joannis,dále Asperula cynanchica,Antheri cum 
liliago,A.ramosum,Achillea pannonica,Cotoneaster integerrima (Strá
ně u splavu),Hascaři comosa.Prunus fruticosa(Stráně u splavu),Pul
satilla nigricans,Rosa sp.div.,Stachys recta,Gagea minima,Sesseli 
osseum, Thymus glabrescens, Th.praecox,Teucrium chamaedrys aj.Z vý
značných xerothermních játrovek byla na "Stráni u Chroustova"zjiš
těna Riccia ciliifera.

Ze zajímavých drphů hub zde byly zjištěny:
Ascomycetes; Belonioscypha culmicola,Pseudolachnea hispidulum

Hymenonyycetes: Polyporus arcularius,P.rhizophilus,Trametes galli- 
ca, Agaricus xanthoderma,Agrocybe semiorbicularisJJlitopilus 
scyphoi^des ¡Crinipell^is 3tipitaria,Entoloma vernum,Hygrocybe 
conic a, lep 10 ta alba,L. josserandii,L.thymiphila,Marasmius col- 
linus ,H.wynnei, Micro nphale impu d i cum, Vol var ipll a pus sila,
Calvatia Candida,C.lilacina,Bovista plumbea,B.saxiccda,Disci- 
seda calva,Gastrosporium simplex,Geastrum florifořme ;G.mini
mum, Ly coper don pusillum,L.spadiceum,Montagnea arenaría,Tulo- 
stoma brumale.

Teliosporae: Puccinia falcariae.Uromyces pisi,Ustilago hypodytes, 
Spnacelotheca andopogonis „

Deuteromycetes: Colletotrichum eryngii

L i t e r a t u r a

čeřovský J..Homoláč M. (1963):Závěrečná zpráva z prověrky chráně
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pam.péče a ochr^přír. Středočes.kraje,Praha.(inter.tisk)

Cmejlová J..Krátká D.,Pecina P.,Sachl J.,Ziegler V.(1982):Příroda 
Nymburská a její ochrana. SPPOP Středočes.kraje a Polab
ské muzeum,Poděbrady, p.1-93,-pří1.35 fotogr.

Klán 'T. ,Rydlo J. (1980): lýko flóra písečného přesypu u Osecká - *
(ntřciní Polabí). Boh.Centralis, Praha,9: 27-41,



Sedláčková H. (red.)(1981):Poznej a chraň přírodu našeho okresu.
/Sborník příspěvků členů aktivu stát.ochr.přiroky na 
o Jer. Nymburk/. In: ü'dce Polabského muzea v Poděbradech, 
řada A,č.3. Pbděbrody.

Šebek S.C1961): Stopní nykoflóra stát.přír.reservace "Chroustov 
u Radimi" na Kolínsku. Ces.í.ykol. ,Praha, 15:93-97.

Sobek S.(1962):Nový nález choroše travniho-Polyporus rhizophilus 
(Pat. )Sacc. v Cechách. - Ces.lýkol. ,Praha,16:14.

Šebek S.(1964)‘.Břichatkovité houby písečné přesypové oblasti ve 
středním Polabí. -Ces.Ifykol.,Praha,18:109-116.

Šebek S.(1901):Chráněná území na okr.Nymburk.In:Sborník "Poznej 
a chraň přírodu našeho oJcresu",Práce Polabského muzea 
v Poděbradech,řada A,č.3. Poděbrady.

Šebek S.(1983): Návrh na červený seznam ohrožených druhů hub v 
'okr.Nymburk. - In "Teor. a prakt. otázky ochrany hub” 
/Sborn.refer. z V.celostát.semináře "Ochrana hub a je
jich život.prostředí" pořád. CSVSM 21.VI.1983.p.23-28. 
Praha.

Velenovský J,(1926):Hrabanov. Deux especes nouvelles des Agarica- 
ceés sur le Hrabanov en Boheme. ífykologie,Praha 3:75-77.

Poznámka: Prameny uvedené na 2.a 4. místě lze obdržet v Polabském muzeu v Poděbradech,Palackého tř.68 za 25,-resp.l4,-Kčs.

Zas ammenfassung.
Šebek S.: Pilze einiger nichtforstlicher Standorte in der mittle

ren Elbe-Tiefebene in Böhmen»

Der Autor erwähnt vier Beispiele von typischen nichtforst
lichen Standorten in der Mittleren Elbe-liefebene,die auch aus
mykologischer Sicht interessant eind.Es handelt sich um folgende:
1. N3G “Hrabanovská öernava”,SW von lysá n.L. ,das durch eine Moor- . 2wiese mit der Gesamtfläche von 0,27km gebildet und durch rei

che Pflanzengesellschaften und Pflanzenarten gekennzeichnet 
ist.Die Pilzflora dieses NSG wurde im Jahre 1926 von J.Vele
novský, später dann (nach 1958) gelegehheitlich auch noch von 
M.Svrček und S.Sebek,studiert.
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2. NSG " H  sečný přesyp u Hst",unweit von Nymburk.Diese Sand

düne bildet einen nackten,massigen Höhenzug,der mit paammo- 
philen Gesellschaften von Gräsern und Pflanzen bewachsen ist. 
Teilweise wurde sie mit einer wenig geeigneten Mischung von 
Bobinia pseudoacacia und Pinus banksiana beforstet. Die Pilz
flora haben hier seit dem Jahre 1940 S.Sebek und K. Killt stu
diert, eine ähnliche Sanddüne bei Oseček haben J.KLán und 
J.Hydlo(1980) durchforscht.

