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Ú V O D E M

Po vydání několika sborníků,které se zabývaly houbami v urči
tých lesní nebo nelesních společenstvech se sekce pro njykofloristi
ku a mykocenologii čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV 
spojila se sekcí pro ochranu hub a jejich životního prostředí téže 
společnosti k uspořádání společného semináře na téma"Výzkum a och
rana hub v přírodních rezervacích-I.".Výsledkem tohoto semináře je 
i tento sborník.,který bohužel neobsahuje všechny přednesené příspěv
ky z prostého důvodu, že přes opakované urgence autoři text přís
pěvků redaktorům sborníku nedodali.

Otištěné příspěvky zahrnují výsledky mykologických výzkumů v 
chráněných územích ČSFR a příspěvky k problematice ochrany hub a 
jejich managementu v těchto územích.Přístup k zpracování příspěvku 
a jeho forma jsou zajisté různé,avšak bezesporu přinášejí cenné poz
natky a názory. Mohou tedy beze vší pochyby se stát výchozím pod
kladem i příkladem pro budoucí mykologickou činnost v tomto směru. 
Chráněná území jsou často velice cenná refugia pro řadu druhů hub 
a mohou poskytnout při dlouhodobém sledování i hodnotné podklady 
pro studium změn v mykoflóře.

Některé příspěvky přináší i kritická slova k problematice přístu
pu příslušných orgánů státní ochrany přírody,zejména k neúnosně dlou
hé době mezi podáním návrhu na ochranu území a jejím vyhlášením ne
bo i vůči organizacím,které jsou spoluzodpovědné za to,že chráněná 
území nebudou narušovány vlivy ležícími v oboru jejich působnosti.

Velmi náročného úkolu přehlédnutí rukopisů a opravy vědeckých 
názvů hub a autorských zkratek se ujal druhý z redaktorů sborníku.
At již k přijetí nových pravidel pro tvorbu nomenklatury u hub 
došlo jakkoliv, a jakkoliv znamenají určité údobí desorientace a ne
stability, bude nutné se jim přizpůsobit.0 nových pravidlech bylo roz
hodnuto kvalifikovaným způsobem,! když nebylo a ani nemohlo být vy
hověno všem hlasům a názorům.To však je skutečnost,kterou se budeme 
muset naučit akceptovat i v jiných oborech.

Nicméně existence přehledného soupisu platných jmen makromycetů 
by mohlo podstatným způsobem napomoci k překlenutí časové mezery do 
vydání souborných publikací, v tomto směru bypracovní skupina ustave
ná ze členů ČSVSM mohla být řešení problému účinně nápomocná.
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P f i í S P f i V E K  K M 7 K 0 F L Ó S B  M I L f C O V S K É H O  L E S A  V P R A Z E  

PhDr.Roatialav F e 1 1 n e r,CSc.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,Jíloviště-Strnady

Ú V O D E M
Milíčovský les se rozkládá na jihovýchodním okraji Prahy v těsná blízkosti sldliStě Jižn1 Měs

to.Je ústřední součástí chráněného přírodního výtvoru "Milíčovský les a rybníky",zahrnujícího po
měrně zachovali lesní,luění a mokřadní ekosystémy.Je tvořen převážně přirozenými fragmenty lipových 
doubrav asociace Tlllo-Quercetum Pass.1962 /gTllio-Bctuletum Pass. 1957/,při severním okraji s pře
chody do podmáčených mokřadních oláln asociace Caricl elongatae-Alnetum Koch 1926 v jejích různých 
sukcesníeh,event.degradačnlch fázích.

Mykologieký výzkum CHFV Milíčovský les,zaměřený na florlstiku a cenologii makromycetů,probíhal 
v letech 1985-1986 na čtyřech trvalých plochách o rozloze 2500 m^.Původně byl zamýělen jako minimál
ně pětiletý,převážně mykocenologicky orientovaný výzkum,mající za cíl srovnání mykologických pomě
rů na stanovlětně odlišných lokalitách v obou cenologicky vyhraněných biotopech lipových doubrav a 
mokřadních olšin.V souvislosti s mým přestěhováním v roce 1987 nemohl být výzkum dokončen v předpo
kládaném rozsahu a proto i předložená zpráva představuje pouze vstupní informace o mykoflóře těchto 
stanovišť.

Vlastní příspěvek je rozdělen do dvou částí.V první části je uveden abecedně řazený anotovaný 
soupis makromycetů sbíraných a determinovaných v letech 1985-1986 na dvou trvalých plochách v lipo
vé doubravě /v severozápadní Čá3ti lesa/ a dvou plochách v mokřadní olšině /v přiléhající severní 
části zájmového území/. Soupis přitom zahrnuje převážně druhy relativně dominantní,všeobecně dosti 
rozšířené a z hlediska determinace méně problematické. V připojených anotacích je kladen důraz na 
ekologickou a cenologickou charakteristiku druhů,spolu s poznámkami o jejich celkovém rozšíření. V 
případě vzácných a ohrožených druhů je uveden předpokládaný stupeň jejich ohroženi a ochranářského 
významu,stanovený za pomocí tzv. mykososiekologického indexů /IS30SI/, Zásady jeho použití v ochraně 
hub byly předběžně publikovány/Fellner 1985 b/.Stupeň ohrožení je v soupisu současně vyznačen gra
ficky před jednotlivými druhy pomocí těchto symbolů: !!1 * kriticky ohrožený druh /MS0SI:21 a více 
bodů/, II =* silně ohrožený druh /MSOSI: 18-20 bodů/, I * ohrožený druh /M30SI:15 - 17 bodů/. Druhy 
potencionálně ohrožené,event. i druhy kritické,o nichž není dostatek terénních ani literárních úda
jů, jsou označeny symbolem: + .

Shrnutí dosavadních výzkumů na trvalých plochách z hlediska ochrany mykogenofondu v CHFV Milí- 
čovský le3 je zařazeno ve druhé čá3ti příspěvku.

I. ANOTOVANÝ SOUPIS MAKROMYCETŮ

I. Lipové doubrava /Tillo-Quercetum/

Agaricus semotus Fr. - žampion odlišný
Roztroušeně se vyskytující saprotrofní terrikolní druh listnatých i jehličnatých lesů,častější 

např.ve smrkových monokulturách na vápenci v České krasu /Pilát 1951/,známý však z Ukrajiny rovněž 
ze stepních lokalit AVasser 1973/.Celkové rozšíření je palearktické,s výskytem v meridionélním až 
boreálním pásmu,se suboceanickou tendencí rozšíření /Kalamees 1978/;VVasser /1980/ řadí tento druh 
k druhům boreálního geografického elementu a euroasijsko-amerieko-africkým typem areálu rozšíření. 
Agaricus allvlcola /Vitť./Sacc. - žampion lesomilný

Dosti hojný saprotrofní terrikolní druh listnatých,jehličnatých i smíšených lesů,častější sejm. 
na vápenatých půdách/Pilát 1969;Kreisel et el.1979/» podle Lisie*ské /1965/charakteristický druh jak 
pro Querco-Carplnetum.tak i pro Mellco-Fagetum .Celkové rozšíření druhu je bipolární;na jižní polo
kouli je znám z afrických subtropů až tropů,na severní polokouli ze subtropického až boreálního pás
ma Evropy,Asie /včetně Dálného východu/,Afriky a Severní Ameriky /Kalamees 1978/^Vasser /1980/ řadí 
A.sllvicola ke druhům multiregionálnlho geografického elementu s euroasijsko-americko-africkým typem 
areálu rozšíření.V CHPV Milíčovský les je tento nápadný dekorativní druh běžně sbírán k jídlu. 
Agrocvbe praecox /Pers.:Fr./Fayod - polnička raná

Velice hojný saprotrofní humlkolnl druh lesních i mimolesních travnatých stanovišť,udávaný i nad 
horní hranicí lesa /Bresinsky 1969} Moser 1982/, kosmopolitního charakteru rozšíření /Kalamees 1978/.
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♦Alboleptonla serlcclla/Fr./Largent et Benedict - bělotrávnička hedvébité
Dosti řídký saprotrofní humikolni druh se znační Širokou ekologickou amplitudou.Celkoví rozšíře

ní druhu je holarktickí,8 výskytem v meridionélním až arktickém pásmu Evropy,Asie,sev.Afriky a Sev. 
Ameriky/Kalamees 1978/.Z ČSFR bylo v roce 1953 publikováno 13 lokalit /Svrček 1953/,z toho 3 lokality 
z pražského území. Druh byl navržen v r.1984 k zařazení do červeného seznamu makromycetů ČSFR /Fell- 
ner 1985 a/ jako potencionální ohrožený druh.
Auricularla aurlcula-.iudae/Bull.:Fr./Wettst.= Hirneola auricula judae/Bull.:Fr./Berk. -boltcovitka 
ucho Jidášovo

Parazitický lignikolní druh hojný v celé Evropé s výjimkou severních oblastí /Norsko,Švédsko,Fin
sko,severní části SSSR/, známý téméř ze všech světadílů,fruktifikující na nejrůzníjších listnáčích , 
podle Krieglsteinera/1980/ v 80% případů,podle Wojewody /1980/ v 90% případů na Sambucu3 nigra /rovněž 
na tomto substrátu v Milíčovském lese/.Druh častý ne antropicky ovlivníných stanovištích/Wojewoda 1980/ 
Bulgarla lnoulnans/Pers.:Fr./Fr. - klihatka černé

Dost častý saprotrofní lignikolní druh,fruktifikujleí nikdy velice hojni v puklinách kůry,na le
žících kmenech a vitvích listnáčů,zejména dubů.Je považován za charakteristický druh svazu Stereo - 
Schlzophylllon Darimont 1973,zahrnujícího lignikolní mykocenózy ležících vitvl a kmenů.
Calocera vl3C03a/Per3.:Fr./Fr. - krásnorůžek lepkavý

Velice hojný saprotrofní lignikolní druh,udávaný v mykologické literatuře především z jehlična
tých lesů.Podle Tylera /1984/je však tento druh rovněž význačný dekompozitor bukového dřeva ve střed
ním stadiu rozkladu,zejména opadaných větví; v CHPV Milíčovský les byl tento druh pozorován také na 
dřevě listnáčů /Tilia ři Quercus/.
Clborla bat.schlana/Zopf in Zopf et Sydow/Buchw. - jehnědka žaludová

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní detritikolní druh,fruktifikující bohatě na číškách žaludů 
různých druhů dubů /Kohn 1979/,i na žaludech samých /podrobněji Příhoda 1959/.
Clavulina coralloldes/L./Schroet.= C.cristata/Holmsk.:Fr./Schroet. - kuřátko hřebenité

Hojný saprotrofní humikolni či terrikolnl druh listnatých,řidčeji též jehličnatých lesů, podle 
Lislewské /1965/ charakteristický druh jak pro Querco-Carplnetum ,tak pro Mellco-Fagetum. Podle Tyle- 
ra /1984.1985/ jde o druh preferující mulové půdy.
Clltocybe candlcans/Pers.:Fr./Kumm. - strmělka bělostná

Dost častý saprotrofní humikolni druh listnatých a smíšených lesů.Je považován za holarktický 
geografický element s multizonálním typem areálu rozšíření /Seržanina 1984/.V akceptovaném Harmajově 
pojetí /Harmaja 1969/ zahrnuje též Romagnesiho taxon C.tenul33lma / Jansen 1981/.
Clltocybe clavlpcs/Pers.:Fr./Kumm. - strmělka kyjonohá

Roztroušeně 3e vyskytující saprotrofní humikolni druh smíšených a jehličnatých lesů.Celkové roz
šíření je holarktické s výskytem především v pásmu meridionélním až temperátním.ale též v pásmu ark
tickém /Kalamees 1978/,s možným výskytem i v subalpinském vegetačním 3tupni /Moser 1982/.Typ areálu 
rozšíření je eurasijsko-americký /Seržanina 1984/.Podle Tylera/1985/ jde o druh výrazně preferující 
mulové půdy.
Clltocybe glbba/Pers.:Fr./Kumm. - strmělka nálevkovitá

Velice hojný saprotrofní humikolni druh převážně listnatých lesů,kosmopolitního charakteru rozší- 
ření/Kalamees 1978 ¡Seržanina 1984/,vystupující i do stupně horských smrčin /Einhellinger 1982/,často 
až k horní hranici lesa /Moser 1982/.Je považován za spolehlivý indikátor dobře vyvinutých mulových 
půd s relativně vysokým stupněm neutralizace,alespoň podle výzkumů ze švédských bučin /Tyler 1984, 
1985/.Darimont /1973/ uvádí tento druh jako charakteristický pro třídu Cortlnarlo-Boletetea.zahrnu.ii- 
cl terestrickou epigelckou nycetoci lesů.
Clltocybe odora /Bull.:Fr./Kumm. - strmělka anýzka

Dosti hojný saprotrofní humikolni druh listnatých a smíšených lesů,charakteristický podle Llsiew- 
ské/1965/ pro Querco-Carplnetum.Mellco-Fagetum i Mercuriall-Fagetum ; podle Tylera/1984/jde o druh vý
lučně mulových půd. Celkové rozšíření druhu je holarktické,s výskytem v meridionálníra až subarktickém 
pásmu Evropy,Asie.Afriky a Sev.Ameriky,se suboceanickou tendencí rozšíření/Kalamees 1978/; typ areálu 
je eurasijsko-americko-africký.
Collybla dryophila/Bull.:Fr./Quél. - penízovka dubové

Velice hojný saprotrofní humikolni druh převážně listnatých lesů,známý však i z nálezů nad horní 
hranicí lesa v Alpách /Moser 1982/.Zřejmě kolektivní druh s kosmopolitním charakterem rozšíření /Kala
mees 1978/. V ČSFR je udáván z nejrůznějších stanoviší: akátové lesíky,dubo-habrové héje.acidofilní 
doubravy,smíšené lesy na půdách nevépenatých atd./Pilát 1969/.

•«•Collybla marasmioldea /Brltz./Breslnsky et Stangl =C.bresadolae KUhn.et Romagn. ,=C.erythropus auct..
- penízovka špičkovitá

Řídký saprotrofní lignikolní druh fruktifikující trsnatě na bázi pařezů/či z kořenů/llstnáčů.o
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jehož celkovém rozšíření je jen velmi málo ddajû/Kreisel et al.1977{Clémençon 1981/.Mimo Evropu je 
udáván z Kazašské SSP /Samginá 1979/.Je považován za charakteristický druh svazu Pluteo-Phollotlon 
Darlmont 1973,zahrnující llgnikolní mykocenózy z pařezů listnáčů.
Collybla peronata/Bolt.:Fr./Kumia. - penízovka hřebílkatá
. Hojný saprotrofní humikolní druh listnatých lesů,význačný zejm.pro bučiny/Lisiewská 1965; Pilát 
1969{ Tyler 1984/. Na základě současných znalostí o jeho celkovém rozSíření lze tento druh označit 
za multireglonální geografický element/Seržanlna 1984/s euroasljsko-americko-afrlckým typem areálu 
rozSíření.
Coprlnus mlcaceus/Bull.:Fr./Fr. - hnojník třpytivý

Velmi hojný 3aprotrofní llgnikolní druh,zejména listnatých lesů,parků a zahrad.kosmopolitního 
charakteru rozšíření/Kalamees 1978;Seržanlna 1984/.Je považován za charakteristický druh svazu Pluteo- 
Phollotlon Darlmont 1973,zahrnujícího llgnikolní mykocenózy z pařezů listnáčů.
Crepldotus mollls/Schaeff.:Fr./Kumm. - trepkovitka měkká

Dosti hojný saprotrofní llgnikolní druh listnatých lesů s kosmopolitním charakterem rozSíření 
/Kalamees 1978/.Je považován za charakteristický druh svazu Pluteo-Phollotlon Darlmont. 1973/viz výSe/. 
Cjyathus strlatus /Willd.:Pers. - číSenka rýhovaná

Velmi hojný saprotrofní llgnikolní druh převážně listnatých lesů/Bujakiewicz 1973/,avšak s veli
ce širokou amplitudou,zřejmě palearktlckého charakteru rozSíření /Pilát et al.1958/.
Daedalea querclna/L./Per3. - sítkovec dubový

Dost.l hojný saproparazltický llgnikolní druh vázaný hostitelsky zejm.na dub.u nás v 98% případů 
/Kotlaba 1984/,event.i na některé další listnáče.Celkové rozšíření je holarktické.Je považován za cha
rakteristický druh řádu Trametetalia verslcoloris Darlmont 1973,zahrnující llgnikolní mykocenózy niž
ších pater lesa.Současně se považován /spolu s ífrmenochaete rubiginosa/ za charakteristický druh lig- 
nlkolní mykoasoclace Trametetum ouerclnae Ricek 1967,popsané ze silně rozložených dubových pořezů 
světlých až stinných stanovišt Rakouska.

♦Entoloma cf.serlcatum /Britz./Sacc. - závojenka hedvábné
Inkrust.ovaný pigment hyf pilelpellis řadí tento druh do sekce/event.subsekce/Tvpodochroa Lrgent 

1974,v níž je rozlisováno pro Evropu asi 7 druhů/Noordeloos 1981/.Zjištěná kombinace makro- i mlkro- 
znaků ukazuje jednoznačně k druhu E.serlcatum.avSak s určitými odchylkami v ekologii a habitu,jež íjy 
se mohly taxonomlcky řeSit na úrovni vnitrodruhového členění.Pro vyřešení tohoto problému je zapotře
bí získat další čerstvý materiál.E.serlcatum je druh známý dosud pouze ze střední a záp.Evropy.
Bxldla plana /Wiggers/Donk = E.glandulosa auct. - černorosol bukový

Dosti hojný,převážně saprotrofní llgnikolní druh listnatých lesů a parků,zřídka i jehličnatých 
lesů /Wojewoda 1980/.Jeho celkové rozšíření je holarktické /Pilát 1957/.Je považován za charakteris
tický druh svazu Pluteo-Pholiotlon Darlmont 1973,zahrnující llgnikolní mykocenózy z pařezů listnáčů. 
Fistullna hepatlca /Schaeff,/:Fr. - pstřeň dubový

Roztroušeně se vyskytující parazitický llgnikolní druh,rozšířený u nás zejména v oblasti teplo
milné květeny na dubech{celkové rozšíření je blpolární/Kotlaba 1984/.Je považován za termofilní di
ferenciální taxon řádu Trametetalia verslcoloris Darlmont 1973 /viz výše/.

+Flammulaster subincarnatus/Joss.et Kühn./Watl. = F.carpophiius var.subincarnatus/Joss.et Kfihn./Vel- 
linga - kržatka namasovělá

Řídký saprqtrofní detritikolní druh, fruktifikující nejčastěji na bukovémopadu/číškách bukvic 
apod./,zpravidla na nevápenatých půdách. Je znám z řady zemí sev. a záp.Evropy /Vellinga 1986/,ale i 
např. z Estonska /Urbonas et al.1974/; z ČSFR byl publikován ze Žofínského pralesa v Novohradských 
horách /Svrček et Kubíčka 1971/.Nález z CHPV Milíčovský les morfologicky odpovídá typu,ekologicky se 
však poněkud liší.
Oanoderma llpslense /Batsch/Atk.=Q.applanatum/Pers./Pat. - lesklokorka ploská

Hojný saprotrofní /event.sapro-nekrotrofní/lignikolní druh,fruktifikující převážné na dřevě list
náčů.Je rozšířen v celé Holarktidě od meridionálního do boreálního pásma /Kotlaba 1984/.Je považován 
za charakteristický druh řádu Trametetalia verslcoloris Darlmont 1973 /viz výše/.
Hymenochaete rublglnosa/Dlcks.:Fr./Lév. - kožnat.ka rezavá

Velice hojný saprofytní llgnikolní druh listnatých lesů,fruktifikující převážně na dubech.Celko
vé rozšíření je kosmopolitní /Jahn 1971/.Je udáván jako charakteristický druh llgnikolní mykoasoclace 
Pluteetum nanl Darlmont 1973,popsané z pařezů vlhkých suíových lesů submonténního charakteru na vá
penci z Belgie,což není zcela v souladu se znalostmi o jeho rozšíření a ekologie u nás i jinde v Ev
ropě .Mnohem přijatelnější je pojetí,které předkládá Ricek/1967/,jenž popisuje mykoasociaci Trametetum 
querclnae Ricek ze silně rozložených dubových pařezů světlých až stinných stanoviší z Rakouska s cha- 
rakterlstickými druhy Daedalea ouerclna a H.rublglnosa.Mykoasociaci {frčeno 1 nc 11 na t a e-ifrmcnochaetejum 
rublglnosae DOrfelt 1974/ined./ lze považovat za totožný syntaxon.
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Rypholoma fasclcularc/Huds.:Fr./Kurom. - třepenitka svazčitá
Velmi hojný,saprotrofní lignikolni druh rostoucí na pařezech a kořenech listnáčů,řídčejl 1 jeh

ličnanů. Celkové rozšíření je kosmopolitní/Kalamees 1978/.Je považována za charakteristický druh řádu 
Trametetalia ver3lcolorl3 Darimont 1973,zahrnující lignikolni mykocenózy nižších pater lesa, 
Kuehneromvccs mutabills/Schaeff./Slng.et Smith - opšnka měnlivá

Velmi hojný saprotrofní lignikolni druh,fruktifikující často ve velkých koloniích na pařezech 
listnáčů v nejrůznějších typech lesa.Celkové rozšíření je kosmopolitní/Kalamee3 1978/.Je považována 
za charakteristický druh řádu Trametetalla versicolorls Darimont 1973,zahrnující lignikolni mykocenó- 
zy nižších pater lesa. V CHFV Milíčovský les je často masově sbírána k jídlu.
Laccaria laccata/Scop.:Fr./Bk.et Br. var.intermedia Sing. - lakovka obecná odrůda prostřední

Velmi hojný mykorrhizní druh v jedné z nejhojnějších svých variet v ČSFR.Celkové rozšíření druhu 
L.laccata je kosmopolitní/Kalamees 1978/;o rozšíření jednotlivých variet je dosud málo ádajů/Singer 
1967;Bon 1983; Clémençon 1984/.
Lactarlus declplens Quél. - ryzec Quéletův «

Roztroušeně 3e vyskytující biotrofní ektomykorrhizní druh silikátových i vápnitých půd,známý pře
devším z teplejších oblasti Evropy/Kreisel 1983/.Je považován za charakteristický druh habrových dou- 
brav /Lisiewska 1965/ i subxerofilních doubrav /Ubrizszy 1972/.
Lactarlus quletus /Fr./Fr. - ryzec dubový

Hojný mykorrhizní druh doubrav a jiných listnatých lesů,u nás podle Piláta /1969/zejm.habrových 
a acidofllních doubrav.Celkové rozšíření je holarktické,s výskytem v meridlonálním až temperátním 
pásmu/Kalamees 1978/, s euroasijsko-americkým typem areálu rozšíření /Seržanina 1984/.
Lactarlus serlfluu  ̂/D.C.:Fr./Fr. - ryzec syrovátkový

Roztroušeně se vyskytující biotrofní ektromykorrhizní druh smíšených listnatých lesů,vázaný zejm. 
na dub,euroamerického typu areálu rozšíření/Seržanina 1984/.V Evropě zasahuje až k severní hranici 
rozšíření dubu,podle některých autorů se však vyskytuje přirozeně též v bukových lesích/Kreisel 1983; 
Korhonen 1984/.Jde o taxon,který je různými autory nejednotně interpretován/Bon 1980;Kreisel 1983/.
Je považován za charakteristický druh svazu Russullon auratae Darimont 1973,zahrnující terestrické oy- 
kocenózy eutrofních a termofilních doubrav vápenltých půd /v emendovaném pojetí však pouze mykorrhiz
ní mykocenózy - Fellner 1985 c,1987,1988.
Laetlporus sulphureus/Bull.:Fr./Murrlll - chorošovec sírový

Dosti hojný parazitický lignikolni druh,fruktifikující zejm.na kmenech a silných větvích listná
čů,celkový charakter rozšíření je kosmopolitní /Kotlaba 1984/.Je považován za charakteristický druh 
svazu Fomltlon Darimont 1973,zahrnujícího lignikolni mykocenózy stojících kmenů.
Lcplsta gllva/Pers.:Fr./Fat. - strmělka plavé

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní humlkolní druh listnatých i jehličnatých lesů.Celkové 
rozšíření je bipolární/Kalamees 1978/; je řazen k druhům tzv.multiregionálního geografického elementu 
/Seržanina 1984/.
Lepjsta nebularls/Batsch:Fr./Harmaja - strmělka mlženka

Hojný saprotrofní humlkolní druh listnatých i jehličnatých lesů,vytvářející často nápadný pod
zimní aspekt/Dörfelt et Knapp 1977/; podle Tylera /1984/jde o druh výlučně mulových půd,převážně na 
minerálně bohatších lokalitách.Je řazen ke druhům holarktického geografického elementu/Seržanina 1984^ 
s euroasijsko-americko-africkým typem areálu rozšíření/Kalamees 1978/.Podle Arnoldse/1985/patří L.ne- 
bularis ke druhům,které v posledních letech vykazují v Nizozemí statisticky významný nárůst ve frek
venci výskytu. V CHVP Milíčovský les je tento druh často sbírán k -jídlu.
Leplsta nuda/Bull.:Fr./Cooke - čirůvka fialová

Hojný saprotrofní humlkolní druh jehličnatých i listnatých lesů,vytvářející často nápadný pod
zimní aspekt/Dörfelt et Knapp 1977/.Celkový charakter rozšíření je kosmopolitní/Kalamees 1978/. I 
tento nápadný dekorativní je v CHPV Milíčovský les často sbírán k jídlu.
Lvcoperdon foetldum Bonord. - pýchavka hor3ká

Roztroušeně 3e vyskytující druh jehličnatých 1 listnatých lesů,ve vysokohorách vystupující až do 
výšky 2500m n.m./Pilát 1958;Jülich 1984/.
Lvcoperdon perlatum Pers.:Pers. - pýchavka obecná

Velice hojný saprotrofní humlkolní druh listnatých i jehličnatých lesů,v Alpách vystupující až 
do výše 1900m n.m./Jülich 1984/,podle Tylera/1984/ jde o druh téměř výlučně vázaný na mulové půdy. 
Celkové rozšíření je kosmopolitní /Pilát 1958/.
Macroleplota rhacodes/Vltt./Sing. - bedla červenající

Velice hojný saprotrofní terrikolní druh listnatých i jehličnatých lesů.Je řazen ke druhům multi- 
reglonálního geografického elementu s kosmopolitním typem areálu rozšíření /Wasser 1980/.V CHPV Milí
čovský les bývá často sbírán k jídlu.
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Marasmlcllus ramealls/Bull.:Fr./Slng. - špička větevná
Dosti hojný saprotrofní detritikolní druh opadu listnatých lesů,podle Kálámeeso /1978/bipolární- 

ho,podle Seržaninové /1984/ holairktického charakteru rozšíření.Podle Týlera /1984/preferuje mění ky
selé,dobře vyvinuté mulové půdy.Je považován za charakteristický druh mykoaaoclace Marasmletum raaea- 
lls Darimont 1973,popsané z Belgie z větviček a drobného opadu v listnatých kalcikolních lesích.

+ Mara3mlu3 anomalus Laach in Rabenh.ap.KLotzsch * M.epodiu3 var.mlcrosporus/R.tóaire/KUhn.-špička od
chylná

Dosti zřídka nalézaný saprotrofní detritikolní druh,podle Svrčka/1985/ význačný pro skalní ste
pi s jižní expozicí na vápencích.Druh byl zařazen do červeného seznamu makromycetů NDR/Benkert 1982/ 
jako ohrožený druh.
Marasmlus cohaeren3 /Alb.et Schw.:Fr./Cooke et Quél. - špička rohonohá

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní detritikolní druh listnatých lesů s kosmopolitním charak
terem rozšíření /Kalamees 1978/.
Mara3mius cplphvllus /Pers.:Fr./Fr. - špička listonohé

Dosti častý saprotrofní detritikolní druh listnatých lesů,kosmopolitního charakteru rozšíření 
/Kalamees 1978;§eržanina 1984/.Podle Tylera/1984/preferuje tento druh spíše méně kyselé,dobře vyvinu
té mulové půdy.
Marasmlus rotula/Scop.:Fr./Fr. - špička kolovitá

Velice hojný saprotrofní,převážně humikolní druh listnatých či smíšených lesů na drobném opadu, 
preferující podle Tylera /1984/ stanoviště méně kyselé a dobře vyvinutými mulovými půdami.Celkový 
charakter rozšíření je kosraopolitní/Kalamees 1978;Seržanina 1984/.Je považován za charakteristický 
druh mykoasociace Marasmletum ramealls Darimont 1973 /viz výše/.
Marasmlus cf.torquescens Quél.s.Orton - špičko kroutivá

Kritický saprotrofní lignikolní druh,fruktifikující na opadu/větvičkóch/listnáčů,taxonomlcky růz
ně traktovaný ve vztahu k M.lupuletorum/Weinm./Bres./Clémençon 1982/.Celkové rozšíření není známo. 
Merullus tremellosus Schrad.:Fr. - dřevokaz rosolovitý

Roztroušeně se vyskytující saprotyĎfní lignikolní druh listnatých lesů,fruktifikující na sta
rých pařezech často až pozdě na podzim.Je považován za charakteristický druh svazu Pluteo-Pholiot.ion 
DarimonV^Oihrnující lignikolní mykocenózy z pařezů listnáčů.
Mýcena alcallna/Fr.:Fr./Kumm. - helmovka louhové

Hojný saprotrofní lignikolní druh,fruktifikující nejčastěji na dřevě jehličnanů,ale též listná- 
Čů/Tyler 1984/;podle Kalameeae /1978/ kosmopolitního,podle Seržaninové/1904/holarktického multireglo- 
nálního charakteru rozšíření.Zdá se,že preferuje lokality s mulovými typy půd/Tyler 1984/.Je udáván 
jako charakteristický druh jak pro kyselé a podmáčené smrčiny/Einhellinger 1982 aj./,tak pro dubové 
lužní lesy a mokřadní olšiny /Bujakiewicz 1973/.
Mvcena galcrlculata/Scop.:Fr./Quél. - helmovka tuhonohá

Velice hojný saprotrofní lignikolní druh různých typů lesů,častý na pořezech listnáčů.Celkový 
charakter rozšíření je kosmopolitní/Kalamee3 1978/.Je považován za charakteristický druh řádu Trame- 
tetalla verslcolorls Darimont 1973,zahrnující lignikolní mykocenózy nižších pater lesa.Ricek/1967, 
1980/popisuje myk.pasociaci Mvcenetum galerlculatae Bicek 1967 jako význačné houbové společenstvo pro 
pozdější stádia rozkladu pařezů listnáčů.
Mvcena galopus/Pers.:Fr./Kumm. - helmovka mléčná

Hojný saprotrofní humikolní druh listnatých i jehličnatých lesů.vystupující v horách až k horní 
hranici lesa/Moser 1982/.Celkové rozšíření je holarktické,s výskytem v merldionélním až arktickém 
pásmu/Kalamees 1978/.Podle Arnoldse/1985/patří M.galopus k druhům,které zaznamenaly v posledních le
tech v Nizozemí statistický významný nárůst ve frekvenci výskytu.
Mvcena mlrata/Peck/Sacc. - helmovka obdivuhodná

Roztroušeně 3e vyskytující saprotrofní lignikolní či kortikolní druh.iruktifikující převážně na 
mechatých pařezech a kmenech listnáčů,ale známý též ze spadaných větviček jalovce a z kůry smrku/Maos 
Qeesteranus 1984/. Je udáván z Evropy,Kanady,USA a Malých Antil /Pegler 1983/.
Mýceno polygramma /Bull. :Fr./S.F.Gray - helmovka brázditá

Velice častý saprotrofní lignikolní druh listnatých i jehličnatých lesů.Celkový charakter rozšíře
ní má holarktický s výskytem v meridionálním až boreálním pásmu,se suboceanickou tendencí rozšíření 
/Kalamees 1978/.Je považován za charakteristický druh řádu Trametetnlia versicoloris Darimont 1973, 
zahrnující lignikolní mykocenózy nižších pater lesa.
Mvcena pura/Pers.:Fr./Kumm. - helmovka ředkvičková

Hojiný saprotrofní humikolní druh nejrůznějších typů lesů s kosmopolitním charakterem rozšíření 
/Kalamees 1978/;podle Tylera/1984,1985/jde o druh striktně vázaný na mulové půdy,zejm.minerálně bo
hatších stanovišt.
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M/cena sangulnolenta/Alb.et Sehw.sFr./Kumm. - helmovka krvavá
Dosti hojný saprotrofní humikolní/ev.lignikolní/ druh listnatých 1 jehličnatých lesů.Celkové roz- 

Síření je dle Kalameese /1978/blpoldrní ,s výskytem v jižní Austrálii a v merldlonálním ai arktickém 
pásmu Evropy,Asie,Afriky a Sev.Ameriky{podle Seržaninové/1984/jde nnopak o holarktlcký geografický 
element s euroasijsko-africkým typem areálu rozšíření.
Mýcena spelrea/Fr.iFr./Glll. - helmovka tenkonohá

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní lignikolní druh spíše vlhkých listnatých lesů,charakteris
tický např.pro všechny typy lužnfch Ie3ů/Bujakiewicz 1973;Woj$woda 1975/,ale i pro habrové doubravy 
/Lisiewska 1965/ či bučiny /Pilát 1969/. 0 jeho celkovém rozšíření není zatím dostatek informací; 
v nedávné době byl publikován jako nový druh pro Japonsko /Murata 1979/.
Mýcena 3t.vlobates/Per3. ;Fr./Kumm. - helmovka deakovitá

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní humikolní druh,fruktifikujlcí především na listovém opadu 
v listnatých,ale i jehličnatých lesích.Celkové rozšíření je holarktické /Kalamees 1978;Seržanina 19844 
je znám z Evropy,sev.Afriky a sev.Ameriky/Malen5 on et ^ertault 1975;Hedhead 1981;líias Geesteranus 
1983/.Je považován za charakteristický druh mykoasociace Marasmletum lnsltltll Darimont 1973,popsané 
z Belgie z drobných větviček z listnatých silicikolních lesů.
Mýcena vltllls/Fr./Quél. - helmovka měnlivá

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní lignikolní druh listnatých lesů.fruktifikující často na 
hluboko v opadu ponořených drobných spadaných větvičkách listnáčů; podle Tylera /1984/ jde o druh 
do značné míry preferující stanoviště mulovitých půd.
Nolanea nuncina/Kůhn.et Romagn./Orton - zvonovka sítinové

Dosti častý saprotrofní terrikolní druh listnatých lesů bohatých humózních půd.Podle Nordeloose 
/1980/preferuje zejména lužní lesy /Alno-Padion.Ulmion/.ale i přechody k habrovým doubravám/Bujakie- 
wicz 1973/; podle Lisiew3ké /1965/ též habrové doubravy a bažankové bučlnv/Querco-Carplnetum'.Mercu- 
rlall-Fagetum/;bvla též publikována z oblasti za polárním kruhem/Rep.Kevo Subarctic Stát. 17,1981, 
p.36/,zde z březových porostů.
11Nolanea nltens Velen. - zvonovka bledé

Vzácný saprotrofní humikolní druh listnatých lesů/na bohatých hlinitých půdách/nebo vlhkých tráv
níků,známý dosud pouze z ČSFR,Francie a Holnndska/Romagnesl 1974;Noordeloos 1979,1980;Arnolds et 
Noordeloos 1980;Svrček 1985 b/. Na základě dosud publikovaných ůdajů se N.nitens zatím jeví jako driii 
subatlanského charakteru rozšíření,s výskytem výhradně v plenárním áž kolinním stupni.Veškeré nále
zy v ČSFR z poslední doby /asi 3 lokality/jsou výhradně z území Prahy; Velenovský/1921/ uvádí další 
nálezy z počátku století z oblasti středních Čech.Druh byl v r.1984 navržen k zařazení do Červené 
knihy ČSFR /Fellner 1985a/ jako silně ohrožený.Jeho mykososiekologický index /Fellner 1985b/lze na 
základě současných znalostí stanovit takto:?iSOSI:4.5.3.2.1/15 /=nezjištěn dosud v sousedních zemích/= 
18. CHPV Milíčovský les představuje t.č. jediné známé území v ČSFR,kde může být tomuto druhu poskyt
nuta ochrana na jeho přirozeném stanovišti.
Phallus impudlcus L.:Pers. - hadovka smrduté

Velice hojný saprotrofní terrikolní druh nejrůznějších stanoviší,včetně např.kulturních smrčin 
či hospodářský využívaných půd zahrádkářských kolonií apod.Celkové rozšíření je holarktické, s eur- 
asijským typem areálu /Pilát 1958;Kubička et Lizoň 1982/.Z hlediska ochranářského zcela bezvýznamný 
druh - M30SI: 0.0.0.0.0./0. /Fellner et Cudlín 1985/.
Phelllnus ferruglnosus/Schrad.:Fr./Pat. - ohňovec rezavý

Dosti častý saprotrofní lignikolní druh,fruktifikující téměř výhradně na dřevě listnáčů; je roz
šířen v Holarktidě od raeridionálního do boreálního pásma,v amerických subtropech a v horách tropů 
vých.Afriky /Kotlaba 1984/.
Phollota lenta /Pers.sFr./Sing. - šupinovka /plaménka/ šedohlínová

Dosti hojný saprotrofní druh listnatých le3ů,fruktifikující na spadaném listí,event.též no vět
vičkách a kolem ležících větvích a kmenech.Celkové rozšíření je holarktické s výskytem v submeridio- 
nálním až boraálním pásmu Evropy,Asie.Afriky a Sev.Ameriky/Kalamees 1978/.V CJÍPV Milíčovský les je 
tento druh někdy sbírán k jídlu.
Pluteus atrlcaplllu3 /Batsch/Fayod - štítovka. jelení

Velice hojný saprotrofní lignikolní druh listnatých i jehličnatých le3ů s kosmopolitním charak
terem rozšíření/Kalamees 1978;Seržanina 1964/,jehož variabilita dosud nebyla dostatečně zhodnocena 
/Courtecuisse 1985/. Je považován za charakteristický druh řádu Trametetalla verslcolorls Darimont 
1973 /viz výše/.V CHPV Milíčovský les je tento druh občas sbírán k jídlu.
Psathvrella candolleana/Fr.;Fr./R.Mairc - křehutka Candolleova

Velice hojný saprotrofní lignikolní druh,podle Kalameese /1978/ kosmopolitního,podle Seržuninovi
/1984/ euroasijsko-amerického typu areálu rozšíření.představující zřejmě komplex biologických druhů,
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jež jsou však morfologicky jen stěží odlišltelné/Romagnesi 1975,Kito van Waveren 1980,1985/.Podle ná
zoru některých mykologii se tento druh v poslední době zaSíná Sířit na nové lokality/Benjarainsen 1985/. 
Psathvrella pllullformls/Bull.:Fr./Orton ■ P.hydrophila/Bull./R.Maire - křehutka vlahomilná

Hojný saprotrofní lignikolní druh listnatých lesů,fruktifikující masově zejm.ve vlahých podzim
ních měsících na starých pařezech listnáčů.Celkové rozSíření je bipolárníjna jižní polokouli je znám 
ze subtropů jižní Afriky,na severní polokouli z meridionálního až boreálního pásma Evropy,A3ie,Afriky 
a Sev.Ameriky/Kalamees 1978/. Je považován za charakteristický druh svazu Pluteo-Phollotlon Darimont 
1973,zahrnující lignikolní mykocenózy z pařezů listnáčů.
Psathvrella 3padlceogrisea/Schaeff./B.Maire - křehutka šedohnědá

Dosti častý saprotrofní detritikolní až lignikolní druh převážně listnatých lesů,podle Sežaninové 
/1984/ multizonálního typu areálu rozšíření.Byla popsána řada forem tohoto taxonu,systematicky různě 
hodnocených/Kits van Waveren 1985/.Je považována za charakteristický druh lipových habřin Tillo-Carni- 
netum /Wojewoda 1975/ i humózních lužních le3ů /Bujakiewicz 1973/.
Rhodocollvbla butvracea/Bull.:Fr./Lennox ver.asema /Fr.sFr./? - penízovka má3lová odrůda kůželovitá 

Hojný saprotrofní humikolnl druh převážně listnatých lesů,s eura3ijským typem areálu rozšíření 
/Seržanina 1984/; podle Bujakiewiczové/1973/význačný druh na listové hrabance jasanu i jilmu v úvalo
vých lužních lesích v Polsku.V CHPV Milíčovský les je tento druh sbírán k jídlu.
Rhodocollvbla butvracea/Bull.iFr./Lennox var.but.vracea - penízovka máslová

Dosti hojný saprotrofní humikolní druh jehličnatých i listnatých lesů,s kosmopolitním typem areá
lu rozšíření /Knlamees 1978;Seržanina 1984/,vytvářející význačný podzimní aspekt jak v úvalových luž
ních lesích,tak v habrových doubravách/Bujakiewicz 1972/ či kyselých kručinkových doubravách/Ubrizsy 
1972/ nebo i v bučinách/Tyler 1984/.V CHPV Milíčovský les je tento druh sbírán k jídlu.
Rlpai-tltes trlcholoma /Alb.et Schw.:Fr./P.Karst. - čechratička čirůvkovitá

Řídký saprotrofní humikolní druh,fruktifikující nejčastěji ve smrkových lesích/Pilét 1969/,mnohem 
vzácněji i v lesích listnatých/Kreisel et al.1981/.Jeho celkové rozšíření je bipolárnírna jižní polo
kouli je znám z jihoamerických subtropů,na 3everní polokouli z meridionálního až boreálního pásma Ev
ropy , Asie , Afriky a Sev.Ameriky,včetně Grónska /Kalamee3 1978/.