3. 4. NSG "Stráň u splavu" (0,006km2) bei VrbČany und SPR"Stráň 
u Chroustova"(0,031km2).Die beiden kLeinen Flächen liegen an 
den Hängen eines schluchtartigen Bachtales der Výrovka.Geolo- 
gisch handelt es sich um eine Unterlage von Ortho-Gneis,die 
teilweise von Löss und cenomanischem Kalkstein uberschichtet 
wurde - dies hat das Vorkommen von xerothermen und calciphilen 
Pflanzengesellschaften ermöglicht.Mykologisch haben beide 
Standorte ab 1956 S.Sebek, spater dann auch J.Klán und M.Svr- 
ček (1984) studiert.

Škárka hvězdicovitá /%cenastrum corium (Guers.ex DCjDesv./ 
/plodnice,výtrusy a vlášení/.-Loc.SPR "Písečný přesyp u 
Píst" v k.ú.Písty/okr.Nymburk/.-Kreslil S.Sebek.
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I
UAKR010TCETZ XEROTHERHNÍCH TRAVINNÝCH POROSTŮ C S R

Jaroslav Klán

Ustav pro toxikologii a soudní chemii FVHJK.Na bojišti 3 
Praha 2

Autor na semináři přednesl obsáhlý referát,jehož souhrn pro sbor
ník nebyl však z časových důvodů schopen dodat. S jeho laskavým 
svolením je dále uveden autoreferát dizertace na stejné téma,kte- 
rou k získání vědecké hodnosti kandidáta biologických věd úspěš
ně obhájil.Text autoreferátu byl vydavatelem pouze formálně upra
ven.

Lýko flóra lesů je již poměrně dobře známa,méně znalostí má
me o makromycetech nelesních ekotopů resp.stepí.V Československu 
a celé střední Evropě převládají svahové a skalní stepi jež jsou 
svým vznikem a floristicko-ekologickou skladbou rozhodujícím způ
sobem spjaty s mikroklimatickými faktory,které se rovněž značnou 
měrou uplatňují u východních rovinných stepí.Také makroklimatic- 
ké charakteristiky (srážky,teploty,Langův dešiový faktor) našich 
a východních stepí se natolik shoduji,že lze připustit ve střední 
Evropě v oblastech zvláště suchých možnost vzniku rostlinného ú- 
tvaru ekvivalentního východní stepi.Neznamená to však,že jsou na
še svahové stepi zcela homologické s východními,byt je fýsiogno- 
micky jakkoliv připomínají.

Floristických a fýtocenologických prací zabývajících se step
mi resp.xerothermňími travinnými společenstvy je značné množství; 
mytologických prací jen několik - v NSR(Einhellinger 1969;Winter- 
hoff 1975,1977,1978,1983) a v Sovětském svozu (Wasser ot Soldáto
va 1977). Existuje několik přístupů k řešení:
l.Mvtocenologický přístup.kdy cílem je kvalitativní o kvantitativ

ní stanovení veškeré mytoflóry (nakromycetů) v rostlinném spo
lečenstvu (Haas 1932;Hofler 1937;Wilkins et al. 1937,1938jThoen 
1970,1971; Šmarda 1972,1973;Darimont 1973; »interhoff 1975;Gu- 
miňska 1976;Kalamees et Kollom 1981;Arnolds 19SL).

2.Auto etologický přístup je založen na studiu jediného druhu nebo 
omezené skupiny druhů příbuzných taxonomicky nebo blízkých eto
logicky; ze získaných etologických dat je možno taká usuzovat



na preferenci k určitým rostlinným společenstvům (Bach 1956;
Hora 1968; Bohuš 1956,1957;Anderson 1950;Arnolds 1974,1980; 
Rammerloo et Van HeCke 1979).

3.MykofloristickD-ekDlogický přistup zahrnuje studia makromycetů 
na poměrně velkých územích,často heterogenních.Tento spíše ex- 
tensivní přistup není omezen na trvalé plochy(Favre 1948,1955,
1960;Horák 1960,1963; Einhellinger 1969,1973,1976,1977,1981). 

4.Ifykosynusiální přistup je velmi podobný mykocenologickému a 
mohl by pod něj i spadat.Ifykosynusie jsou obvykle opakovaně a- 
nalysovány také na trvalých plochách,avšak jde pouze o části 
kompletních mykocenóz např. analýza mykořlóry pařezů (Pirk et 
Tüxen 1957; Jahn 1966;Runge 1980; Dorfelt 1977),terestrické my- 
koflóry (Šmarda 1972,1973)»spáleništ (Ubser 1949;Peterson 1972), 
exkrementů (Pirk et Tüxen 3,949 ;V/ojewodà 1975).

5. Ekof.vsiologický přistup je zaměřen především na chováni organis
mu za měnících se podmínek; zahrnuje studia jek v terénu tak 
práci o čistými kulturami v laboratoři (Harley 1969; Hering 
1972;Uarks et KozlovskL 1973;Rypáček 1957 aj.).

6. Fytocenologický přístup zahrnující houby se realieuje nejčastě- 
ji přizváním ke spolupráci odborníka mykologa.Nedostatky jsou 
zřejmé- vývoj mokocenózy a fytocenózy během vegetačního období 
je asynchronní,tzn. že optimální období pro studium íýtocenózy 
je zpravidla nevhodné ke studiu mykocenóz.íytocenologem sesta
vený časový program bádání je nedostatečný pro studium mykocenóz. 
(Heinemann 1956; Kubíčka 1969 a,b; Corbiener et al. 1975J Bon
et Gébu 1973).

7.Iénpováni hub do vegetačních nap představuje přístup spíše výji
mečný, i když ne bez významu; týká se vymapováni makromycetů do 
map 8 Již zanesenými vegetačními typy (Hendriks 1976).