♦•Russula amoenolens Romagn. - holubinka hřebínkatá
Roztroušeně se vyskytující biotrofní ektomykorrhizní druh převážně dubových lesů na písčitých až 

hlinitých půdách,rozšířený ve střední a záp,Evropě /Kreisel 1903/.Jde o význačně kalcifobnl druh,často 
bohatě fruktifikující i na velice chudých písčitých půdách /Einhellinger 1985/.Výzkumy z Nizozemí však 
naznačují v posledních letech výrazný ústup tohoto druhu na stanovištích kyselých písčitých doubrav 
asociace Dlcrano-Quercetum /Ijpelaar 1985/.Byl navržen jako potenciálně ohroženy druh do červeného 
seznamu makromycetů v Fol3ku/Wojewoda et Lawrynowicz 1986/,
Russula c.yanoxantha/Schaeff./Fr. - holubinka namodralá

Velice hojný mykorrhizní druh listnatých a smíšených,řidčeji i jehličnatých lesů.Podle Dčrfelta 
a Knappa/1977/ představuje R.cyanoxantha charakteristický druh svazu Faglon.Celkové rozšíření je pod
le Kalameese/1978/ko3mopolitní,podle Seržaninové/1984^holarktické.Je považována za charakteristický 
druh třídy Cortlnarlo-Boletetea Darimont 1973 emencí^zaRrnujIcl veškeré terrestrické mykorrhizní myko
cenózy lesních půd.V CHPV Milíčovský les je tento nápadný dekorativní druh Často sbírán k jídlu.
Russula grisca Fr.= R.columbaria Velen.s.Svrček - holubinka doupňáková

Do3tl hojný biotrofní ektomykorrhizní druh listnatých le3ů a parků na neutrálních až vápenitých 
půdách,podle Seržanlnové /1984/holarktický druh s eurasijským typem areálu rozšíření; taxonomlcky do
sud ne zcela dořešený druh,jak je patrné 1 z heterogenního materiálu z CHPV Milíčovský les,kde je ten
to druh sbírán též k jídlu.
Russula nlgrlcans Fr. - holubinka černající

Velice hojný biotrofní ektomykorrhizní druh listnatých i jehličnatých lesů silikátových i vápni
tých půd /Kreisel 1983;Einhellinger 1985/.Celkové rozšířeni druhu je holarktické, s výskytem v merldio- 
nálním až boreálním pásmu se slabou suboceanickou tendencí/Kalamees 1970/.Je považován za charakteris
tický druh třídy Cortinarlo-Boletetea Darimont 1973 em.Fellner 1987, zahrnující terest.rickou/epigei- 
tickou /mykorrhizní mycetacl lesních půd.
Russula ochroleuca Pers. - holubinka hlínožlutá

Dost.i hojný biotrofní ektomykorrhizní druh jehličnatých horských lesů,řidčeji též kyselých list
natých lesů /Svrček et al.1984/.Celkové rozšíření je holarktické, s výskytem v meridionálním až sub- 
arktickém pásmu,se 3uboceanickou tendencí /Kalamees 1978/; typ areálu je eurasijsko-americký /Seržani
na 1984/.Podle Darimonta/1973/ jde o charakteristický druh řádu Eoleto-Amanitctalla Darimont 1973,za
hrnující mykocenózy listnatých a jehličnatých le3Ů silikátových půd.
Russula pectlnata/Bull./Fr.s.Romagn. - holubinka hřebenitá

Roztroušeně se vyskytující mykorrhizní druh listnatých lesů/zejména pod lipami/ i solitérních lip
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na půdách hlinitých či vápenltých.Podle Bohuše a Babosová/1960/ jde o průvodce habrových doubrav,pod
le Wojewody /1975/ o diferenciální druh pro habrová doubravy /Qucrco-Carplnetum/.cvent.tá pro lipová 
habřiny /Tilio-Carplnetum/. Kalamees uvádí celková rozšíření druhu jako Bipolérní,avšak v zásad* ne
ní skutečná rozšíření známá vzhledem k běžným záměnám za příbuzná druhy/Svrček et al.1984/.Je pova
žován za charakteristický druh řádu Boleto-Amanitetalia Darimont 1973, zahrnujícího veškerá terres- 
trická mykorrhizní mykocenózy listnatých i jehličnatých lesů silikátových půd.
Bussula rígida Velen.“ B.heterophylla/Fr./Fr.auct.europ. - holubinka bukovka

Boztroušeně se vyskytující mykorrhizní druh listnatých,event.táž jehličnatých lesů; podle Piláta 
/1969/ význačný druh dubohabrových hájů na půdách vápenitých i nevápenitých,podle Kreisela/1983/rov- 
něž hojně se vyskytující v jihovýchodoevropských Irových doubravách/Kuthan et Kotlaba 1981,1988/. 
Vzhledem k častým záměnám za jiná taxony /B.furcata aj./,nelze si o celkovám/ a zejmána mimoevropskám/ 
rozšíření druhu zatím udělat jasnější představu.
Bussula undulata Velen. = B.atropurpúrea Krombh. - holubinka černonachová

Dosti hojný mykorrhizní druh listnatých lesů,zejm.pod duby,řidčeji pod jehličnany,zpravidla na 
kyselých a neutrálních půdách/Kreisel 1983;Svrček et al.1984/.Jeho celková rozložení je často uvádě
no jako evropská/Seržanina 1984/,podle Kalameese /1978/ však jde o druh s holarktickým rozšířením,s 
výskytem v submeridionálním až boreálním pásmu Evropy,Sev.Ameriky,ale táž Japonska.
Schlzophvllum commune Fr.:Fr. - klanolístka obecná

Velice hojný saprotrofní lignikolní druh,fruktifikující na dřevě listnatých stromů.Je považo
ván za charakteristický druh řádu Trametetalla verslcolorls Darimont 1973,zahrnujícího lignikolní 
mykocenózy nižších pater lesa,kde se uplatňuje zejmána v houbových společenstvech řazených do svazu 
Stereo-Schizophylllon Darimont 1973,který zahrnuje lignikolní mykocenózy spadlých větví a ležících 
kmenů listnáčů.Tato společenstva bylo popsána pod názvem Stereo-Schizoohvlletum Darimonz 1973 z Belgit 
Schlzopora paredoxa/Schrad.:Fr./Donk - pórnatka různopórá

Velice hojný saprotrofní lignikolní druh,fruktifikující na mrtvých kmenech,větvích,kořenech u pa
řezech listnáčů,vyjimečně i jehličnanů,známý ze všech světadílů s výjimkou Již.Ameriky/Kotlaba 1984/. 
tScleroderma areolatum Ehrenb. - pestřec políčkatý

Málo rozlišovaný mykorrhizní druh,blízce příbuzný druhu S.verrucosum/Bull./:Pers..rostoucí v hu- 
mózníeh listnatých lesích, známý z Evropy např.z Belgie,NSE,Nizození u Spanělska/JOlich 1984/,zřejmě 
táž z polska/Bujakiewicz 1973/,a jinak rovněž ze Sev.Ameriky/Pilát 1958/.V CSFB je tento druh málo- 
kým rozlišován.
Slmocvbe centunculus/Fr./Sing. - kržatka hnědoolivová

Dosti řídký saprotrofní lignikolní druh listnatých lesů,fruktifikující na pařezech a spadaném 
dříví listnáčů,častěji např.v lužních lesích/Bujakiewicz 1973/.Celková rozšíření je podle Seržanino- 
vá/1984/ holarktická s eurasijským typem areálu.
Sphaerobolus stellatus TodesPers. - hrachovec hvězdovitý

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní lignikolní.řidčeji humikolní či dokonce koprofilní druh, 
rozšířený od nížin až do hor,i v oblastech za polárním kruhem/JUlich 1984;Kreisel et Benkert 1986/. 
Stereum hlrsutum/V/llld.¡Fr./Pers. - pevnik chlupatý

Velmi hojný saprotrofní lignikolní druh,fruktifikující prakticky celoročně na dřevě listnatých 
stromů,zejména dubů /Kreisel et Benkert 1986/.
Stereum ochraceo-flavum/Schw./Ellis “ S.ramealis auct.europ. - pevnik větvový

Roztroušeně se vyskytující lignikolní druh listnatých lesů a křovin,fruktifikující nejčastěji 
na tenkých větvičkách/Jůlich 1984,Kotlaba 1988/.Celková rozšíření -druhu je kosmopolitní /Davýdkina 
1980/. Je považován za charakteristický druh lignikolní mykoasociace Tremolletum mesenterlcae Dari
mont 1973,popsaná z nízkých a výmladkových listnatých lesů Belgie.
Stereum rugosum Pers.:Fr. - pevnik korkovitý

Hojný saprotrofní až nekrotrofní lignikolní druh,fruktifikující celoročně na dřevě listnáčů, 
vzácně táž na smrku/Jůlich 1984;Kreisel et Benkert 1986/.Je považován za charakteristický druh tří
dy Stereo-Trametetea Darimont 1973, zahrnující veškerou lignikolní mycetacl.
Tubarla furfuracea/Pers.:Fr./Gill. - kržatička plevovitá

Velice častý saprotrofní humikolní až lignikolní druh,fruktifikující podle Tylera/1904/před- 
nostně na stanovištích mulových půd.Jeho celková rozšíření je podle Seržaninové/1984/holarktická s 
eurasijským typem areálu.je považován za charakteristický druh svazu Pluteo-Pholiotlon Darimont 
1973,zahrnujícího lignikolní mykocenózy z pařezů listnáčů.
Xerocomus chrvsenteron /Bull./Quél. - suchohřib babka

Velice hojný mykorrhizní druh listnatých i jehličnatých lesů a kosmopolitním charakterem jozší- 
řenl/Kalamees 1978 ; Seržanina 1984/.Taxonomie mlkrospecií z příbuzenstva tohoto druhu není dosud 
dořešena.
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Xerocomus rubcllus/Krombh./Moser - suchohřib červený
Dosti zřídka se vyskytující blotrofní ektomykorrhitický druh převážní listnatých lesů nižších 

poloh, s eurasijsko-africkým typem areálu rozšíření/L984/.Je považován za charakteristický druh ú- 
valových lužních lesů od Bulharska až po střední Evropu/Kreisel et Benkert 1986/.V CHPV Milíčovský 
les je tento druh příležitostné sbírán k jídlu.
Xerula radlcat,a/Relhan:Fr ./Dbrfelt - penízovka kořenující

VSeobecně hojný saprotrofní lignikolní druh,fruktlfikující v listnatých lesích nejčastěji z ko
řenů ukrytých hluboko v zemi.Velice častý je v bučinách,kde preferuje mulové půdy /Tyler 1984/.Jeho 
celkové rozSíření je kosmopolitní /Kalamees 1978;Seržanlna 1984/.
II. Mokřadní_oláina_/Carici_elongatae_;_Alnetum/

Alnlcola mclinoldc3/Bull.:Fr./KQhn. = N.escharoides/Fr.:Fr./Kumm.s.Lunge - olěenka namedovělá
Hojný mykorrhizní druh oléin,charakteristický pro všechny typy lužních lesů s přimíšenou olSÍ 

/Bujakiewicz 1973/.Je považován za holarktlcký geografický element s eurasijským typem areálu roz
šíření /Seržanina 1984/.
Alnicola scoleclna /Fr./Romagn. - olšenka bažinná

Do3t.i hojný mykorrhizní druh olšin,charakteristický pro všechny typy lužních lesů s přimíšenou 
olší/Bujakiewicz 1973/.Celkové rozšířeni druhu je podle Kalameese /1978/bipolární:na jižní polokou
li je znám z afrických subtropů.na severní polokouli z meridlonálního až boreálnlho pásma Evropy a 
Afriky,spíše z oblastí ovlivňovaných oceanickým klimatemjpodle Sežaninové /1984/ se A.scoleclna řadí 
k holarktickému geografickému elementu s eurasijským typem areálu rozšíření.
Clborla amentacea/Balb.;Fr./Fuckel - jehnědka olšové

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní detritlkolní druh.fruktifikujícl velice brzo na jaře 
na spadaných samčích jehnědách olše lepkavé /Alnus glutinosa/.
Coprlnus truncorum /Scop./Fr. - hnojník pahýlový

Roztroušeně se vyskytující saprofytní lignikolní /ev.detritlkolní/ druh,málokdy rozlišovaný od 
p íbuzného druhu hnojníku třpytivého -C.micaceus /Bull.:Fr./Fr.

•»•Coprlnus urtlclcola/Berk.et Br./Buller = C.brassicae Peck - hnojník kopřivový
Vzácný saprotrofní herbikolní či graminikolní druh,fruktifikující na tlejících zbytcích bylin 

a trav,byl v r.1967 znám z ČSFR pouze ze 6 českých lokalit /Pilát et Svrček 1967/,převážně z aluviál- 
ních poloh.Z území Velké Prahy není udéván/Svrček 1985/. V CHPV Milíčovský les fruktifikuje na (odu
mřelých listech živých jedinců druhu Carex rostrata Stokes. Druh byl navržen k zařazení do červeného 
seznamu makromycetů ČSFR jako potenciálně ohrožený druh /Fellner 1985a/.

+Cortlnarius pulchellus Lange s.Orton 1980 - pavučinec hezoučký
Dost řídký mykorrhizní druh mokřadních olšin,zpravidla nerozlišovaný od příbuzných taxonů C.bl- 

bulus a C.lllaclnopuslllus Orton. V širokém pojetí komplexního druhu je C.pulchellus ztotožňován s 
C.bibulus Quél. od něhož se však liší konstantně menšími výtrusy /Orton 1980/.C.bibulus sensu lato 
byl zatím udáván pouze ze západní a střední Evropy.nedávno však byl publikován jeho nález též z •- 
sijské části SSSR z okolí Kra3nojarska /Novosti Slst.Nizš.Rast. 19:76.1982/; rovněž s nim bývá zto
tožňován severoamerický C.americanus A.H.Smith. V ČSFR bylo publikováno Kubičkou /1980/ 20 lokalit 
taxonu C.bibulus V kumulativním/širokém/ pojetí,z čehož žádná není z pražského území /většina je z 
již.Čech/. Hlavéček/1985/ publikoval nověji 3 lokality C.bibulus a 2 lokality C.pulchellus,z čehož 
jeden sběr je uváděn z Milíčovského lesa /leg.R.Socha/.Pod jménem C.pulchellus /resp.Telamonia pul- 
chella/ je však u Hlaváčka uveden zcela jiný velkovýtrusý taxon',jehož výskyt se v letech 1985-1986 
nepodařilo v MllíČovském lese potvrdit. Pokud jde o známé rozšíření malovýtrusého taxonu.C.pulchel
lus Lange s.lange /1926/,Orton /1980/,je jednoznačně prokázán z Dánska,Velké Britanie a ČSFR.
Entoloma rhodopolium/Fr./Kumm. - závojenka vmáčklá

Kritický saprotrofnl/event.mykorrhizní/terikolní taxon listnatých lesů.různě interpretovaný, 
podle Noordeloosovy revize /Noordeloos 1981/ známý v současném úzkém pojetí pouze z Dánska.Veškeré 
dosavadní nálezy tohoto druhu v ČSFR proto vyžadují revizi.
•»•Hemlmycena mairel/Gllb./Slng. - helmovka Maireova

Velice roztroušeně se vyskytující saprotrofní graminikolní druh,fruktifikující zejména na tle
jících listech trav - v CHPV Milíčovský le3 fruktifikuje v mokřední olšině na listech Deschampsla 
caespitosa /L./P.B. Z území Prahy není tato houba uváděna/Svrček 1985/.Eýl navržen k zařazení do 
červeného seznamu makromycetů ČSFR jako ohrožený druh /Fellner 1985a/.
Hvmenoscyphus scutula/Pers.:Fr./Phlll. - voskovička štltovité

Dosti častý saprotrofní herbikolní druh,fruktifikující na lodyhách různých druhů bylin./Svrček 
et al,1976,aj./.
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♦ Inocybe clnclnnata /Fr./Quél. - vlákníce plavohnědé
Dosti řídký kritický mykorrhizní druh; v mykologlcké literatuře často kumulativně pojímaný ta

xon slučovaný zejména s I.clnclnnatula Kühn., jenž se liší však přítomností kaulocystld na Spicl 
třenč/Stangl et Veselský 1982/.Celkové rozšíření je zřejmě amfiatlantlcké, s výskytem v merldlonál- 
ní až boreélni zóně EvropyfAfriky a Sev.Ameriky /Kalamees 1978/.
Inoc.vbe fast.igiata/Schaeff. :Fr./Quél. - vlákníce kuželovitá

Velice hojný mykorrhizní druh listnatých i jehličnatých lesů, s řadou subspeclfických taxonů 
různé hodnoty.Podle Bujakiewiczové/1973/ i Llslewské/1965/ charakteristický druh lužních lesů,ale 
též habrových doubrav a bažankových bučin /Lisiewska 1965/.Celkové rozšíření je podle Kalameese 
/1978/ kosmopolitní,podle Seržanlnové /1984/ eurasljsko-americké.I fastigiata je považována za cha
rakteristický druh třídy Cortlnarlo-Boletetea Darimont emend..zahrnující veškerou terrestrlckou my
korrhizní mycetaci lesních půd.

! Inocybe langel Heim - vlákníce Langeova
Vzácný mykorrhizní druh vlhkých humózních lesů a parků,zejm.potočních aluvlí.kde fruktifikuje 

nejčastěji pod topoly.vrbami,olšemi apod./Stangl et Veselský 1974/.První publikovaný nález z ČSFR 
pochází z území Mllíčovského lesa /Fellner 1980b/.Kritický,málo rozlišovaný druh,známý s jistotou 
z Dánska,Francie.Velké Britanie,SRN a ČSFR.Byl navržen v r.1984 k zařazení do červeného seznamu ma- 
kromycetů ČSFR /Fellner 1985a/ jako ohrožený druh:MSOSI:2.5.3.3.4/17. V CHPV Milíčovský les fruk
tifikuje každoročně na jediné mlkrolokalltě.
Inonotus radiatus/Sow.:Fr./P.Karst - rezavec lesknavý

Velice hojný parazitický lignikolní druh listnatých lesů.fruktifikující nejčastěji na olších. 
Celkové rozšíření je holarktické, s výskytem v meridionálním až boreálním pásmu Evropy,Asie a Sev. 
Ameriky/Kotlaba 1984/.Je považován za charakteristický druh svazu Fomltlon Darimont 1973,zahrnují
cího lignikolní mykocenózy stojících kmenů.
Lactarius obscuratus/Lasch:Fr./Fr. - ryzec olšový

Dost.i hojný mykorrhltický druh olšin,rozšířený ve všech typech lužních lesů,v nichž je zastou
pena olše/Bujakiewlcz 1973/.Celkové rozšíření je holarktické,3 výskytem v submeridionálním až boreál 
ním pásmu Evropy,Asie /Dálný východ/ a Sev.Ameriky /Kalamees 1978/.V poslední době byly publikovány 
též sběry ¡5 jižního Grónska pod Alnus crlspa /Knudsen et Borgen 1982/.
Marasmlellu3 ramealls/Bull.:Fr./Slng. - špička větevná

Dosti hojný saprotrofní lignikolní druh.fruktifikující na drobných spadaných větvičkách listná
čů v nejrůznějších typech lesů; podle Bujakiewiczové /1973/je charakteristický pro všechny typy luž
ních lesů střední Evropy.Celkový charakter rozšíření je podle Kalameese/1978/blpolární;na jižní po
lokouli je znám ze subtropů Austrálie,na severní polokouli ze subtropů až temperátních zón Evropy, 
Asie.Afriky a Sev.Ameriky.Seržaninová/1984/ uvádí tento druh pouze jako holarktlcký.Je považován za 
charakteristický druh lignikolní mykoasociace Marasmletum ramealls Darimont 1973,popsané ze spade
ných drobných větviček z listnatých lesů na vápenci v Belgii.
Marasmlus rotula/Scop.:Fr./Fr. - špička kolovitá

Velice hojný saprotrofní detritikolní druh listnatých či smíšených lesů na drobném opadu,pre
ferující podle Tylera/1984/ stanoviště méně kyselé,s dobře vyvinutými mulovými půdami.Celkový cha
rakter rozšíření je kosmopolitní /Kalamees 1978 jSeržanina 1984/. Je považován za charakteristický 
druh mykoasociace Marasmletum ramealls Darimont 1973,popsaný ze spadaných větviček z listnatých le
sů na vápenci v tíelgii.
Mýcena acicula/Schaeff.:Fr./Kumm. - helmovka jehllčkovité

Roztroušeně se vyskytující saprotrofní lignikolní druh fruktiflkujíci na dřevě listnáčů ukry
tém zpravidla v půdě či hrabance.Podle Kalamee3e/1978/ je celkové rozšíření tohoto druhu bipolární, 
s výskytem v subtropech již.Afriky,meridionálním až boreálním pásmu Eurasie a sev.Afriky/s oceanic- 
kou tendencí/a v arktickém pásmu Sev.Ameriky; podle Seržaninové/1984/ jde o holarktlcký druh s mul- 
tizonálním typem areálu rozšíření. V údajích Curtecuisse /1984/ a dalších autorů je zdůrazňován 
zejména hygrofilní charakter tohoto druhu/Kubička 1962;Kuthan et Kotlaba 1981,aj./.
Mýcena flavescens Velen. - helmovka nažloutlá

Roztroušeně se vyskytující' saprotrofní humlkolní druh,podle Wojewoda/1975/ charakteristický 
např. pro společenstva lipových habřin asociace Tlllo-Carplnetum. Celkový charakter rozšíření je 
amfi-atlantský s výskytem v temperátnl zóně Evropy a Sev.Ameriky, s výraznou oceanlckou tendencí 
rozšíření/Kalamees 1978/. Z území Prahy není udáván /Svrček 1985/.
Mýcena galerlculata/Scop.¡Fr./Quél. - helmovka tuhonohá

Velice hojný saprotrofní lignikolní druh různých typů lesů,častý nu pařezech listnáčů.Celkový
charakter rozšíření je kosmopolitní/Kalamees 1978/.Je považován za charakteristický druh řádu

12



Trametetalla ver3lcolorl3 Darimont 1973, zahrnujícího llgnikolní mykocenózy nižších pater lesa.Rl- 
cek /1967,1980/ popisuje mykoasociaci Mycenetum galericulatae Ricek 1967 jako význačné houbové 
společenstvo pro pozdější stadia rozkladu pařezů listnáčů.
Mýcena galopus /Pers.:Fr./Kumm. - helmovka mléčná 
Charakteristika druhu je uvedena v oddílu I.- Lipová doubrava.
Myoena hlemalls/Osbeck ln Retz.:Fr,/Quél,- helmovka zimní
Roztroušeně se vyskytující saprotrofní llgnikolní až detritikolní druh smíšeních lesů 3 eurasijsko- 
americkým typem areálu rozšíření /Seržanina 1984/. Podle Bujaklewiczové/1973/ je tento druh význ ačný  
pro úvalové lužní lesy. Z území Prahy jej uvádí Svrček /1985/. ,
Mýcena sanguinolenta/Alb.et, Schw.:Fr./Kumm. - helmovka krvavá

Dosti hojný saprotrofní detritikolní druh listnatých lesů.event. též jehličnatých lesů.Celko
vé rozšíření je podle Kalameese /1978/ bipolárnl, s výskytem v již.Austrálii a meridionálním až ark
tickém pásmu Evropy,Asie.Afriky a Sev.Ameriky; podle Seržaninové/1984/ jde naopak o holarktický 
druh /geografický element/ s eurasijsko-afrlckým typem areálu rozšíření»
Mýcena spelrea/Fr.:Fr./Gill. - helmovka tenkonohé

Charakteristika druhu je uvedena v odd.I.-Lipová doubrava.
Nolanea conferenda /Britz./Sacc. =N.staurospora Bres. - zvonovka křížovýtrusá

Velice hojný saprotrofní humikolní druh nejrůznějších lesních i nele3ních typů stanovíš^,běžný 
i v oblasti subarkMcké tundr.y či nad horní hranicí lesa/Bresinsky 1969;Moser 1982/.Celkové rozšíře
ni druhu je bipolární: na jižní polokouli je znám z Austrálie a Tasmánie,na severní polokouli z me- 
ridlonálního až arktického pásma Evropy,Asie.Afriky a Sev.Ameriky včetně Grónska/Kalamees 1978/. 
Přestože někteří autoři uvádějí poměrně úzký eurasijský typ areálu rozšíření/Seržanina 1984/,dosa
vadní literární údaje a revize nasvědčují spíše velké ekologické plasticitě druhu a jeho prakticky 
kosmopolitnímu rozšíření /Horák 1976; Noordeloo3 1980/.
Phys lsporlnus sangulnolentus/Alb.et Schw.:Fr./Pil. - pórnatice krvavějící

Dosti častý hygrofilní saprotrofní,převážně llgnikolní druh,fruktlfikující na dřevě jehličnanů 
i listnáčů.Je rozšířen v Holarktidě od meridlonálního po boreálnl pásmo a v amerických subtropech 
/Kotlaba 1984/. Je považována za charakteristický druh mykoasociace Phollotetum adlnosae Darimont 
1973,popsané původně z pařezů a zahrabaných mrtvých pahýlů dřev z mezofilních bučln v Belgii.
Pluteus atrlcnplllus /Batsch/Fayod - štítovka jelení

Velice hojný saprotrofní llgnikolní druh listnatých lesů s kosmopolitním charakterem rozšíření 
/Kalamees 1978/; Seržanina 1984/, jehož variabilita nebyla dostatečně zhodnocena/Courtecuisse 1985/. 
Je považován za charakteristický druh řádu Trametetalla verslcolorl3 Darimont 1973 /viz výše/,V CHVP 
Mllíčovský les je tento druh příležitostně sbírán k jídlu.
Pluteus grlseopus P.D.Orton =P.nanus/Pers.:Fr./Kumm.f.grlseopus/P.D.Orton/Vellinga in Velllnga et 
Schreurs 1985 - štítovka šedá

Roztroušeně se vyskytující drobný saprotrofní llgnikolní druh listnatých lesů,charakteristický 
svým výskytem pro stanoviště aluviálních mokřadních olšin asociace Carlcl elongatae-Alnetum a úvalo
vých lužních lesů asociace ficario-Ulmetum/Svrček 1962 ;Bujaklewicz 1973 aj./.Druh byl navržen k za
řazení do červeného seznamu makromycetů ČSFR jako potenciálně ohrožený druh /Fellner 1985a/.
Polvporus varlus P5rs.:Fr. - choroš měnlivý

Dos + i hojný saproparazitický lignikolní druh listnaných lesů,fruktiflkující nejčastěji na bu
cích,dubech či lípách.Celkové rozšíření je holarktické, s výskytem v meridionálním až boreálním pás
mu Evropy,Asie a Sev.Ameriky /Kotlaba 1984/.P./arius patří k druhům,jež podle Arnoldse/1985/zazna- 
menaly v posledních letech statisticky významný nárůst ve frekvenci výskytu /Nizozemí/.Je považovaný 
za diferenciální montánní taxon řádu Trametetalla versicolorls Darimont 1973/viz v ý š e / .
Psathyrella candoIleana/Fr.:Fr./R.Maire - křehutka Candolleova

Charakteristika druhu je uvedenav odd.I. -Lipová doubrava.Je považován za charakteristický druh 
svazu Pluteo-Phollotion Darimont 1973¿.zahrnujícího lignikolní mykocenózy z pařezů listnáčů.
Rlckenella swartzll/Fr./Kuyper - kalichovka Swartzova

Dosti roztroušeně se vyskytující saprotrofní,převážně musclkolní druh,preferující podle Buja- 
kiewiczové /1973/ zejména tyto druhy mechů:Mniura undulatum,M.cuspidatum,M.hornum,Plagiothecium rutheí 
Brachythecium rutabulum,Eurhynchium swartzii event.Mnium afflne. Je uváděn jako význačný druh pro 
mokřadní olšiny asociace Carici elongatae-Alnetum /Einhellinger 1982 aj./.Eýl zařazen do červeného 
seznamu makromvcetů Rakouska jako ohrožený druh z důvodu ústupu mokřadních biotopů/Krisal 1968/. 
H Ru3sula pumlla Rouzeau et Massart in Rouzeau - holublnka drobná

Velice vzácný mykorrhizní druh olšin,publikovaný z Hilíčovského lesa jako z první známé lokali
ty v ČSFR /Fellner 1980a/.Od té doby byl nalezen na několika dalších lokalitách v Cechách,na Moravně

a na řadě lokalita na Slovensku. Jeho celkové rozšíření je dosud omezeno na západní a středn 

____ *
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na oblasti s převážní suboceanickým klimatem,kde je znám z plenárního až montánnlho vegetačního 
stupně, $yl navržen k zařazení do Červené knihy ÖSFR/Svröek 1985a/;MS0SI: 2.3.3.4.4./16 ♦ 3 /krlt. 
ohr.druh v NDR/= 19 bodů.tj;silně ohrožený druh mykoflóry ČSFR.
Stereum rug03um/Pers.:Fr,/Fr. - pevník korkovltý

Charakteristika druhu je uvedena v oddílu I. - Lipové doubrava.
Tricholoma scalpturatum /Fr./Quél. - čirůvka stříbroSedá

Dosti Častý biotrofnl ektomykorrhizní druh jehličnatých i listnatých lesů.Celkové rozSíření je 
podle Kalameese/1978/ bipolární s výskytem v subtropech Již.Ameriky a v subtropickém až boreálním 
pásmu Eurasie»Afriky a Sev.Ameriky,se suboceanickou tendencí rozSíření; podle Seržaninové /1984/jde 
o druh boreálnl s eurasijským tvpem rozšíření.Podle některých nizozemských autorů v poslední době 
ustupuje ze stanoviší chudých kyselých doubrav asociace Dicrano-Quercetum /Ijpelaar 1985/.
Tubaria furfuracea/Pers.:Fr./Qlll. - kržatička plevovitá

Charakteristika druhu je uvedena v oddíle I. - Lipová doubrava.

2. OCHRANA MYKOGEOFONDU

7 předloženém příspěvku je referováno o nálezech 89 makromycetů ze sledovaných ploch v lipové 
doubravě /Tlilo - Quercetum/ a 35 druhů makromycetů ze sledovaných ploch v mokřadní olSlně/ Carlcl 
elongatae - Alnetum/ v rámci CHFV Milíčovský les.

Z hlediska potřeb ochrany mvkogenofondu byl stanoven stupeň aktuálního ohrožení u 16 taxonů 
/u 8 taxonů z lipové doubravy a 8 taxonů z mokřadní olšiny/. ,

Jako silně. ohromené_druliy mykoflór.v ČSFR byly označeny :
Russula pumlla Rouzeau et Massart /holubinka drobné - druh známý ze západní a střední Evropy,pro

ČSFR poprvé publikovaný z území Milíčovského lesa/Fellner 1980a/.Druh byl zařazen na 
červené seznamy makromycetů NDR i NSR a navržen do červené knihy ČSFR. USOSI: 19. 

Nolanea nltens Velen./zvonovka bledé/ - druh známý pouze z Nizozemí.Francie a ČSFR.Lokalita v Mllí- 
čov3kém lese představuje zřejmě jediné recentní naleziště v ČSFR zahrnuté do chrá
něného území. MSOSIs 18t

Jako ohro£ené_druhy_ mykoflóry ČSFR byly označeny:
Inocvbe lange1 Heim /vlákníce Helmová/ - druh známý ze západní.střední a severní Evropy,všude však 

velmi vzácně.První publikovaný nález pro ČSFR pochází z Milíčovského lesa/Fellner 
1980b/.Kritický a nedostatečně rozlišovaný druh,o.jehož celkovém rozšíření není dos
tatek údajů. MSOSI: 17.

Plut.eu3 grlseopus P.j.Orton /štítovka ěedonchá/- druh známý z Velké Britanie,Francie,NSR,SSSR a ČSFR 
Byl zařazen na červený seznam makromycetů NSR. MSOSI: 16.

Jako potencionálně. ohrožené_druh,y mykoflóry ČSFR byly označeny:
Alboleotonla serlcella/Fr./Largent et Benedict /bělotrávnička hedvábitá/
Collvbla marasmloldes /Britz./Bresinsky et Stangl /penízovka špičkovitá/
Cpprlnus urt.lcaelcola/Berk.et Br./Buller /hnojník kopřivový/
Cortinarlus pulchellus Lange /pavučinec hezoučký/
Entoloma serlcatum/Brltz./Sacc. /závojenka hedvábná/
Flammulaster sublncarnatus/Josa.et Kühn./Watl./kržata namasovělé/
Hemlmycena malrel/Gllb./Slng. /helmovka Maireova/
Inocybe clnclnnata/Fr./Quél. /vláknice plavohnědé/
Marasmlus anomalu3 Lasch in Rabenh. ap.Klotzsch /špička odchylná/
Pluteu3 thomaonll/Berk.et Br./Dennis /štítovka šedé 
Russula amoenolena Romagn. /holubinka hřebínkaté/
Sclaroderma areolat.um Ehrenb. /pestřec políčkatý/
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S U M M A R Y
FELLNER R.: Contribution to mycoflora of the MlliSov forest near Prague

89 species of macromycetes are recorded from Tlllo-Quercetnm and 35 species from Carlcl elonga- 
tae - Alnetum. in either case collected on permanent plots in the protected area"Mili5ovsk^ les" 
during 1985 - 1986. 16 taxa are recognized as endangered species /namely Russula pumlla,Nolanea ni- 
tens,Inocybe langei,Plut.eus grlseopus etc. /.

cont.to the page 20.

S U M M A  R Y
FELLNER R.: Management of fungi and fungal communities in forest reserves

A management of fungi is in the main the management of their communities depending upon specific 
host and substratum relations.As far ectomvcorrhizae-forming fungi is concerned, a stability of their 
mycocoeno3es is closely connected with the stability of the whole host forest communities.Both cases 
of either fungal or plant communities stability seem to be strongly affected by air pollution.Diffe
rent strategies for conservation of fungi are proposed in the case of the latent ectotrophic stabili
ty disturbance /in situ/ or in the case of the acute or lethal ectotrophic stability disturbance /ex 
situ/.Anyway the management of fungi in forest reserves needs to be supported by a special monitoring 
programme.
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M A N A G E M E N T  H U B  A H O U B O V Í C H  S P O L E Č E N S T E V  V L E S N Í C H  R E 
Z E R V A C Í C H

PhDr.Rostislav F e 1 1 n e r,CSc.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnadv

Základem tohoto sdělení je referát publikovaný pro účastníky školení "Řízení maloplošných chráněných 
území na lesním půdním fondu" ve sborníku:Management"lesních rezervací" ,CSVTS při SSPPOP Středočes. 
kraje,Praha 1988, p.30-35.

Management hub a jejich společenstev představuje záležitost velice problematickou,i když zřejmí 
v zásadě realizovatelnou.Houbová společenstva se formují často ve velice speciálních nutrlčně-trofic- 
kýeh podmínkách a závislostech,ovlivněných nadto vyhraněnými sukcesními zákonitostmi.Takto formované 
hostit.elsko-substrátové vztahy není často snadné na lokalitách navozovat,ale ani udržovat.Mezi klíčo
vé problémy při managementu mykocenóz v lesních rezervacích proto rozhodně patří zajištění kontinui
ty hostitelských a/nebo substrátových poměrů na lokalitě a respektování zvláštností spontánní sukce
se saprof.vtických i mykorrhizních hub v závislosti na jednotlivých stadiích ontogeneze jejich hosti
telů a/nebo degradace jejich substrátů. Co to znamená prakticky?
Mykorrhlzní houby a .jejich hostitelé

Mykorrhizní houby a jejich společenstva jsou životně závislá na přítomnosti jejich hostitelů; 
těmito hostiteli jsou v případě ektomykorrhizních hub převážně lesní dřeviny,jež původně tvořily 
rozsáhlé porosty na velkých plochách severní polokoule/cf.Malloch et al.1980/.Pro severoamerické 
dřeviny,jejichž druhové bohatství nebylo zdaleka tak ochuzeno v průběhu poslední doby ledové,je na
příklad udáváno přes 2.400 druhů ektomykorrhizních hub /Marx et Beattie 1977/.Některé z těchto dru
hů mají velice široké hostitelské spektrum /např.Amanita muscaria,Pisolithus arhizus aj./,jiné užší 
/Půzná druhy klouzků - Suillus sp.div./ až velice úzké /Alpova dlplophloeus aj./-cf.Molina et Trappe 
/1982/.Narůstající poznatky tnxonomického a ekologického výzkumu mykorrhizních hub naznačují,že pos
ledně uvedené skupina tzv. úzkých specialistů bude zřejmě mnohem větší,než se dříve předpokládalo. 
Jinými slovy řečeno,existuje zřejmě vysoký počet specializovaných druhů ektomykorrhizních hub,hosti
telsky úzce vázaných,je jichž areál rozšíření se však nekryje s areálem jejich hostitelů/tj. v jiné 
části areálu svého rozšíření může mít dřevina jinou druhovou garnituru svých ektomykorrhizních avm- 
biontů/.wejde však jen o distribuci těchto houbových partnerů v rámci celého areálu dřeviny,ale i 
na stanovištně/např.geologicky/ odlišných lokalitách,často i geograficky velice blízkýcřjv krajním 
případě dokonce v rámci jedné přírodní rezervace.kde bychom měli dosavadní diverzitu houbových part
nerů nadále zachovat.

Další přirozený faktor ovlivňující distribuci mykorrhizních hub a stabilitu jejich společenstev 
je proces stárnutí hostitelských lesních porostů,podmiňujících sukcesi houbových symbiontů i přemě
nu celých houbových společenstev.V sukcesní řadě mykorrhizních hub bývají v zásadě rozlišovány dvě 
skupiny: houby raného stadia sukcese /"early-stage fungi"/,které snadno kolonizují semenáčky ekto- 
trofních dřevin, a houby pozdního stadia sukcese /"latě stage fungi"/,které nebývají s to kolonizo
vat semenáčky těchto dřevin a do symbioticko-hostltelských vztahů s dřevinou vstupují zpravidla až 
kolem 10.roku jejího věku /Deacon et al.l983;Fox 1983;Mason et al. 1983/.Tím dochází k částečné vý
měně houbových partnerů,ale zejména k obohacování a zároveň stabilizaci houbových společenstev ve 
vzrostlých leítch porostech.Přestože se nepodařilo experimentálně prokázat,že by bohatý nástup dru
hů raného stadfomykorrhizní sukcese měl bezprostředně podpůrný vliv /"priming effect"/na úspěšnost 
nástupu druhů pozdního stadia /Fleming 1985/,je pro management těchto mykorrhizních společenstev žá
doucí,aby byla v rámci chráněného území/nebo v jeho těsném sousedství/vždy zabezpečeno přítomnost 
hostitelských dřevin různých věkových kategorií a tak uchována kontinuito druhové diverzity mykorrhl* 
nich hub na lokalitě.Jde v tom směru zejména o přítomnost, juvenilních stádií rozvoje lesa nebo ale
spoň o bohatou přítomnost semenáčků z náletu v podrostu lesa.Na lokalitách.kde jsou problémy s při
rozeným zmlazením je třeba z těchto důvodů věnovat ochraně nečetných semenáčků z náletu nejvyšší po
zornost /jsou to zejména případy rozpadajících se jedlo-bukových pralesů na řadě lokalit v ČSFR apod.
Ostatní houby a jejich substráty

I ostatní houby /zejména saprofytické druhy/jsou často velice úzce specializované organizmv.Je
jich požadavky specifické životní niky j3ou často ještě mnohem vyhraněnější než u mykorrhizních hub. 
Jako příklad lze uvé3t některé pvrenomycoty /Bolinia tubulina,Hypox.ylon macrocarpum aj./ vyžadující
nenarušenou kontinuitu vegetačního krytu; druh Buscogniauxia 3implicior Pouz. je například výlučně
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vázán na trčící větve a mrtvé kmeny řešetléku v rezervacích apod./Pouzar 1979/.Uvedený příklad není 
zdaleka ojedinělý.

Lignikolní druhy jsou všeobecně vázány bu3 na suché stojící kmeny 81 na proschlé větve v koru
nách nebo na hrubý íi jemný dřevní opad 5i tlející,na zemi ležící větve a kmeny nebo na rozkládají
cí se dřevo pařezů či kořenů,a to často ve velice přesné závislosti na dosaženém stupni rozkladu té
to dřevní hmoty. V optimálním případě by měla být vfiechna tato stádia rozkladu v různých fázích de
strukce odumírajícího fii mrtvého stromu v rezervaci přítomna.

Velké množství saprofytů je dále vázáno na různou měrou rozložené vrstvy hraběnky nebo frukti- 
fikují přímo na holé půdě. Speciální skupiny tvoří houby fimlkolní a amoniikolní/vázené na zvířecí 
exkrementy Si zdroje amoniakálního dusíku/,anthrakofilní a fénikoidní /vázanému na spáleniště a vy
sokému žáru vystavené substráty/,herbikolní a muscikolní/fruktifikující na bylinách,travách Si me
ších/ a konečně paraziti na nejrůznějších substrátech /od dřevních substrátů až po plodnice někte
rých hub/.Zatímco celá poslední řada speciálních troflckých a ekologických skupin má zpravidla v da-i 
něm území rozšíření velice mozaikovité až bodové,mají společenstva výše uvedených lignikolních.humi- 
kolních a terlkolních saprofytických hub zpravidla rozšíření výraznější,často velkoplošné.
Koexistence mvkocenóz

Zde se dostáváme z hlediska pochopení i ochrany houbových společenstev v lesních rezervacích k
zásadní skutečnosti.Jde o to,že při aplikaci zásady jednoty substrátu a trofismu přidefinování všech
svébytných jednotek v mykocenologické syntaxonomii/cf.Fellner 1987b,1988a/ může běžně nastat situace, 2že na ploše 1 m nebo jen o málo větším může být současně zastoupeno hned několik houbových společen
stev.

Lze uvést příklad z bukového lesa:v koruně jinak Živého buku se na mrtvém pahýlu rozvíjí spole
čenstvo hub s dominantní slizečkou porcelánovou- lignosaprotrofní mvkoasociace Muclduletum mucldae 
Darimont 1973 a na dosud živém kmenu počíná fruktifikace některých chorošů/troudnatců/~lignoparazl- 
tické mykoasociace Pholllno-Stereetum rusost Earlmont 1973;na starém pařezu u paty buku se rozvíjí 
společenstvo out.kovek - mykoasociace Trametetum glbbosae Pirk et Tttxen 1957 a na částečně pohřbených 
mrtvých pahýlech spadaných bukových větvích společenstvo s dominantní šupinovkou - mykoasociace 
Phollotetum adlposae Earlmont 1973; na kůře bukového dřeva ležícího kmene dominují pyrenomycety mvko
asociace Díatrypetum ďisclformi Jahn 1968 a z kořenů buků fruktiflkují některé dlouhotřenné sllzeč- 
ky mykoasociace Oudemansielletum nlgro-radtcatae DOrfelt 1974 in Kreisel et al.1981; na vlastni bu
kovou hrabanku u paty stromu je vázána řada druhů lupenatých i nélupenatých hutjmykoasociace Gollv- 
blet.um harloloru Ricek,zatímco na holé půdě fruktifikují např. hnojníky a křehutky mykoasociace 
Coprlnetum comatl Ricek 1980; velice četné mykorrhizn! druhy hub /jako např.různé druhy holubinek, 
ryzců,pavučinců,muchomůrek,hřibů aj./objevující se v dosahu kořenů vzrostlého buku,lze řadit např.do 
mykoasociace Russulo solarls-Lactarietum pallldi Šmarda 1972 ad emend.; u paty buku lze však nalézt 
také velice specifické druhy hub,např. na zvířecí exkrementy vázané drobní druhy hnojníků.límcovek 
atd.mykoasociace Stropharletum semlglobatae Wojewoda 1975, ale také společenstva různých čepičatek 
vázaných na polštáře mechů /Galerinion paludosas/,event. spáleništních šupinovek.kalichovek apod. 
/Anthracobio-Flammuletea carbonariae/ nebo dokonce housenic parazitujících na jiných houbách,Jelen
kách /Cordyception/ atd.
Management mykocenóz .jako výzkumný úkol

V ideálním^případě by tedy management mvkocenóz v lesních rezervacích znamenal ponechání rezer
vace jejímu naprosto přirozenému vývoji směrem k pralesovitému či polopralesovitému typu porostů,evenl 
s určitou podporou obnovy autochtonních dřevin alespoň v okrajových částech rezervace nebo v jejím o- 
chranném pásmu. Ale stačí t.o pro to,abychom mohli hovořit o managementu mvkocenóz v lesních rezervací<

Je t.u v zásadě zcela ignorován fakt globálních antropických vlivů,kyselého deště a vzdušného zne
čištění.Je všeobecně známo,že ve větších částech střední Evropy houby rychle ustupují bez ohledu na 
hranice přírodních rezervací a národních parků.Houbová společenstva jsou výrazně ochuzována nebo se 
zcela rozpadají. V této souvislosti byly rozlišeny tři fáze pauperizace /ochuzování/ ektomvkorrhitic- 
kých houbových společenstev /Fellner 1985,1988b/,jež lze využít pro hodnocení míry narušení ektotrof- 
ní stability hostitelských lesních porostů /Fellner 1989/ i juko vodítko pro nezbytná nápravná opatře- 
nl.

V případě,že dochází pouze k inhibid fruktifikace /abundance/některých mykorrhizních hub/t.j.
k první fázi pauperizace ektomykorrhizních mykocenóz/ hovoříme o latentním narušení ektotrofni^stabi
lity, áež umožňuje ještě zachovat některé "klasické” přístupy k ochraně hub. Je nezbytné,aby se tyto 
mírně poškozené lokality /nebo oblasti/ staly nejen základem kostry ektotrofní stability porost sv 
zených hostitelsky s těmito mykocenózaml.ale současně i lokalitami prvořadého významu z hlediska o-
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ehrany hub na jejich přirozených stanovištích,t.j.in šitu /Fellner 1986/. Tato ochranářská strategie, 
hovořící o houbách jako o "houbových genetických zdrojích" byla nedávno diskutována Mejatříkem/1988/. 
Je ovSem třeba říci,že téměř všechny lokality,jež by přicházely v úvahu pro praktickou aplikaci pro
jektu "genobank in šitu" /FAO 1984/ ve střední Evropě,jsou v současné době již více nebo méně ovlivně 
ny inhibicí fruktifikace některých skupin hub.

Mnohem aktivnější ochranářský přístup je zapotřebí na stanovištích,kde dochází k redukci druhové 
diverzity ektomykorrhitických hub /t.j. ke druhé fázi pauperizace/,odpovídájící akutnímu narušeni ek- 
totrofní 3tability,nebo přímo k destrukci mykorrhizních mykocenóz /t.j. ke třetí fáze pauperizace/, 
odpovídající letálnimu narušeni ektotrofni stability. 0 redukci druhové diverzity můžeme hovořit v př 
pádě,že poměr mykorrhizních hub k ostatním makromycetům poklesl na stanovišti pod 30-40%,o počínájí
cí destrukci mykorrhizních mykocenóz za situace,že poměr mvkorrhlzních hub k ostatním makromvcetům 
poklesl pod 10-20%.Takové lokality jsou vhodné pro ochranu ex šitu a pro umělé posilování au-
tochtonních houbových populací /reintrodukci/. Tu lze uskutečnit například šířením houbových diaspor 
/Cudlín 1982/ nebo i pomocí mykorrhizní inokulace /Marx 1980} Le Tacon et al.1986/.

Klíčovým problémem zůstává nezbytnost odborné dokumentace a cíleného studia víivů současných ei- 
vilisačních impaktů a prováděných ochranářských opatření na jednotlivé typy mykocenóz,je jichž měnící 
se nutričně-trofické poměry a hostitelsko-substrátové vazby. Studium a dokumentace těchto vlivů a ná
hodných procesů by měly modelově probíhat alespoň v základních typech lesních porostů s přednostním 
zaměřením na společenstva mykorrhizních hub jako všeobecně nejvíce ohrožená ve své existenci v důs
ledku imisního zatížení/Fellner 1988b/.

Pro organizační i praktické zajištění managementu mykocenóz v lesních rezervacích je proto v pr
vé řadě nezbytné převzetí garance ochrany mykogenofondu ochranou přírody /SOP/jako vědecko-výzkumné- 
ho úkolu,jenž by byl řešen erudovanými pracovníky-mykology alespoň na úrovni jednotlivých správ 
chráněných krajinných oblastí /resp. národních parků/;současně je naléhavé kapacitní posílení výzku
mu makromycetů a funkce hub v ekosystémech také v ústavech ČSAV /Fellner 1987a/.
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Í Í K O F L Ó R A  S P H "S A L A J K A" V M O R A V S K O S L E Z S K Ý C H  B B S K Y D E C H  

Ing. Jan K u t h a n
Československá vědecká společnost pro mykologii při fiSAV

Moravskoslezské Beskydy pokrýval kdysi jedlobukový prales karpatského typu.Tato původní lesní 
společenstva byla s postupujícím osídlováním a hospodářským využíváním krajiny lidskou činností výra«* 
né ovlivněna,přičemž docházelo zejména k výrazné změně druhového složení lesních porostů.Velké spotře
ba dřevní hmoty v blízké průmyslové aglomeraci Ostravska a Karvínská vedla k tomu,že no místech holo- 
sečí původních porostů byly vysazovány převážně smrky; dnes tvoří smrkové monokultury asi 70% poros
tů Beskyd.

Podle historických podkladů Lesního závodu Ostravice bylo před cca 150 lety složení porostů na tc 
to území: 35% jedle,40% smrk,25% buk. Dnes je podíl jedle kolem 5%,smrku 80%,buku 12% a ostatních dři 
vin /jeřáb,bříza|modřín/ 3%; přitom se v posledních letech vysazuje stále více buku,modřínu a jeřábu, 
i když ne na všech odlesněných plochách se výsadba daří.

Zdravotní stav porostů je velmi špatný zejména na návětrných stranách severozápadních a západních 
výběžků hlavních hřebenů v důsledku vysokého imisního zatížení.Hlavně oblast Prašivé,tysé hory,Smrku, 
Kněhyně a Ondřejníku je ovlivněna imisemi z ostravských hutních a energetických podniků.Asi před 15 li 
ty byly komíny hutních závodů /zejména oceláren/ podstatně zvýšeny; to se sice projevilo pozitivně v 
imisním spadu v městě Ostrava včetně satelitních sídlišť a jeho nejbllžším okolí,avšak právě to bylo 
příčinou uhynutí smrkových porostů na lysé hoře,Smrku apod. Kyselý imisní spad zde byl dokonce tak 
vysoký,že kyselost půdy / Pjj pod 3,0/ mařila dlouho výsadbu dřevin zejména na svazích Smrku a dodnes 
je zdravotní stav nové výsadby no hranici života. Navíc emise ze zvýšených komínů se za některých po
větrnostních situací /hlavně za inverzí/ dostávaly do vleku tzv. dálkového přenosu a drastické poško
zení koncentrovanými imisemi se projevilo až např. na bucích i vzdálených vrchů,jako je Radhošť a 
Kelčský Javorník aj. v Hostýnských vrších» kde toxické imise v úzkém výškovém pásmu kol cca 700m n.m. 
způsobily na mnoha místech totální odumření bukových porostů.Rovněž pásmo vrchů Javorový,Ostrý a Ko- 
zubová jižně až jihovýchodně od železáren ve Třinci se změnilo ze zalesných vrchů na holiny.

Hlouběji v oblasti Beskyd,zejména v údolí Bečvy a podél hraničního hřebene mezi Moravou a Sloven
skem,stejně jako svahy od tohoto hřebene do údolí řeky Kysuca leží již zčásti v dešťovém stínu, a 
jsou poškozeny poněkud méně.Platí to 1 pro katastr obce Staré Hamry - Bílá,kde se nachází i státní pří 
rodní rezervace "Salajka" /někdy též označovaná jako "Bumbálka"/.

Rezervace "Salajka" byla vyhlášena již v roce 1937; v roce 1956 byl upraven její statut a stano
vena její rozloha na 22,4 ha. Rezervace leží ve výšce 720-840m nad mořem /18°25*40**vých.délky a 
49024*15**sev. šířky/ ve značně členitém terénu v severní a východní expozici s hlubokou úžlablnou 
uprostřed,kterou protéká potok. Terén je mírně podélně až příčně skloněný,sklon se pohybuje mezi 5 - 
30%, v rokli až 60%.Přístup je lesní cestou turisticky značenou od parkoviště u chaty Bumbálka v sed
le kolem stanice Horské služby; cesta pak vede déle do Bílé po turistické značce.

Geologickým podkladem jsou zde horniny karpatského flyše - tzv. godulské pískovce,na nichž jsou 
vyvinuty okrové až šedookrové lesní půdy,které jsou na bazích svahů oglejeny svrchní a občas i spodní 
vodou. Struktura půdy je hlinitá až jllovohlinltá, s menší přlměpí drobného plskovcovitého štěrku. 
Vodní režim je příznivý, reakce půdy mírně kyselá,humlfikace a obsah živin jsou vysoké a svědčí o dob
ré bonitě zdejší lesní půdy.

Klimatické podmínky jsou zde dost drsné; průměrná roční teplota činí 6,3°C, a maximem v červenci 
16,5°C a minimem v lednu -4,1°C. Také atmosférické srážky jsou bohaté /kol 1165 mm ročně/,četné jsou 
mlhy. Sněhové pokrývka zde leží poměrně velmi dlouho a bývá často bohaté.

Převládající skupina lesních typů je Abieto-Fagetum /ZTatník/ s druhy Asperula odorata, Oxalls ace 
tosella,Senecio fuchsii a Dryopteris filix-mas,tedy jedlová bučina. V menší části rezervace /vlhčí mís 
ta/ je vyvinuta i bukové jedlina FagetorAbletum 3 pokryvem Oxalis acetosella a Galium scabrum.Porost 
je tvořen směsí jedle a buku s příměsí smrku /zejména na okrajích/,ojediněle je zde zastoupen i javor 
klen. Skladba dřevin se ovšem značně mění z hlediska stáří porostů. Dřeviny zastoupené v nejstarším 
patře mají průměrný věk mezi 180-320 lety a tvoří je siyrk /15%/(jedle /55%/ a buk /30%/{ zde dochází 
již k rozpadu porostu a značná část plnodřevných kmenů - většinou s vyhnilým jédrem/nejvíce jedle,pak 
buk/ usýchá a padá. V mladších patrech.porostu ubývá silně jedle,ale také smrk,a převahu /80%/ tde na
bývá buk. Jedle netvoří víc jak 15%,smrk 5% stromů.Zmlazuje se skoro výlučně buk,jen výjimečně jedle,
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i když zde vidíme mnoho jedlových semenáčků.Důvodem,proč se zde vyskytuje málo jedlí ve věku nad 10 
let je evidentně silné poškozování kmínku jedlí jelení zvěří,která je zde / jako «statně 1 vSude jin
de u nás / neúnosně přemnožena. Vlna leží na hospodářích zvěří Lesních závodů ,kterým je tato okol
nost již dlouho dobře známa, aniž by kromě známého konstatování cokoliv k nápravě podnikli.Jen zčásti 
to mohou omluvit svou poplatností dřívějšímu zřízení a kastě stranických prominentů, pro která byly 
k odstřelu Setřeny trofejní kusy ,zatím co odstřel holé zvěře byl zanedbáván. Zcela stejný obraz so 
zničenými vzrostlými jedličkami v důsledku loupáni jelení zvěří je možno pozorovat 1 v jedlových bu- 
čináeh v Bukovských vrších, kde by jinak k výraznému zmlazovéní jedle přirozeně docházelo.

Zdravotní stav jedle v SPR "Salajka" se však zdá být celkem uspokojivý; u starých kmenů vyrážejí 
dokonce nové výhody přímo z kmenů, vzrostlé jedle dobře obrůstají a poměrně bohatě plodí; objevují se 
plodnice hub tvořících mykorrhizu s jedlí/nebo povětšinou s jedlí/. Jen právě ty mladé stromky ve stář 
kol 10 - 15 let jsou okusem a loupáním systematicky ničeny. Pozorované oživení jedlí není jediným pří
padem a dobře souhlasí s pozorováním A.Cerného/1989/. Z^a p0 cca 100 letech, kdy byly pozorovány prv
ní příznaky "umírání" a ústupu jedle dochází nyní k jejímu oživení,lze zatím jen těžko posoudit - k 
tomu bude zapotřebí delšího sledování velkého počtu lokalit. Příčiny tohoto fenoménu -ukáže-li se být 
reálným - je možno hledat mezi těmito faktory: 
a/ částečná adaptace jedle na prostředí znečištěné imisemi
b/ pozitivní výkyv v dlouholetých klimatických,mikroklimatických či solárních podmínkách v porostech 

s jedlemi
c/ ústup parazitické mšice korovnice kavkazké /Dreyfusla nordmannianae Ecks./.zavlečené do Evropy in

trodukcí jedle kavkazké /Abies nordmanniana Spach./z Kavkazu po roce 1840.První zmínky o oslabení 
jedle bělokoré pochází již z konce 19.století,kdy úroveň znečištění ovzduší v Evropě byla ještě ve
lice nízká

d/ jiné,dosud nepoznané faktory nebo kombinace některých či všech uvedených výše.
K zmíněnému parazitu bych chtěl ještě uvést, že dle současného pozorování korovnice kavkazká us

tupuje na východ a momentálně je těžiště jejich největšího výskytu a škod v Rumunsku, kde dosud jed
le byly vitální a bez valných známek poškození /což se přičítalo nízké úrovni imisí v této části Ev
ropy/. V Evropě se totiž Dreyfusla množí parthenogeneticky/1'ihnái se pouze samičky/, protože zde chybí 
smrk yýehodní - Plcea orientalis Link, kde v hálkách vzniká pohlavní generace tohoto druhu /tedy sa
mečci/. Na našem smrku Picea abies samečci rychle hynou a k pohlavnímu množení nedochází.

Nejmohutnějšlm stromem v pralese byla již řadu let uhynulá jedle zvaná "Hrubá Tonka" s výškou kol 
50m a objemem dřevní hmoty asi 26m^,které padla roku 1960. Dnes jé patrný jen zbytek jejího pařezujdře 
vo kmene je již zcela humlfikováno. Dnes mé nejmohutnější jedle výšku kolem 45m a objem pod 20m^, ze 
smrků má jeden jedinec 44 m a objem 15 m^; je zde 1 několik buků 8 výškou asi 40m a objemem kolem 15m^ 
Velké množství padlých kmenů jedle i buku ve všech stadiích rozkladu poskytuje vhodný substrát pro 
značný počet druhů lignlkolních hub.Staré padlé kmeny bývaly dříve hojně porostlé mechy; zdá se,že me
chů zde v posledních letech ubývá,příčina toho jevu není mně známa / imise,změna mikroklimatu ?/.

Půda je většinou pokryta vrstvou suchého a tlejícího listí bukůjtato vrstva je místy vysoká a 
bořivá ,zejména kolem prameníš?. Pozemních druhů je poměrně méně než druhů dřevních; údaje o počtu 
sbíraných druhů a jejich rozdělení je uvedeno v závěru příspěvku.

1/fykoflórou SPP "Salajka" se zabývám od roku 1963/tedy již víc jak 27 let/,i když moje návštěvy 
nebyly pravidelné.Sbíral jsem zde sám nebo ve společnosti našich či zahraničních mykologů při různých 
příležitostech. Z tuzemských bych chtěl jmenovat především svého zesnulého přítele MUDr.J.Veselského, 
zemřelého MUDr.J.Kubíčky, . MUDr.J.Herinka,Dr.Mirko Svrčka CSc. a zejména pak účastníky mezinárodního 
semináře sykot oxikr>logické sekce CSVSM,které se konalo v říjnu 1981 na Ostravici. Ze zahraničních my
kologů zde se mnou 3bíral prof.dr.R.Singer,dr.W.Wojewoda,dr. K.McKMght ,prof.dr. O.K.Mlller jr.,prof. 
dr. H.Tylutki,prof.dr.HvKreisel a jiní. Velké část sběrů je uložena v herbáři BRA,část v herbáři J.He
rinka a některé sběry jsou i v PRM. Mnoho sběrů bylo mnou dokumentováno 1 fotograficky na barevných 
diapozitivech.

V dalším jsou uvedeny jednotlivé druhy rozdělené zhruba dle systému a v abecedním pořádku.U vzác
nějších a zajímavých druhů je uvedena i nejdůležitější synonymika,pozorování a poznámky.
Použité zkratky: EMřC - exkuze mezinárodního mykotoxikologického semináře.konaného v Ostravici v říjnu

1981. Ve sborníku,který redigovala M.Semerdžieva a V.Šašek měl být uveden i se 
na druhů hub sbíraných během exkurzí,viz údaj k obsahu sborníku.Důvod,proč re
daktoři od toho upustili mně není znám.Na vlastní žádost jsem obdržel osobní 
soupisy MUDr.J.Herinka a MUDr.J.Kubíčky a dalších,ze kterých jsem zde čerpal.

NAMA -exkurze North American ktycological Associatlon v září 1983.Soupis zpracovaný
účastníky ze všech navštívených lokalit v Československu pod redakcí prof.O.K. 
Mlllera,jr. mám v jenom exempláři k dispozici.Publikován však nikdy nebyl.
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i S C O K T C E T E S
Aleurla aurantla/Fr./Fuckel ,na holé zemi lesní cesty, 16.IX.1983,BRA.
Aacocor.vne sarcoides/Jaco.:Fr./Ořové et Wills. - každoročně na kůře ležících k&enů Fagus aylvatlca, 8.XI.1968,leg. et det.J.K.,BRA. Sbírána rovněž účastníky EMMS 8.X.1981,leg.et det.J.Herfak,herb.

J.Herink.
Ascotremella faglnea/Peck/Seaver -na kůře lež.buku,21.VII.1972,leg.J.K.,det J.Veselský,BRA. Vzácný dr 

připomínající plodnice rodu Tremella nebo Exldia.
BiSDorella citrina/BatschíFr./Korf et Carp.-hojný druh na ležících větvích Fagus sylvatlca.20.VIII.' 1957 a 16.VII.1979,leg. at det J.K.,BRA.Sbírán rovněž na EMMS 8.X.1981,leg.B.Hlůza,det.J.Herink,herb. J.Herink.
Bulgarla lnoulnans /Pers.:Fr./Fr.- na kůře ležících kmenů Fagus aylvatlca,každoročně hojná,18.X.1970, 

leg. et det.J.K.
Dasyscyphus vlrglneus S.F.Oray - spolu s delělm druhem tohoto rodu,který však nebylo možno identifl- 

kovat je uveden v soupisu druhů sbíraných a určených J.Kubičkou v průběhu EMMS,8.X,1981,Substrát 
není uveden, doklad je pravděpodobně v PRM.

Dlatrype dlsclformis/Hoffm.:Fr./Fr. - druh uveden v soupisu druhů z EMMS z ležící větve Fagus sylva- 
tica,8.X.1981 J.Kubičkou.

Písčina perlata/Fr.:Fr./Fr. - na zetlelém pařezu Abies alba,28.IV.1971,leg. et det.J.K.,BRA. Dle F.Ko- 
laby je správný název pro tento druh Disclna ancilis/Pers.íFr./Sacc.

Helotium serotinum /Pera.:Fr./Fr. - na ležící větvi Fagus aylvatlca,29.VIII.1971.leg. J.K..det.M.Sví—  
Sek',HŘA;'rovněž 8.X.1981 během EMMS,leg. et det.J.Kubíčka.

Humarle healsphaerlca/Wigg.:Fr./Fuckel - sbírána v průběhu EMMS na zemi,8.X.1981,leg. J.Kubíčka et al 
det J.kublČka.

Hvpocrea funglcola auct. t pod tímto názvem je uvedena v seznamů sběru z EMMS,8.X.1981,leg. et det.
J.Herink, herb.J.Herink.

Leotla lubrlca Pers.- na holé zemi, 18.X.1970,leg. et det. W.Wojevoda et al. ,BRA; rovněž během EMM! 
8.X.1981,leg. et det.B.Hlůza,herb.J.Herink.

Heobfrlgarla pura /Fr./Petfak -na ležících kmenech /kůře/a větvích Fagus sylvatica,18.X,1970,leg. et 
det.J.K.,BFA. Sbírán častěji,např při EMMS,8.X.1981,leg.et det.J.Kubíčka.

Pezlza mlcropus Pers. -velice hojný druh na ležícfci^ií rozkládajících se kmenech Fagus sylvatlca,26. VII.1^80,leg. et det. J.K., BRA.
Pseudoplectanla vogeslaca/Per3./Seaver - na ležícím ,mechem porostlém kmenu Abies alba,3.IV.1971,leg. 

J.K.,det.M.ávrček,feRA. V posledních letech nebyl tento druh znovu sbírán,coř snad souvisí s jeho 
výskytem mezi mechy.kterých na ležících kmenech v SPR Salajka viditelně ubývá.

Rut.stroemla macrospora -na ležící větvi Fagus sylvatica,18.X.1970,leg. et det. W.Wojewoda; je uveden 
i J.Kubičkou z EMMS,8.X.1981, žádný z obou nálezců však neuvádí autorské zkratky,které nelze v 
mne dostupné literatuře nalézt.

Xvlarla hypoxylon /L./Grév.- druh je soupisu sběrů z EMMS,8.X.1981 J.Herinkem, substrát pravděpodob- 
ně fagus.Zaznamenán častěji avšak nikdy nedokladován

Ustullna deusta/Hoffm./Petrák - zejména na bucích /pařezy a baze kmene/ hojná.Nedokladováno.
H E T E R O B A S I D I O M Y C E T E S
Calocera cornea/BatschiFr./Fr. - na ležících kmenech a větvích Fagus sylvaticajčastý druh,29.VIII.1971 

leg.et det J.K.,BRA; sbírán rovněž v průběhu EMMS,8.X.1981.
Calocera vlscosa/Pers.¡Fr./Fr. -hojný druh na pařezech,kořenech a dřevě Abies alba; zaznamenán rovněž 

v průběhu EMMS,8.X.1981.
Dacrvomyces chry303permus Berk.et Curť3
Dacrvomvces stlllatus Nees:Fr. J~ob9 ^uhy.18.X.1970,leg.et det W.Wojewoda, herb.W.Wojewoda.
Exldia glandulosa Bull.:Fr. -běžný druh na kůře Fagus sylvatlca,21.VII,1972,16.VII.1979,leg. et det. 

J.K., BRA.
Phleogena faglnea /Fr.:Fr./Llnk -poměrně vzácný druh připomínající miniaturní pýchavky,na dřevě Fagus 

sylvatica.il ."Vil. 1972,leg. et det. J.K.,BRA. »
Ps eud ohvd num ge1at 1nos um /Scop.:Fr./P.Kárat. - velmi častý druh na pařezech a ležících kmenech Abies 

alba,29.VIII.1971,leg. et det. J.K. ,BRA;rovnšž je na seznamu z EMMS 8.X.1981,herb. J.Herink.
A P H X L L O P H O R A L E S
Aleurodiscu3 amorphus /Pers.:Fr./Schroet. - v dřívějších letech dosti hojný druh na ležících větvích 

nebo po loupání jelení zvěří odumřelých kmíncích Abies alba,na kůře; leg. et det.J.K.,29.VIII.1971 
BRA. V posledních letech j3em jej však na lokalitě nenalezl,i když jsem po něm usilovně pátral. 
Rovněž ve Východních karpatech 33em jej sbíral jen velice zřídka.

Amtrodíella hoehnelii/Bres.ex Hbhn./Niemalá - zejména na ležících větvích Fagus aylvatlca,méně již na 
ležících kmenech dosti hojný druh,18.X.1970,16.VII.1979,obojí leg. et det.J.K.,BRA.

Bjerkandera adusta/Wllld.:Fr./P.Kárat. -velmi hojný druh na Fagus sylvatlca a Acer platanoldes.
Bjerkandera fumo3a/Pers.:Fr./P.Kárat. - druh hojnější na Sallx a Populus,raéně často na Fagus sylvatlca
----Mě' byl sbírán 7.XI.1965,leg. J.K.,det.J.Veselský,BRA.
Bondarzewia montana/Quél./Sing. - na kořenech a na bazích kmenů v _ ^ ^ Yj;oVá a

*!KJC SrSMSSi.TSS* ».TA —
/Schaeff./Kreisel.
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Cerrena unlcolor/Bull.:Fr./Murrlll - na ležícím kmenii Fagu3 sylvatlca,30.V.1967,leg.J.K.,det./pravd./ 
F. Kot laba,ŠRA.

Chondrostereum DOrnureum/Pers.:Fr./Pouzar - na kůře ležících kmenů Fagus sylvatlca,18.X.1967.leg. at 
" deV. J.K., BRÁ. ífovřiěž sbírán v průběhu 'EMM3,8.X.1981.

Clavullna clnerea/Bull.iFr./Schroet. -uveden v seznamu druhů sbíraných v průběhu EMJ6,8.X.1981,leg., 
det. et herb.J.“erink.

Craterellus cornucopioldes/L.sFr./Pers. - v bučině na zemi sbírán při exkurzi NAMA,11.IX.1983,leg. 
et det. J.Tiníusi

Cv3tostereum murrayl/Berk.et Curt./Pouzar - druh pravidelně se vyskytující na lokalitě,zejména na
spodní 3trane ležících kmenů Abies alba, 3.IV.1971,leg.et det.J.K.;sbírán, i během EMMS,8.X.1981, 
a při exkurzi NAMA,ll.IX.1983,aj.

Daedaleopsls confragosa/Bolt.:Fr./Schroet. - dosti Častý druh,zejména na větvích padlých kmenů /ke- 
runy/ Fagus sylvatica,12.VII.1970,leg. et det.J.K.,BRA.

Datronia molIls/Sommerf.:Fr./Donk - Častý druh na ložících kmenech a silných větvích Fagus sylvatlca, 
l&.VII.1979,leg. et det.J.K.,BRA. Uveden rovněž v seznamech EMMS,8.X.1981,leg..det.et herb.J. 
Herink} exkurze NAMA,11.IX.1983.Sbírán též 26.IX.1982,leg.et det.J.Herink et J.K.,herb.J.Herink

Dentlpellls fragllls/Pers.;Fr./Donk - na kůře ležících kmenů Fagus sylvatlca Sastý .,18.X.1970,lag. 
J.k. .detrWiWoJewodajBBA.Sbírán v průběhu EMMS,leg. J.K.,uveden v seznamu J.Hgrinka.

Fomes fqmentarlus /L.:Fr./Fr. - na živých i padlých kmenech Fagus sylvatlca hojný,dosahuje Často znaC' 
ňých rozměrů.Nedokladován,je v seznamu z EMAG,8.X.1981.

Fomltópsl.s plnlcola /Sw.:Fr./P.Karst. - na padlých kmenech Abies alba,někdy i Fagus sylvatlca, na 
Abies alba,30.17.1967,leg. et det.J.K.,BRA. Je i na soupisu druhů EJfflě,8.X.1981.

Oanoderma applanatum/Pers./Pat. - na živých i padlých kmenech Fagus sylvatlca,vyjimeCně i na Abies 
alba. Nedoklaďovéno, je rovněž v sezmau EMMS,8.X.1981.Dle F.Kotlaby je správný název pro tento 
druh Ganoderma lipsien3e /Batsch/Atk.

Qloeophyllum seplarium/Wulf.:Fr./P.Kar3t.- na ležícím kmenu Abies alba,30.IV.1967,leg. et det. J.K., 
BRA. Blízký druh G.abietinum nebylo dosud v SPR Salajka sbíráno,avěak hojně se vyskytuje ve 
skanzenu ValaSské měst.eěko v Rožnově p.R. na spodní straně klád sloužících jako lavičky.

Oomphus clavatus/Pers.:Fr./S.F.Gray - na zemi pod Abies alba,1.VIII.1987,leg. et det. J.K.,herb.J.K. 
Druh v posledních letech mnou častěji sbíraný,zejména pod Abies alba,ale také pod Picea abies.

Hapalopllus rutllans/Pers.:Fr./P.Karst.- na ležící větvi Fagus sylvatlca,27.IX.1989,leg.J.Hák et J.K., 
čet.J.K.,herb.J.Kuthan.

Herlclum flagellum /Scop./Pers.- na padlých kmenech Abies alba,rovněž na torzech a odumírajících
stojících kmenech,každoročně. 7.XI.1965 a 16.IX.1968,leg. et det.J.K.,BRA, Sbírán rovněž během 
EMMS,8.X.1981 a NÁMA /exkurze/ ,11.IX.1983 ve větším množství, a částí účastníků z USA konzumo
ván. Kompaktní plodnice označované jako Hydnum caput-ursí Fr. se vyskytují u tohoto druhu,tak i 
u Hericium clathroides,zejména / dle mých pozorování výlučně/v pozdním podzimu - snad j ko dů
sledek poškození mrazem.Svědčí o tom často zaschlé a narezavělé konečky ostnů na povrchu 
plodnice,pokud mezi deformovanými útvary 3e ještě nějaké vyskytují.Pokládám proto tyto nálezy 
nejvýše za formu, jak mohu doložit bohatou fotografickou dokumentací.