Hlavním dl e n  práce byla pokud možno komplexní analysa na kro - 
nycotů xerothermnlch travinných porostů(stepí) v České socialis
tické republice.Práce byla orientována dvěma směry:
a) zjistit kompletní druhově bohatství makromycetů na atepnlch

ekotopech
b) studovat ekologii význačných druhů

Ekologická studia v sobě zahrnují přístupy stykocenologický, 
autoekologický a ekoíysiologický. itykocenologický přístup řešil 
původními pracovními metodami kvantitativní poměry v mykoceno-
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zách.Autoekologickým přístupem byly získány údaje pro ekologic
ké charakteristiky taxonů.Ekofysiologickými metodami byly hledá

ny cesty k identifikaci mycelíí a trofismu druhů.Během práce se 

ukázalo nutné řešit i některé problémy taxonomické.
Těžiště práce bylo kladeno do terénního studia,a to přede

vším v Lounském středohoří a na 36 vybraných lokalitách v CSR. 
Studovaná území náležela řytocenologicky k svazům Alysso-Festu- 
cion pallentis Moravec 1967,Seslerio-Fe3tucion glaucae Klika 1931 
em.Kolbek 1983,Festucion vallesiaceae KLika 1931, Koelerio- 
Phleion phleoidis Korneck 1944 a Bromion erecti Koch 1926.

Studovaný materiál byl sebrán v letech 1973-1982.Veškeré 
sběry byly studovány mikroskopicky klasickými i moderními metoda
mi.U mnohých taxonů by rovněž studován herbářový materiál zapůj
čený našimi(FRC,PRM,IiIT,BRNM,BRA) či zahraničními institucemi 
(L,LE,KHf,PC,S). Podlé možností byla studována mykoflóra analogic
kých formací v zahraničí - vysokohorské travinné kavylové forma
ce na Kavkazu (v letech 1976,1977),na Pirinu(1982),maáarské pus
ty (1979,1982).

%kocenologická studia byla prováděna v Lounském středohoří 
na čedičových vrších Rané,Oblíku,Srdovu a Brftíku.Bylo pracováno 
na 20 trvalých plochách s definovanými rostlinnými společenstvy. 
Druhy byly zařazeny do ekologické skupiny a životní formy.Stano
vena byla abundanee,sociabilita a prostorová frekvence.Při synte
tickém zpracování byla vypočtena konstance »prostorová frekvence 
celková a relativní abundance.Autoekologie byla . studována u 34 
taxonů, u třinácti z nich je do bodových map vyneseno aktuální 
rozšíření u nás příp. na světě.Autoekologické charakteristiky 
jsou založeny na analýze stanoviště a analýze plodnic.

Metodou čistých kultur bylo studováno 19 druhů,isolovaných 
ze stepích.Byly provedeny popisy myceliáLních kultur,studovány 
podmínky fruktifikace,stanoveny optimální kultivační podmínky a 
rychlost růstu.Aktivity 10 enzymů byly stanoveny bločkovou meto- 
dou.U druhu Gastrosporium simplex a ?olyporus rhizophilus byla 
zjišíována schopnost tvorby mykorhiz in vitro.
V ý s l e d k y  p r á c e .
1. Taxonomie

Na xerothermních travinných porostech CSR bylo nalezeno celkem 
247 druhů makromycetů.ze skupiny Discomycetes 16 druhů,z řádu 
Aphyllophorales 12 druhů,Boletales 2 druhy,Agaricales 175 druhů,
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skupiny Gasteromycetes 42 druhy a "Mikromycetes" 5 druhů.Nejčas
těji byly zastoupeny rody Entoloma(20 druhů) ,Agaricus (13), Lepio- 
ta (11)jHygrocybe a Geastrum (9),lícena a lycoperdon (8),Cůnocy- 
be.Inocybe,Marasmius,Uelanoleuca a Bovista'(7).

Nová pro vědu byla popsána prášivka skalní Bovista saxicola 
sp.nov.;vytvořena nové kombinace Clitocybe collina(Velen.)Klán 
(KLán 1979).

Jako nové druhy objevené pro Československo lze považovat 
Clitocybe agrestis,C.barbularum,C.bresadoliana,Conocybe bruneola,
C.maxrocephala,C.mesospora,Dermoloma hygrophorus,Entoloma undula- 
tosporum,Flammulina ononidis (Klán 1978),Galérina unicolora(Klán 
et Skála 1984),Inocybe pruinosaj^epiota heimii,L.ignicolor,L.pal- 
lida,L.sublaevigata,Melanoleuca cineras cens,M.micro cephala,M. tris- 
tis,Psilocybe calosa. Druhy Heurotus eryngii(Elán 1983 a,b),Ca- 
locybe onyChina,Camarophyllus fuscescens,Dermoloma josserandii, 
Entoloma excentricum,E.vinaceum.Hygrocýbe subpapillata jsou nové 
pro Čechy.

Ltezi velmi vzácné druhy v Československu i v Evropě lze za
řadit Calyptella stepposa,Ramariopsis kunzei,Polyporus rhizophi- 
lus,Agaricus spissicaulis,Amanita vittadini,Clitopilus scyphoides, 
C.intermedius,Coprinus flocculosus,Entoloma conferendum var.pusil- 
lum,E.hirtum,Galerina laevis,Hemimycena pseudocrispula,Inocybe ob- 
lectabilis,Lepiota brunneo-incarnata, L. oreadiformis, L.parvula,L. 
thymiphila,Leptoglo38um polycephalu?i,LeucopaxillU3 lěpistoides 
(současně nový druh pro Sovětský svaz),Uarasmiellus anthocephalus, 
M.carneo-palidus ,%cena pseudopicta,Onphalina demissa,Paathyrella 
(všechny druhy),Rhodocybe nitellina,Stropharia luteo-nitens,Tuba- 
ria minutalis,Bovista tomentosa,Calvatia candida,C.cyathiformis, 
Geastrum badium,C.coronatum,G.hungaricum,G.pouzarii,G.recolligens, 
Lycoperdon pedicellatum, I.iontagnea arenaria,ISycenastrum corium, 
Tulostoma melanocyclum a T.squamosum.
2. Iftrkocenologie

Na základě kvalitativní i kvantitativní analysy itíykoflóry ve 
studovaných fytocenózách byly vyzdviženy makromycety pro daný syn- 
taxon význačné.Hodnota jmenovaných taxonů má platnost jen pro 
studované území tj. Lounské středohoří.Na jiných lokalitách mohou 
být kvalitativní poměry obdobné,avšak z hlediska kvantitativního 
zastoupení taxonů budou mykocenózy zřejmě odlišné.
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I. Svaz Festucion valeaiaceae. Počet druhů mykofyt: 54

She: Charakteristické druhy (CHD)
Gastrosporium simplex

Konstantní druhy (KD)
Crinipellis stipitaria,Marasmius litoralis,Harasmiellus 
anthocephalus, Polyporus rhizophilus

Doprovodné druhy (DD)
Coprinus flocculosus,Clitopilus hobsonii

Shu: CHD:Bovista aestivalis,Geastrum minimum,G.nanum,fifycena ave
na cea, Lep to glos sum griseopallidum

KD: Agrocybe semiorbicularis,Clitocybe ericetorum,Conocybe 
semiglobata,C.teñera,Marasmius wynnei,%cena aetites

DD: Clitocybe collina,Entoloma rusticoides,E.undulatoides, 
E.vinaceum

St : CHD: 0
KD : lycoperdon lividum,Calvatia cyathiformis, Lep iota alba
DD sAgaricus xanthoderma,A.porphyrizon,Ehodocybe popinalis, 

H.parilisjCalvatia candida
Aapciace_Car i ci |pmiAis-Festucetim_sulcata_e. Po oe t druhů mykofyt:28

She: CHD:Gastrosporium simplex
KD :Crinipellis stipitaria,Marasmius epiphylus,Marasmiellus 

anthocephalus
DD :Clitopilus hobsoni,Marasmius litoralis,Polyporus rhizo

philus

Shu: CHD: 0
KD ;Bovista aestivalis,Leptoglossum griseopalidum
DD :Agrocybe semiorbicularis,Gonocybe semiglobata,Entoloma 

rusticoides,Geastrum minimum, tyčena aetites,M.avenacea 
M. flavoalba

St : CHD: 0
KD :Calvatia cyathiformis
DD sLepiota alba

As£cia£e_ífcismo crepidifolii_-_F£stu,cetijm vale_siaceae._
Počet druhů mykofyt : 31
Shé: CHD Gastrosporium simplex

KD :Coprinus flocculosus,Crinipellis stipitaria
DD :Conocybe semiglobata,Marasmius litoralis.Phialea brunneo- 

fibrilosa

Shu: CHD:Geastrum minimum, Ifycena avenacea
KD :Clitocybe ericetorum,Geastrum nanum,Marasmius wynnei
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DD :Agrocybe semiorbicularis ,Conocybe rickeniana.Coprinus 
patouiHardi,Entoloma vinaceum,Geastrum flor if ořme ,Lep- 
toglossum griseopallidum, Simocybe centunculus

St :CHD: Lycoperdon lividum
KD : Calvatia cyathiformis
DD : Agaricus xanthoderma,Calvatia candida,Harasmius oreadas

As£ciace_Festucion_vale3Íaceae^StÍ£etum capailataeA
Počet druhů mykofyt: 38
She:CHD: Gaatrosporium simplex

KD : Crinipellis stipitaria
DD : Dasyscyphus carneolus,D.carneolus var.longisporus,

Uarasmiellus anthocephallus,LIollisia atrocinerea,Poly- 
porus rhizophilus

Shu:CHD: 0
KD : Geastrum nanum, Ieptoglossum griseopallidum, Marasmius 

wynnei
DD : Agrocybe pu3Íola,A.semiorbicularis,Bovista aestivalis, 

Clitocybe cf.ericetorům,Conocybe tenera,Entoloma unda- 
toides,Gea3trum minimum,Hemimycena crispula,%cena ae- 
tites

St :CHD: Lepiota alba
KD : lycoperdon lividum,Rhodocybe parilis,E.popinalis
DD : Agaricus abruptibulbus,A.porphyrizon,A.xanthoderma ',

Calvatia candida,C.cyathiformis,Mslanoleuca cinerascens

H .  Svaz Bromion erecti. Počet druhů nykofyt: 45
She: CHDiFlanrmG i na ononidis KD, DD : 0
Shu: CHD:Clavulinopsis corniculata,Gollybia dryophila,lycoperdon 

lividum
KD :Camarophyllus niveus,C.pratensis,C.virgineus,Clitopilus 

intermedias,Entolorna incanum,E.lampropua,Hygrocybe cóni
ca, H. stran gulata,Uarasmiua oreadas,%cena aetites,Mrpsett-
dopicta

DD::ClavulinopsÍ8 helvola,Clitocybe dealbata,Conocybe tener®, 
Cyathus olla,Disciseda candida,Galerina unicolor,Hygro- 
cybe acutoconica,H.coccinea,H.punicea,Panaeolus ater,Ra- 
mariopsis kunzei

St : CHD:Agaricus arvensiSjA.campester,A.xanthoderma,Calvatia ut- 
nfornis,üacrolepiota procera,Lepista luscina

KD: Agaricus comtulus,Agrocybe dura,Clitocybe dealbata,Lepis- 
ta saeva, Ifarasmius oread es ,Vascellum pratense