Herlclum clathroides /Pallas:Fr./Pers. - na ležících kmenech Fagus sylvatica,dost hojně,18.X.1970 a 
2l.VII.1974,leg. et det.J.K.,BRA

Keterobasldlon annosus /Fr./Bref. - na kořenech Abies alba v rezervaci nehojný,nedokladovaný; ve atr- 
činS~ mimo rezervaci však velmi častý na Picea abies.

Rymenochaete mougeotll /Fr./Cooke -na kůře spadlé větve Abies alba,1.VIII.1987,leg.et det.J.K.,herb. 
X.K.Je rovněž v seznamu EMMS,8.X.1981,leg.,det.et herb.J.Herink.

Hvphoderma radula/Fr.:Fr./Donk - na ležícím kmenu Fagus sylvatica,3.V.1974,leg. J.K.,det.F.Kot,laba,BRA
Inonotus nodulosus/Fr./P.Karst,■ - na mrtvém kmenů Fagus sylvatica,18.VIII.1986,leg. et det.F.Kotlaba; 

na ležící silné větvi téže dřeviny,18.X.1970,leg. J.K.,det.W.Wojewoda.Poměrně hojný druh.je uve
den rovněž v seznamu z EMMS,8.X.1981.Ve stejném seznamu je uveden i druh Inonotus radiatus/Sow.: 
Fr./P.Karst. bez dalších údajů.

Ischnoderma benzolnum /Wahlenb./P.Karst. _ hojný druh na ležících kmenech a torzech Abies alba,18.X. 
1970,leg.J.K.,det W.Wojewoda,BRA; na téže dřevině během EMMS,8.X.1981,leg. et det.J.Herink.

Ischnoderma resinosum /Schrad.:Fr./P.Karst. - ještě hojněji se vyskytující druh než předchozí.avšak 
vždy na Fagus sylvatica, 29.VIII.1971, 20.VIII.1975 a 8.X.1981,leg. et det. J.K.,BRA.Pouze u 
posledního sběru byli již zjištěny zralé výtrusy.ostatní doklady byly sterilní.

Laxltextum blcolor/Pers.:Fr./Lentz - rozlité plodnice tohoto druhu byly sbírány na ležících větvích 
Fagus sylvatica,zčásti i na listech,26.VII,1989,leg. et det. J.K.,herb.J.K.

Lentarla muclda/Fr./Corner - drobné nepravidelně kyjovíté.nerozvětvené plodničky vyrůstaly na ležícím 
kmenů 7! les alba pokrytém řasami Coccomyxa sp. se kterými tvoří tento druh symbiózu /baáidioll- 
e“ien/. 20.IX.1978,leg. et det .J.K.,BRA.

Lentlnellus castoreus /Fr./Konr.et Maubl. - vzácnější druh,v SPR Salajka se vyskytuje pravidelně avšak 
ouze na dvou ležících kmenech Abies alba.18.X.1970,leg. J.K.,det.W.Wojewoda,20.IX.1978 a 27.IX. 
986,leg. et det.J.K..všechny uvedené sběry v BRA.Dále byl sbírán při EMMS,8.X.1981 a NAMA,11. 
IX.1983.

Lentlnellus cochleatus/Pers.:Fr./P.Karst. - na zeml,pravděpodobně na kořenech Fagus sylvatlca.21.VII. 
1^4,leg. et det .J.K. ,BRA.

Lenzltes betullna /L.;Fr./Fr. - na ležící silné větvi Fagus sylvatlca,26.IX.1982.leg.et det.J.K.,BRA.
Merullus tremellosus Schrad.:Fr. - ha ležících a značně zetlelých kmenech Fagus sylvatica 3.IV-1971tf leg.et det.J.K.,BRA.Sbírán rovněž během EMMS,8.X.1981,na padlé Abies alba,leg. et dát.J.HerinR.
Oxvdotus ppiillnus/Schum.:Fr./Donk - v mrazové trhlině/zčástl zacelené/živého kmenu Acer platanoides, 

27.IX.1982,leg.et det.J.K.,BRA.
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Phelllnus ignlarlus/L.:Fr./Quél. -na Sivém Fagus sylvatica, 26.VII.1980,leg.et det.J.K.,BRA.
Phelllnus hartlgll/Allesch. et Schnabl/Pat. - dost č a s t ý  druh na ležících kmenech Ables alba.ro níž

i na dosud stojících torzech a odumřelých kmenech,10.V.1969 a 3.IV.1971,leg. et det.J.K.,BRA.
Phlebla centrifuga P.Karst. -na ležícím kmenu Abie3 alba,20.IX.1978,leg. et det. J.K.,BFA.
Phlebla radlat.a Fr. -na ků e ležících kmenů Fagus sylvatica,18.X.1967,leg. et det. J.K.,BRA.Dle F.Ko' 

laby je správné jméno pro tento druh Phlebla merismoides/Fr./:Fr.
Pllcaturopsls crlspa/Pers.:Fr./Reld - na ležící větvi Fagus sylvatica,31.IX.1979,leg. et det J.K.,BR/ 

firun v Čechách poměrně vzácný se v SPR Salajka vyskytuje rovněž jen ojediněle,východněji v kar
patské oblasti je vSak mnohem hojnější. Např. v SPR Stužica /Bukovské vrchy/ byl v podznlm pod
zimu 1988 a 1989 nejhojnšjším druhem osidlujícím na zemi ležící větve buku.

Polyporus brumalls/Pers./;Fr. - na ležících větvích Fagu3 sylvatica,3.IV.1971,leg. et det.J.K.,BRA. 
Zaznamenán v soupisu sbíraných druhů EMMS,8.X.1981,leg. A.Jegorov,herb.J.Herink,stejně jako i 
další na bucích rostoucí druh uvedený bez komentáře déle.

Pol.vporus clllatus /Fr./:Fr.
Polyporus melanopus/Pers./:Fr. - na zemi,pravděpodobně na kořenech Fagus sylvatica,12.VII.1970,leg. 

et det. J.K.,BRA. Sběr téhož druhu z 11.X.1972 byl mylně považován za druh Ischnoderma trogil 
/Fr./Donk,zejména vzhledem k tomu,že vyrůstal zřejmě na kořenech Ables alba.Dle F.Kotlaby však 
P.melanopu3 vzácně roste i na jedli. Posléz uvedený sběr není doložen,jen fotograficky dokumen
tován.

Polyporus squamosus /Huds./:Fr. - častý druh na ležících i dosud stojících,avšak odumírajících kme
nech Fagus sylvatica,zejména na jaře. 20.VIII.1967 a 10.V.1969,leg. et det.J.K.,BFA.

Polyporus varlu3/Pers./:Fr. - častý druh na ležících větvích i kmenech Fagus sylvatica,18.X.1970, 
leg. et det. J.K.,BRA. Současně byla a v BRA uložena i var.nummularius/Bull./:Fr.

Porta sp.div. - re3upinátní druhy polyporales sil. se v SPR Salajka vyskytují porůznu dosti často,
avšak nebyly mnou soustavněji'sledovány.

Pycnoporellus fulgens/Fr./Ponk - nápadně zbarvený druh rostoucí v létě na ležících kmenech Ables albf 
18.X.1970,leg.J.K.,det. W.Wojevoda; 26.IX.1982,leg.et det.J.K.,BRA.Bývá silně napadán hmyzem.

Ramarla strlcta/Pers.iFr./Quél. - na silně zetlelém dřevě ležících kmenů Fagus sylvatica,31.IX.1979, 
leg.et det.J.K.,BRA.

Sc.ytlno3troma odoratum/Fr./Donk -na ležícím kmenu Ables alba,14.VII.1970,leg. J.K.,det.Z.Pouzar,BRA.
Schlzophvllum commune Fr.:Fr. - častý druh na větvích Fagus sylvatica,sbírán i při EMMS,8.X.1981.
Sparassls nemecll Veselý et Pil.- pravidelněji když nepočetně se vyskytující druh na kořenech a na 

bázi Ables alba,20.VIII.1967,leg. et det. J.K.,BRA,sbírán opakovaně.V roce 1965 byla do poradny 
Ostravského muzea přinesena jedna plodnlce o váze 6,4 kg,další měla 5,3 kg.Jméno nálezce jsen 
však tehdy nezaznamenal. H.Kreisel ztotožňuje tento druh s druhem Sparassls brevipes Krombh.

Steccherlnum ochraceum/Pers.ln Omel.:Fr,/S.F.Oray -na ležícím kmenu Fagus sylvatica,21.VII,1963,leg. 
J.K.,det. F.Xotlaba et Z.Pouzar,BRA.

Stereum hlrsutum/Wllld.:Fr./Pers. - častý druh na ležících větvích Fagus sylvatica.Nedokladovdno.
Stereum rugosum/Pers.:Fr./Fr. - na ležícím kmenu Fagus sylvatica,uveden v seznamu EMMS,8.X.1981.
Trametes glbbosa/Pers.:Fr./Fr. -častý druh na kmenech a větvích Fagus sylvatida na zemi ležících.Za- 

znamenán v seznamu EMMS,8.X.1981,leg.,det.et herb.J.Herink.
Trametes hlrsut.a/Wulf. :Fr ./Pil. - na ležících větvích Fagus sylvatica na světlinách,18.X.1970 a 

26.Víl.1980,leg. et det.J.K.,BRA.
Trametes verslcolor /L.:Fr./Pll. - na ležících větvích a kmenech Fagus sylvatica,30.IV.1967 a 26.VII. 

Í980,leg. et det.J.K.,BRA; rovněž je uveden v seznamu sběrů z EMMS.8.X.1981
Trlchaptum abletlnum./Pers.:Fr./Ryv. -na ležící větvi Abies alba,18.X.1970,leg.J,K.,det.W.Wojewoda, 

BRA.Rovněž sbírán na EMMS,8.X.1981,leg. det.et herb. J.Herink.
Trlchaptum fuscovlolaceum /Ehrenb.:Fr./Ryv. - na kůře ležících kmenů Abies alba, častější než před- 

čhozí druh,30.IV.1967,26.VII.1980,8.X.1981,leg. et det. J.K.,BRA.

A O A R I C A A E S
Agarlcus aestlvalls/Moell./Pll. var.venerls Helm et Becker - ve smrkové monokultuře lemující turis

tickou cestu Bumbélka-Bílá po hranici rezervace,tedy mimo SPR,v jehličí Pica abies,9.V.1976, 
leg.et det.J.K. Druh s hladkým bílým kloboukem po doteku žloutnoucím,dužino na řezu mírně nabí
há do růžová. Plodnice se objevují poměrně záhy na jaře.

Agrocybe praecox /Pers.:Fr./Fayod -na ležících a silně zetlelých kmenech Fagus sylvatica,26.VII.1980, 
leg. et det. J.K.,BRA. Výskyt tohoto druhu na dřevě je zajímavý,ale byl mnou již několikráte za
znamenán.Pravděpodobně jde o tentýž druh,který byl F.Šmardou sbírán v SPR Žákova hora jako 
Agrocybe aegerita/Brig./Sing.,avšak ten roste v teplejších částech Evropy na topolech.

Amanlta fulva Sing.- v humusu pod Abies alba a Fagus sylvatica,7.VIII.1976,leg.et det.J.K.,BRA.
Amanlta rubescens/Pers./:Fr. -v SPR Salajka pod Abies alba,rovněž v okolních monokulturách Picea ablť 

v létě dost častý druh. Nedoklndováno.
Amanlta umbrlnoluf.ea "Secr." - na okraji SPR Salajka pod chatou v trávě pod Abies alba,v průběhu 

EMMS,8.X.1981,leg.,det.et herb. J.Herink.
Amanlta vaglnata/Bull.:Fr./Vltt. - na zemi pod Abies alba a Fagus sylvatica v listí,26.IX.1982,leg. 

J.K.,det.J.Herink,herb.J»nerink.
Armlllarla ceoi3tioes Velen, f.pseudobulbosa Romagn. et MarxmUll.- na ležících kmenech. Fagus sylvati-
-----ca v SPr ÍTi^ T  a v celé karpatské oblasti hojný druh,27.IX.1986,leg. .det.et herb. J.Kuthan.
Armlllarla ostoyae/Bomagn./Herlnk- v SPR Salajka méně ««»ty SbírénaQ8!:xll9e7?leg"et0det.J.K.
-----5umřelých,avšak ještě stojících kmenů Abies alba.Naposledy z

25



Baeospora myrladophylla/Peck/ Slng. - vzácnější druh nápadný hustými,bledě Cl Intenzivněji fialovými 
lupeny.Na lepicích kmenech Ables alba,12.X.1972,leg. et det. J.K.,BRA; v průběhu EMM3.8.X.1981, 
leg. H.Hackerové,det.et herb.J.Herink; 26.IX.1982,leg. J.Herink et J.K.,det.J.Herink.Tento druh 
jsem v České i Slovenské republlcé 3bíral pouze vždy na Abies alba,avěak v r.1988 na předkongre- 
sové exkurzi 10.CEM do NP Nigula v Estonsku jsem sbíral tento druh na padlém listnáči/pravděpodo 
ně Ulmus sp./; dle sdělení estonského agarikologa K.Kalameese se jednalo o první nález pro tuto 
zemi.

Boletellus fragillpes /C.Martin/Kuthan - na zemi pod Fagus sylvatica,ll.IX.1983,27.IX,1986 a 8.X.198 
leg. et det.J.K. V SPR Salajka vždy k podzimu rostoucí druh.

Bolbitlus retlculatus /Pers.:Fr./Ficken - na padlém kmenu Fagus sylvatica,21.VH.1974,leg. et det.J. 
BRA; rovněž 26.IJc.1982,leg., det.et herb.J.Herink.

Boletus lurldlformls Rostk. /“B.erythropus Fr., non Pers./ -toto by mělo být platné jméno pro
hřib kovář, nebot Persoonův druh Boletus erythropus je evidentně B.queletii,a jméno má prioritu 
V SPR Salajka zaznamenán pouze jednou,11.IX.1983,pod Ables alba,leg. et det.J.K. Nedokladováno.

Chalclporus plperatus /Bull.:Fr./Bataille - těsně u hranic SPR Salajka v kulturní smrfiině,v jehliCl 
fcicea abies, 8.Xl. 1968,leg. et det. J.K.,BRA.

Chroogomphus helyet.lcus/Slng./Mos. ssp.tatrensls /Pil./Kuthan et Slng. - ve smrčině obklopující vize- 
mí ŠPR Salajka,v jehlicí Picea abies, o.IX.1973,leg. et det. J.K.,BRA.

Clltocvbe brumall3/Fr.;Fr./Quél. - na zemi pod Abies alba a Fagus sylvatica,11.IX.1983,leg. et det.
O.K.Miller.

Clltocybe ditopu3/Fr.:Fr./Gill.- nA zemi pod Abies alba,26.IX.1982,leg.,det.et herb.J.Herink.
Clltocvbe fuliglnelpes Métr. -v rezervaci během EMMS,8.X.1981,leg.M.Herrmannová,det.et herb.J.Herink
Clltocvbe squamulosa /Pers.:Fr./Kummer -v trávě na okraji SPR pod Picea abie3,20.VIII.1967,leg. et 

det.J.K.,BRA.
Clltocvbula lacerata/Scop./Métr.- na padlých kmenech Abies alba,každoročně.8.X.1981.leg.et det.J.K., 

BRA, rovněž herb.J.Herink; 26.IX.1982,leg.J.Herink et J.K.,herb.J.Herink; 11.IX.1983 a 27.IX. 
1986,leg. J.K.,nedokladoveno.

Clltopllus hobsonll /Berk.et Br./Orton -v průběhu EMMS,8.X.1981,leg.,det. et herb.J.Herink.
Collvbla asema/Fr.:Fr./Kummer - v listí Fagus sylvatica hojná.nedokladovéna.Rovněž v seznamu EMkB, 

ě.Jíl.1981.
Collvbla confluens /Pers.:Fr./Kummer - v listí Fagus sylvatica,dosti hojná,6.VIII.1965,leg.et det. 

J.K.,BRA.
Coorlnus atramentarlus /Bull.:Fr./Fr. -druh zaznamenán během EMMS,8.X.1981,leg.,det.et herb.J.Herink,
Coprlnus tardus /P.Karst./P.^arst - druh zaznamenán pod t.ímt.o jménem z EMMS,8.X.1981 J.Kublčkou.
Cort.lnor5.u3 bolarls/Pers. :Fr./Fr. -pod Fagus sylvatica na zemi,27.IX.1986,leg.et det.J.Hák,herb.J.K.
Crepldotus applanatu3/Pers./Kummer - na padlém kmenu Fagus sylvatica,31.IX.1979,leg. et det.J.K.,

BRA; rovněž ¿6.IX.1982,leg. det. et herb. J.tterink.
Cvstoderma amlanthlnum/Scop.;Fr./Fayod- na zemi pod Ables alba,sbírán v průběhu EMMS,nálezce neznám, 

det.et herb. J.Herink.
Cvstoderma carcharlas /Pers./Fayod - na zemi pod Ables alba, 31.IX.1979,leg. et det.J.K.,BRA; během 

EMMS,8.XI.1981,leg. M.Herrmannová,det.et herb. J.Herink.
Entoloma cet,ratum/Fr./Mo3. - na zemi pod Abies alba,26.VII. 1980,leg. et det. J.K.,BRA.
Entoloma dlchroum /Per3.:Fr./Kummer -na ležícím a prakticky již rozpadlém kmenu Fagus sylvatica,6.IX. 

1979,leg.et“det.J.K.,BRA.Sběr byl takto určen /vidi J.Veselský/,avěak asi s devítiletým odstupeo 
v monografickém zpracování rodu Eatoloma M.E.Noordeloosem/1983/uvédf jmenovaný jeěté dva další 
druhy z okruhu E.dlchroum s B.tjallnglorum a E.allochroum líčící se od první zbarvením klobouku 
a některými dalšími makro- i mikroznaky.Můj sběr bude nutno z tohoto hlediska jeětě zrevidovat., 
avšak velmi tmavé zbarvení plodnic z SPR ¿»alajka a velikost jejich výtrusů nasvědčuje však,že 
Slo skutečně o E,dlchroum s.Pers.,Quél. non Fr.nec all.

Entoloma nldorosum/Fr./Quél. - na zemi pod Fagus sylvatica,při EMMS,leg.,det.et herb.J.Herink.
Flammulaster murlcatus/Fr./Watllng -na ležícím kmenu Fagus sylvatica,12.VII.1972 a 26.IX.1982,leg. 

et det. J.K.,BRA.
Oalerlna marglnata /Batsdh/KUhn. -na ležících kmenech Ables alba, 6.IX.1973,20.X.1978 a 26.VII.1980, 

leg. et. det.J.K.,BRA; během EM1E leg.,det.et herb. J.Herlnk;r»znamenána rovněž při exkurzi NAMA 
11.IX.1983 a dále 8.X.1987. Během EMMS bylo zaznamenána rovněž Oalerlna unlcolor/Vahl/Slng..leg.
et det... .J.Herink,není však známo,zda druh byl doložen. Tyto dva. druhy jsou si velmi blíz

ké a otázka jejich taxonomické hodnoty sl vyžaduje hlubší studium.Nesporné je,že růst druhu 
Galerina marglnata se neomezuje jen na jehličnany,ale roste i na Fagus sylvatica.

Oalerlna trlscopa/Fr./Ktthn.- na mechem zarostlém kmenu Abies alba/?/,8.X.1981,leg. K.Kult, det. et 
herb.J.Herink.

Oerroněma chrysophvllum /Fr./Sing. -na ležícím kmenu Abie3 alba,7.VIII.1976,leg.et det.J.K.,BRA.
Oerronema strombodes /Berk.et Mont./Slng. -ve spodní části rezervace,na zetlelém pařezu Picea ables, 

28.VII.1970,leg. et det.J.K.,BRA.
Gvmnooilus bellulus /Peck/Murrlll - na ležícím kmenu Abies alba,15.VIII.1970,leg.J.K.,det J.Veselský, 

BhAr Sb'iržň'róvněž během EMMS,8.X.1981,leg. K.Kult,det.et herb.J.Herink a exkurze NAMA 11.IX. 
19B3,leg. et det.J.K.;rovněž 27.IX.1986,leg. et det.J.K.

0ymnopllu3 penetrans/Fr.iFr./Murrlll - na ležících kmenech Abies alba,během EMMS,8.X.1981,leg.,det. 
et herb. J.Herink.

Qvroporus cyanescens/Bull.iFr./Quél. - na zemi pod Fagus sylvatica, během exkurze NAMA,11.IX.1983, 
několik desítek plodnic sbíraných áčasnífy NAMA Foray .«edokladováno.

Hohenbttehelia abletina Slng. et Kuthan - na padlém kmenu Abies alba,24.VII.1978,leg.et det.J.K.,BRA .
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Hohenbuehella petaloldes/Bull.:Fr./Schulz.- na padlém a mechem porostlém kmenu Fagus sylvatlce.bě- 
hem exkurze NAMA,ll.IX.1983,leg. J.K.et J.Tinlu&,det%J.K.,BRA.

Hvdropus atramentosus /Kolchbr./Kotl.et Pouz. - na ležících kmenech Ables alba,20.VIII,1967,leg.J.K. 
det.P.Kotlaba et Z.Pouzar,BRA; 24.VII. 1978,leg.et det.J.K. ,BRA.Na exkurzi EMC sbíral a určil 
J.Kubíčka /5 plodnic/,doklad pravděp. v PRM; 26.IX.1982,leg.,det.et herb.J.Herink.

fodrop us marglnellus /Pera. :Fr./Sing. - zejména na tlejících zbytcích pařezů Ables alba dost častý 
druh,zejména v letních měsicích,7.VIII.1976,24.VII.1978 a 27.IX.1986,leg* et det.J.K.,první dva 
sběry v BRA.

Rygrocvbe laet.a/Pers. ¡Fr./Kummer - na horské louce nad rezervaci,během EMMS.leg. et det.K.Kult /ulo
žení dokladu není známo/.

Hvgrocvbe punlcea /Fr./Kummer -na okraji louky,těsně nad rezervaci pod Plcea ables v trávě,l5.X,1967, leg.et det.J.K.,BRA,
Hvgrophoropsls aurantjaca/Wlth.;Fr./R.Maire - na zemi v detrltu kol pařezů Ables alba,2Q.X.1978,leg. 

et det.J.K.,BÍiA; behem EMM3,8.X.1981,leg.,det.et herb. J.Herink. Dosti častý druh.
Hvgrophorus eburneu3/Bull.Fr./Fr. - v listovce pod Fagus sylvatica,8.X.1981 v průběhu EMMS.leg.et

det.J.Herink, rovněž leç. J.K.,sběr uložen v herb.J.K. Sběry takto označované houby s llstnatýcř 
lesů pod Quercus náležejí k blízkému,avšak odlišnému druhu H.quercorum P.D.Orton,který však 
E.Arnolds/1986/považuje pouze za varietu H.eburneus.Pravděpodobně zde však hraje značnou úlohu 
dřevina jakožto mykorrhitický partner.obdobně jako u následujícího druhu /viz tam/.

Hvgrophorus nenarlus Fr. -na zemi pod Fagu3 sylvatica,27.IX.1986,leg.det.et herb. J.K. Pod duby
/Quercus sp./roste blízký druh H.barbatulus Becker; je pravděpodobné,že H.quercorum a H.barba- 
tulus tvoří spíše subspecie druhů H.eburneus a H.penarius mykorrhiticky vážené na duby.

Rygrophorus pudorlnus /Fr./Fr.- pozemní druh mykorrhiticky vázaný na Ables alba/méně často na Plcea 
abies/ objevující se v posledních letech v jedlových porostech častěji /Beskydy,Nízké a Vysoké 
Tatry,Bukovské vrchy/, což považuji /spolu s dalšími mykorrhitickými druhy vázanými na jedli 
či víceméně na jedli/ za jeden z fenoménů pozorovaných v souvislosti se známkami oživení jedle 
/Abie3 alba/ v porostech ČSFR od počátku osmdesátých let,shodně s tím jak uvádí A.Černý /1979/. 
O této věci jsem referoval ve formě posteru na 10.CEM v Tallinu v srpnu 1989. Pod Ablas alba, 
27.IX.1986,leg.,det.et herb. J.K.

Hvgrophorus pustulatus/Pers.:Fr./Fr. -pod Abies alba,sbírán během EMMS,8.XI.1981,leg.,det.et herb.
J.Herink.

Hvpholoma capnoides/Fr.:Fr./Kummer - častá na ležících kmenech a kol pařezů Ables alba.Je v soupisu 
druhů z ËMMS,8.X.1981,bez dokladu,sám jsem rovněž t.ento druh nedokladoval.

Rypholoma fnaclculare/Huds .sFr./Kummer - v 3ouplsu sběrů z EMMS,8.X.1981,zaznamenaná J.Herinkem z
Plcea abies,bez dokladu.

Hvpholoma marginat,um/Pers./Schroet.-na ležícím kmenu Abies alba,8.X.1981,leg.K.Kult,čet.et herb.J.He- 
rink. '

Hvpholoma sublaterltium/Fr./Quél. - častý druh na ležících kmenech a pařezech Fagus sylvatics,8.X, 
1981,leg.,det.et herb. J.Herink.

Hvpholoma subvlrlde /Bork.et Curt./Dennis - na ležícím kmenu Fagus sylvatica,8.X.1981,leg. et det.
J.KubiČka,doklad pravděpodobně v PRU.

Inocvbe flbro3oldes KUhn. et Bours. - na zemi pod Abies alba,29.VII. 1979,leg.J.KubiČka et J.K., det. 
J.Veselský, PRM 828865.

Inocvbe mlxtllls/Brltz./Sacc. - na zemi pod Fagus sylvatica a Abies alba,8.X.1981,leg.,det<et hert>.
J.Herink.

Inocvbe pet.lglnosa/Fr. :Fr./Gill.~ v listí Fagus sylvatica,8.X.1981,leg.,det.et herb.J.Herink.
Kuehneromvces mutabllls/Schaeff.:Fr./Sing. et Smith - na ležícím kmenu Fagus sylvatica,18.X.1970 a 

3l.IX.1979,leg. et det.J.K.,BRA.Uveden i na seznamu EMMS,8.X.1981.
Paccarla ametbvstea/Bull./Murr111 - na zemi pod Fagus sylvatica,v průběhu EMM9,8.X.1981,leg. et. det. 

J.Herink,bez dokladu.
Laccarla laccata /£cop.:Fr./Berk. et Br. /s.1./-zaznamenána během EMMS,8,X.1981,nedokladována.
Lactarlus blennlus/Fr./Fr.- pod Fagus sylvatica obča3, 20.IX.1978,8.X.1981 a 11.IX.1983,leg. et det.

J.k.,nedokladováno.
Lactarlus glaucescens /Crossl./Pearson -pod Fagus sylvatica,během EMMS,8.X.1981,leg.,det.et herb.J. 

Herink.
Lactarlus salmonlcolor Helm et ^éclair - na zemi pod Abies alba,2 7 .IX.1986,leg.,det.et herb.J.Hák,

pqrs in herb.J.K.Druh výrazně vázaný na Abies alba,jehož výskyt se v posledních letech zvyšuje.
I«actarlus scroblculatus /Scop. :Fr./Fr. - na zemi pod Abies alba a Fagus sylvatica, 8.X.1981,leg. et 

det J.K.,vidi J.Herink.
Lactarlus subdulcis/Bull.:Fr,/S.F.Gray -pod Fagus sylvatica,dost častý,zaznamenaný během EMIS,8.X. 

Í981,bez dokladu.
Lentlnus adhaerens/Alb.et. Schw.:Fr./Fr. - na ležícím kmenu Abies alba,8.X.1981,leg.B.Hlůza,K.Kult et 

J.Herink,det.et herb.J.Herink.
Lentlnus lepldeus /Fr.:Fr./Fr. -mimo hranice rezervace, no pařezu Piceo abies,29.VIII,1971,leg. et 

det.J.K.,BHa .
Leplota carpatlca/Mos./Mos. - na padlém kmenu Fagus sylvatica,18.X.1970,leg.et det.J.K.,BRA.Druh po

někud připomínající světlé,gracilní plodnice Cystodermo amlanthinum s nápadným,nepřijemně ze
mitým pachem.

Leplota fellna /Pers./P.Karst. - na ležícím,zetlelém kmenu Abies alba,26.IX.1962,leg. J.K«.,'det.et 
herb. J.Herink.

Leplota fulvella Rea - na zemi v listovce buku,11.IX.1983 a 2 7 .IX.1 9 8 6,leg.,det.et herb.J.K.
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Maraamlus alllaceu3/JacQ.:Fr./Fr. - v listovce,na tlejících ložících kmenech a větvích Fagua aylvetl- 
ca,20.VIII.Í9á7,leg. et det.J.K.,BRA; rovněž zaznamenán při větSině návštěv,např. 20.IX.1979, 
8.x.1981,11.IX.1983,27.IX.1986 apod.

Marasmius wvnnei Berk. et Br. -v listovce Fagus sylvatica,26.IX,1982.leg.et det.J.K,,BRA.Zaznamenán 
rovnéžlTTTX.1983,27.IX.1986.

Megacollvbia plat.yphylla/Pers. :Fr ./Koti. et Pouz. -na kořenech Fagus sylvatica a u pařezů,8.XI.1968 
a 16.VÍT.1979,leg. et det.J.K.,BFA. Dosti hojný druh.

Melanophvlln.. echinmum /Roth:Fr./Sing. - v humuau pod Fagus aylvatica,26.XI.1982,leg. et det. J.K. 
BPA. Dle F.Kotlaby má být aprávný název tohoto druhu Melanophyllum haematoapermun/Bull.:Fr./ 
Kreisel.

Mvcena alcallna/Fr.:Fr./Kummer - na ležícím kmenu Abiea alba,7.VIII.1976,leg. et det.J.K.,BRA.Rovnbž 
6.XI.1981,leg. et det.J.Kubíčka,herb, etiam J.Herink.

Mvcena papillaris Schum.:Fr./Kummer - na tlejících listech Fagus sylvatica,8.X.1981,leg. et det.J.Ku- 
biííka /doklad pravděpod. v PRM/.

Mvcena crocata/Schrad.:Fr./Kummer - na tlejících listech Fagus sylvatica,12.X.1972,leg. et det. J.K. 
bRA.Zaznamenán také na EMMS,8.X.1^81,leg. et det.B.Hlůza,K.Kult,J.Herink aj.Herb.J.Herink.

Mvcena eplpte» -gla/Scop.:Fr./S.F.ňray - na okraji SPR v trávě,během EMMá,8.X.1981,ieg. et det.J.Ku- 
b i č W  /doklad pravděpod.v PRM/.

Mýcena erubescens Höhn, -na mechem porostlém kmenu Fagua sylvatica,8.X.1981,leg. et ¿et.J.Kubíčka,
_ /doklad pravděpodobně v PRM/.

Mvcena fagetorum/Fr./Gill. -v listovce Fagus sylvatica,8.X.1981,leg. et det.J.Kubíčka,J.Herink,herb. 
J. Herinků .

Mýcena fllopes/Bull.:Fr./Kummer - v li3tovce a mechu pod Fagus sylvatica,26.IX.1982,leg.,det.et herb 
¿í. Herink.

Mvcena galericulata/Scop.:Fr./S.F.Gray- na ležících větvích Fagus sylvatica,I.X.1981,leg. et det.
J.Kubíčka /bez dokladu/.

Mvcena haematopus/Pers.:Fr./Kummer - na ležících kmenech Fagus sylvatica,dost hojná,24.VII.1970,leg. 
et det.J.K.,BRA; rovněž 8.X.1981 během EMMS,leg.et det.J.Kubíčka,J.Herink aj.,herb.J.Herink.

Mvcena laeví gata/Lasch/Quél. - na padlém kmenu Abies alba, 8.X.1981,leg.et det.J.Kubička /doklad pra' 
děpodobn? v PRM/; při exkurzi NAMA, 11. IX. 1983, leg. et det .O.K.Miller.

Mýcena luteoalba Velen. - na okraji SPR v trávě a jehlicí Picea abies,26.VII.1980,leg.et det.J.K.,BRj
Mvcena maculata P.Karst.- dost častý druh na padlých kmenech Abies alba,dokladován 20.IX.1978,leg.et. 

det J.K.,BRA; 8.X.1981,leg. et det J.Kubička,J.Herink, herb. J.Herink.
Mvcena. oortiana Kühn, ex Hora - na padlých kmenech Fagus sylvatica častá,11.IX.1983,leg.,det.et herb 

J.K.,etiam BRA; rovněž 27.IX.1986,leg.H.Goldschraidtové,det.et herb.J.K.
Mvcena pearaoniana Dennis ex Sing. - na zemi pod Fagus 3ylvatica,8.X.1981,leg.,det.et herb.J.Herink.
Mvcena pt.erlgena /Fr.:Fr./Kummer - v rokli u potoka na řepících Athyrium alpestre,8.X.1981,leg. et

det.J.KubiíTka,herb.J.Herink.
Mvcena pellanthlna /Fr./Quél. - vyskytuje se občas,avšak vždy v malém počtu plodnic,21.VII.1974 a 

a 11.IX.1983,leg.et. det.J.K.,BRA.
Mvcena pura/Pera.;Fr./Kummer - na zemi v listovce Fagu3 sylvatica,7.XI.1975,leg. et det.J.K.,BRA; 

rovněž během EMMS,8.X.1981,leg.,det.et herb.J.Herink.
Mvcena purpm-eofusca /Peck/Sacc. - na ležícím,mechem porostlém kmenu Abiea alba,8.X.1981,leg. et det.

j.Kubižka,JTüerink,herb.J.Herink; 26.IX.1982,leg.J.K.,det.et herb.J.Herink.
Mvcena rugosa /Fr./Quél. s.Cejp /=M.ruguloslceps/Kauffm./A.H.Smith auct-europ.p.p./ - na ležících 

kmenech Fagus sylvatica dost častá,20.VIII.1967,18.X.1970 a 7.IX.1975,leg. et det.J.K.,BRA;
8.X.1981,leg. et det.J.Kubička,J.Herink,herb.J.Herink.

Mvcena rubromarglnata/Fr.:Fr./Lange - na káře kmene Abies alba,21.VII.1974,leg.et det.J.K.,BRA.
Mvcena vlridimarglnata P.Karst.-na zbytcích pařezu Abies alba,26.VII.1980,leg.et det.J.K.,BRA.
Mvcena vlscosa /"Secr./R.Maire - na ležících kmenech a bázi Abies alba,26.IX.1970,leg. et det.J.K., 

BRA; během EMMS,8.X.1981,leg. et det.J.Kubička,B.Hlůza,J.Herink,herb.J.Herihk.
Mvcena xantholeuca Kühn, -na ležícím kmenu Fagus sylvatica,8.X.1981,leg.J.K.,det.J.Kubička /doklad 

asi v PRM.
Mvcena zepMrni/Fr.:Fr./Kummer - v opadu listí a jehličí /Fagus sylvatica,Abiea alba/,20.X.1978,leg. 

et det.J.K.,BRA; sbírána rovněž během EMMS,8.X.1981,leg. et det.J.Kubička,herb.J.Herink.
Omphallna eplchvslum /Pers.:Fr./Quél. -na mechem porostlých ležících kmenech Abiea alba,20.VIII.1967 

Í.XÍ.19'75a2<>. IX. 1982, leg. et det. J. K. ,BRA.
Omphallna grossula /Pers./Sing. - na zetlelém dřevě Abies alba,kol pařezů a bází kmenů,12.X.1972 a 

24.VII.1978,leg, et det.J.K.,BRA; rovněž na EMMS,8.X.1981,leg.et det.J.K.,herb.J.Herink.
Oudemanslella mucida/Schrad.:Fr. 'Höhn.- na ležících kmenech Fagus sylvatica,ne příliš často,7.XI.

1975 a 20.X.1978,leg. et dět.J.K.; je rovněž v soupisu sběrů z EMMS bez bližších údajů.
Oudemanslella radicata/RelhaniFr,/Slng. - u pařezu Fagus sylvatica,několik robustních plodnic,11.IX. 

19«, během exkurze NAMA,leg. F.Lang,det.J.K./bez dokladu/.
Panellus mltls/Pers.iFr,/Sjng. - na ležících,dosud ne příliš zetlelách větvích Abies alba,16.IX.1968, 

11.X.1972 a 7.XI.1975,leg. et det J.K.,BRA.Rovněž sbírán během EMMS,8.X.1981,leg. B.Hlůza,det. 
et herb. J.Herink.

Panellus serotinus/Pers.:Fr./Kühn, -na odumřelém,avšak ještě stojícím kmenu Fagus sylvatica,během 
EMMS,8.X.1981,leg.et det.J.K.,BRA,čá3t herb.J.Herink.

Panellus stvpticus/Bull.:Fr./P.Karst. - na ležícím kmenu Fagus sylvatica,26.VII.I960,leg.et det.J.K., 
BRA .



Panellus vlolaceofulvus/BatschiFr./Slng. - na torzu Abies alba,18.X.1970,leg.J,K.,det.W«Wojewode,8RA
Paxlllus panuoldes /Fr.:Fr./Fr. - na spodní straně kořenového systému vývratu Abies alba,16.IX.1968, 

leg.et det.J.K.,BRA.
Pholiota adioosa/BatschsFr./Kummer -na torzu Abies alba,během EMMS,8.X.1981,leg. J.K.,det.J.Herink. 

HRA; rovni! 11.IX.1983,leg. et det.O.K.Mlller.
Pholiota aurIvella/BatsehiFr./Kummer -na padlém kmenu Fagus sylvatica,7.XI.1975 a 26.IX.1986,leg. *t 

det.J.K.,první z obou sběrů v BRA.
Pholiota flammans/Fr./Kummer -na zbytku pařezu Abies alba, 26.IX.1972,leg. et det.J.K.,BRA.
Pholiota lenta/Pers.:Fr./Slng. - na zemi pod Fagus sylvatloa v det,ritu,18.X.1970,leg. et det.J.K.,BR 

rovně i v průběhu EMMS,8.X.1981, pod Abies alba,leg.,det.et herb. J.Herink.
Pholiota scamba/Fr.;Fr./Mos. -na zetlelém pařezu Abies alba,15.VIII.1970,leg. et det.J.K.,BRA.
Pholiota squarrosa/Mttll.iFr./Kumm. -na přístupové cestě k SPR Salajka.kol pařezu Fagus sylvatica, 

8.X.1981 a 11.IX.1983,leg. et det.J.K./nedokladováno/.
Pholiota souarrosoldes Peck -roste od pozdního léta do podzimu na ležících kmenech Fagu3 sylvatica, 

většinou jednotlivě nebo v malých skupinkách. 18.X.1970 a 8.X.1981,leg. et det.J.K.,BRA.
Phollotlna Intermedia /A.H.Smlth/Sing. -na ležícím zetlelém kmenu Fagus sylvatica,20.VIII.1973,leg. 

et det.J.K.,BRA; 26.IX.1982,leg.,det.et herb.J.HerInk.
Phvllqtqpsls nldulans/Pers.:Fr./Slng. - na ležícím kmenu Fagus sylvatica,18.X.1970,leg. et det. W. 