DD :Bovista plumbea,Macrolepiota excoriata,Melanoleuca strifc- 
tipes, M. grammopodia

ML : CHD: Calo cybe gamboa»
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KD: 0
DD:Amanita vaginata ,Boletus cf.queletii

3. Autoekologie.
Byly podány ekologické charakteristiky 34 druhů makromycetů 

získané na základě pozorování v terénu,analysy stanoviště a ana
lýzy plodnic.U druhů Amanita vittadinii,Bovista tomentosa,Clito- 
cybe collina,Flammulina ononidis,Gastrosporium simplex,Lepiota 
thymiphila, Leucopaxillus lepistoides,Marasmiellus carneb-pallidus, 
Lbntagnea ařenaria, Hleuro tus eryngii, Polyporus rhizophilus,Tulo- 
storna melanocyclum a T.squamosum byly zařazeny bodové fytogramy 
pro území CSR resp. flSSR. U druhů Polyporus rhizophilus a Gastro- 
sporium simplex jsou navíc vymapovány světové areály.

4. Ekofyziologie.
Z přírody byly převedeny do čistých kultur Agaricus squamuli- 

ferus,A.xanthoderma,Bovista pusilla,Calvatia utriformis,Calocybe 
gambosa,Flammulina ononidis,Gastrosporium simplex,Lepista inversa, 
L.luscina,L.nebularis,Bacrolepiota excoriata,Uaras&ius oreades,
H.scorodonius, Lýčená pseudopicta,ELeurotus eryngii,Polyporus rhizo
philus ,Rho do cybe popinalis a Stropharia coronilla. Jako nejvýhod
nější živné medium se osvědčila půda se sladinovým extractem (Dif- 
co). Byly provedeny makroskopické a mikroskopické popisy myceliál- 
ních kiltur,růstové charakteristiky a pomocí kapkových enzymatic
kých testů zjišfována přítomnost deseti hlavních enzymů(emyláza, 
ka .slézá ,lakkáza ,lecitináza ,peroxidáza, tyrozináza ,ureáza, skupina 
peptidáz a proteáz). Fruktifikačni experimenty byly úspěšné u dru
hů Polyporus rhizophilus,Fleurotus eryngii a Flammulina ononidis. 
Pomocí experimentu (syntéza in vitro)bylo dokázáno,že druhy Gas- 
trosporinji simplex a Polyporus rhizophilus netvoří mykorrhizu.By
lo prokázáno,že na základě souboru myceliálních a biochemických 
znaků je možná identifikace my celil až do druhu.
Závěry pro praksi a pro další rozvoj vědní disciplíny

Práce je svou povahou výsledkem základního výzkumu.Je jí závěry 
rozšiřují znalosti v oboru taxonomie,ekologie a kultivace makro- 
myeetů.Z hlediska prakse je významné z jištění,že až dosud opomí
jené xerothermní ekotopy hostí poměrně značné druhové bohatství 
hub. Některé druhy se vyskytuji v mnostvl,2e je nutno brát v úva
hu i možnost jejich ekonomického využití. Např. druhy Agaricus 
arvensis,A.campestris,Lepista luscina,S kulturou Fleurotus eryngii 
Jsou v současné době prováděny pokusy s umělým pěstováním na slámě.
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Komplexní přístup ks studiu mykocenóz vede přes méně složi
té ekosystémy, jako v našem případě,až po náročná a komplikovaná 
studia mykoflóry lesní.Práce může sloužit jako určitý model k dal
ším výzkumům.Studia produktivity mykronycetů a problematika jejich 
ochrany na tyto výzkumy přímo navazují.

Seznam publikací, týkající se zkoumané problematiky.
Klán J.(1975)¡Ekologické aspekty taxonomie vyšších hub.- In:Me

tody studia taxonomie hub,p.90-101. Sborn.ref.sem.OVTI.- 
Praha.

Klán J.(1978):Plamimilina ononidis Arnolda,ein besonderer Steppen- 
SamtfussrrSbling in der Tschechoslowakei.Ces.Hykol.,Praha, 
32:205-214.

Klán J. (1979):Clitocybe collina(Velen.)Klán, a characteristic spe
cies of dry non-aylvan communities.Cos.%kol.,Praha, 
33:36-39.

Klán J. (1979): Funkce a význam hub v terestrickém ekosystému.-In: 
Šebek S.(ed.):Ochrana hub a jejich životního prostředí, 
p. 3-H. -Praha.

Klán J. (1983):HLeurotus eryagii v Cechách. Hykol.Listy ,Praha,1983/ 
10: 7-H*

Klán J.(1983): Hlíva máčková(Pleurotus eryngii).-Mika,Praha,4(8): 
16-17*

Klán J. (1984):Mytologická šetření v chráněných územích.-In:Využi
tí chráněných území k monitorování změn přírodního pros
tředí ,p.9-14.-Sborn.Bef.CSVTS při SSPPOP.- Praha.

Klán J.(1984):Catalogue of the Culture Collection of Basidiomyce- 
tes.Biological Station of Prague.Pp.1-18. Praha.

Klán J. (1984) :Ekologie hub.-In: Samek V. (ed.):Sbor.Bef.CSOPt-Praha.
Klán J. (1984): Ekologická šetření v chráněných území ch.-In: Samek 

V.(ed): Sborn.Ref.CSOP.-Praha.
Klán J.et Kubičková-Kotilová L. (1982) :Macrofungi from the West

Caucasus.Part.I. Aphyilophoraeeous fUngi (Aphyllophorales, 
Basidiomycet;*s).~Coa.HykDl.,Praha, 36:20-39.

Klán J.et Rydlo J. (1980) :%toflóra písečného přesypu u Osečka 
(střední Polabí).-Bohemia Centr.,Praha, 8:71-85.

Klán J.et Skála 2. (1984):Alfa-Amanitin in some Galerina Species. 
Int. J.Mycol.Lich. ,Braunschireig, 2. ( v tisku).

-  21 -



Zusammenfassung.
J.KIVÍN: Makromyzeten der xerothermen Gräserbeständen der CSR.

Das Hauptziel des Beitrages ist die möglichst ausführliche 
Analyse von Makromyzeten der xerothermen Gräserbestande (Steppen) 
der CSR gewesen,wobei versucht wurde,den kompletten Reichtum an 
Pilzarten in den Steppenökotopen festzustellen und gleichzeitig 
die Ökologie der charakteristischen Arten zu studieren.

Die ökologischen Untersuchungen und Studien wurden mit fol
genden Hinsichten durchgefuhrt:
die mykozönologische Hinsicht versuchte mit Hilfe von originellen 
Arbeitsmethoden die quantitativen Verhältnisse in den Ifykozönosen 
zu studieren und analysieren;
die autoökologische Hinsicht wurde zur Gewinnung von ökologischen 
Charakteristiken der íaxonen benützt;
durch die ökophysiologische Hinsicht wurden dann Wege zur Identi- 
fikation von Myzelien und ürophismen der Art gesucht.

Während der Arbeit erwies sich als notwendig einige taxonomis- 
che Probleme zu lösen. Insgesammt wurden in den xerothermen Gräser
beständen der CSR 247 Arten gesammelt,davon von den Discomyzeten 
16 Arten,von den Aphyllophorales 12,Boletales 2,Agaricales 175,Gas- 
teromycete8 42 und von den "Mikromyzeten" 5 Arten. Ale neu wurde 
Bovista saxicola ep.nov.beschrieben.bei Clitocybe collinaCVelen.) 
Klán wurde eine neue Kombination gültig gemacht.Daneben gab es eine 
Anzahl von Arten,die sich als neu für die ÖSR (oder für Böhmen)er
wiesen .eine weitere Anzahl gehört zu den höchst seltenen Arten in 
der Tschechoslowakei oder auch in Europa.

An Grund der quantitativen und qualitativen Analysen der Pilz
flora in den studierten Phytozönosen wurden charakteristische Mak
romyzeten für das gegebene Syntaxon erwähnt.Für einen Teil der Ar
ten wurden auch Verbreitungskarten ausgearbeitet.Bei den Versuchen 
wurde ein Teil der Pilzarten in die Reinkultur überfuhrt.Dabei wur
den verschiedene Untersuchungen unternommen,so wurde auch festge- 
stelltjdas Bolyporua rhizophilus und Gastrosporium simplex keine 
Ifykorrhiza bilden.

Diese Arbeit kann auch als ein bestimmtes Modell für weitere 
forschungen diesen,wobei die komplexe Bearbeitung der Ifykozönosen 
von den weniger komplizierten Ökosystemen aus (wie dieses Beispiel) 
sich bis zu den anspruchsvolleren und komplizierteren Studien der 
Waldpilzflora fortsetzen sollte.
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MTKDFLĎRA SUCHÁCH PASTVISEK A PÍSČIN PODUNAJSKÉ NÍŽINY 

Jan Kuthan
Gottwaldova tř. 1127, 708 00 OSTRAVA 4

Podunajaká nížina na jihu Slovenska je Jednou z nejteplejších 
a také nejsušších oblastí Československá.Je proto pozoruhodné,že na 
tomto území tvořeném skoro výhradně zemědělsky obdělávanou půdou, 
kde větší lesní komplexy se vyskytují jen výjimečně, se nachází za
jímavá a vcelku výjimečná mykoflóra.

Zejména houby-břichatky upoutaly již záhy pozornost raykologů.
Již P.Hazslinszky (1874),tedy v dobách,kdy Slovensko bylo ještě sou
částí Uher zde sbíral tyto houby,které L.Hollós (1904) souborně 
zpracoval ve svém díle "Die Gasteromyzeten Ungarňs." V okolí Burba- 
nova a Komárna sbíral břichatky i E.Endrey(1911) ,část jeho sběrů ur
čená Hollósem se nachází v herbáři v Budapešti.Ještě za druhé světo
vé války,kdy jižní část Slovenska byla odtržena a stala se přechod
ně součástí %3arska zde sbíral G.Moesz (1942).

Po roce 1945 ae mykoflórou Podunajaké nížiny zabývali F.Šmarda 
(1950,1951,1958 in Pilát A. et al./l958/,1965) ,V.J.Staněk(1952), 
F.Kotlaba (1955),F.Kotlaba et Z.Pouzar(1959,1963),I.Fábry(1974) a 
P.Lizoň(1976).Nelze opomenout ani bohaté sběry K.Kříže uložené spo
lu' s poznámkami v herbáři BRU, Jakož i sběry nadšeného místního znal
ce E.Futó uložené v BRA.ze sběrů a poznámek obou posléze zmíněných 
bylo v tomto příspěvku rovněž čerpáno.Na lokality v Podunajské ní
žině směřovala řada exkursí větších či menších akcí(např.l.mykolog. 
dnů na Slovensku 1975,exkurse některých čs.účastníků 8.kongresu eir- 
ropských mykologů v Budapešti 1978,exkursního semináře ve Skýcově 
1981 a exkurse NAMA-Foray v Československu 1983)«