Wojewoda /zda bylo doloženo,není známo/. Od tohoto data uvedený druh zde nebyl znovu zaznamenán
Pleurocvbella llgnatllls/Pers♦:Fr./Sing./»Pleurotus lignatills /Per3.:Fr./Kummer s.Pilát/- hojný na 

ležících kmenech Fagus sylvatica; 18.X.1981,leg. et det.J.K.,BRA.
Pleurocvbella oorrigens/Pers.:Fr./Slng. - Častá na ležících kmenech Abies alba,12.X.1972 a 16.X.1976 

leg.et det.J.K.,BRA.
Pleurotus ostreatus/Jacq.iFr./Kummer - na odumírajícím a ještě stojícím kmenu Fagus sylvatica,16.IX. 

19Ó8,leg.et det.J.K.,BRA.
Pleurotus pulmonarlus/Fr./Quél. -na ležících kmenech Fagus sylvatica,v létě Častý druh,12.VII.1972, 

leg. et. det.J.K.
Pluteus atrlcaplllus/Batsch/Fayod - na ležících kmenech Fagus sylvatica,18.X.1970,20.VIII.1973 a

11.IX.1983,leg. et det. J.K. Sběr z báze suché Abies alba /8.X.1981,leg. et det.J.Herink ut P. 
cervinus/ by mohl být Pluteus pouzarianus Sing.,který však v SPR Salajka nebyl mnou sbírán.

Pluteus chrysophaeus/Schff.:Fr./Quél. - na ležícím kmenu Fagus sylvatica,12.VII.1972,leg. et det.J.K 
BRA.bost.i častý druh,sbírán i během EMMS,8.X.1981,leg.,det.et Ker b.J. Herink.

Pluteus depauperat.u3 Romagn. - středně velký druh,na ležícím Fagus sylvatica,20.VIII,1968,leg. et 
'"det.J.k.,BRA. Ě.Vellnga /1985/jej řadí jako varietu k P.plautus.

Pluteus granulatus Bres. - na ležícím kmenu Abies alba,26.VII.1980,leg. at det.J.K.,BRA.
Pluteus hlspldulus/Fr.¡Fr./Glll. - na ležícím a mechem porostlém kmenu Fagus 3ylvatica,26.VII.1980, 

leg.et det.J.K.,BRA. Byl sbírán rovněž 8.X.1981 a 26.IX.1982,leg.,det.et herb.J.Herink.
Pluteus lut.eqvlrens Rea - na ležícím kmenu Fagus sylvatica, 11.IX. 1983 během exkurze NAMA,nálezce ne- 

ní známý,detiTJ.K. ,BRA.
Pluteus nanus /Per3.:Fr./Kummer - je uveden sběr z Fagus sylvatica během EMMS,8.X.1981 bez bližších 

údajů.
Pluteu3 podosplleus Sace, et Cub. -na ležícím kmenu Fagu3 sylvatica,20.VIII.1975,leg.et det.J.K.,BRA.
Pluteus 3emlbulbosus /Lasch ln Fr./Oill. s.Gill.non Lange nec Orton - na zetlelém dřevě Fagus sylva- 

t.ica,15.Vf0973,leg. et det. J.K.,BRA.
Pluteus trlcuspldat.us Velen./=P.atromarginatus auct./- na ležícím kmenu Abies alba,8.X.1981,leg.et 

det.J.K.,BRA.
Pluteau thompsonil/Berk.et Br./Dennis - na ležícím kmenu Fagu3 sylvatica,26.IX.1982,leg.,det..

J.Herink.
Pluteus umbrosu3/Per3.:Fr./Kummer -na ležícím kmenu Fagus sylvatica,20.VIII.1975 a 11.IX.1983,leg. 

et det.J.K^,BRA.
Porphyrellus porphvrosporus/Fr.ln Fr.et, Hbk./Gilb.-na zemi pod Fagus sylvatica et Abies alba,8.X. 

i$8l,leg. B.Hlůza,det. J.Herink,h'vb.J.Herink,část v BRA.
Psathvrella pllullformls/Bull.iFr./Orton /=P.hydrophila /Bull./R.Maire/ -na zetlelém kmenu Fagus syl, 

vatica,2l.IX.1974,leg. et det.J.K.,BRA.Rovněž sbírána během EMMS,je v seznamu J.Herinka bez dal
ších údajů.

Psathvrella squamo3a/P.Karst./Mos. -na ležícím kmenu Fagus sylvatica,26.IX.1982,leg. J.Herink et J.K. 
det.J.Herink,herb.J.Herink a BRA.

P8eudocllt.oc.vbe beschldlca Sing. et Kuthan -na ležících kmenech Fagus sylvatica,12.X.1974,24.VII. 
1978 a 8.X.1981,leg. et det.J.K.; část sběru z 8.XI.1981 je rovněž v herb.J.Herlnk.

Pseudocllt.ocvbe obbat.a/Fr./Slng. -na okraji reservace na zemi,27.IX.1986,leg. et det.L.Kagara.
Fsllocybe cyanescena Wakefield /=P.coprinifacies/Rolland/Pousar / -na zemi v list.ovce Fagus sylvaticí 

18.X.1970,leg. et det.J.Veselský; sbírán rovněž 8.X.1981,leg. et det.J.Herink,herbJ.Herink a 
11.IX.1983,leg. et det. J.K..BRA.

Psllocybe semllanceata /Fr./Quál. -na louce nad rezervací, v trávě,16.X.1976,leg.et det.J.K.,BRA.
Rlckenella flbula/Bull.:Fr./Ralth. - v mechu na ležícím kmenu Abies alba,20.VIII.1973,leg.et det.

J.K.,BRA. Současně byla zaznamenána i Rlckenella setlpes/Fr.;Fr./Ralth..2 plodnice/nedokladován<
Russula curtlpes Moell.et J.Schaeff. - v humusu pod Abies alba a Fagus sylvatica,8.X.1981,leg.,det. 

et herb.J.Herink.
Russula cyanoxantha/Schaeff./Fr. -na zemi pod Fagus sylvatica,29.VIII.1971 a 8.X.1981.leg.et det.J. .
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Russula dellca Fr. - na zemi pod Fagua sylvatica a Abiea alba,29.VIII.1971 a 8.X.1981,leg.et det. 
JiK.,BRA.

Russula fellea/Fr./Fr. -dost. častý druh pod Fagus aylvatica,8.X.1981,leg. ,det.et herb.J.Herink.26. 
IX.1985,leg.et det.J.K.,BTA.

Russula mustellna Fr. - ve smrčině lemující SPR Šalajka,6.VIII.1965 a skoro každoročně,naposledy 
f 5Í.IX.198ó/,leg. et det.J.K.,sběr z r.1965 v BRA.
Russula nobilis Velen. /«R.malrel Slng.,*ncl.var.fageticola Mela./ - na aeml pod Fagua aylvatica, "13.IX". 1951 a 26.IX. 1986,leg.et det.J.K.,BRA.
Russula ochroleuca Pera. - na zemi pod Abies alba,6.VIII.1965 a 8.X.1981,leg. et det.J.K.,BRA,Hojná. 
Russula puellarls Fr. - v humusu pod Abies alba,8.X.1981,leg. at det.J.K.,BRA.
Russula turcl Bres. - pod Abies alba,21.VII.1974 ,8.X.1981 a 26.IX.1986,leg. et det.J.K.,BRA.
Ruasula vlaclda Zvára - na zemi pod Abiea alba, 7.XI.1975,leg. et det.J.K.,BRA.Zejména v pozdnímpodzimu ¿asté ,rovněž sbírána během EMMS,8.X.1981,leg. K.Kult et J.Herink,det. J.Herinfr -oba sběry v herb.J.Herink.
Slmocvbe centunculus/Fr./Slng. -na ležící větvi Fagua aylvatica,"6.IX.1982,leg.,det.et herb.J.Herink
Strobilurus esculentus/Wulf.sFr./Singv - na spadaných šiškách Plcaa ve snrčlnš lemující re--- zervaci,28.IV:i97l a 8.V.1974,leg. et det.J.K.,BRA.
Stropharla aeruginosa /Curt.:Fr./Quél. -na zetlelém pařezu Abies alba,8.X.1981,leg~ et det.J.K. Na louce nad rezervací byla téhož dne sbírána 1 Stropharla albocvanea /Fr./Quél.
Stropharla squamosa/Pers.;Fr./Quál. -na zemi pod Fagus aylvatica,26.IX.1972 a 8.X.1981,leg.et det. J.K.,BRA. Rovněž byla zaznamenána /bez dokladu/ 8.IX.1983 a 26.IX.1986.
Trlcholoma columbett.a/Fr./Kummer - na zemi pod Fagus aylvatica,11.X.1972,leg. et det. J.K.
Trlcholomopsls decora /Fr./Sing.- na ležících kmenech Abies alba,20.IX.1978 /BRA/,8.X.1981 a 11.IX. 1983,leg. et det.J.K.
Trlcholomopala rutllana/Schaeff.:Fr./Slng. - na pařezu Picea ables,ll.IX.1983,leg.J.Tinius,det.J.K.,

BW .
Xerocomua chry3ent.eron/Bull./Quél. -na zemi pod Plcea ables na okraji rezervace.26.VII.1980,leg. et det.J.k.,BRA.
Xeromohallna campanella/BatschiFr./R.Malre - každoročně na pařezech a torzech Ables alba,3.IV.1971 a 8.V.1974/BEA/,leg. et det.J.K.
Q A S T E R O M Y C E T E S
Bovlsta nlgreacena Pers.sPers. - na louce nad rezervací,8.X.1981,leg. et det.J.K.,BRA.
Lvcoperdon perlatum Pers.sPers. -roste zde každoročně v humusu pod Fagus aylvatica a Ables alba,je v seznamu 3bŠrů EMMS,8.X.1981 /nedokladováno/.
Lvcoperdon pyrlforme Schaeff.:Per3. - na pařezech Fagus sylvetlca,hojný /nedokladován/.Je zahrnut vseznamu EMMS",8/X. 1981.
Mutlnus canlnus /Huds.:Pers./Fr. - v humusu pod Fagus sylvatica,11.IX.1983,behem exkurze NAMA,leg. S.Trudell /doklad nemohl být zajiátěn/.
Phallus lmpudlcus L.sPers. - v humusu pod Fagus sylvatica,každoročně,zejména v letních měsících,21. Vlí.1974,leg. et det.J.K.,BRA.

Z á v ě r
Mykoflóra SPR Salajka je poměrně velmi bohaté a obsahuje kromě druhů terestrických a lignlkol- 

níeh,které můžeme nalézti v různých lesních společenstva,1 některé druhy vázané na buk a na jedli 
/reap, převážně na buk nebo převážně na jedli/, které až na malé výjimky můžeme dnes nalézti pouze 
v porostech pralesního typu,jakým SPR Salajka bezesporu je.

Z již uvedeného přehledu druhů /který je celkem 254/ je asi jedna čtvrtina /68/ terectrlc- 
kých čl rostoucích zde v detrltu jedle a buku} převládají tedy druhy rostoucí na dřevě v různém sta- 
vu rozkladu. Proto rovněž uvedených 38 druhů mykorrhitických hub,zaznamenaných v SPR Salajka,činí 
55,9% ze věech zdejších pozemních makromycetů.To svědčí o poměrně příznivém stavu mykorrhizy a níz
kém narušení životního prostředí na této lokalitě. Pro podrobnější rozbor a hodnocení chybí pocho
pitelně /vzhledem k ne zcela systematickému sledováni zdejší mykoflóry/dostatek podkladů a záznamů.

Závěrem bych chtěl poděkovat RNDr.Fr.Kotlabovi,CSc. za pečlivou recenzi a korekturu latinských 
názvů a autorských zkratek, dále pak panu W.KOhnlovl /HOflngen.SRN/ za přehlédnutí cizojazyčného 
souhrnu.
L i t e r a t u r a
ARNOLDS E./1986/s Notes on Hygrophoraceae- VII.Tersoonia 13/l/:69 - 76.
ČERNÍ A./1989/j Současný zdravotní stav jedle bělokoré na vizemi CSSR.-Lean.práce 68/9/:402 - 406. 
KUTHAN J./1989/: Does revitalization of the fir /Abies alba/ and his mycorrhltlc mycoflora take placi 

In.Abstracts of the 10th Congress of European Mycologists, Tallin.
SINOER R.et KOTHAN J./1980/:Comparison of some llgnlcolous white-spored American agarics with Euro

pean species.-Ces.Mykol. 34:57 - 73.
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NOOEDELOOS M.E./1988/: Entolomataceae Kotl.et Pouz. In: Bas C.,Kuyper Th.W. .Noordeloos M.E. et Ve- 
linga E.C./ed./,Flora Agaricina Neerlandlca.Vol.l.Rotterdam-Brookfleid.

VELINGA E.C. et SCHBEURS J./1985/:Notulae ad Floram agaric.neerland.-VIII.Pluteus Fr. in west Euro
pa .-Peraoonla 12/4/:337-373.

VYSKOT M.et al./1981/: fleskoslovenskd pralesy.-Praha

Z u s a m m e n f a s s u n g
KOTHAN Jan /1990/: Die Pilzflora des NSQ "Salanka ln den Mährisch-schlesischen Beskvden.

Der Beitrag befasst sich mit Makromyzeten des NSG "Salajka",das ln den Mährisch-schlesischen 
Beskyden an der Grenze zur Slowakei liegt. Das Naturschutzgebiet umfasst eine Fläche von 22,4 ha 
und erstreckt sich in einer Höhe zwischen 720 - 840 m Ü.M.,wobei die geologische Unterlage von 
Flysch und Sandstein gebildet ist.

Der Waldbestand wird aus den Waldtypen Abieto-Fagetum und teilweise auch Fageto-Abletum gebil
det,das Auftreten von einzelnen Holzarten verändert sich und weist auf das Alter dos Bestandes hin. 
Die älteste Etage /mit, einem Alter von 180-320 Jahren/ besteht aus Picea abies/15%/,Abies alba /55%/ 
und Fagus sylvatica/30%/ mit. einzelnen Stämmen von Acer pseudoplatanus;in der jüngsten überwiegt 
Fagus 8ylvatlca /80% / gegenüber Picea abies /5%/ und Abies alba /15%/.Dle Tanne verjüngt sich ziem
lich gut,aber die jungen Bäume werden durch die übergrosae Anzahl von Hirschwild schwer beschädigt 
und sogar vernichtet.Dabei kann man ein bestimmtes Aufleben der Tanne beobachten.Auf alten Zweigen 
und sogar Stämmen kommen reichlich junge Triebe vor und man kann hier auch ein reicheres Vorkommen 
von %korrhiza-Pilzen verzeichnen,die an die Tanne oder überwiegend an die Tanne gebunden sind wie 
z.B. Gomphus clavatus,tfygrophorus pudorlnus,Lactarlus salmonlcolor,Russula viscida u.a.

Die Durchforschung hat zwar keinen systematischen Charakter besessen,trotzdem wurde hier seit 
dem Jahre 1963 insgesamt 254 Makromyzeten festgestellt.Davon sind 186 holzbewohnende und 68 terres
trische Pilze gewesen. Der Anteil von 38 mykorrhizabildenden Arten /55,9%/ an der letzerwähnten Zahl 
deutet auf einen ziemlich günstigen und wenig beschädigten Zustand der Lokalität hin.w

Der Übersicht in alphabetischer Folge nach dem System sind Angaben zum Fund und Belege geigefügt. *

*
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D O D A T E K
Při recenzi Slánku J.Kuthana o mykoflóře SPR Salajku jsem zde uvedený výčet zaznamenaných 

druhů hub porovnal se svými záznamy v terénlch zápisnicích a excerptech herbářů; nohu tedy k 
přehledu druhů připojit ještě dalších 20fkteré jsem v SPB Salajka sbíral buá sám nebo s Z.Pou- 
zarem,případně které byly sbírány a určeny dalšími mykology. Nejsou to samozřejmě všechny druhy, 
které by z SPB Salajka mohly být ještě uvedeny, některé podstatně starší nálezybymohly být ještě 
podchyceny při prohlídce herbářů ,hlavně v BRNM a PBM,avšak toto z Sašových důvodů nebylo možné.

Amanlta splssa /Fr./ Kummer - 18.VIII.1966,leg. et det F.Kotlaba et Z.Pouzor.
Amvlo3tereum chailletli /Pers.:Fr./Boid.- na ležících větvích a na padlém kmenu Abies alba,18.VIII.

1966,leg.et det.Z.Pouzar /FBM 797987,797999,798002 /.
Antrodlella semlsuoina/Berk et Curt./Ryv.et Johansen - na ležící větvi Fagus sylvatica,18.VIII.

1966,leg. et det. F.Kitlaga et Z.Pouzqr /PBM 684472/.
Asterost.roma medium Bres. - na ležícím kmenu Abie3 alba,18.VIII.1966,leg.et det.Z.Pouzar/PBM 869216/ 

Tence rozlité plodnice druhu z Seledi kožovkovitých /Hymcnochaetaceae/,vázaný na jedli bělo
korou v původních bukojedlových pralesích.

Clavullclum macounil /Burt/J.Erikss.et Boid. in Parmasto - na trouchnivém pařezu Abies alba,20.VII. 
1962,leg. F.Kotlaba et Z.Pouzar,det.Z.Pouzar /PBM 803291/; na trouchnivém pařezu Picea abies, 
18.VIII.1966,leg. F.Kotlaba,det. Z.Pouzar /PBM 803294/. Druh kornatcovité houby /Corticiaceae/ 
s tenkými rozlitými plodnicemi; jo to vzácnější houba,vázaná svým výskytem na původní hor3ké 
bukojedlové pralesy,kde roste na jehličnanech /velmi trouchnivé pařezy nebo kmeny/.

Collvbia peronat.a/Bolt.. :Fr./Kummer - 18.VIII. 1966,leg.et det.F.Kotlaba et Z.Pouzar.
Rvmenochaete fuliginosa /Pers.:Fr./Bres. - na mrtvém kmenu Abies alba,18.VIII.1966,leg. F.Kotlaba, 

det.Z.Pouzar /PRM/. VýznaSná kožnatka 3e zcela rozlitými,Sokolédově hnědými plodnicemi,vysky
tující se v horských polohách na jedli,popř. smrku.

Merintlus gjganteus/Pers.:Fr./P.Karst. - u pařezu llstnáSe, 20./21/VIII.1963,leg.L.Rychtera, det.
B.Sihošek /herb.F.Šmarda,dnes a3i BRNM/,det.A.Pilát /PBM 600323/.

Phollota astragalina /Fr./Sing. - na trouchnivějících kmenu Picea abies,18.VIII.1966,log. et det. 
F.Kotlaba et. Z.Pouzar. Vzácnější druh Suplnovky,které se vyskytuje roztroušeně na pařezech 
jehličnaný,zejména v podhorských oblastech. Poměrně Sastěji se tento druhy vyskytuje na Slo
vensku, např. v CHKO Východně Karpaty /SPB Stužice,SPR Udava/, rovněž byl sbíráft v průběhu ex
kurze "Setkání českých a slovenských mykologů pod Tatrami" v září 1988 v SPB Badínský prales. 

Plicaturopsls crlspa/Pers.:Fr./Beid - na ležící větvi Fagus sylvatlca,18.VIII.1966,leg. et det.
F.Kotlaba et Z.Pouzar.Typický druh pro horské bukové lesy, zejména v karpatské oblasti u nás. 

Bigldoporus nlgrescens/Bres./Ponk - 29.VIII.1962 /substrát neuveden/,leg. F.Šmarda, det.F.Kotla
ba et Z.Pouzar/BBNM/; část pod Bumbálkou,na ležícím kmenu Abies alba,20.VIII.1962,leg. et det. 
F.Kotlaba et Z.Pouzar /PBM 583486,583518,605757/; na mrtvém kmenu Picea abies,18.VIII.1966, 
leg.et det. F.Kotlaba et Z.Pouzar /PBM 628184/. Význačný druh chorošovité houby s rozlitými, 
černajícími plodnicemi.dosti vzácný; roste především na jehličnanech /mrtvých kmenech/ v při
rozených horských porostech.

Bigldoporus populinus /Schurn.:Fr./Pouz. - na buku, 4.IX.1964,leg. et det.A.Černý /herb.VSz Brno/;
na mrtvém kmenu Fagus sylvatica,18.VIII.1966,leg. et det.F.Kotlaba et al,

Bigldoporus ravldus/Fr./Pouz. - na padlém kmenu buku,25.IX. o 5.X.1966,leg. et det.A.černý.ut Po- 
rla cortlcola, řev. 1978 F.Kotlaba /herb.VSz Brno. Dosti vzácný choroš,který na rozdíl od 
H.corticola tvoří kloboučky.

Bussula laurocerasi Melz. - na zemi ve smíšeném lese,18.VIII.1966,leg.V.Jechová,det.Z.Pouzar /PBM 
710431/.

Skeletocutls amorpha/Fr./Kotl.et Pouz.-na ležícím kmenu Abies alba,18.VIII.1966,leg.V.Jechová,det. 
F.Kotlaba et Z.Pouzar /PRM 869217/.

Stereum sangulnolentum/Alb. et Schv,. :Fr ./Fr. -pod Bumbálkou,na mrtvých větvích Abies alba,20.VIII.
1962,leg.F.Kotlaba et Z.Pouzar.det.Z.Pouzar /PRM/797695/.

Iranatgg.. jubes.sena/Schum. :Fr./Pll.-na ležícím kmenu Fagus sylvatica,18.VIII.1966.,leg. et cfet.Z.
Pouzar et F.Kot,laba/PRM869216/- forma s tenkými klobouky.

Trametes serialls/Fr./Fr.-na lež.kmenu Picea abies,18.VIII.1966,leg.et det.F.Kótlaba et al.; šlo o 
rozlitou formu,která je známa pod jménem Poria cullosa/Fr./Cooke.

Trlchapt.um abletlnum/Pers. :Fr./Rvv.- na lež.kmenu Fagus sylvatica pod Bumbálkou,20.VIII.1962,leg.
et det.F.Kotlaba et Z.Pouzar /PBM 566860/svýskyt této běžné houby na bucích je vzácný.

Tvromyces stlptlcus /Pers.;Fr./Kotl.et Pouzj-19.VIII.1952 /bez uvedení substrátu/,leg.F.Šmarda,det. 
J.^izebníček /BRNM/.

BNDr.František Kotlaba.CSc.,Botanicky ústav ČSAV,Průhonice u Prahy.
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M T K O L O G I C K Ý  V Ý Z K U M  P F A L B S A  Ž A K O V A H O R A  1 9 4 0 - 1 9 8 8

Věnováno památce + RNDr. Františka Šmardy

akd.arch. Oldřich L á z n i č k a ,  Třebíč

Prales Žákova hora s vrcholovým bodem 810m n.m. nacházející se v polesí Cikháj na nejvyšěí polo
ze CHKO Ždérských vrchů,je největší a nejlépe zachovaný zbytek přírodní skladby bývalých hlubokých a 
neprostupných pohraničních hvozdů,pokrývájících v minulých dobách českomoravskou vrchovinu.

Z dějin této lokality se připomíná,že již v lesním zápisu z roku 1797 jsou o zdejším revíru poz
námky týkající se dřevinné skladby a z prvního měření r.1802 je uvedeno toto místo jako pozoruhodně 
zarostlé přestárlými zbytky listnatých a jehličnatých stromů.Podle oceňovacího elaborátu z roku 1811 
nacházely se v pralese až 400 let staré buky,jedle,javory a smrky.Ještě v témže roce však byla na ú- 
patí zřízena várka na cukr z javorové S lá v y  s následnou likvidací klenů, a to v důsledku evropské bio 
kády za napoleonských válek, znemožňující dovážení třtinového cukru z Ameriky.Zanedlouho pak započalo 
další a trvalé ničení stromového patra,kdy pro potřeby vzrůstajícího průmyslu byly v roce 1826 přímo 
uprostřed revíru založeny milíře na výrobu dřevěného uhlí.A tak v průběhu sedmdesáti let /1818-1888/ 
zde byly skoro úplně vykáceny všechny staré stromy a původní smíšený les přeměněn ve prospěch smrkové 
monokultury.Až konečně v roce 1929 byl prales Žákova hora vzhledem ku zmíněnému stáří a zachovalostl 
původních dřevin navržen tehdejším majitelem hrabětem Klnským k trvalé ochraně.K tomu však došlo te
prve 21.12.1933 a pak ještě znovu 6.4.1954,kdy ministerstvo kultury vyhlásilo tuto lokalitu v rozsahu 
14,98 ha za státní přírodní rezervaci.

Chráněné území 3e rozprostírá na vrcholu zaobleného hřbetu protaženého ve směru SZ-VJ a částečně 
pak na středně až silně skloněných 3vazích s jz.a av.orientací.Klima pralesa je chladné a silně humid 
ní s relativní vlhkostí dosahující 75-80%,v zimě až 90%.Atmosférické srážky činí 916 mm a průměrná ro 
ni teplota 5°C-Délka vegetační doby je zde 110-120 dnů,nepřetržitá perioda bez mrazů u země trvá asi 
74 dní,a to od poloviny června až do poloviny září.V této době se objevují i letní dny o teplotě vyšš 
než 25°C,ve stínu 19°C.Bouřkových dnů bývá asi 30.Sníh po srážkách v počtu kolem 58 dnů pokrývá povrc 
terénu více jak 4 měsíce. Mlhavých dní,kdy na tomto území se částečně tvoří jinovatka,je 50-100.Pře
važující je západní a severozápadní vítr 2 - 4°B,silnější větry než 5°B se nejčastěji vyskytují v zi
mě.Prudká' sněhové vánice a dlouhotrvající mrazy v létech 1928-1932 značně poškodily celou rezervaci.

0hla3t. Žákovy hory patří geologicky ke svrateckému krystaliniku jižní části českého masivu.Skal
ní podklad,místy vystupující na povrch,je petrograficky tvořen dvojslldnatými rulami a migmatity.Hor
ní část jsou mělčí,kamenité,jinak svahy se sutovým charakterem terénu jsou pokryty různě vysokým ná- 
npsem humusu,splaveného listí a detrltu.Je tu několik pramenů,které se opět ztrácejí, a v prohlubních 
svahů jsou četné mokřiny.Půda je . jllovito-písčité,3ypká,štěrkovité,silně proniklá humusem,extrémně ne 
nasycená, se středním sorpční kapacitou. Je chudé na vápník, středně bohatá na kyselinu fosforečnou a 
velmi bohatá na hořčík a draslík Jednotlivé půdní profily vykazují v různých hloubkách a tloušťkách 
pod řídkým či bohatším listnatým či jehličnatým pokryvem řídkou práchnivinu,pod kterou je černošedý, 
humózní, jílovlt^zrnitý a sypký mull, nlže {tu1» ještě jílovité,písčitá, zrnitá a sypké zem s 20-40% ka
menů, a konečně rozrušený a tvrdý skelet.

Vegetačně náleží prales do 3mrkovobukového lesního stupně buku,jedle a smrku,jeho spodního okra
je.Na malé ploše je pestrá škála lesních typů:kleno3mrková bučina bažanková /4,7%/,na kamenitých su
tích kamenité ky3elá smrková bučina/8,6%/,na plochém temeni kyselá smrková bučina se štavelem /8,6%/, 
v horních částech svahu 3věžl smrkové bučina bukovincové 23,4%/, v souvislém horním pruhu bohatá smr- 
čina mařinková/23,l%/,na humóznlch půdách svěží smrková jedlina/7,8%/ a na oglejených deluviích pod
máčená smrkové bučina na prameništích /1,0%/

Z cévnatých rostlin byly v uvedeném komplexu zjištěny: Carex dlgitata.Actaea spicata,Asarum eu- 
ropaeum,Asperula odorata.Dentaria bulbifora, Dryopteris filix-mas,Carex silvatica,Paris quadrifolia, 
Sanicula europaea.Geranium robertianum,Urtica dioica,Dentaria enneaphyllos,Lamium galeobdolon.Mercu- 
rialis perennis,Corydalis sp.,Dicranura 3eoparinum,Vaccinlum myrtlllus,Descharapsia flexuo3a,Galeopsls 
tetrahlt,Majanthemum blfolium.Politrichum formo3um,Atrichum undulatum,Festuca Altissima,Phegopteris 
dryopteris,Senecio nemorensis,Anemone nemorosa,Dryopteris spinulosa,lfycella muralis,Oxalls acetosello 
Rubus ldaeua,Viola silvatica,Scrophularla nodosa,rolygonatum vorticlllatum.Prenanthes purpurea,Equi- 
setum silvaticum.Aegopodium podagraria.Circaea intermedia.Circaea lutetiana.Stachys silvatica,Stella- 
ria nenorum, Impatlens noli-tangere,Petasites albus.Cardamino amara,Carex remota.Chaerophyllum hir
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tum,Chrysosplenium alternlfolium.CalBmagrostis villosa aj.
Hykoflóru rezervace,která fruktifikuje za příznivých klimatických podmínek/fcejména bohatých deš

ťových srážek,obyčejné od poloviny dubna do poloviny listopadu téměř každoročně/ tvoří početnou sku
pinu běžných makromycetů,zatímco druhy se sociálními nároky vykazují různě dlouhou absenci,nebo? 
vzhledem k trvale změněným podmínkám nebyly ča3to již znovu nalezeny.Jejich výskyt je v současné době 
ovlivňován různými nepříznivými příčinami,z nichž nejzávažnější je pravděpodobně stárnutí /rozpad/pre 
lesa,kulminující hromadnými pády chorofii již značně naruSených buků a klenů.Silným prosvětlením dochá 
zi k rychlému oteplování a vysýchání humosové vrstvy i ležících trouchnivých kmenů a následnému mize
ní i některých běžných druhů hub.

Při zpětném ohlédnutí je ze zápisů patrné,že pro frůktifikaci hub zde byla velmi optimálně léta 
1945 - 1960 /Vyjma některých extremně suchých období,jak tomu bylo kupř. roku 1947 a pod/.kdy lokali
ta měla jeStě plně pralesní charakter nejen s mnohými padlými,ais zejména početnějšími statnými sto
jícími stromy.V průběhu let se však poměry výrazně zhoršovaly,takže ani v roce 1964 naposled zjištěná 
hmota živých stromů 9.356 /I ha 517 nrV a odumřelá ležící hmota 3.165 m^ již dávno neodpovídá sku
tečnosti.Stromové patro dnešního interiéru tvoří převážně kmeny středního objemu,přič§mž jedle/dřlve 
zde hojná/ bez zmlazení zcela ustoupila a větší množství ležících padlých stromů se rozpadá v trouch
niví nu.

K mykologickému výzkumu mne přizval začátkem léta 1943 František Šmarda,který tu prováděl pozoro 
vání již od roku 1940.Našich společných vycházek do pralesa se později zúčastňoval i Stanislav Jetmar 
Sám jsem sledoval výskyt mykoflóry pravidelně od roku 1945 po celou vegetační dobu /nejčastěji však v 
srpnu až říjnu/ zatímco konce roku 1988, a to celkem na 348 exkurzích.Evidence zjištěných taxonů je 
zaznamenána v kartotéce a doložena příslušnými exsikéty.z nichž některé byly revidovány nebo determi
novány F.Smardou,F.Kotlabou.Z.Pouzarem,M.Svrčkem,Z.Schaeřerera a V.Holubovou.Rezervaci v uplynulých le 
těch /Pokud je mi známo/ navštěvovali a makromycety tam také příležitostně sbírali V.Antonín,A.Černý, 
F.&rézda,J.**erink,E.Horniček,K.Koncerová,F.Kotl«ba,K.Kříž,J.Kubíčka,J.Lazebníček,A.Vágner a Z.Pouzar.

Závěrem je třeba konstatovat,že přes značně zhoršený a nepříznivý stav je prales Žákova hora stá
le význačnou podhorskou mykologlckou lokalitou,ze které vyjma publikací jednotlivých nálezů roztrou
šených v různých článcích /jež pro nedostatek času nemohly být zatím vyexcerpovány a do přehledného 
předkládaného seznamu zahrnuty/ nebyl dosud podán souhrnný přehled o její nykoflóře. Tento příspěvek 
je tedy základní inventarizací a výchozím bodem pro eventuální další práce.

P Ř E H L E D  N A L E Z E N Ý C H  D R U H U
sssassssassrssssssr&ssssssEsscsssssssssr&sassss

Význam použitých zkratek: Ab - Abies alba Ap - Acer pseudoplatanus Fa -Fagus sylvatlca
Pc - Picea abies
++ - velmi vzácný nebo již zmizelý druh Sm.-leg.et det.F.Šmarda
+ - vzácný,sporadicky se vyskytující druh Láz.-leg. et det.O.Láznlčka

bez ozn.~ běžný,skoro každoročně fruktiflkujlcí druh,leg. et det.O.Láznlčka 
uved.datum je datum prvního nálezu pro lokalitu

A O A R I C A L B S
♦♦ Agrocybe aegarita/Brig./Slng.,na lež.km.Fa,3.VIII.1960,šm. /pozn.red.- revize určení krajně žá

doucí , vzhledem k tomu,že pravá A.aegerita ro3te na dř.topolů v nejteplejších částích ČSFR/. 
Agrocybe erebia/Fr./KQhn., v listn.hrabance, 17.VIII. 1957,Láz.

♦ Agrocybe firma/Peek/KUhn., v listn. detritu,8.VII.1984,Láz.
Agrocybe praecox /Pers.:Fr./Fayod 
Amanita citrina/Schaeff./Pers 
Amanlta muscaria/L./Per3.

♦+ Amanita phalloides/Fr./Link, v listn.hrabance,20.IX.1963,Sm.
Amanlta rubescens/Pers./Fr.
Amanita splssa/Fr./Kumm.
Amanita vaginata/Bull.:Fr./Vitt.
Armillarla mellea/Vahl.:Fr./Kumm. s.lato 

+ Bolbitius reticulat,us/Per3. :Fr./Rlcken ,na mechatém pařezu Fa ,10.VII. 1954, Sm.
Bolbitius vitellinus/Pers.:Fr./Fr.
Bolet.us edulis Bull.:Fr.
Boletus erythropus /Fr.:Fr,/Krombh.
Clltocybe brumalis/Fr.:Fr./Kumm.

+ Clltocybe candicans/Pers.:Fr./Kumm. v listn. hrabance, 10.X.1954, Sm.
Clltocybe ceru3sata/Fr./Kumm.
Clitocybe clavipes /Pers.:Fr./Kumm.
Clltocybe dicolor/Pers./Murr111 
Clitocybe fragrans/Wlth.:Fr./Kumm.
Clltocybe nebularis/Batsch/Fr./Kumm.
Clitocybe odora/Bull.:Fr./Kumm.
Clitocybe phyllophila/Fr./Kumm.
Clitopilus prunulus/Scop.:Fr./Kumm.
Collybla asema/Fr.:Fr./Kumm.
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Collybla butyracea/Bull.:Fr./Kumm.+ Collybia cirrhata/Schuin:Fr ./Kumm. , na jehllfií Po, 25.IX.1987,Léz.Collybla confluens/Pers.:Fr./Kumm.♦ Collybla cookel/Bres./J.D.Arnold,na rozpadlých zbytcích houby/?/,9.Vlil.1967,Sn.Collybla dryophlla /Bull.sPr./Kumm.♦♦ Collybla fuacopurpurea /Pera.:Fr./Kumm., vi nánosu listí Fa,29.XI,1963,5a.Collybia peronata /Bolt.:Fr./Kumm.Conocybe tenera/Schaeff.:Fr./Fayod 
Coprlnus aicaceua/Bull.:Fr./Fr.♦ Coprlnus xanthotrlx Eomagn., na zeni v Hatí Fa,21.VI.1962,Sm.♦ Crepldotus applanatus/Pers./Kumm.,n$ velmi trouchnivém kmeni Fa,12.IX.1954,Sm.Crepldotus varlabilis/Pers.:Fr./Kumm.Cýatoderma carcharlaa/Pera./Fayod Qystoderma granuloaum/Batsch:Fr ,/Feyod♦♦ Bntoloma byssisedum/Pers.:Fr./Donk,ve smíšeném detritu,10.VIII.1962,Lázn.

♦♦ Bntoloma cordae P.Karst, v nánosu listí Fa,7.VIII.1950,Sm.♦♦ Bntoloma sarcltulum KOhn. et Romagn. ex Orton, na zemi v listí,27.VIII.1950,Lézn.
Bntoloma nidorosum /Fr./Quél.
Flammulina velutipes/Curt.:Fr./Sing.
Oalerlna marginata /Batsch/Kňhn.

+ Oalerlna unlcolor/Fr./Sing. ,na ležícím kmeni Fa, 23.X.1962,Sm.
Qymnopilus hybridus /Fr.:Fr./Sing.
Gymnopllus 3aplneu3}'Fr ./R.Maire

♦ Gýroporus cýane3cens/Bull.:Fr./Quél.,ve smlSené hrabance,9.VIII.1943,Lázn.
♦ Hebeloma birrúa/Fr./Gill. , v nánosu listí,12.IX.1963,Sm.

Hebeloma sinapizans/Paulet ex Fr.PGill.
. ♦ Hohenbuehelia atrocoeruloa/Fr.:Fr./Sing..na lež.kmeni Fa,18.X.1953,Sm.
♦♦ ffydropus atrament.osus/Kalchbr,/Kotl.et Pouz.,na lež.kmeni Ab,31.X. 1954,leg.K,Kříž,det.Sm.

Mygrncybe conica/Scop.:Fr./Kumm.
ftygr phoropsis aurantiaca/Wulf.:Fr./R.Maire

♦ Hygrophorus eburneus/Bull.:Fr,/Fr., v list.hrabance,25.IX.1984,Lázn.
Mygrophorus olivaceoalbus/Fr.:Fr./Fr.

♦♦ Jfygrophorus poštarum Heim, v náno3u listí, 31.X. 1962,Lázn.
Bygrophorus puatulatua/Pers. :Fr./Fr.
Mypholoma capnoides/Fr.:Fr./Kumra.
Mypholoma fasciculsro/Huds.:Fr./Kumm.
Hypholoma sublateritium/Fr./Qué1.
Kuehneromyces mutabills/Schaeff.:Fr./Sing. et Smith 
Laccaria amethy3t.ea/Bolt. :Hooker/Murrill 
Laccaria laccata /Bull./Murr111

♦♦ Lectarius armeniacu Z.Schaefer, v listn. hrabance,2,X.1964,leg.Sm.,det Z.Schaefer 
Lactarlus aurantiacus/Pers.:Fr./S.F.Gray 
Lactarlus blennius/Fr./Fr.
Lactariu3 camphoratus/Bull./Fr.
Lactarlus mitisslmus/Fr./Fr.
Lactarlus necator/J.F.Gmelin:Fr./Pers.

♦ Lactarlus pallidus/Pers.:Fr./Fr. . v listn.hrabance Fa, 9.VIII.1950,leg. Sa.,det Z.Schaefer
Lactarlus pyrogalus/Bull.:Fr./Fr.

♦♦ Lectarius rubrocinctus Fr., v nánosu listí,14.IX.1960,leg. Sm.,det. Z.Schaefer 
+ lactarlus rugosus Velen., v nánosu listí,12.IX.1963,leg. Sm,,det. Z.Schaefer

Lactarlus subdulcis /Bull.:Fr,/S.F.Gray
♦* Lactarlus tithymallnus/Scop.:Fr./Fr. , v nánosu listí, 29.X.1993,leg. Sm.,det Z.Schaefer 

Eentinellus cochleatus/Pars.:Fr./P.Karst. ,na bázi suchého pahýlu Fa,25.VIII.1988,Lázn.
♦ Lentlnellus flabeliformi3/Bolt.. :Fr./Ito, na pařezu Fa,6.XI.l962m,leg. et det K.Koncerová

♦♦ Lent.lnus adhaeren3/Alb. et Schw. :Fr./Fr. ,na velmi trouchnivém pařezu Ab, 28. X. 1963, Lézn. ,rev.F.Kot.laba
Leplota clypeoloria/Bull.:Fr./Kumm.+ Leplota felina/Pers ./P.Karst. na inechatém kmenu Fa,30.IX.1962,Sm.

♦ Leplsta caespltosa/Bres./Sing. v nánosu listí,12.IX.1963,Sm.
Lepista nuda/Bull./Fr./ Cooke

♦+ Leucopaxillus gent.ianeus/Quél./Koti. ,v listn.hrabance,6.X. 1957,Lázn.
Iyophyllum connatum/Schum.:Fr./Sing.

♦ Lyophyllum ulmarium/Bull.:Fr./Ktthn.,na ležícím kmeni Fa,31.X.1954,Sm.
Macroleplota procera/Scop.:Fr./Sing.
Macrolepiot.a puellaris/Fr./Mo’ >r 
Macrolepiota rfiacodes/Vill./Sing.
Marasmius alliaceus/Jacq.:Fr./Fr.
Marasmius epiphyllus/Pers.:Fr./Fr.

+ Marasmius lupuletorum/Welnm./Bres.,ha listech Fa,22.VIII.1962,Sm.
Marasmius ramealis/Bull.:Fr./Fr.
Mara3mlu3 rotula/Scop.sFr,/Fr.
Marasmius wynnei Berk.et Br.

♦+ kacena alba Bres.,na mech.trouch.km.Fa, 17.VIII.1957,Lázn.
Mýcena alcalina/Fr.:Fr./Kumm.
Mýcena amicta/Fr./Quél.

+ Mýcena amygdalina/Pers./Slng., na pařezu Fa,3.X.1954,Sm.
++ Mýcena capÍllari3/Schum.!Fr./Kumm.,v listí Fa,l.XI.1961,Sm.
++ Mýcena cinerella P.Karst., v nánosu listí,1.XI.1961,leg.K.Kříž,det.¿.Kublfika
♦ Mýcena crocata/Schrad,:Fr./Kumm.,v listn. detritu,17*VIII.19575Lázn,

Mýcena epipterygia/Scop.:Fr./S.F.Gray
♦ Mýcena flavoalba /Fr./Quél. , na meohatém km. Fa, 17.VIII.1957,Lázn.

Mýcena galericulata/Scop.sFr./Quél.
Mýcena galopus/Per3.:Fr./Kumm.
Mýcena haematopu3/Per3. sFr./Kunua.

. ++ Mýcena niveipes Murrill.na pařez Fa.l0.X.1954,Sm.
♦ Mýcena pellanthlna/Fr./Quél., v lit n. detr. ,17.VIII.1957,Lázn.

Jfycen polygramma/Bull.:Fr./S.F.0ray
Mýcena pura/Pers.:Fr./Kumm.

♦ Mýcena renatl Quél.,na ležícím kmoni Fa,28.VII.1957,Lázn.
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+ tyčena rubroraarginata/Fr.:Fr./Kumm.,na trouch.pařezu Ab,20.VIII.1952,Lázn. 
tyčena aanguinolenta/Alb.et Schw.:Fr./Kumm. 
tyčena tintinabulum/Fr./Quél. 
tyčena viscosa/Secr./R.Maire

♦ tyčena vitilis/Fr./Quél.,v listn.hrab.,13.XI.1961,Lázn.
♦+ tyčena vitrea /Fr./Quél.,na větvičkách a v listí Fa,31.X.1954,Sm. 

tyčena vulgaris/Pers.:Fr./Kumm.
♦+ tyčena zephyrus/Fr.:Fr./Kumm.,v listí u báze kmene Ab.lO.X.1954,Sm.
♦♦ Omphalina offuciata/Fr ./GUI. ,na lež.km.Fa,30.V.1961,Sm.

Oudemansiella mucida/Schrad.sFr./Hoehn.
Oudemansiella platyphylla/Per#. sFr./Uóser 
Oudemansiella rad icat.a/Relhan:Fr./Sing.
Panellus mitis/Pers.:Fr./Sing.
Itanellus serotinus/Cchrad.:Fr./KHhn.
Panellus stypticus/Bull.:Fr./Kar3t.

♦ Panus rudis Fr.,na lež.kmeni Fa,17.VIII.1957,Lázn.
++ Panus tlgrinus/Bull.;Fr./Sing,na pařezu Fa,10.VIII.1957,Lázn.,řev. F.Kotlaba 

Paxillus involutus/Bat3Ch:Fr./Fr.
+ Paxillus panuoides/Fr.:Fr./Fr.,ležící kmen Abies alba,4.X.1940,Sm.
++ Phaeomarasmius muricatus/Fr./Eomagn.,na větvičkách Fa,12.VIII,1952,Sm.

Pholiota adiposa/Batschiffr./Kumm. ■ *
Pholiota aurivella/Batsch:Fr./Kumm.
Pholiota flamman3/Fr./Kumm.
Pholiota lenta/Pers.:Fr./Sing.

++ Pholiota spumosa/Fr./Sing.,na lež.kmeni Ab,10.X.1954,Sm.
Pholiota squarrosa/Mttll. :Fr./Kumm.
Phylloptopsis nidulans/Pers.:Fr./Sing.,na ležícím kmeni Fa,14.X.1967,Lázn.

♦* Phylloporu3 rhodoxanthus/Schw./Bres. , na zemi v listn.detritu,17.X.1963,leg.et det.J.Lazebníček 
♦♦ Fleurocybella Iignatills/Per3.:Fr./Sing.,na suchém pahýlu Fa,28.X.1967,Lázn.
♦+ Pleurotellus chioner.i/Pers. :Fr./Ktthn., na větv. Ab,10.VII.1954,Sm.
♦+ Pleurotellus candiS3imu3/Berk.et Curt./Sacc., na trouchn. kmeni Fa,12.VIII.1952,5m.

Pleurotus dryinus/Pers.:Fr./Kumm.
Pleurot.us ostreatus/Jacq.:Fr./Kumm.
Pleurotus pulmonarlus/Fr./Quél.
Pluteus atricapillus/Batsch/Fayod

+ Pluteus atromarginat.us Sing,:KUhn./=P.tricuspldatus Velen./,na pařezu Ab,30.IX.1962,Lázn.
Pluteus chrysopbaeus /Schaeff.:Fr./Quél.,na lež. kmeni Fa,10.X.1954,Lázn*

++ Pluteus drepanophyllus /Schulz.in Kalchbr./Slng.,na ležícím kmeni Fa,28.VI.1963,Sm.
+♦ Pluteus granulatus Bres.,na lež.kmeni Fa,11.VII.1961,Sm.

Pluteus nanus/Pers.:Fr./Kumra.
Pluteus pellitus /Pers.:Fr./Kumm.

♦ Pluteu3 petasatu3/Fr./GUI. ,na ležícím kmeni Fa, 20.VIII.1952,Sm.
Pluteus phlebophoru3/Dittm,:Fr./Kumm.

++ Pluteus pseudorobertl Moser et Stangl,na lež.kmeni Fa,20.VIII.1947,Sm.
++ Pluteus semibulbosus /Lasch in Fr./Glll.,na opadlé větvi Fa,30.IX.1967,Lázn.
+ Pluteus umbrosus/Pers.:Fr./Kumm.,na ležícím kmeni Fa,12.VIII.1952,Sm.

Porphyrellus porphyrosporus/Fr.in Fr.et HBl./Gllb.
Psathyrella candoleana/Fr. :Fr ,/R.líalre

++ Psathyrella gossypina /Bull.:Fr./Pears.et Dennis,na lež.kmeni Fa ,10.VII.1957,Sm.
Psathyrella hydrophila/Bull./R.Kaire 

+ Psathyrella obtusata/Fr./A.K.Smith, v listn.detritu,8.VIII.1957,lázn.
♦ Psathyrella sarcocephala/Fr./Sing., na ležícím kmeni Fa, 31.X.1954,Sm.
+ Psathyrella spadiceogrelsea/Schaeff./R.Maire,přl bázi kmene Fa,21.V.1950,Láz.

Pseudoclitocybe cyathiformis/Bull.:Fr./Sing.
+ Pe3upinatus applicat.u3/Bat3ch:Fr./S.F.Gray,na trouch,kment Fa,22.VIII.1963,Sm.

Rlpartites tricholoma/Alb.et Scgw.:Fr./P.Karst,v listn.hrabance,23.VIII.1907,Láz.
Ru33ula adusta Fr.
Russula aeruginea Lindbl.in Fr.

+ Russula amoena Quél.,v nánosu listí,20.VIII.1952,leg. et det.S.Jetmar 
Russula brevipes Peck 
Russula cyanoxantha /Schaeff./Fr.
Russula fellea/Fr.:Fr./Fr.

♦♦ Russula mairei Sin^., v nánosu listí,27.VIII.1940,leg. et det.J.Lazebníček 
+♦ Russula ob3cura Romagn. , ne zemi v listí,12.IX.1954,Sm.

Russula ochroleuca Pers.
♦ Russula palumbina Quél.,nn zemi v listí,22.VIII.1962,Láz,

Russula ve3ca Fr.
Schizophyllum comrauneFr.:Fr.
Stropharia aeruginosa/Curt.:Fr./Quél,

♦ Stropharia coronilla/Bull.:Fr./Quél. - v listn. hrabance,18.X.1953,Sm.
+ Stropharia hornemanii/Fr.:Fr./Lund. et Nannf.,v list.hrabance na koř.jehl.,11.IX.1987,Láz. 
+_T«liirocybe puť! ida/Fr./Moser, na jehličí v podmáč.3mrčině,10.X.1986,Láz.
+ Třlcholoa album/Schaeff.:Fr./Kumm., v listí pří trouch,km.Fa,11.IX.1907,Láz.,prav.totožná s násled. 
+♦ Tricholoma Ia3civum/Fr./Gill.,v nánosu listí,10.X.1954,Sm.

Tricholoma saponaceum/Fr./Kumm.
+ Tricholomopsis decora/Fr./Sing.,na ležícím kmeni Ab,30.IX.1967,Láz.
Tricholomopsis rutilans/Schaeff.:Fr./Sing.

++ Volvariella bombycina/Schaaff.:Fr./Sing.,v dutině živ.kmene Fa,10.VII.1957,Lázn.
Xerocomus badlus/Fr./KOhn.ex Gllb,
Xerocomus chrysenteron/Bull./Quél.
Xerocomus subtomentosus/L./Quél.
Xeromphalia campanella/Batsch/sFr./R.“aire
A P H Y L L O P H O R A  L E S

♦♦ Antrodia heteromorpha/Fr.:Fr./Donk,na lež.kmeni Ab, 7.IX.1966,Sm.
Antrodlella hoehnelli/Bres.In Hbhn./Niemelfl

+ Antrodlella semi3upina/Berk. et Curt./tyv. et Johansen,na lež.kmeni Fa,22.VIII.1962, Sm.
Bjerkandera adust.a /Willd.:Fr./P.Karst.
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Bjerkandera fumosa/Pers.:Fr./P.Karst.
+ Bondarzewla montana/Quél./Sing. ,na bázi suchého pahýlu Ab,17.VIII.1957,Láz.
Cantharellus t.ubaeformi3 Bull.jFr.
Cantharellula dmbonata/J.F.Gmel.:Fr./Slng.,v listn.hrab. 27.X.1957,Láz.

4+ Cerlporla purpurea/Fr./Donk,na lež.kmeni Fa,31.X.1954,Sm.++ Cerlporla viridans/Berk.et Br./Donktna trouch.lež.kmeni Fa,13.XI.1961, Srn.
+ Cerlporiopsis gllvescens/Bres.:Doman.,na lež.kmeni Fa,13.XI.1961,Sm.

Cerrena unicolor/Bull.:Fr./Murrlll 
Clavullna cinerea /Bull.:Fr./Schroet.
Clavulina rugosa/Bull.sFr./Schroet. _

+ Cliraacocyst.ls boreall3/Fr./Kotl.et Pouz.pařezu Ab,10.VIII.1957,Láz. .F.Kotlal
+♦ Cllmacodon septentrlonalis/Fr./Karst, na živém kmeni Fa,2-3 m nad terénem,10.VIII,1957,leg.LdzTTieT» 

Conlophora putanea/S'hum.:Fr./Karat.
++ Creolophus eirrhatus/Pers.:Fr./P.Karst.na živém kmeni Fa.31.X.1954mleg. et det.S.Jetmar 
++ Crlstlnia gallica/Pll./Jülich, na lež,kmeni Fa9.IX. 1948,Sin.
+♦ Crustomyces subabruptus/Bourd.et Galz./Jülich,na lež.kmeni Fa,20.IX.1962,leg. et det.Z.Pouzar 
+ Cýlindrobasidium evolvens/Fr.:Fr./Jülich,na lež.kmeni Fa,10.VIII.1957,leg. Láz.,det.F.Kotlaba 
++ Oýsto3tereum murraj.l/Berk.et Curt./Pouz.,na kůře lež.kmene Ab,9.VIII.1957,leg.Láz^det.Z.Pouzar 

Datronla mollis/Sommerf.:Fr./Donk.na lež.kmeni Fa.9.IX.1956,Sm.
+ Dentipellis fragilla/Pers.:Fr./Donk, na lež.kmenu Fa.9.IX.1956,Sm.

Fomes fomentarius /L./Fr.
Fomitopsis pinicola/Sw.:Fr./P.Karst.
Ganodertna applanat,um/Pers./Pat.

+ Gloeophyllum odoratum/Wulf.:Fr./Imazeki, no pahýlu Ab,26.X.1957,Lázn.
++ Bloeoporu3 pannocinctus/Eomell./J.Eriksson,lož.kmen Fa, 6.XI.1963,Sm.

Hapalopilus rutilans/Pers.:Fr./P.Karst.
Hericlum clathroldes /Pallas:Fr./Pera.

+ Hericlum erinaceus /Bull.:Fr./Pcrs.,na lež.kmeni Fa,30.IX.1967,leg. Láz., det F.Kotlaba
f,caput-medusae Nlkol.- 26.X.1958,leg. Láz.,det.F.Kotlaba

Heterobasidion annosus /Fr./Bref. 
ffydnum repandum L. 
týdnům rufescens Fr.

++ Hymnochaete mougeotli/Fr./Cooke, na opadlé větvi Ab,22.VIII.1962,leg. et det.J.LazebníSek 
+ Hyphoderma radula/Fr.:Fr,/Donk,na opadlé větvi Fa,1.V.1958,Láz.
+ Ejypoderráa setigerum/Fr./Donk,na lež.kmenu Fa,13.X.1984,leg. Láz.,det.Z.Pouzar 

Inonotus nodulosus/Fr./P.Karst.
++ Inonotus obliquus/Pers.:Fr./Pil..na ležícím kmenu Fa,28.VIII.1958,leg. et det.A.Černý 

Ischnoderma resinosum /Schrad.:Fr./P.Karst.
+ Laxitextum bicolor /Per3.:Fr./Lentz , na lež. km. Fa, 17.VIII.1957,leg.Láz.,det F.Kotlaba.
♦ Lenzites betullna /L./Fr.,na ležícím Fa,1.VIII.I960.Sin.
♦ Leptoporus mollis/Pers.:Fr./Pil. , na opadlé větvi Ab, 24.IX.1965,Sm.
++ Lopharia spadicea/Pers.:Fr./Boidln,na lež. km. Fa,20.VIII.1946,Sm.
++ Macrot.yphula flstulosa/Fr./Petersen, v listí a dBtritu,26.X.1958,Láz.
+ Meripllus gigant.eu3/Pers. :Fr./P.Karst. ,u baze kmene Fa, ,10.VIII, 1957,Láz.

Merulius aureus Holmsk.:Fr.
++ Hycoacla aurea/Fr./J.Eriksson et Pyv.na opadnuté větvi Fa,12,IX.1954,leg. et det.K.Kříž 

Peniophora incarnata/Fars.:Fr./P.Karst.
+ Phanerochaete affinis/Burt/Pram.,na ložícím km. Fa,22.VIII,1962,Sm.
++ Phanerochaete velutina/D.C.:Fr,/P.Karst.,na lež.km.Fa,22.VIII.1962,Sm.
+ Phelllnus punctatus/P.Karst./Pil.,na lež.kmeni Fa, 23.VI.1968,Láz.

Phlebia radiata Fr.
++ Phy3Ísporinus vitraeus/Pers.:Fr,/P.Karst.,na velmi trouch.kmeni Fa,25.IX.1984,leg.Láz.,det.F.Kotlaba. ♦+ PllcaturopsÍ3 crispa/Pers.:Fr./Heid, no opadlé větwl Fa,10.X.1954,Sm.
+ Polyporus badius/S.F.Gray/Schw., na pahýlu Fa.3.XI.1984,Láz.

Polyporus brumalis/Pers./Fr.
Polyporu3 ciliatus Fr.:Fr.
Pólypóru 3quamo3us Huds.:Fr.
Polyporus varius Pers.:Fr.

4 Poria lindbladii /Berk./Cooke,na lež.km.Fa, 28.X.1963,leg. Láz.,det.F.Kotlaba 
Po3tia coesia /Schrad.:Fr,/P.Karst.
Postia fragilis/Fr./Jülich 
Postia stiptica/Pers.:Fr./Jülich 
Postia tephroleuca/Fr./Jülich 
Schizopora paradoxa/Schrad.:Fr./Donk 

+ Sebacina incrustans/Pers.:Fr./Tul. na ležícím km.Fa,26.V.1957,Láz.
++ Serpula lacrymans /Wulf.:Fr./Sehroet.

Skelet.ocutis amorpha/Fr./Kot,l. et Pouz.
Sparassis erispa Wulf in Jacq.tFr.

4 Spongipellis delectans/Peck/Murrill,na lež.kmeni Fa,12.IX.1954,leg. et det.K.Kříž
+ St.eccherinum fimbriatum/Pers. :Fr./J.Eriksson,na lež. km. Ab, 28. X. 1963, leg. Láz., det .F.Kotlaba et Z.Pouzí 
Steccherinum ochraceum /Pera.:Fr.A3.F.Gray,na větvi Fa,28.X.1963,leg. Láz,,det F.Kotlaba 
Stereum abietinum /Pers.:Fr./Fr.,na lež. kmeni Ab,26.X.1958,leg.Láz.,det.F.Kotlaba et Z.Pouzar 
Stereum hirsutum/Willd.:Fr./Pers.

+ Stereum ochroleucum Fr.,na ležícím km.Fa, 26.V.1957.Luz.
Stereum rugosum Pers.iFr.

♦♦ Stereum subtoment.o3um Pouz. , na silné opadlé větvi Fu,26.V. 1957,leg. Láz.,det.Z.Pouzar 
Tramet.es gibbosa/Pers. :Fr./Fr.
Trametes hirsuta/Wulf.:Fr./Pil.
Trametes versicolor/L./Pil.

♦ Trichaptum abietinum/Pers.:Fr./Hyv.,na ležícím km. Ab,17.VIII.1957 leg. Láz.,řev.F.Kotlaba 
Trichaptuo fuscoviolaceum/Ehrenb.:Fr./Hyv.
Tyromyce3 mentschulensis /Pil.ex Pil./Bond. ,na lež. kmeni Fa,30.IX.1967,leg. Láz.,det. F.Kotlaba 
Addendum:
Daedaleopsis confragosa/Bolt.:Fr./Schroet.

P E P T E F O M Y C E T E S
* Tila .det. V. Holubová

idium brachiatum/Batsch:Fr./Petch,na starých zfiernalých plodnicích Hus3ula,26.X.l958,íeg.Lázi
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H B T E R O B A S I D I O M Y C E T E S
++ Aporpium caryae/Schw./Teixeira et Rogers,na ležícím kmeni Fa,29.VIII.I960 

Calocera eornea/Batsch:Fr./Fr.
Calocera viscosa/Pers.:Fr./Fr.
Dacryomyces stillatus NeestFr.

♦ Exidia glandulosa Bull.:Fr., na opadlé větvi Fa,27.X.1962,Sm.
Pseudohydnum gelatinosum /Scop.:Fr./P.Karst.
Tremella follaeea Pers.
Q A S T E B O M Y C E T E S
Cyathus striatus/Huds./Willd.:Pers 
lÿcoperdon perlatum Pers.:Pers.
I^ýcoperdon pyriforme Schaeff. :Per3.
Scleroderma citrinum Pers.
Sphaerobolus stellatus TodetPers.
A S C O M Y C E T E S  - DISCOMYCETES

+ Ascocoryne sarcoides/Jacq./Grove et Wilson,na ležícím kmeni Fagua,27.VIII.1943,Sm.
+ Bulgarie inquinans Fr., na opadlé větvi Fa,6.VIII.1949,báz.

Calycella citrina /Hdw.sFr./Boud.
++ Clorosplenium versiforme/Pers,/P.Karst. ,na lež. kmeni Fa, 27.VIII.1943,Sm.
+ Dasyscyphus bicolor/Bull.:Fr./Fuckel,na opadlé větvi Fa,21.V.1960,Šm.

Dasyscyphus virgineus S.F.Cray, na opadlých bukvicích,18.VI.1960,Sm.
+ Helotium serotinum/Pers.:Fr./Fr.,na ležící větvi Fa,1.XI.1961,leg. báz., det.M.Svřček 
+ Lachnea hystrix/Saut./Rehm,na opadlé větvi Fa, 27.VIII.1940,Sm.

Mitrula paludosa Fr.
♦ Neobulgaria pura/Fr./Petrák, na trouch.kmeni Fa,26.X.1958,báz.
++ Orbilia botuli3pora Höhn.,na lež.kmeni Fa,22.VIII.1962,Sm.
++ Orbilia luteorubella /Nyl./P.Karst, na trouch.kmeni Fa,9.IX.1961,Sm.

Peziza ampliata Pers.
+ Pustularia catinus/Holmsk.:Fr,/Fuckel,na zemi v příkopu,8.VII,1984,báz.
+ Fustroemia macrosporua/Peck/Kanouse, na trouch.kmeni Fa,5.VIII,1987,leg. Láz.,det.M.Svřček 

Scutellinia acutellata /./bambott.e
+ Scutellinia set.o3a/Neea/Larabott.e, na trouch.kmeni Fa, 22,VIII.1962,Sm.
♦♦ Scutellinia stenosperma be Gal, na buk. detritu,25.VII.1961,Sm.
++ Scutellinia umbrorum/Fr./Kuntze, na vlhké zemi u studénky,27.VIII.1940,Sm.
♦+ Tapesia fusca/Pers.:Fr./Fuckel,na opadlé větvi Fa,3.VI.19»0,leg.S,.,det.M.Svřček 
++ Velutaria cinereofu3ca/Schw./Fuckel, na opadlé větvi Fa,27.VIII.1940,Sm.
♦+ Vibrissea truncorum Fr., na větévkách ponořených ve vodě potůčku,21.VII.1940,Sm.

PYEENOMYCETES
Diatrype disciformls/Hoffm./Fr.
Eutypa spinosa /Pers./Tul. 
ifypoxylon fragiforme /Pera.:Fr./Kickx

++ Lasio3phaera hispida/Tode:Fr./Fuckel, na ležícím kmeni Fa,3.VIII.1958,Sm.
Nectria cinnabarina Tode:Fr.
Nemonia atropurpurea/Fr./Pouz., na ležící větvi Fa,29.VIII.1981,leg. M.Svröek 
Xylaria hypoxylon /b./Grev.
Ustulina deusta/Fr./Petrák 
Xylaria polymorpha/Pers,/Dumortier
M Y X O M Y C E T E S

+ Arcyria incarnata Pers.,na trouch.kmeni Fa, 9.IX.1988,Láz.
+ Gerat,tomyxa fruticulosa/MtUl./Macbr.var.porioides /Alb.et Schv/./bister,na opadlé větvi Fa,10.VIII.196. 

leg. báz..det.M.Svröek 
Fuligo sept.ica /b.///eber

++ Hemitrichla serpula/Scop./Rost.,na mech.pařezu Fa, 28»VII.1957,leg. báz.,det.M.Svröek 
Leiocarpus fragilis/Dicks./Rostaf 
iycogala epidendron b.

+ Tricharia botrytis Pera. var.flavicoma bister,na mech.kmeni Fa,27.XI.. 1 9 J , Sm.
+♦ Tricharia decipiens Pers.,na mechatém kmeni Fa, 27.XI.1961,5m.
++ Tricharia floriformis/Schw./bister,na mech. pařezu Fa, 27.XI.1961,Sm.
♦f Tricharia favoginea Pera., na mechatém kmeni Fa,27.XI.1961.Sm.
++ ■‘■richaria varia Pers., na mechatém kmeni Fa. 27.VIII. 1940,Sm.

Tubifera ferruglnosa/Batsch/Gmelin
Poznámka : Doklady sběrů jsou uloženy v mém vlastním herbáři, v herbáři dr.F.Šmardy /dne* většinou v 

v BRNM/,některé duplikáty pak v BRNM.PRM a ZMM Třebíč.
b i t e r a t u r a
ŠMARDA F./1942/:Výsledky mykologického výzkumu Moravy.Část I.Práce mor .přírod .Spol. 14/7/:l-41, Brno. 
ŠMARDA F./1944/:Vý3ledky mykologického výzkumu Moravy.Část II.Práce mor.přírod.Spol.16/13/:l-28,Brno.
Z U S A M M E N F A S S U N G
bÄZNlCKA 0.: Mykologlachc Untersuchungen des Urwaldes žákova hora /Mahren/ 1940 - 1988.

Im Beitrag wird das Ergebnis der mykologischen Untersuchungen des Urwaldes Žákova hora /810 m 
tt.M./ gebracht,die im baufe der Jahre 1940-1988 durchgeführt wurden.Al3 der grösste und am besten er
haltene Überrest eines natürlichen Waldbestandes der ehemaligen tiefen und undurchdringlichen Grenz
forsten,die in der Vergangenheit die Böhmisch-Mährischen Höhen bedeckten,wurde das Gebiet am 6.4.19r>4 
zum Naturschutzgebiet erklärt.

Das Schutzgebiet liegt auf dem Gipfel eines länglichen abgerundeten Bergkumm,der sich ln der 
nordweist.lich - südöstlichen Richtung erstreckt, teilweise auch auf mittel- bi3 stark geneigten
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I
 Abhängen mit südwestlicher Orientation. Das Klima des Urwaldes Ist kühl und feucht«mit relativer 

Luftfeuchtogkeit von 75-80 *,im Winter bis 90%.Dle Niederschlage betragen durchschnittlich 916 mm; 
die durchsiihlttliche Jahrestemperatur liegt um ♦ 5°C.

Vegetationsgemäss gehört, der Urwald in die Fichten-Buchen.Tannenstufe alt einer bunten Skala vor 
Waldtypen.Der felsige Uhtergrung ist petrographlsch von Zwelglimmergneiaen und Uagaatlten gebildet; 
der Boden ist. lehmig-sandig,locker,schuttlg,stark von Hümus durchsetst.extrem ungesättigt alt mittle
rer. Sorptlonskapazitüt.Er ist alt verschieden dicker Schicht von Detritus,Laub und Nadeln bedeckt.

Die Pilzflora des Schuttgebietes bildet eine zahlenmässlg starke Gruppe geläufiger Makromyzeten 
/ohne Bezeichnung in der Liste/, die Arten alt /♦/ bezeichnet koaaen swar vor,aber wegen ihrer spe- 
zielen Ansprüchen weisen sie eine verschiedentlich lange Absens au«.Die Arten alt /♦♦/ bezeichnet 
sind entweder sehr selten oder wurden sie ln der letzten Zelt nicht aehr bestdttlgt. Das Vorkommen 
von Pilzen wird ln der Gegenwart durch verschiedene ungünstige Ursachen beeinflusst, vor allen durch 
das Altern und Zerfall des Urwaldes,durch das massenhafte Füllen von alten und durch parasitische 
Pilzarten befallene Buchen und *ergahorne und durch die erhühte Insolation des Bodens,Die Tennen 
sind wegend der ausblelbenden Verjüngung schon vfilllg verschwunden. Die Erwärmung and Austrocknung 
der Humusschicht einschliesslich liegender Stämme wirkt sich auch negativ aus.

Der Autor hat das Vorkommen von Nakronyzetea seit 1943 regelm't.taig verfolgt, die ganze Vegeta
tionszeit hindurch,am meisten jedoch la August bis Oktober, und zwar ln 348 Exkursionen.Da bisherMkeine zusammenfassende Übersicht der Pilzflora dieser bedeutenden Lokalltüt gegeben hat«ist die
sen Beitrag als eine Orundlnventarlslerung und Ausgangspunkt für eventuelle weitere Arbeiten zu be
trachten.



P f t f S P f i V E K  K M Y K O L O G I C K É  C H A R A K T E R I S T I C E  T E P L O M I L N Ý C H
D O U B R A V  U U C E L  /okr.NYMBURK/

Svatopluk S o b e k ,  Ca.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV

Teplomilné óoubravy v sev.části okresu Ityinburk představují lesní porosty.ležící na pleistocénní 
jizerské terase a na 3vrchnoturonských svazích terénního hřbetu mezi obcemi Studce a Moely.Jsou sou 
částí rozsáhlého lesního komplexu,rozprostírájícího 3e od Vlkavy přes Jabkenlce,Dětěnice,Rožčolovice 
a Kopidlno až po Městec Králové. Teplá a slunná poloha převážně jižních a jihovýchodních svahů v nit 
ké nadmořské výšce/2 0 0 -2 5 7 m n.m./ a výhřevný geologický podklad /silně vápnité písčitoslínlté opuky 
vytvářejí příznivé podmínky pro výskyt teplomilných rostlinných společenstev.Ta jsou nejlépe vyvinu
ta v k.ú.Mcely,lesní odd.Velký les/traí Hoření Čtvrtě,Svatá Trojice a kopec Zaječák,částečně v trati 
Horní Jizera/, odkud pocházejí nálezy.uvedené v této práci. Jde předevéím o fragmenty teplých pon- 
tických hájů ve svazu Quercion pubescentis petraeae Br.-Bl.,kdysi v této oblasti mnohem více rozšiře 
ných.Jejich stromové a keřové patro tvoří quercu3 petraea a Q.robus s přimíšených Carpinus betulus, 
Acer campestre,A.platanoides,A.pseudoplatanus,Ulmus carpinifolio,Tilia cordat.a.Corylus avellana a 
často Swlda sanguinea.Pozoruhodné jsou víceméně statné výstavky Quercus pubescens,který se zde vys
kytuje porůznu ještě v křovité formě a mohutné exempláře dřínu/Cornus mas/,jeden exemplář asi 200r. 
starý; v podrostu na okraji porostu se objevuje Viburnum lantana,Prunus spinosa.Frangula alnus a 
Sambucus nigra. K význačným řádovým a svazovým druhům,jako je íýrethrum corymbosum.Clematis recta, 
Vincetoxicum hirundinaria,Margarospermum purpurocoeruleum,Melica pieta,Melittis melissophyllum,Rosa 
gallica,Geranium sanguineum,La3erpitium pruthenicum,přistupuje v bylinném patře především bohatý sor 
tlment vstavačovitých rostlin/zejména Cephalantheru damasonium,C.rubra,Cypripedium calceolu3,Epipac- 
tis helleborine,E.mlcrophylla - na jediné doložené lokalitě v Cechách,E.muelleri,E.purpurata,Platan- 
thera bifolia a Corallorhiza trifida/; z dalších význačnějších rostlin pak také Polygonat.um odoratum 
Ranunculus polyanthemos,Trifolium alpestre.Vicia pisiformis,vzácně Gentianopsis cillana,Lilium mar- 
tagon,Digitalis grandiflora,Lavatera thůringiaca,Vicia dumatorura aj. Kromě toho zde ro3te řada druhů 
ostřic - ze vzácnějších např. Carex dlgitata,C.michelii,C.montana a C.uinbrosnjz prvků podhorní květe 
ny se na tomto území vyskytuje Galium rotundlfolium.Sanicula europaea,Sambucu3 racemosa,Senecio fuch 
sii a vzácně Potentilla anglica. V místech,kde vyvěrají a rozlévají se po strání prameny jsou vlhčí 
háje s olší a lípou.Jarní aspekt se v těchto místech vyznačuje bohatými porosty Leucojum veSium.

Přírodovědeckou hodnotu teplomilných doubrav v 3ev.části okresu Nymburk zvýrazňuje i jejich ny- 
koflorlstická charakteristika,vyplývájící z uykofloristického průzkumu,kterému jsem v letech 1948 - 
1988 /tedy v období posledních 40 let/ věnoval celkem 38 příležitostných exkurzí. Výsledkem tohoto 
dlouhodobého výzkumu bylo zjištění 212 taxonů hub,význačných pro toto stanoviště.Jejich soupis se 
stručnou lokalizací je uveden v závěrečné části tohoto sdělení. Z důvodů přehlednosti jsou jména hub 
v rámci použitých systémů - Moserova /1978/ a Jlllichova/1984/- řazena abecedně /včetně některých ú- 
prav provedených recenzentem F.Kotlabou-pozn.red./.Kromě jediného nálozu /Kotlaba 1975/ nebylo doau) 
nic z tohoto území publikováno.Pokud není u citovaných nálezů uvedeno jméno sběratele, jde o mé vlast 
ní nálezy. Data sběrů představují data prvních nálezů v území.

Vzhledem k nesporné botanické hodnotě tohoto komplexu přirozených hájových společenstev jsem 
již v r.1956 podal návrh na jejich ochranu podle zákona č.40/1956 Sb.Jeho odbornou oprávněnost po
suzovala v r. 1962 pracovní skupina Střediska 3t.památkové péče a ochrany přírody Středočeského kra- 
je/ing.M.Homoláč a dr.J.Ceřovský,CSc./.která konstatovala,že 1 přes určité hospodá k̂é narušení se 
jedná o velmi hodnotné území a doporučila uvažovat o zřízení rezervace /Čeřovský J.et HoraoláČ M. 
1963/. K realizaci tohoto návrhu v důsledku zdlouhavého vyhlašovacího řízení u rozhodujících insti
tucí však bohužel nedošlo. Teprve po 12 letech, v r.1984 se navrhované území stalo znovu předmětem 
šetření; odborná komise,kterou tvořili zástupci SSPPOP Středočeského kraje.SĎPPOP v Fráze a okresní
ho výboru v Nymburce,povážujo stanoviště “Na čtvrtích" v k.ú.Mcely/okr.Nymburk/ za unikátní ekosystéi 
celostátního významu pro výzkum a dokumentaci ve více přírodovědných oborech /Knížetová L..Pecina D. 
et Pivničková M 1987/ a znovu zde doporučila zřídit státní přírodní rezervaci.

K tomu došlo konečně po dalších pěti letech /tedy po 33 letech od podání původního návrhu !!!!/ 
kdy plenární zasedání ONV v Nymburce dne 23.6.1989 se usneslo vydat podle §6 a §8 Zák.č. 40/1956 Sb. 
o státní ochraně přírody a dle § 30 odst. 2 písmeno o/ Zákona č. 69/1967 Sb. o národních výborech 
obecně závazné nařízení.kterým se určuje lokalita "Na čtvrtích"zu chráněný přírodní výtvor.ze jménu

společenstva kamejkových habrodřínový doubrav, doubrav s mochou bílou a jasanových pramenlštních
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olšin s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných druhů,jako např.bledule jarní.kruštíku drobno- 
listého a dalších hájových a vstavačových rostlin.

Chráněné území "Na čtvrtích" tvoří část lesního komplexu severně mezi obcemi Mcely a Stude« na
k.ů.Mcely na parcelách popisné číslo 856,857,859,862/1,862/2,863/3,064,865/1 část,865/4 část,866,
867 část,869,870,872 část,867,Čó3t,877 část,881,883 a 884.Je vymezeno lesními porosty 24C,D,25 C,
26 A část,C,D část,E a bezlesím 84,85,06 a 88 na polesí Lodce.LHC Loučen,lesní závod Nymburk.Celko
vá výměra činí 95,29 ha.