Tento příspěvek Je pouze částí zamýšlené studie my ko flóry Podu
najské nížiny,která by měla obsáhnout ( s výjimkou antropicky ovliv
něných oblastí a ploch) kromě hub suchých pastvisek a písčin ještě 
mykoflóru akátových a topolových hájků na písčité půdě»mykoflóru xe- 
rothermních dubin a smíšených porostů a konečně mykoflóru lužních le
sů.V tomto příspěvku uvedené údaje Jsou pouze předběžné,vycházejí 
zejména z literárních údajů,doložených sběrů různých autorů v herbá
řích a vlastních sběrů autora resp. autorem při exkursích zaznamena
ných, V budoucnu budou tyto údaje Ještě postupně doplněny a zhodno
ceny.
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Podunajskou nížiny na území Slovenska můžeme zhruba ohraničit 
údaji 47°45's.š. až 48?l$'s.š. a 17°05'až lg°45'v.d.jReliéf území 
je skoro plochý,lehce se ód severozápadu a severu směrem na jiho
východ snižující v nadmořské výšce pohybující se mezi 110-17.0m n.m. 
Podklad je tvořen skoro výlučně náplavy štěrků a písků,na kterých 
vznikla poměrně tenká vrstva ornice.lffsty proniká však písek až na 
povrch,zde pak jsou suchá pastviska»neúrodné plochy porostlé psammo- 
filními plevely nebo písečné duny obvykle porostlé akáty,topoly a 
borovicemi.

Písek je výrazně silikátový s malými podíly jílovitých složek 
a vcelku chudý na vápenité části.Pouze na lokalitě"čeňkovaká step" 
a"čenkovská lesostep" je více vápenitých složek,což se projevuje i 
na odlišné flóře.Z reliéfu nížiny vyčnívá pouze řada nevysokých pa
horků Pohronské pahorkatiny,dosahující nadmořské výšky až 287m.3ýto 
pahorky jsou důsledkem projevů pozdně vulkanické činnosti a jsou 
většinou porostlé xerothermními listnatými lesy.

Pbdnebí je výrazně suché a teplé.Průměrná roční teplota činí 
+9,9°C,nejteplejším měsícem je červenec s +20,5°C,nejchladnější je 
leden s -2,1°C.Průměrné roční srážky pro stanici v Hurbanově činí 
574 mm,podél toku Dunaje j30U poněkud vyšší .Ne jbohatší srážky máji 
měsíce květen až červenec,ne jméně leden až duben.Slunce svítí ročně 
2126 hodin.

Lokality se suchými pastvinami a písečné přesypy se vyskytují 
zejména ve východní části Podunajské nížiny.Fytocenologicky se Je
jich porosty řadí do třídy Koelerio-Corynephoretae KKa 1941. řádu 
Corynephorion Kka 1931 a svazu Festucion vaginatae(Soó)Kka 1934.za- 
hrnující fytocenózy vátých písků v xerothermní oblasti jižní Moravy 
a jižního Slovenska; zčásti však i do třídy Festuco-Brometea Br.-Bl, 
et Tx.1944,do řádu Bror;atalia(Koch 1926)Br.-B1.1916 a svazu Festu
cion vallesiaceae Kka 1931.Autorovi se nepodařilo získat detailní 
fytocenologické zhodnocení vybraných lokalit,proto u lokalisace je 
uveden jen přehled zde zaznamenaných druhů travin a bylin.
l.SFR "Chotínské písky".Chotín.okr,Komárno - část.

2 1Chráněné území má rozlohu asi 0,4km a leží západně od obce.Skládá 
se prakticky ze tří částí,a to z písčitých dun zpevněných řídkou ve
getací,dvou menších akátových hájků a porostu topolů a vrb v prohlub
ni písčité půdy a výsadbou topolů na okraji reservace.lýtocenonogio- 
ké a mykologické údaje se vztahují k první části..
Stromový a křoviný porost: 0
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Traviny: Featuca valle3Íaca,Carex vaginata,Foa bulbosa ssp.pseu- 
- doconcinna,Poa pratenaia asp.an^ustifolia,Cynodon dacty- 
lon,Bromus tectorum,Bromus sterxlis aj.

Byliny: Salsola cali,Polygonům arenarium,Achilea pectinata,Sile-
ne conica,Syrenia cana,Trigonella monspelliaca,Colchicum 
arenarium,Anchuaa leptophylla,Dianthus serotinus aj.

2. Chotln,okr.Komárno - pastvisko na písčité půdě kolem kravína 
Tato plocha o výměře aai O^krn^ leží zhruba 2km severozápadně

od předchozí lokality.Porost je zde skoro zničen seálapem a oku- 
sem hovězího dobytka,takže písek zpevňují jen sporadické trsy tra
vin a některé plevele,zejména bodlák Cirsium pannonicum a máčka 
polní Eryngium campeatre.Nachytit bližší údaje o travinách a byli
nách zde prakticky nebylo možné.

3. Ba,1č ,okr.Nové Zámky.osada Vlkanovo.
Jde o plochu písčité půdy západně od osady na břehu řeky Zita-

vy a kolem propadliny(Tpískovny) naplněné vodou.Celková plocha lo-2kality nepřesahuje 0,2km ,avšak vzhledem k prováděné výstavbě stá
jí se její plocha zmenšuje.lze proto předpokládat její brzký zánik.
Traviny. Pestnca vallesir.ca',Foa bulbosa sap.eubulbosa.Cynodon dac- 

tylon.i^romus aterilis,Bromus tectorum,Agropyrum interme- 
dium,Carex hirta.Eragroatia minor aj.

Byliny : Polygonům arenarium .Gypsophila fastigiata ssp.arenaria;
Alkana tinctoria,Ephedra distachya,Polygonům patuJ.um,Cir- 
sium pannonicum,Eryngium campeatre aj.
16 kompostu na okr a ji: Da tura stramonium a nitrofil.plevele

4. Hurbanovo.okr.Komárno - okolí obce.
Jde o písčité plochy v nejbližším okolí obce,zejména ve směru na 

tíacherov maJer.Steinerov majer,osady. Konkol, Balázstag,Bohatá a Ze
lený háj,povahou Jaou to ladem ležící plochy nebo suchá pastviska.
Autor sám na těchto lokalitách nesbíral,veškeré údaje jaou proto 
převzaty z literatury,záznamů jiných sběratelů a z herbářů.Travní 
a bylinný porost bude pravděpodobně obdobný jako na lokalitách 1,3.
5. Tmel* okr. Komárno,část Kalinová - místní hřbitov.