Knížetová L.,Pecinn P. et Pivničková M./1987/ v citované zprávě o prověrce maloplošných chráně
ných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji píší:"Je samozřejmé,že se s postupujícím vědeckým 
výzkumem i s důkladnější znalostí terénu bude 3ÍÍ chráněných území i nadále obohacovat o cenné feno
mény,které j3ou v současné době neznámé".Jedním z nich je jistě i mykofloristická charakteristika 
stanoviší,která nutno územně chránit,’ta bohužel bývá u nás jen zřídka brána v potaz při návrhovém 
řízení'.'Předložená práce je takovým příspěvkem k mykologickému hodnocení lokality.

Soupis hub, zjištěných v letech 1948 - 1987 v teplomilných óoubravách u Mcel /okr. Nymburk /

S p h a e r i a l e s
Hypocrea lactea Fr.:na kůře Quercus petraea,8.VIII.1982.
H e l o t . i a l e s
Ascocor.yne sorcoides /Jacq./Oroves et Wilson: na spadlé březové větvi v SZ části náleziště,4 ex., 

17.X.1970.
Encoella furfuracea/Roth./Karst.: na odumřelé větvi Corylus avellana ve střední části naležiště,

¿5.V.1980.
P e z i z a l e s
Pezlza veslculosa/Bull.:Fr./Le Gal: na jílovité půdě pod lískami v horní partii,30.V.1961 
Helvella cphlpplum Lév.:na jílovité půdě pod lískami v horní partii,30.V.1961
Helvella mncropus/Pers.:Fr./Karst.rroztroušeně po celém stanovišti,nikoliv však vzácně,10.IX.1966. 
Morchella esculenta Pers.:na světlých okrajích porostu roztroušeně,25.IV,1986.
Otldea onotlca/Pers.:Fr./ :porůznu,hlavně v horních partiích celého stanoviště, 26.VIII.1961.
A p h y l l o p h o r a l e s
Cantharellus clbarlus Fr.¡místy v houfech, fruktíflkuje periodicky,26.VII.1987.
Cantharellu3 pallens Pilát: v SZ části stanoviště,jednotlivě,vzácně,11.IX.1977.
Cantharellus tubaeformls Fr.:na trouchnivém pařezu ve střední části stanoviště,1 ex.,3.VII.1971.
Chrlstlansenia mycetonhlla /Peck/Ginns et Sunhede: na plodnlcích Collybia dryophila,vzácně,12.VII.

1955.
Clavulina cinerea/Bull.:Fr./Schroet.: ve vysokém dubovém porostu v horní partii stanoviště při lesní 
Clavulino cristata/Holmsk.:Fr./Schroet.¡porůznu po celém stanovišti,17.VIII.1954.
Craterellus corriucoploldes/L./Pers.¡dost hojně po celém stanovišti,zvi.na vlhčích místech,často ve 

velkých houfech. 25.VIII.1961.
Daedalea quercina/L./Pers.¡na pařezech listn.stromů roztroušeně,17.VIII.1954/spolu s K.Kultem/.
Daedaleopsis confra^osa/Bolt.¡Fr./Schroet.¡v záp. a stř.části stanoviště na odumřelých větvích bří- 

zy,3•VII.Í97Í.
Fistullna hepatlca/Schaeff/:Fr.¡na bázi živých Quercus petraea roztroušeně,od r.1943 každoročně. 
Fomes fomentarlus/L, ¡Fr ./Fr. ¡ na kipeni lípy vz. ,11.VII.1988.
Fomlf opsls plnlcola/Sow. ¡Fr ./P.Kar3t.. ¡na kmeni břízy ,30.VI.1988,leg. J.Hejsek.
Hapalopllus rutilans/Pers. ¡Fr./P.Xarst.. ¡po celém stanovišti na "dubových /Q.petrueu/ a březových/B. 

pendula/ větvích roztroušeně, 26.VII.1987.
Hvdnum rufescens Fr.¡porůznu ve vysokém doubí v horních partiích stanoviště a roztroušeně ve všech 

vyášíchdlibových porostech 3měrein k Loučeni, 10.IX. 1961.
Phelllnus t,orulosu3/Pers ./Bourd .et Galz.: na bázi kmenů a kořenech dubu zimního /Q.petraea/,11. IX. 

1970, v záp.části stanoviště /Kot.laba 1975/.
Phaeolus schwelnitzll/Fr./Pat.¡na pařezu Carpinus betulus,26.VII.1987.
Pseudocraterellu3 cinereus/Pors.¡Fr./Kalamees: v horní partii stráně nad Alnetem v Z.části stano- 

viště,11.IX.1970.
Pvcnoporus clnnabarlnus/Jaco.:Fr./P.Karst.¡na odumřelých větvích břízy/B.pendula/,vzácně,30.VII.1986
Ramarla formosa/Fr./Ouél.¡vysoká doubrava v horní partii stanoviště/spolu s Boletinus cavipes/,po- 

různu,26.VIII.1961.
Sarcodon lmbrlcatum/L.¡Fr./P.Karst.: dosti hojně,výlučně jen v listn.partiích stanoviště,26.VITI.196: 
Schlzopora paradoxa/Schrad.¡Fr./Ponk¡na odumřelých dubových/Q.peruea/v' /ích.porůznu, 31.VII.1948. 
Stereum gausapatum/Fr ./Fr.: na bázi Quei uus petraea v SZ části stanoviště,11.X.1970.
Tyromyce3 balsameus/Peck/Murr111: na pařezu Quercus petroea na pasece v trati "Horní Jizera,17.X.197<
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A u r i c u l a r l a l e s
Hlrneola aurlcula-.iudae/Bull.:Fr./Berle.:na odumřelých větvích liatn. dřevin,dosti vzácní,30.V.1961.

T r e m e l l a l e s
Tremella meaenterlea Retz.:Fr.: na odumřelé větévce dubu /Q.petraea/ porůznu,3.VII.1971.

B o l e t a l e s
Boletlnus cavlpes /Opat./Kalchbr.:při lesní cestě ve vysoké doubraví v horní partii stanoviStě pod 

modříny porůznu, 26.VIII.1961, jinak po celém stanoviStě roztrouSeně; 1.X.1988.
Boletus aereus Bull.iFr.ina slunci silně exponované suíovó stránce ve společ.Quercus pubescens a Li- 

gustrum vulgare,a dále roztrouSeně po celém stanovišti,26.VIII.1961.
Boletus apnendlculatusSchaeff.: pod Sípáky /Q.pubescens/ 1 ex. ,17.VIII.1954.
Bolet.us calopus Fr.:porůznu ve střední části stanoviště,2.IX,1961.
Boletus ervthroDus /Fr.:Fr./Krombh.:ve stř.části stanoviště pod Q.pubescens,1 ex.,7.VIII.1955,leg.

K .Kult. ^
Boletus fechtnerl Velen.:vysoká doubrava nad pasekou ve V části stanoviště.l ex.,10riX.1961, leg. 

Hana Šebková
Boletus impolltus Fr.: v řídké dubohabrové doubravě, 2 ex.,10.VIII.1954.
Bolet.us lurldus Schaeff. :Fr.:porůznu na celé ploše stanoviště ,17.VIII.1954.
Boletus Dinonhilus Pil.et ^erm.:vzécně v nízké doubí s přimíšenou borovicí v horních partiích stano

višti ,26 .VÍII.1961 .
Boletus radlcans Pers.:Fr.:v JZ části stanoviště u napajedla v údolním zářezů mezi tratí Zaječák a 

Sv.Trojice vzácně,26.VIII.1961.
Boletus rcglus Krombh.:s3utové 3trénka v dubovém porostu kopce Zaječák,2 ex.,7.VIII.1955.
Bolet.us retlculatus Schaeff.: na 3t.ejných místech jako B.aereus .vzácně, 26.VIII.1961.
Boletus rhodonurpureus Smotl.:v JZ části stanoviště u napajedla v údolním zářezu mezi tratí Zaječák 

a Sv/Brojíce,vzácně, 7.VIII.1955.
Boletus rhodoxanthus /Krombh./Kallenb,: v kamejkové doubravě v již.čá3t.i stanoviště,vzácně,7.VIII.

Bolet.us sat,nna3 Lenz:suchá sut.ové stránka kopce ''a ječák,vzácně ,18.IX,1949./Pilát 1951,foto 61 b,chyh 
nŠ lokalizuje tento nález jako "z Nymburka"/.

Lecclnum aurantlacum/Bull./S.F.Gray: pod břízami v horní partii stanoviště, 7.VIII.1955.
Lecclnum crocipodlum/Let./Watllng:porůznu po celém území lokality,7.VIII.1955.
Leccinum grlseum/Quél./Slng. :roztlč>ušeně v listn. společenstvech,zejm.ve střední části stanoviště,

7.VIII.1955.
Leccinum querclnum /Pilét./Pilát. :na okraji řídkého doubí v trati Zaječék,l ex., 17 .X.1970.
Lecclnum sacabrum /Bull.:Fr./S.F.Gray:ve všech částech stunoviště,kde se vyskytuje bří za,porůznu,

26.VIII.1961.
Pulveroboletus gentllis/Quél./Sing.:na okrqji řídké doubravy u lesní cesty v horní části údolního 

zářezu mezi tratí Zaječák a Sv.Trojice,2 ex.,11.IX.1970.
Sulllus trident.lnus/Bres ,/Slng; :lesní tra{ Zaječák,listn.les /db,bř/s vtroušeným modřínem a borovicí, 

cca 40 ex.,10.IX.1966; tamtéž 38 ex.,1.X.1988.
Xerocomus badlus/Fr./Kůhn. ex Gilb. :pod borovicemi v horní partii stanoviště, Viojně, 26. VIII.1961.
Xerocomus chr.ysenteron/Bull./Quél.:hojně ve všech listnatých společenstvech stanoviště,26.VIII.1961.
Xerocdavis subt.omento3us /L./Quél.:na stejných místech jako předchozí ,26.VIII.1961.
A g a r i c a l e s
Agarlcus arvensis sensu Pilát: v řídkém dubovém porostu v horní partii stanoviště porůznu,9.X.1976.
Agarlcus arvensls var.macroleols Pilát, et Pouzar:pod keři Crataegus sp. ve střední části stanoviště 

/trat Sv.Trojice/ vzácně,11.IX.1976.
Agarlcus sllvatlcus Schaeff.:v SZ části stanoviště porůznu,18.X.1952.
Agarlcus sllvlcola /Vltt./Sacc.:vysoká doubrava v horní purtii stř.části st.unoviátě v trati Sv.Trojí 

ce porůznu,2.IX.1970.
Agrocybe praecox/Per3.:Fr./Fayod:po celém stunovišti hojně,19.VI.1971.
Amanlta cltrlna/Schaeff ./Per3 .:porůznu v list.společenstvech stanoviště, 17 .VIII. 1954 /v nízkém doubí 

v horn1 partii stanoviště vzácně též var.alba Price, 26.VIII.1961/.
Amanlta fulva/Schaeff./Pers.:na stejných místech jako předchozí,26.VIII.1907.
Amanlta gemmat.a/Fr./Qlll.:porůznu v listn. společenstvech stanoviStě,17.VIII.1952.
Amanlta rubescens Pers./:Fr./: tamtéž,dosti hojná,17.VIII.1952.
Amanlta vaglnata/Bull.:Fr./Vltt./Inci.var.plumbea/Schaeff./Fr./:ve všech společenstvech stanoviště 

velmi hojně, 18.X.1952.
Armlllarla mellea agg.: na pařezech a mrtvém dřevu hojně,17.VIII.1954,leg. K.Kult.
Armillaria mellea/Vehl. :Fr ./Kumra. ve spodní čést.i trati Gv.Trojice vzácně, 1 .X. 1988.
Calocybe gambosa/Fr,/Donk:na úpatí kopce Zaječák v GZ části stanoviště,67 ex.v čarodějnértikruhu,21.V.

1971.
Clltocybe cerru3ata/Pr /ifnmm. ;v hor.partiích celého stanoviště roztrouš. , 17.X. 1970,leg. K.Kult.
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Clitocvbe clavipes/Per3. ¡Fr./Kumm. ¡\ilistn. společenstvech po celém stanovišti porůznu.17.X.1970.1eř.
K.kult. A

Clltoc.vbe ditopa/Fř./Gill.¡ve vys. doubraví s přimíšeným modřínem a borovicí v horní partii kopce 
Žaječák vzácně,17.X.1970.

Clitocvbe glbba/Pers.:Fr./Kumm: SZ část stanoviště /hl.kopec Zaječák/,hojně,7.VIII.1955.
CllŤocybe lnornata/Sow.:Fr./GUI.:v záp. a již.části stanoviště/hl.kopec Zaječák a tra? Sv.Trojice/ 

porůznu,17.IX.1977.
Clltocybe odora/Bull. :Fr./Kumm. '.porůznu po celém stanovišti ,26.VIII.1961.
Clltopllus prunulus /Scop.:Fr./Kumm.:porůznu po celém stanovišti,17.VIII.1954,leg. K.Kult.
Collvbla acervata/Fr./Kumm.¡hojně ve všech partiích stanovišti,17.VIII.1954/3polu s K.Kultem/.
Collvbla bresadolae/Kůhn.et. Romagn./Sing.:v horní partii les. trati Sv.Trojice,1 ex.,17.X.1970,leg.

K.Kult.
Collybla but.yracea /Bull.:Fr./Quél. var.asema Fr.:Ve všech list.partiích stanoviš? dosti roztroušení 

17.X.1970.
Collybla dr.yophlla /Bull.:Fr./Kumm.: tamtéž,17.X.1970 /spolu s K.Kultem/.
Collybla fusipes/Bull.:Fr./Quél.:na dubových pařezech ve všech partiích stanoviště porůznu,10.IX.196 
Collybla maculaf.a/Alb.et Schw.¡Fr./Kumm.¡v dubových porostech porůznu,17.X.1970.
Collybla peronata/Bolt.:Fr./Kumm.:SZ část stanoviště/kopec Zaječák/ a tra? Horní Jizera,porůznu,17. 

X.1970.
Coprlnus dlsseminatus/Pers.:Fr,/S.F.Fray:v horní části trati Horní Jizera,na spáleništi v rozorané 

holině" porůznu,17.X.1970,leg. K.Kult.
Cor*lnarlus albovlolaceus /Pers.:Fr./Fr.:vysoký dubový porost na rozhraní tratí Zaječák a Horní Jize 

ra u pařezu /2 ex./,17.VIII.1964,leg. K.Kult.
Cor+lnarlus anomalua/Fr.,:Fr./Fr.: kopec Zaječák v SZ části stanoviště,1 ex.,17.X.1970,leg.K.Kult. 
Cortlnarlus bulllardl /Pers.:Fr./Fr■: v list«.a smíš.partiích porůznu.17.VII.1954.
Cor+inarlus candellaris ' Fr.:Fr./:na již.svahu trati Sv.Trojice porůznu,10.IX.1977.
Cor*l-narius coerulescens/Schaeff.¡Fr./:na .iílovité půdě sutových st.ráněk pod list.keři /db.ln/ vzác-
----------H?7707l97b:-------
Cor+inarius colus Fr.tpod vtroušenýml borovicemi vzácně,17.VIII.1954.
Cortlnarlus cotoneus Fr.: tamtéž jako C.coerulescens,17.VIII.1954.
Cortlnarlus elegantlor Fr.:v údolním zářezu mezi tratí Zaječák a Horní Jizera, 4ex., 17 .X.1970, /spolu 

a K.Kul+em/.
Cortlnarlus fulgens /Alb.ot Schw./Fr.sensu Cooke:v nízkém list.lese porůznu,17.VIII.1954.
Cortlnarlus hlnuIeus/Sow./Fr.:v SZ a Z části 3tanoviště/hl.kopec Zaječák/dosti hojně,17.X.1970. 
Cortlnarlus lnfractus/Pers. :Fr./Fr.¡tamtéž,porůznu,17.VIII.1954.
Cortlnarlus nemorensls/Fr./Lange:na stanovišti porůznu,17.VIII.1954.
Cortlnarlus orlchalceus/Batsch:Fr.¡okraj dub.lesa a leaní cesty na kopci Zaječák,26.IX.1982.
Cor*lnarlus purpuraacens/Fr ./ Fť.¡v dubovém porostu v trati Sv.trojice.vzácně,17.VIII.1954.
Cortlnarlus raphanoldes/Pers.¡Fr./Fr.: v dubovém porostu s přimíšenou břízou ne rozhraní kopce Zaje- 

Čák a trati Horní Jizera,2 ex. ,17.X.1970.
Cortlnarlus rufoolivaceus/Pers.¡Fr.t na kopci Zaječák,3 ex.,17.X.1970.
Cortlnarlus torvus/Fr.¡Fr./Fr.¡ v llstn porostech porůznu,11.VII.1954.
Cortlnarlus trivlalls Langem listn.porostech kopce Zaječák a trati Sv.Trojice porůznu,11.IX.1977. 
Cortlnarlus venetus/Fr.:Fr./Fr.¡tamtéž,porůznu,10.IX.1 966.
Cystoderma amlanthlnum/Scop.¡Fr./Fayod:v horní partii kopce Zaječák,porůznu,17.X.1970.
Cystoderma clnnffbarlnum/Alb.et, Schw./Fayod: na rozorané holině lesní trati Horní Jizera,porůznu ,17.

X.1970.
Cystoderma granulosum/Batsch:Fr./Fayodi na kopci Zaječák a v trati Horní Jizera.porůznu,17.X.1970. 
Dermocybe phoenlcea/Bull./Moser¡ ve smíšených porostech stanoviště porůznu,17•i\.1977.
Entploma nldoro3um/Fr./Quél.;v J části stanoviště u napajedla v údolním zářezu mezi tratí Zaječák a 

Sv.Trojice,2 ex.,3.VII.1971.
Bntoloma rhodopolium /Fr.¡Fr./Kummer: místy pospolitě,9.X.1976.
Balerína hypnorum/Schrank:Fr./Kühn.¡v mechu na okrajIhodřínového porostu v horní části trati Zeječák 

pórůznuTÍT.X.1970,log. K.Kult.
Galerina mnioDhlla/Lasch¡Fr./Kühn.: v mechu v horní partii trati Horní Jizera porůznu.17.X.1970.le«. 

K.kult.
Hebeloma crustul .niforme/Bull/Quél.¡po celém stanovišti velmi hojně,18.X.1950.
Hebeloma slnapizans/Peul.:Fr./ G U I .¡v šípálcové doubravě v trati Sv.Trojice porůznu,17•VIII.1965. 
Hebeloma sinuosum /Fr./Quél.¡tamtéž,1 ex.,17.X.1970.
Hohenbuehella atrocoerulea/Fr./Sing.¡na odumřelých větvích listn. dřevin pod povrchem půdy na 3u?o- 

vých stránkách v trati Sv. Trojice,vzácně,26.VIII.1961.
Hohenbuehella geogenla/Fr,¡Fr./Slng.¡na bázi keřů Swida sunguinea v trati Sv.Trojice,6 ox.,10.IX.196' 
Hohenbuehella pet,aloides/Bull. ¡Fr./Schulzer ¡kopec Zuječák,l ex. ,1 /. VIII.1958,leg. K.hult.
Hygrocybe cocclnea/Gchaeff.¡Fr./Kumm.¡7.VIII.1955/spolu s K.Kultem/.
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Hygrophorus arbustlvus/Fr./Fr.;v plástovém společenstvu na okraji lesního odd.,dost hojně,16.X.1952. 
Hvgrophorus chrysodon/Batach/Fr.:pod lipami porůznu,17.X.1970,leg. K.Kult.
Hygrophorus cossus/Sow./Fr.:na slunci silně exponované autové stránce ve společnosti Quercus pubes- 

cena a Ligustrum vulgare,26.VIII.1961.
Hygrophorus mellzeus /Fr.:Fr./Fr.: tamtéž pod břízami vzácně,26.VIII.1961
Hygrophorus penarlus Fr.:kopec Zaječák,na horní části JZ svahu pod modříny,17.X.1970,leg. K.Kult. 
Hygrophorus pofitarum Heim:kopec Zaječák,záp. část území.porůznu,2.IX.1970.
Hygrophorus russula /Schaeff.:Fr./Quél.:po celém stanovišti/zvl.v Z části/ roztroušeně,vždy vfiak ve 

více exemplářích,2.X.1963.
Hypholoma sublaterltlum/Fr,/Quél.:na pařezech velmi hojná,17.VIII.1958.
Inocybe cervlcolor/Pers./Quél.¡pod keři lísek a lip v horní partii území na jílovité půdě/spolu s 

Í.patouillardil/,30.V.1961.
Inocybe fastiglata/Schaeff,/Quél.¡porůznu pod duby,17.VIII.1954.
Inocybe godeyl GUI.: tomtéž,7.VIII.1955.
Inocybe lacera /Fr./Kíiihm. :na lesní cestě na hranici trati Hor.Jizera,1 ex.,17.X.1970.
Inocybe patoulllardil Bre3.:pod keři Corylus avellana,Tilia cordata a Quercus pubescens v horní par- 

tii vizemi na jílovité půdě hojně, 30.V.1961,a ve spodní části trati Sv. rojíce vzácně,1 ex.,
1.X.1988.

Inocybe petlglnosa/Fr./GUI.:kopec Zaječák,Z stráň,10 ex.,17.X.1970.
Laccarla amethystea/Bull./Murrlllipo celém území velmi hojně, 26.VIII.1961
Laccarla blcolor/H.Malre/P.D.Orton; na okraji dub.lesa v horní partii trati Horní Jizera,1 ex.,17.X-

W jW .
Laccarla proxlma /Boud./Pat.:lesni trat Sv.Trojice.většinou na obnažených půdách/paseky,lesní cesty 

apod./roztroušeně,10.IX.1977.
Lepiota clypeolarla/Bull.:Fr./Kumm.: v nízkém dubovém porostu v horní partii stanoviště,26.VIII.1961 
Leplota oreadiformls Velen.¡lesní cesta trat Sv.Trojice,1 ex.,18.X.1982.
Leplsta inverza/Scop.¡Fr./Pat.¡kopec Zaječák a lesní trat Horní Jizera dosti hojně,17.X.1970.
Leplsta lusclna/Fr.¡Fr./Slng.¡na rozorané holině v horní partii stanoviště vzácně,17.X.1970.
Leplsta nebularls/Batsct^Fr./Harmaja¡pod keři na celém stanovišti hojně,17.X.1970/spolu s K.Kultem/. 
Leplsta nuda/Bull.¡Fr./Cooke¡roztroušeně po celém území,na jedn.lokalitách vždy hojně,17.X.1970. 
Marasmlellus ramealls/Bull.¡Fr./Sing.¡na mechatých bazích dubů a na spadlých větvích hojně,12.VI.197 
Marasmlus rotula/Scop.¡Fr./Fr.¡roztroušeně na odumřelých větévkách,19.VI.1971.
Mlcromphale foct.idum/Sow.¡Fr./Slng.¡na odumřelých větévkách dubu ve stejných místech jako Inocybe pa

touillařďií,asi 6 ex.,30.V.1961.
Mvcena epiptery.-rla/Scop. :Fr ./S.F.Gray. porůznu v mechu,ll.IX.1970/spolu s K.Kultem/.
Mvcena galér5.culata/Scop. :Fr./Quél. : na pařezech po celém území porůznu,17.X.1970.
Mvcena nlveioes Murril^ na dubových pařezech v Sípákové doubravě,17.VIII.1954.
Mvcena poly.gramma/Bull.¡Fr./S.F.Oray¡u pařezu nedaleko lesní holiny v trati Horní Jizera,17.X.1970. 
Mvcena rosella/Fr./Kumm.¡ na celém území velmi hojnž,17.X.1970.
Mvcena t.lntinabulum/Fr./Quél.¡na dubových pařezech roztroušeně,17.X.1970/spolu s K.Kultem/.
Mvcena zephlrus/Fr.¡Fr./Kumm.¡nedaleko rozorané holiny v horní partii trati Hor.Jizera,vz.17.X.1970. 
0uďetaan3ler_L~. radlcata/Relhan^r ./Slng. ¡kopec Za ječák,na úpatí Z.stráně,4 ex. ,7.VIII.1955.
Panellus stypticus/Bull. ¡Fr./P.Karst. ¡na pařezech všude dost. hojný, 17.VIII. 1954.
Panus conchatus/Bull.:Fr./Fr.¡7.VIII.1958,leg. K.Kult.
Phollota hlghlandensl3 /Peck/Smith et Hesler^a spáleništi no rozorané holině v horní partii tratě 

Horní Jizera hojně, 17.X.1970/spolu s K.Kultem/.
Phollota lenta/Pers. ¡Fr./Sing. ¡trat Horní Jizera, v trávě ne lesní cestě a v detrit.u na okraji dubo- 

vého porostu u krmelce hojně,17.X.1970.
Pleurotellus chloneu3 /Glll./Konr.et íiaubl.t tamtéž,vzácně,7.VIII. 1958.
Pleurotus drvlnus/Pers.¡Fr./Kumm.¡na bázi dubového kmene,1 ,10.IX.1961.
Pluteus chrvjophaeus/Chaeff.¡Fr./Quél.¡kopec Zaječák,na troudmivé větvi,1 ex.,2.IX.1970.
Psathyrella candolleana/Fr. ¡Fr./R.^iaire¡ na lipových pařezec! porůznu, 17.VIII. 1954.
Psathyrella hydrophlla/Bull./R.Malre^rat Horní Jizero a kopec Zaječák,na pařezech a bazích starých 

s tr omů,17.X.197 0.
Rozites caperat.a/Pers. ¡Fr./P.Kar3t. ¡v celé horní části pásma na pleiatocénních terasách,roztroušeně, 

2ó.VIII.1961;ve 3podní části trati Sv.Trojice porůznu,1.X.1988.
Tephrocybe atrata/Fr. ¡Fr./Ponk¡traf. Horní Jizera,na spáleništi na pasece v horní partii stanoviště, 

porůznu,17.X.1970/spólu s K.Kultem/.
Tephrocybe anthracophlla /Lasch/P.D.Ortont na stejných místech jako předchozí,17.X.1970/spoku s K. 

Kultem.
Trlcholoma argyraceum/Bull./Glll.¡pod lipou v trati Sv.Trojice,! ex.,17.VIII.1954.
Trlcholoms columbett.a /Fr./Kumm. ¡ tamtéž, vzácně , 17 * IX. 19/7.
Trlcholoma íulvum/D.C.¡Fr./Sacc.¡ ve všech partiích stanoviště s vtroušenou břízou,17.VITI.1954. 
Tricholoma pessundatum/Fr./Quél.¡porůznu na celém stanovišti,17.VIII.1954,/spolu s K.Kultem/.
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Trlcholoma saponaceum/Fr./Kumm.:po celém území roztroušeně,17.X.1970,leg. K.Kult.
Trícholoma scalpturatum/Fr./Quél.:poď Betula pendula a Corylus avellana v Sípákové doubravě,l ex., 

17.X.1970.
Trlcholoma sejunctum/Sow.:Fr./Quél.:na suíové stránce v trati Sv.Trojice,17.VIII.1954/spolu a K.Kul- 

tem; tamtéž,6 ex. ,1.X.1988.
Volvarlella bombyclna/Schaeff.:?r./Slng.:tra{ Sv.Trojice, v řídkém křoví mezi pařízky.pod hlohy,<Ju- 

bem a svíaou,4 ex.,2.IX.1970; tamtéž,1 ex.,l.X.1988.
R u s s u l a l e s
Lactarlus blumll Bon: ve v&ech partiích stanoviště 3 vtroušenou břízou,7.VIII.1955.
Lactarlus camphoratus/Bull./Fr.ikopec Znječák a po celém stanovišti roztroušeně,7.VIII.1955. 
Lactarlus chr.vsorrheus Fr.:ve vysokém dubovém porostu v horní partii stanoviště,26.VIII.1961. 
lactarlus declplens Quél.:kopec Zaječák,les.trati Horní Jizera a Sv.Trojice,hojně, 17.X.1970. 
Lactarlus flavldu3 Boud.sv Sípákové doubravš v trati Sv.Trojice pod lískami, 19.VIII.1954. 
lect.arlus ťlexuosus /Pers. :Fr./S.F.Gray:tamtéž, 19.VIII. 1954.
Lactarlus fullglnosus /Fr./Fr.:tamtéž,7.VIII.1955.
Lactarlus lnsulsus/Fr./Fr.:trat Sv.Trojice,v Sípákové doubravě, 19.VIII.1954.
Lact.arius mltisslmus /Fr./Fr.:tra£ Sv.Trojice, v listn.porostu porůznu,3.VII.1971.
Lactarlus plperatus/L.:Fr./Pers.:po celém území hojně, 26.VIII.1961.
Lactarius quletus/Fr./Fr.:trat Sv.Trojice.hojně,9.X.1970.
Lactarlus uvidus/Fr.:Fr./Fr.:ve vyáokém dubovém porostu v horní partii trati Na čtvrtích porůznu,

26.VIII.1961.
Lactarlus vellereus/Fr./Fr.: tamtéž,roztroušeně,10.IX.1961.
Lactarlus yletus/Fr./Fr.; v lesní trati Zaječák,Horní Jizera a Sv.Trojice v blízkosti bříz,porůznu, 

l7'.X.l970.
Russula acrlfolla Romagn.:kopec Zaječák porůznu,26.VII.1987.
Russula adusta Fr.tv celém území,zvi.na sutových stráňkých ve společnosti Quercus pubescens mezi su

chým listím,valmi hojná,26.VIII.1961.
Russula aeruglnea Lindbl.in Fr.:po celém stanovišti dosti hojně,9.X.1976.
Russula atror urpurea/Krombh./Brltz.:kopec Za ječék,porůznu,17.X.1970.
Russula aurat.a Fr.rkopec Zaječák a traí Sv.^rojice,Vzácně ,26. VII. 1987.
Russula chloroides /Krombh./Bres.:hojně na celém stanovišti,17.VIII.1954.
Russula cvanoxantha /Schaeff./Fr.:hojně po celém stanovišti,17.VII.1954.
Russula frapllis/Fr./Fr.:kopec Zaječák porůznu,17.X.1970/ tamtéž v mechu na okraji skupiny mladých

moďrinů,1 ex. f nlvca Per3./.
Russula grlsea Fr.: tamtéž,1T.VIII.1954.
Russula leplds Fr.:po celém území hojně,od VII.1970.
Russula lut.eotacta Rea:pod lipami v trati Sv.Trojice,1 ex.17.VIII.1954.
Russula nigricans Fr.:po celém území hojně,9.X.1976.
Russula ochroleuca Pers.:vysoký dubový porost u krmelce,vzácně,17.X.1970.
Russula pectlnata Fr.: tamtéž,17.VIII,1954.
Russula pseudolntegra Arnault. et Gori3:traí Sv.Tr ojice ,pod duby v trávě ,7. VIII.1955.
Russula vesca Fr.:hojně po celém stanovišti,26.VII.1987.
Russula violacea Quél.:v dubových porostech porůznu,17.X.1979.
L y c o p e r d a l e s
Calvatia exclpUTlformls/Scop./Perdec:ve vyšším dubohabrovém porostu mezi trávou dosti hojně,26.VIII.

RSTT
Qeastrum flmbriat.um Fr. :traí Sv.Trojice,v Sípákové doubravě,2 ex.,10.VIII.1954;2 ex,,l.X.1980

v ostatních částech stanoviště roztroušeně,l.X.1988.
Gea3trum rufescens Pers.:Pers.:ve spodní části trati Sv.Trojice,vzácně,l.X.1988.
Lycoperdon mammaeforme Pers.: ve vyšším dubohabrovém lese mezi trávou,porůznu,26.VIII.1961 
S c l e r o d e r m a t a l e s
Scleřoderma cltrlnum lers.: na pasece v horní partii stanoviště.roztroušeně, 26.VIII.1961. 
M e l a n o g a s t r a l e s
Melanoga3ter t.uberlformla Corda: kopec Zaječák,pod duby v řídkém porostu na JZ.svahu,1 ex.18.VII. 

1574.

Z á v ě r
Nfykofloristický průzkum teplomilných doubrav v severní část okresu Numburk,prováděný zde pří

ležitostně v letech 1948-1988, ukázal na převažující přítomnost plomilných druhů hub,podmíněnou 
jednak výhřevnou polohou stanoviště a typem rostlinných společen.. tev,která je pokrývájí,jednak boha
tým obsahem uhličitanu vápenatého v půdě. K nejvýznačnějším druhům hub,charakterizujícím uvedené
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Stanoviště,patří především hřibovité houby, z nichžjzejména Boletus fechtnerl,B.reglus,B.rhodopurpu- 
reus,B.satanas,Leccinum crocipodium a Pulveroboletus gentllls, z lupenatých hub Cortinarlus bulllar- 
dii,C.rufoolivaceus,Inocybe patoulllardll a Russula luteotacta a z břlchatkovltých Lycoperdon naumaa 
forma a Melanogaster tuberlformis. Z subcharakteristiekých druhů zkoumané fytocenózy byř zjištěn taj 
ména Boletus subappendlculatus,B.impolltus,B.radlaans,Cortinarlus cotoneus,C.coerulescens,C.elegan- 
tlor,C.nemorensl8 a C.orichalceus,ítygrophorus penarlus,H.russula.Lactarius chrysorrheus,L.quietus, 
Lecelnum grlseum,Russula atropurpúrea,R.aurata aj.Zajímavý/po celou dobu sledování stanovlStě/byl 
pravidelný výskyt ohňovce hrbolatého /Phelllnus torulosu3/, druhu s meridlonálnlm rozšířením, a out- 
kovky rumělkové /fýcnoporus cinnabarinus/,jejíž výskyt v r. 1986 je vůbec první pro Polabí /srv.Kot- 
laba 1984,mapka Č.91/. Ve zkoumaném území nebyl zatím zjištěm výskyt některých muchomůrek,charakte
ristických pro dubohabrové háje na vápencích/např.Amanita strobillformis,A.solitaria/,jejicht růst 
v těchto rostlinných společenstvech byl předpokládán.

Průzkum z let 1948-1988 potvrdil,že teplomilné doubravy u Mcel jsou po mykologlcké stránce výz
namným Stanovištěm xerothermních hub nemorofilního typu,které představují 3oučást pozoruhodného 
ekosystému,zasluhujícího ochrany.
P o d ě k o v á n í

Závěrem této práce je mi milou povinností poděkovat vSem,kteří mi jakýmkoliv způsobem umožnili 
průzkum mykoflóry popisovaného stanoviétě nebo kteří mě na mých exkurzích do těchto míst provázeli 
/zejména ing.MiloS Homoléč,dr.Jan Ceřovský,CSc., prof. Karel Kult,moje manželka a dcera/ a těm,kteří 
se podíleli na determinaci nebo revizi určení mně neznámých taxonů. Byli to zejména HUDr.Josef Herln 
/zvi,rod Cortinarlus/,prof.K.Kult /Agaricale3/,dr.F.Kotlaba,CSc./Aphy]lophorales/,dr.Z.Pouzar,CSc. 
/Sphaeriales,Agarleales,Russulales/,dr.M.Svrček,CSc./Helotiales,Pezizales,částefíě Agaricales a Mela- 
nogastrales/a zemřelý ing. Z.Schäffer /zvi.rod Lactarius/;ti ml v rámci svých odborných specializaci 
pomohli upřesnit taxonomlckou hodnotu některých nalezených hub.Dr.Z.Pouzarovl.CSc.patří pak zvláštní 
dík za zájem o tuto práci a za cenné rady,jimiž přispěl k její závěrečné formulaci.
L i t e r a t u r a
CEfiOVSKÍ J.et HOMOLÁC M./1963/:Závěrečná zpráva z prověrky chráněných území Středočeského kraje za

rok 1962.—MS,pro interní potřebu rozmnož.Středisko st.pam.péče a ochrany přírody Středočes
kého kraje v Praze.Pp. 1 -158 + 1 map.příl.

DOSTÁL J./1982/:Seznam cévnatých rostlin květeny československé.-Praha.
JÜLICH W. /1984/: Die Nichtblatterpilze,Gallertpilze und Bauchpilze.. In Gams:Kleine Kryptogamenflora 

Band IIb/1. Jena.
KNÍŽETOVÁ L.,PECINA P. et PIVNIČKOVÁ M./1987/sPrověrka maloplošných chráněných území a jejich návrh) 

ve Středočeském kraji v letech 1982-1985.-Bohemia Centralis,Praha,16:1-262.
KOTLABA F./1975P: Geographical distribuí ion and ecology of the polypore Phelllnus torulosus/Pers. ex 

Pers./Bourd.et Galz. with special regard to Czechoslovakia.-Ces,%kol.,Praha, 29:5-24.
KOTLABA F./1984/: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů /Polyporales s.l./ v Československu,-Praha. 
MOSER M./1978/: Die Röhrlinge und Blätterpilze.-In Gams H.:Kleine Kryptogamenflora BandIIb/2.Jena. 
PILÁT A./1969/:Houby Československa ve svém životním prostředí.-Praha.
ŠEBEK s./red./1985/: Předběžný výběr hub pro Červenou knihu CSSR.-Sborník referátů,přednesených na 

VI.celostátním semináři "Ochrana hub a jejich životního prostředí",konaném dne 19.VI.1984 
v Praze.-CSVSM,Praha.

Z u s a m m e n f a s s u n g
ŠEBEK S.:Zur mykologlschen Charakteristik von thermophllen Eichenwälder bel Mcely/Kreis ttymburk/

In der vorgelegten Arbeit fasst der Autor die Ergebnisse seiner mykofloristiachen Erforschungen 
der thermophllen Eichenwälder im nördlichen Teil des KroiSes Ifymburk /Mittelböhmen/zusammen.Es han
delt sich meistens um soziologisch wertvolle Fragmente von ehemaligen pontlschen Hainen der Assozia
tion Querclon pubescentis-petreae Br.-Bl. mit charakteristischen Vertretern der Flora und Pilzflora.
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ZKUŠENOSTI SE ZŘÍZENÍM MYTOLOGICKÉ REZERVACE S MYTOLOGICKÝM REŽIMEM NA LOKAL."LUČNÍ"

Pavel S p 1 n a r a Vladimír P r a v d a  
Mykologieký kroužek v Soziraově Ostí

Stručná charakteristika lokality
Lokalita se nachází na hrázi rybníka Luční /6,5ha/ v soustavě Turoveckých rybníků mezi Turov- 

cem a Sezimovým Ústím JV od Tábora,420m n.m. a je situována na jih. Délka hráze je 530m,Šířka 10 - 
20m,její stáří se zatím nepodařilo zjistit,ale odhad stáří některých stromů je 200-300 let.