K dnešnímu hřbitovu přiléhá jeho stará opuštěná část,kde větší
plocha je již porostlá kařemi akátu a šeříku,menší plocha o rozmě-2rech asi 300m tvoří mírný svah,kde na písku převládá Bromus asper 
a Bromua eterilis.

Houby zaznamenané na lokalitách autorem nebo pocházející z Ji
ných pramenů jsou uvedeny v tabelární formě.I když výsledky takto 
získané je nutno považovat zatím za předběžné,lze pro suchá pastvis
ka a písčiny Podunajské nížiny předpokládat jako charakteristická, 
konstantní a doprovodné druhy hub tyto:

__________________________________________________________________________
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Charakteristické druhy:
Peziza ammophila Endoptychum agarieoides Clitocybe dealbata 
Battarea stevenii Tolostoma melanocydum var.corda
Disciseda bovista Agaricus pseudopratensis Psathyrella ammophila 
Calvatia lilacina Leucopaxillus lepiatoides
Konstantní druhy: '
Di.ci.ed. c a ™  » » t a * » .
Geastrum florxforme řhallus hadrxanil alrocvbe arenicola 
Geastrum campestre »dostoma kotlabae S g e ! l i ^  2tipi?aria 
Geastrum nanum Fleurotua eryngxx ť ť
Doprovodné druhy:
Bovista plumbea Vascellum depressum Marasmius oreades 
Galvatia utriformis Agrocybe důra Marasmius graminům
Geastrum minimum Agrocybe semiorMcularis
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Zas anmenf as sung.
Kuthan J.;Die Pilaflora trockener Veioeplfltze and Sanddünen der 

Donau-Tiefebene in der Tschechoslowakei.

In diesem Bericht wird ein Teil der Pilzflora der Donau-Tief
ebene bearbeitet.In algeoeinem Teil werden Angaben über die geo
logischen, geographischen und klimatischen Bedingungen gebracht 
sowie die algemeine phytozönologische Lage der Bestände erwähnt. 
Leiter werden hier 5 typische Lokalitäten beschrieben,teilweise 
mit den Angaben über die hier verkommenden Graser und Pflanzen. 
Die Angaben über das Pilzvorkommen an den erwähnten Lokalitäten 
stammen zum Teil vom Autor und zum anderen Teil aus Litera turan
gaben und Herbarien. 30 Pilzarten werden dann in 3 charakteris
tische Stufen aufgegliedert.

Tabulka;
Houby suchých pastvisek a písečných pře sýpů Podunajské nížiny

L o k a l i t y  1 2 3 4 5 Poznámka
D r u h y
ASCOHTCCTES
Peziza ammophila — ♦ — — —
Sepultaria arenicola - —  + - —
APHTLLOPHOBALBS
Schizöphyllum co črtané ♦ —  — — ■—  na Vitia
GASTfSOiffCSTES
Boviste plumbea ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Calvatia lilacina + — + — —
Calvatia utriformis ♦ —  ♦ —  —Cyathus stercoreus ♦ — - - - na trusuDiaciseda calva ♦ — + ♦ -Disciseda bovista ♦ ♦ ♦ + —
Ihdoptychum agaricoides ♦ — ♦ ♦ -
Montagnea arenaria —  —  + — —
Ifycenastrum corium + +  + + —Geastrum badiua — — — + —
Geastrum caapestre ♦ — —  + -
Geastrum floriforae — — ♦ + -
Geastrum hollosii —  —  — + -
Geastrum minimum + - + - +Geastrum nanum ♦ — + + +
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L o k a l i t y  i 2 3 4 5 Poznámka
D r u h y _____________________ __ _ _________________ __________
Geastrum pseudolimbatum - - - + -
lycoperdon pusa ilum + — + + +
Haallus hadrianii
Tulostoma brumale + - - +
Tulostoma finbriatum - - - + -
Tulostoma kotlabae - - + - -
Tulostoma melar.ocydum + * * -  + +
Vascellum depresaum + + + + -
Battarea stevenii + - - +
AGARICALBS
Agaricus arvensis + —  + - - okraj lesíka
Agaricus bisporus - - - + - na kompostu
Agaricus bitorquis - - + - -
Agaricus cupreo-brunneus + - + - -
Agaricus macrosporus - - + - -
Agaricus maskae + + - + -
Agaricus pseudopratensis - + + + -
Agrocybe arenicola + - - - -
Agrocybe důra + + + - +
Agrocybe pediades - + - - -
Agrocybe semiorbicularis + - + + -
Amanita vittadinii - - +
Clitocybe delabata v.corda + — + + -
Clitocybe herbářům + + v  - -
Conocybe lactea + - — -
Coprinus niveus + + + - - na trusu koní
Cranipellis stipitaria + + + - +
laccaria laccata - - - + -
Lepista luscina - - + - -
Lepista saeva - - + - -
Leucopaxillus lepistoides tsis + - + + -
líiacrolepiota rhacodes v.hortert- - - - + - na kompostu
Marasmius graminum + - - - + na travinách
Marasmius oreades + + + + -
Panaeolus fimicola + - + — - na trusu
ELeurotus eryngii - + + - - na Eryngium camp
Polyporus rhxaophilus + - + - + na Cynodon.Stipa
Psilocybe montana + -
Rhodophyllus sericellus
Stropharia semigLobata - + + - - na trusu
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