Dominantní dřevinou je dub letní- Quercus robur. Počet kmenů dospělých dřevin je následující: 
Quercus robur 114, Pinu3 silvestrio 25,Populus tremula 15,Picea abies 6,Betula pendula 4,Cerassu3 
avium 3,Sorbus aucuparia 2,Acer pseudoplatanus 1,Mílius sylvestris 1. V podrostu jsou dále zastou
peni mladí jedinci Betula pendula,Corylus avellana.Populus tremula a Quercus robus .Keřoví patro 
tvoří Prunus spinosa,Rosa canina.Rubus ideus o Sallx caprea. ByliSié zastoupení /zpracovala RNDr.Jana 
Novotná z Tábora/ je následující:
Anemone sp..Anthiscus sylvestris ,Alliaria petiolata,Calaraagrost.is epigeio3 ,Cerast.ium arvense,Cirsium 
palustre.Fragaria vesca,Galium mollugo,Heiracium lachenallii.Epilobium angust.if olium, Iris pseudacorus, 
Lathyrus pratensis,Linaria vulgaris,Lotus cornicolus ,Iychnis flos-cuculi.Lysimaehia nummularia,Melam- 
pyrum pratense,Pimpinella major.Ranunculus aeris,Acetosa pratensis,Trifolium pratense,Trifolium re- 
pens,Urtica dioica,Veronica chamaedey3,Vicia cracca,Juncus glomeratU3,Luzu'la nemorosa.Carex op.,Scir- 
pus sylvat.icus .Alopecurus pratensis ,Dactilis glomerata.Trisetum sp.,Festuca pratensis ,Fest.uca ovina, 
Poa nemoralis,Poa pratensis,Lolium perenne.taraxacus officiale.Plantago lanceolata,Campanula patula, 
Dlanthus carthusiahorum.Genista tinctoria,Stachys sylvatica,Alium sp.

Hlavním předmětem našeho zájmu na této lokalitě je vSak řada teplomilných hřibovitých hub,z nichž 
je možno jmenovat zejména následující:Boletus appendiculatus.Boletus rhodoxanthus,Boletus impolitua, 
Boletus radicans.Boletus erythropus,Xerocomus rubellus,Xerocomus leguei a nejvzácnější Xerocomus mo- 
ravlcus.Dále zde rostou i běžné druhy hřibovitých jako Boletus edulis,B.ret.iculut.us .Xerocomus badius, 
Xerocomus chrysenteron,Xerocomus spadiceus a Xerocomu3 subtomentosus.

Lokalita byla pro mykologii objevena druhým z autorů tohoto příspěvku v roce 1973.0 rok později 
byl herbář Jihočeského muzea v Českých Budějovicích obohacen o první exsikáty vzácných hřibů z této 
lokality.Jednalo se o Boletus appendiculatus,B.rhodoxanthus,B.radicans a B.impolltus.jejich určení 
potvrdil prof. Z.Kluzák.Od té doby se také datuje úzké a možno řici i plodná spolupráce našeho myko- 
loglckého kroužku s jmenpvaným a dalSími českobudějovickými mykology.
Počátky zřízení a zajištěni ochrany lokality

0 dva roky později,tedy v roce 1981,byl to právě prof.Z.Kluzák,který u příležitosti nálezu dal
šího vzácného druh hřibu /Xerocomus moravicus/ na této lokalitě dal podnět k tomu,aby se hráz rybní
ka Luční stala mvkologickou rezervací,resp. chráněny: územím. Trvalo však dalších plných sedm let,než
byla tato lokalita úředně vyhlášena odborem kultury ONV v Táboře chráněným přírodním výtvorem /CHVP/, 
což se stalo 21.1.1988.Kromě již zmíněného prof.Z.Kluzáka má velkou zásluhu na zřízení této rezervace 
také inspektor státní ochrany přírody v Táboře Josef Tůma a přirozeně i náš mykologický kroužek.

Současně s vyhlášením CHVP byl jeho správcovstvím pověřen první z autorů,který provedl inventa
rizaci všech druhů dřevin a s pomocí RNDr.J.Novotné t  Tábora i soupis bylin vyskytujících se na lo
kalitě. Kromě toho vytýčil celé území 53 kůly 150 cm vysokými, označenými vně dvěma červenými pruhy, 
uvnitř jedním červeným pruhem a pořadovým číslem. Vzdálenost mezi sousedními kůly je 10 m.čímž je 
celé území rozděleno do čtverců cca 10x10 m .což umožňuje přesnou lokalizaci nálezů jednotlivých dru
hů a plodnic hub.Rovněž pořídil mapu,kde j3ou vyznačeny všechny strofy a keře.Dc kopií této mapy 
zaznamenává každý rok u vzácných druhů hřibů místa nálezů a počty plodnic.Vzácné druhy mají evidenč
ní list,do kterého se zapisuje datum a počty plodnic,včetně pásma.ve kterém byly nalezeny.Dále u 
všech hřibů sestavuje po dekádách kalendářní záznam o růstu plodnic a vyhodnocuje celkový počet plod
nic vyrostlých za uplynulý rok. Počet plodnic jednotlivých druhů za rok 1988 po měsících je uveden 
v tabulce i»Po skončení každé 3ezóny j3ou všechny záznamy vyhodnoceny a dokumentovány, déle pa): jsou 
vypracovány příslušné tabulky. To umožňuje dlouhodobé vyhodnocení různých,zejména fenologicVý údajů 
o jednotlivých druzích. Příkladem toho může být např. přehled nálezů druhu Xerocomus moravicus /Va- 
cek/Herinkna lokalitě za léta 1981-1988 uvedený v tubulcc 2^
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Ochrana hub na lokalitě CHVT "Luční"
Na začátku a na konci hráze jsou kromč znaků chráněného území instalovány tabule,k*eré infor

mují procházející návštěvníky o pohybu a chování v tomto území a seznamují je se zákazem sběru hub.
Vlastní ochrana spočívá především v osobní,velmi častě přítomnosti správce CHVP na lokalitě,je

ho kontaktem,včetně dialogů s procházejícími lidmi a v instalaci tzv.ohrádek z větviček okolo vět
šiny plodnic.U každé ohrádky je zároveň Informační štítek,kde je uvedeno:"prosím netrhat”,déle dru
hové označení houby,jedlost a vzácnost. Na druhé straně lístku je zapsáno datum prvního nálezu a po
čet plodnic. V roce 1988 zde bylo instalováno 350 ohrádek,z toho jich bylo respektováno 340.Dřívěj
ší chránění plodnic zakrýváním listím a travou se nám vůbec neosvědčilo.

V květnu r.1989 jsme zde též instalovali mykologickou skříňku,ve které byly základní potřeby 
pro mykologický výzkum. Byl zde umístěn i termograf pro měření o sledování průběhu teploty.Bohužel, 
asi po 14 dnech byl zcizen. Přesto bychom chtěli pomocí nových a lépe zajištěných přístrojů provádět, 
od r.1990 výzkum, zaměřený na růst hub v závislosti na teplotě a vodních srážkách,podobně jako to 
prováděla RNDr .L.Kot.ilová z Třeboně s pavučinci. +

Rovněž uvažujeme prosadit zrušeni značené turistické štezky,které vede přes hráz rybníka Luční 
a odklonění cesty pro hospodářská vozidla JZD Chýnov,které obhospodařuje pole a louky v těsném sou
sedství CHPV.Tím bychom zcela eliminovali poslední vlivy /Rozjíždění cesty a frekvence turistů/ ne
gativně působící na růst hub v tomto chráněném území.
Seznam druhů hub nalezených v CHVP ''Luční'1 v roce 1988.
Poznámka redakce : S přihlédnutím ke skutečnosti,že jde o holý seznam převážně běžnějších drbů hub 
bez dalších údajů /dat.sbětu,sběratel,určovatel,ekologie,uložení/,obsahující velký počet drahů uve
dených již v práci Ing. J.Valtera z téže lokality v tomto sborníku obsažené/,j3ou dále uvedeny jen 
druhy v seznamu J.Valtera neobsažených, a to v abecedním pořadí, bez podstatných korektur.
Amanit.a phalloides /Fr./Link Lactarius piperatu.VFr./S.F.Gray
Amanit.a gemmata/Fr./Gill. Lactarius pyrogalus/Bull.:Fr./Fr.s.Neuhoff
Agrocybe dura/Bolt.. :Fr./Sing. Lactarius serifluusD.C. ex Fr.
Armillariella mellea /Vuhl.iFr./Karst s.l. Lactarius pinicola Smotl.ex Z.Svhaeff.
Auriscalpium vulgare S.F.Gray Lactarius vellereus /Fr./Fr.
Aureoboletus gent,ilis/0,uél./Pouz. scabrum/Bull. :Fr./S.F.Gray
Boletus impolitus Fr. Lepiota procera/Scop.:Fr./S.F.Gray
Bolet.us edulis Bull.ex Fr. ■‘■ycoperdon excipuliformis/Scop. :Pers ./Pers .
Clltocybe infundibuliforml3/Schaeff.:Weinra./Quél. Iyoph.yllum fumosusm/Pers.:Fr./KUhn. et Romagn.
Clitocybe nebularis /Batsch. :Fr ./Kuirnner %cena vulgaris/Pers . :Fr ./Kummer
Clltocybe phyllophlla/Fr./Kummer Otidea onotica/Pers.:S.F.Gray/Fuckel
Coprinus coma+us/Mill.in Pl.D.:Fr./S.F.Gray Peziza badia Pers.ox Fr.
Cortinarius alboviiolaceus/Pers. :Fr . /Fr. Fholiota squarrosa/Pers. :Fr ./Quél.
Cort.inarius variecolor Fr. Piptoporus betulinus/Bull. :Fr./P.Karst.
Cortinarius t.rivialis Lange Pluteus cervinus/Schaeff. :Fr./Kummer
Cyat.hus striat.us/Huds ./ex Per3. Pseudohydnum gelat.inosua /Scop.:Fr./P.Karst.
Flammulina velut ipes/Curt,. :Fr ./Sing. Pol.yporus anisoporus Del.et, Mont..
Fomitopsis pinicola/3w.:Fr./P.Karst. Russula amethystea Quél.
Gomphldius ru+ilus/Schaeff.:Fr./Lund. et Nannf. Postia caesia/Schrad.:Fr./P.Karst.
Goraphidius glutinoaus/Schaeff.:Fr./Fr. Russula cicatricata Romagn.
Helvella lacunosa Afzel. ex Fr. Russula laurocerasi Melzer
Hygr<ftiorus conicus/Scop. :Fr, /Fr. Russula ochroleuca/Pers ./ Fr.
Hygrophorus eburneus/Bull.:Fr./Fr. Trametes unicolor/Bull.:Fr./Cooke
říygrophoropsis aurantiaca/Wulf.:Fr./R.Maire Stropharia aeruginosa/Curt.:Fr./Quél.
Hypholoma sublaterlt.ium/Fr./Quél. Tyromyces leucomalleus Murrill
Lactarius camphoratus/Bull. :Fi'./Fr. Tricholoma flavovirens/Pers . :Fr ./Lundell

Trlcholoma tridentinum Sing.
Tab. 1. : Kalendář růstu hřiboví t.ých hub v CHVP "Luční” v roce 1988

P o č e t  p l o d n i c

Červen červenec orpen_ _ _ _ _září _ říjen _ celkem^ _ _

B.appendleulatus 4 23 48 11
B.albidus _ - ¿3 11
A.gentilis
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č«£v§n_ _ _ ¿e£vsn5 0_ _ _ _ srpen _ _ _ z d f ( _ _ _říjen_ _ c»lkem_
B.rhodoxanthus - 1 52 16 69
B.reticulat.us 48 1 15 51 - 115
B.erythropus 1 1 10 24 - 36
B.edulis - 4 24 28
B.impolitus - - - 5 - 5
X.mornvicus - - 4 8 12
X.rubellus - - 4 3  - 7

Tab. 2.: Údaje o sbérech Xerocomus moravlcus /Vacek/Herink v CHVP "Lužní”

R o k  Data nálezů a počty plodnic celkem plodnic

1981 1 0 . IX. - 1 1
1982 20.VIII. - 1 16.TX. - 4 17.IX. - 3 8
1983 22.VIII. - 3 26.VIII. - 1 4
1984
1985 -
1986 1 0 . IX. - 2 20.IX. - 6 8
1987
1988 . 24.8. - 4 15.IX. - 2 2 1 . IX. - 2 2 9 . IX. - 4 12

S U M M A R Y
S p i n a r P. et. P r a v d a V. ¡Protection of fungi on the dam of the pound“Luční" near Tábor.

The protected mycologieal reserve was established in South Bohemia on the dam of the pound "Pud
ní ” near the tovn Tábor. Experience and problems of this estnbli3hement are described in present pa
per.The most effective method of fruit -bodies protection seems t.o be working out fences wide from 
several twigs around the respective area of fungi bodies. Each place has been also provided with a 
caution on a *ahl” t with an exact, species designation. The frequent presence of the regional custo
dian at the locality showed also itself to be very efficient method of the protection.Furthemore, 
methods of evidence and monitoring of particular species are described as well as the further plans 
of the mycologieal research.
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H O U B Y  V A R B O R E T U  V S Z L - K R T I N Y

Alois V #  g n e r, Os.vědecké společnost pro mykologii při fiSAV,pobočka Brno

Od října 1981 do konce roku 1984 jsem prováděl v křtin3kém arboretu systematický mykologický 
průzkum.Za tuto dobu tam bylo nalezeno a určeno 415 druhů makromycetů,z toho 6 drbů slizovek /Jforxoay- 
cetes/,54 druhů vřeckatých hub /A3Comycetes/,8 druhů nižších stopkovýtrusých /Heterobasldiomycetes/ a 
347 druhů vyěělch stopkovýtrusých /Homobasidiomycetes/, z toho 88 druhů nelupenatých/Aphyllophorale3/, 
248 druhů lupenat.ých/Agaricales/ a 11 druhu břichatkovitých /Ga3teromycete3/.Z hub nedokonalých /Fun- 
gi imperfecti/,které nebyly speciálně sledovány, uvádím 3 druhy. Toto velké množství makronyceců,rosr 
toucích na poměrně malém prostoru,je podmíněno značnou rozmanitostí biotopů a dřevin. V uvedeném ob
dobí nebyl věak nalezen ani jediný druh vázaný výhradně na introdukované dřeviny.Všechny makromycety 
zjiátěné pod cizokrajnými dřevinami,na jejich opadu nebo dřevě,jsou u nás nalézány i pod naálmi domá
cími dřevinami nebo na nich.

Za zmínku stojí výskyt mykorrhitického hřibu smrkového - Boletus ed ulita Bull.:Fr. pod severoame
rickým smrkěm i pichlavým /Picea pungens/ a hřibu hnědého - Boletus badlus Fr. pod severoamerickými 
dřevinami jedlí obrovskou /Abies grandis/,smrkem sivým /Picea glauca/,smrkem plchlavým/Picea pungens/, 
douglaskou tisolistou /Pseudotsuga menzie3ii/, dále pod balkánským 3mrkem Raučičovým /Picea omorika/ 
a smrkem východním /Picea orientalis/,rostoucím na Kavkaze a v Turecku.

Ze vzácnějších vřeckatých hub /Ascomycete3/ upozorňuji na jehnědku jedlovou - Clborls rufofusca 
/Weberb./Sace.,rostoucí ve křtinském arboretu na opadaných Šupinách severoamerické jedle obrovské 
/Abies grandis/.Tato houba byla v Československu uváděna dosud jen ze Supin SiSek jedle bělokoré 
/Abies alba/ a severoamerické jedle ojíněné /Abies concolor/.Dále stojí za zmínku drobný,krásně lilá- 
kově zbarvený druh voskovičky - Hymeno3cyphus syrlngicolor Svrček,rostoucí pozdě na podzim na tlejí- 
clm listí buku /Fagu3 s.vlvatlca/.Kotlabaea deformis/P.Kar3t. /Svrček - drtih s oranžovými apotheciemi 1 - 
2 mm v průměru - byla nalezena ve větším množství na cestě v jehličnatém lese /Picea able3 a Pinus 
strobus/.Na smrkovém vývratu mezi nízkým mechem byla sbírána drobné zemnička Libušina -Octospora llbu- 
sae Svrček et. Kubíčka s apotheciemi červenými,soudečkového tvaru,1 mm v průměru.Vyskytuje se tam také 
velmi zajímavý,spíše horský druh miskovičky - Antinoa strobllina /Fr./Velen., rostoucí na starých smr
kových šiškách; stopkat.á, šedě zbarvená apotecia 1 mm v průměru,vyrůstájí ve společnosti sazově černé
ho konidiového stadia /Chnlara strobllina Sace./,které povléká šupiny šišek. Vzácným druhem tvrdohub 
/lýrenomycetes/,sbíraných v arboretu,je dřevnatka - Xylarla corDOPhlla/Per3./Fr.,.ier.íž stromata vyrůs
tají ze starých bukových číšek /Fagus sylvatica/,většinou ukrytých pod li3tím,čímž unikají pozornosti.

Z nižších stopkovýtrusých /Heterobasidiomycotes/ je zajímavý vý3kyt boltcovitky střevovité -Au- 
rlcularla mesenterlca/Retz.:Fr./Pers..která je typická především pro nižší a teplejší polohy.

Z nelupenatých /Aphyllophorales/ zde byla nalezena také vzácná bondarzevka horská - Bondarzewla 
montana/Quél./S1ng. a korélovec jedlový - Herlcium fla^ellum Scop.sPers. na mrtvém dřevu jedle bělo
koré /Abies alba/. Na živém poraněném buku /Fagus sylvatica/ve výšce 5 m na kmenu,tam roste ježatec 
různozubý - Creolophus clrrhatus/Pers.:Fr./P.Karst.. na louce v trávě poblíž lípy /Tilia 3p./byla sbí
rána bíle zbarvená a trsnatě rostoucí kyjanka červíkovitá -Clavarla vermlcularls Sw.:Fr.

Z lupenat.ých /Agaricale3/roste v křtinském arboretu pod smrkem pichlavým /Picea pungens/ vzácný 
žampion -Agarlcus purpurellus /Moell./Moell. s výrazně vínově červeně šupinkatým kloboukem.no louce 
špinavě bílá až nahnědlá štavnatka juchtová -Camaroohvllus russocorlnceus/ižerk.et Miller/J.Lunge s cha
rakteristickým pachem po cedrovém dřevu,na tlejícím bukovém listí /Fagus sylvaticus/ krásně hnědočorve- 
ně až nachově zbarvená penízovka -Collvbla nlkallvirens Sing. a pod sevei'oamerlckým dubem červeným 
/Quercus rubra/byl nalezen pavučinec červenošupinný - Cortlnarlua holarls / V e t a .:Fr./Fr. Ha zemi v bu- 
čině mezi nízkým mechem roste vzácná kržatka - Flammulnster ferru/dneus /R.Maire ex KUhn./lVatl., s klo
boukem a třeném červenohnědě /skořicově/vláknitým, a tamtéž na dvou místech drobná vlákníce pavučinutá- 
Inocybe petiglnosa /Fr.:Fr./Gill.,s bílo vločkatým kloboukem a hrbolkatými výtrusy. Ve smíšeném lese 
pod bezem černý^Sambucus nigra/,jasanem ztepilým/Fraxinus cxcelsior/ a smrkem /Picea able3/ ro3te na 
jednom místě několik vzácnějších bodel,jako rezavohnědě zbarvená bodla kaštanová - Lopiot.a castanea 
Quél.,masově růžovými až červenými rhizoidy na bázi třeně význačná Lapiota rhodorhiza Romagn. et Locq. 
ex P.D.Orton,a také červenolupen krvavý - Melanophyllum ochinatum /Pot.h:Fr./Sing. s šedým až sazově 
hnědým kloboukem a třeněm a v mládí s vínově červenými lupeny. Na odumřelých listech papratky samice

5 0



/Athyriura filix-femlnae/ tam roste vzácná droboučké helmovka kapradlnová - Mýcena ptcrlgena/Fr./Kum- 
mer,která je bělavě růžově zbarvená, s červeným ostřím lupenů.Na silné bukové větvi ležící na zemi by i 
la sbírána vzácná Stltovka bílá - Pluteus pellltus/Pers.;Fr./Kummer. Z početného rodu Russula jsou 
to předevěím dva vzácné druhy:holubinka něžná - Pussula graclll3 Burl. s živě růžovým třeněm a ostře 
chutnající dužinou,která byla nalezena pod skupinou bříz /Betula sp./,a holubinka drobná-Russula pu- 
mlla Rouzeau et Massart,popsaná teprve 1970 z Francie; vyznačuje se v mládí žlutou,stářím až Sedě 
zbarvenou,vodnatou,ostře chutnající dužinou a růstem pod olěoml /Alnus glutlnosa a A.lncana/.Na sil
ně podmáčené louce byla nalezena bíle zbarvená límcovka bílé - Strooharla albonltens/Fr./P.Karaf., 
pod skupinou bříz /Betula sp./pak čirůvka bílá - TrlCholoma album/Schaeff.:Fr./Kummer.

Z břichatek /Gasteromycetes/uveáme vzácnou pýchavku ocasatou - Lvcopcrdon pedlcellatum Feck ros
toucí spolu se Stropharia albonitens na silně podmáčené louce; výtrusy této pýchavky jsou charakte
risticky dlouze stopkat.é. Na tlející olěové větvi /Alnus glutlnosa/ a na zemi mezi tlejícími zbytky 
různých dřevin byla sbírána pslvka obecná - Mutlnus canlnus /Huds.:Pers,/Fr.
Seznam druhů nalezeních v arboretu

Nalezené druhy jsou seřazeny systematicky a v jednotlivých skupinách abecedně. V těch případech, 
kdy není český název uveden,nebyl dosud vytvořen.Pokud není uvedeno jinak,nálezy určil autor.Vetělna 
druhů je doložena exslkáty,které jsou uloženy v herbáři Moravského muzea v Brně a Národního muzea v 
Fráze.

Jsou použity následující zkratky: Ab = Abies alba; Abg = Ables grandis; Aln = Alnus glutlnosa;
Bet.= Betula sp.;Carp = Carplnus betulus; Chám = Chamaecyparis sp.; Fg = Fagus sylvat.lca; Frax= Fra- 
xinus excel3ior; Lar = Larix sp.; Pc = Plcea abies; Pcg = Picea glauca; Pcom =Picaa omorika; Pcor =
Picea orientalis; Pcpg = Picea pungens; Pn = Pinus sylvestris; P3eud “ Pseudotsuga menzlesil; Samb = 
Sambucus nigTo;Qu = Quercu3 sp.; Qur = Quercus rubra; Sal = Salix sp.;Tilv Tlila 3p,; Tsuga can.- 
Tsuga canadlensis; Tsuga div. T3uga diversifolla; /P/=parazit; tl.“tlející; pař.=pařez.
1. D r u h y . ___l_l_g_n_i_k_o_l_n_í_ - E.alezené_na dřevě
M Y X O M Y C E T  E S
Arcyria nutans/Bull./Grev. -vlnat.ka žlutá: Ab.Fg
Ceratiomyxa fruticulosa/Mttll./Macbr. - válečka keříčkovitá: Ab,Carp,Pc 
Fullgo septica/L./Wiggers - 3llzovka práškovitá: par. listnáče,Pc 
I/ycogala epidendrum/L./Fr. - vlčí,mléko obecné: Ab.Carp,Fg,Pc 
Reticularia lycoperdon Bull. - sítovka pýchavkovitá; .Bet, det.Z.Pouzar 
Stemonlt.is ferruginea Ehrenb. - pazderek hnědý: trouAivé poleno.
A S C O M Y C E T E S
Apostemidium flscellum /Knrst./Karst. - na odkorněné větvi ve vodě, det.M.Svrček
Ascocoryne sarcoldes /Jacq./Groves et Wilson - čihovltka masová: Ab,Fg
Bisporella cltrina /Batsch:Fr,/Korf et Carpenter - voskovička citronová:Fg
Bulgaria lnqulnans Fr.- klihatka černá:Fg,Qu
Colpoma quercinum/Pers,/Wallroth - StSrbinatka dubová: Qu
Dasyscyphus niveus/Hedw.:Fr./Sacc. -chlupáček sněžný:Qu
Diatrype bullata/Hoffm.:Fr./Fr.:Sal,det Z.Pouzar
Diatrype disclformis/Hoffm:Fr./Fr. -korovitka terčovltá:Fg
Diatrypella pulvinata Nitschke -polštářnatka drobnovýtru3á:větev Quercus cerris,det Z.Pouzar 
Dlscina perlata/Fr./Fr. - deštice chřapéčová,tl.pař.Pc
Hymeno3cyphus calyculu3/Sow:Fr./Phill.- voskovička olěová:Viburnum opulus,det. M.Svrček 
hymenoscyphus iraberbis/Bull./Dennls -voskovička :Fg
hymenoscyphus 3erotinu3/Fer3.:Fr./Phill. -vo3kovlčka pozdní:Fg,Qur,det M.Svrček 
Rymenoscyphu3 vernus/Boud./Dennis - voskovička jarní:Aln/?/,det.M.Svrček 
Bypocrea rufa/Pejps . :Fr ./Fr. - Carp
hypoxylon fragiforme/Pers.:Fr./Kickx - dřevomor červený:Fg 
hypoxylon multiforme/Fr./Fr. - dřevomor mnohotvarý: Frax/V/,det.Z.Pouzar 
Lachnellula hahniana/Seaver/Dennis - brvenka Hahnova:Lar 
Scut.ellinia erinaceus/Schw./O.Kuntze - kosmat.ka : tl.dřevo ve vodě 
Scutellinia scutellata/L./Lambotte - ko3mut.ka átítovltá:tl.dřevo,det.J.Moravec 
Ustulina deusta/Fr./Petrák - spálenka skořepaté: Qu,Sal,/P/
Xylaria hypoxylon/L./Grev. - dřevnatka parohatá:Carp,Frax 
Xýlaria polymorpha/Per3./Grev.-dřevnatka kyjovité:Fg
B A S I D I O M Y C E T E S  - HETEROBASIDIQMYCETES
Auricularia mesent.erica /Fetz.:Fr./Pers. - boltcovltka střevovitá:Frax 
Calocera cornea/Batsch:Fr./Fr. - krásnorůžek růkatý: Aln,Pc 
Calocera viscosa /Pers.:Fr./Fr. - krásnorůžek lepkavý :Cham,Pc
Cronartium ribicola J.C.Fischer - rez vejmutovková: mladý stromek Pinus strobus,/P/
Dacrymyces stillatus Nees:Fr. - kropilka rosolovitá: Ab.Pc.Pseud 
Exldla glandulosa /Bull./ÍFr. - černorosol bukový:Fg,Frax,Qu 
P3eudohydnura gelatlnosua/Scop.:Fr./P.Karst. - rosolozub hu3penitý:Pc 
Tremella mesenterica Retz:Fr. - rosolovka mozkovitá :Frax
HOMOBASIDIOMYCETES
APHYLLOPHOPALES
Amylo3tereum areolat.um/Fr ,/Boidln - pevník střechovitý :Pc 
Bjerkandera adusta/Wllld.:Fr./P.Karat - ěedo^orka osmahlá:Fg,Frax 
Bjerkandera fumosa/Pers.:Fr./P.Karst. -ěedoporka zakouřená: Sal
Bondarzewie montana/Quél./Slng. - bondarzevka horské:Ab,/F/
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Cerlporia viridans/Berk.et Br./Donk - pórnatka zelenající: Frax, det.Z.Pouzar
Cerocorticlum confluens/Fr.:Fr./Jülich et Stalpera - struhák splývavý:Saab,det.Z.Pouzar
Cerocorticlura molare/Chail.:Fr./Jülich et Stalpers - struhák' blanitý:Prunus avium,det.Z.Pouzar
Chondrostereum purpureum/Pers.:Fr./Pouz. - pevník nachový:Curp
Coniophora putanea/Schum.:Fr./P.Karst. - koniofora sklepní:Pc,det.Z.Pouzar
Creolophus cirrhat.us/Pers, :Fr./P.Karst. -jeíatec různozobý:fg,/P/
Daedolea quercina /L./Pers. - sílkovec dubový:Qu
Daedaleopsis confragosa/Bolt.:Fr./J.Schroeter - sítkovec načervenalý: Aln,Bet,Cornus sp.,Corylus colt 

na,Fg,Frax,Quercus cerris.Sal 
Datronia mollis/Sommerf. :Fr ./V onk - outkovka měkká:Fg 
Flbuloporia donkii Doman. -pórnatka Donkova:Pc,det Z.Pouzar 
Fomes fometariu3/L./Fr. -troudnntec kopitovitý:Bet,Fg,/P/
Fomitopsis pinlcola/Sw.:Fr./P.Karst - troudnatec pásovaný:Ab,Pc,/P/
Ganoderma applanatum/Pers./Pat. -lesklokorka ploská :Bet 
Gloeophyllum abletinus/Bull.:Fr./P.Karst, -trómovka jedlová:Pc,řseud 
Oloeophyllum sepiarium/Wulf.:Fr./P.Karst - trámovka plotní:Pc,Fseud 
Hapalopilus rutilan3/Per3. :Fr./P.Karst, - hlinák červenající: Sal 
Hericium flagellum Scop..Fr. - korálovec jedlový:Ab 
Heterobasidiun anno3us/Fr./Bref. -kořenovník vrstevnatý:Pc,/P/
Hirschloporus abietinus/Pers.:Fr./Donk - bránovitec jedlový: Ab
Jfymenochaete rubiginosa/Dicks.:Fr./Lév. - kožovka rezavá:Qu ^
Ryphoderma radula/Fr.:Fr./Donk - kornatec okrouhlý: Ainus viridis,det.Z.Pouzar
Hyphoderma setigerum/Fr./Donk - . kornatec št.ětinkatý :Quercus petrae,det.Z.Pouzar
ffypodontia alutaria/Burt/J.Eriksson:Aln, det.Z.Pouzar
Inonotus nodulosus/Fr./P.Karst.,-rezavec uzlinatý:Fg
Inonotus radiatus/Sov/.:Fr./P.Karst. - rezavec lesknavý:Aln,/P/
Laxitextum bicolor/Pers.:Fr./Lentz -pevník dvoubarvý:Fg 
Meripilu3 giganteus/Pers.:Fr./P.Karst. -vějířovec obrovský:Fg,/P/
Meruliopsis corium/Pers.:Fr./Ginns - dřevokaz kožový:Fg 
Merulius tremellosus Fr. - dřevokaz rosolovitý: Bet
Onnia leporina/Fr./Jahn/^O.circinata/Fr./P.Karst./-Óubkatec smrkový:Pc,/P/
Osmoporus odoratus/V/ulf. :Fr./Bing. - anýzovník vonný:Pc
Peniophora incarnata/Pers.:Fr./P.Karst, -kornatka masová,Fg. det.Z.Pouzar 
Peniophora nuda/Fr./Bres.- kornatka : na Ainus viridis,det.Z.Pouzar 
Peniophora quercina/Pcrs.:Fr./Cooke - kornatka dubová:Gu
Phaeolus schweinitzii/Fr./Pat. - hnědák Schweinitzův:rm bati živ.stromů P.strobus,Pseud,/P/ 
Phanerochaete affLnis/Burt/Parm. - peniofora : Fg,det Z.Pouzar 
Phellinus conchatus/Pers;:Fr./Quél. - ohňovec škeblovitý:Viburnum opulus 
Phellinus hartigii/All.et Schn./Pat. -ohňovec Hartigův:Ab,/P/
Phellinus igniarius /L./Quél. - ohňoveg obecný:Sal,/P/
Phellinus punctatus/P.Karst./Pil. - ohňovec tečkovaný:Sal,/P/
Phellinus robu3tus/P.Karst./Bourd.et Galz. - ohňovec statný:Qu,/P/
Phlebia radiata Fr. -žilnatka oranžová: Bet,Fg,Qu
Piptoporus betulinus/Bull.:Pr./P.Karst. - brczovník obecný:Bet,/P/
Polyporus brumalis/Pers./:Fr.-choroš pólopláatvový:Fg,Qu 
Polyporus ciliat.us Fr.:Fr. - choroš zimní :Sal 
Polyporus variu3/Pers,/:Fr. - choroš měnlivý: Fg
Pigidoporu3 populinus/Scbum. :Fr ./1’ouz -ostroj řka topolová :Aoer p3eudoplatanus,Fg,/P/
Pigidoporus sanguinolent.us/Alb.et S c h w .:Fr./Donk -pórnatice krvavějící:Ab,Bet,Pc 
Rigidoporus vitreus/Pers.:Fr./Donk - pórnatice skleněná:Pc 
Schizophyllum commune Fr.:Fr. -klanolís^ka obecná: Fg,Frangulo alnus,Pc
Schizopora parádoxa/Schrad. :Fr./Donk -pórnovitka různopórá:Ab,Aln,Cast.anea sativa,Fg,Qu,Sal
Scytinostroma hemidichophyticum Pouzar: Sal,det.F.Kotlaba
Ster»um hirsutum/Willd.:Fr./Pers. -pevník chlupatý :Capr.Fg,Qu
Stereum rugosumPers.:Fr. -pevník korkovitý:Aln,Sal
Stereum sanguinolentum/Alb.et Schw.:Fr./Fr.-Pevník krvavějící:Pc
Thelephora terrest.ris Ehrh. ex '.Villd :Fr.-plesňék zemní :Pc,Thuja sp.
Trametes gíbbosa/Pers.:Fr./Pil. -outkovka chlupatá:Fg 
Trametes hoehnelll/Bres.in Höhn./Pil. - outkovka HOhnelova:Fg 
Trametes serialis/Fr./Fr. - outkovka řadová:Pc 
^rametes suaveolens Fr. - outkovka vonná:Sal,/P/
Trametes versicolor /¿./Pil. - outkovka pestrá :Fg,Qu,,Jal 
Trechispora farinacea/Pers.:Fr./Liberta:pc,det Z.Pouzar 
Trechispora mollusca/Pers . • ,?v . /Liberta :vývrat Pc ,det.Z.Pouzar 
Tyromyces caesius/Schrad. r./Murrill -bělochoroš modravý:Ab,Pc,Pseud 
Tyromyces fragilis/Fr./Donk - bělochoroš křehký:Pc 
Tyromyces ptychoga3ter/Ludw./Donk t bělochoroš pýchavkovitý:Pc,/P/
Tyromyces semisupinuo/Berk.et Curt.in Berk./iíurrill -bělochoroš polorozlitý :Aln,Frax 
Tyromyces stipticus/Pers.:Fr./Kotl.et Pouz.-bělochoroš horký:Pc,/P/
Vesiculomyces citrinus/Pers./HagstrBm: Ab, det.Z.Pouzar
AGARICALES
Armillariella buJbosa/Earla/Romagn.-václavka hlíznatá:Fg,Pc,Sal
Armlllariella polymyces/Pers ,/Sing. et Cléraengon- václavka běloprstenná :Ab ,Abg,,Pc 
Bolbitiua aleuriatus/Fr.:Fr./Sing.: žlufák : Fg
Collybia fusipes/Bull.:Fr,/Quél. - penízovka vřetenonohá: na bozi Quercus palustris
Coprinus disserainatus/Pers.:Fr./S.F.Gray - hnojník nasetý:Aln
Coprinus micaceus/Bull.:Fr./Fr. - hnojník třpytivý:Fg,Frax,Pc
Coprinus xanthotrix Pomagn. - hnojník žlutochlupý:Fg
Crepidotus variabilis/Pers.:Fr./Kummer - trepkovitka měnlivá:Qu,Til
Entoloma byssisedum/Pers.:Fr./Donk - kulháček dřevní:trouchivý pařez
Flammulina velutipes/Curt.:Fr./Sing, -penízovka sametonohá:Bet,Sul
Galerina triscopa/Fr./KUhn. -čepičatka kmenová:tl.pař.Pc
Galerina unicolor/Vahl./Sing.-čepičatka jednobarvá:Carp
Gymnopilus penet,rans/Fr. :Fr./Murrill -šupinovka nevonná:tl.pař.Pic
Hohenbuehelia atrocoerulea/Fr.:Fr./Sing - hlívu siná:Aln,Qu
Hygrophoropsis aurantiaca/Wulf.:Fr./R.Maire -lištička pomerančová:1c
Hypholoma capnoides/Fr. :Fr./Kummer- třepenit.ka makovti:Pc
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Ifypholoma fasciculare/Huds.:Fr./Kumm. - třepenitka svazčitá:Cornus sp.,Fg,Pudus sp.,Pe,Qu,Sal 
Rypholoma sublateritium /Fr./Quél.- třoponitka cihlová:Carp. 
ijýpholoma subvirid«/Derk.et Curt./Denni3 - třepenitka drobná
Kuehneromyees mutabills/Schaeff.:Fr./Sing. et Smith-opěnka měnllvá:Bet,Pc,Syringa sp.,Sal
Marasmlellus languldus /Lasch/Sing. - špička matná :Aln
Marasroius alliaceus /Jacq.:Fr./Fr. -Špička cibulová:Fg
Uarasmlus rotula/Scop.:Fr./Fr. - Špička kolovitá;Corýlu3 colurna
Megacollybia platyphylla/^ers.:Fr./Kotl.et Fouz. -penízovka širokolupenná:Ab,Pc
Mýcena acicula/Schí?.:Fr./Kummer - helmovka jehličkovitá:Aln
Mýcena cyanipe3 Godey-heimovka modronohá:Pc.det.V.Antonín
Mýcena galériculata/Scop.:Fr./Quél. -helmovka tuhonohá:Aln,Bet,Frax,Padus sp.
Myčena inclinata/Fr./Quél.-helmovka leponohé:Qu
Mýcena polygrammn/Bull.:Fr./S.F.Gray - helmovka brózditá:na bázi Qu 
Mýcena viscosa Secr./R.Maire- helmovka lepkavá :Pc 
Oudemansiella mucida/Schrad:Pr./Hoehn. - slizečka porcelánová 
Panellus stypt.icus/Bull. :Fr./P.Karst -pařezník obecný:Qur 
Paxillus panuoides/Fr.:Fr./Fr. -čechratka sklepníivývrat Pc 
Phaeomarasmius erinaceua/Fr./Ktthn. -kržatka ježatá:5al 
Pholiota alnlcola/Fr./Sing. - Supinovka olSová:Qu
Fhollota aurivella/&atsch:Fr./Kummer - Supinovka zlatozávojná:Fg,/P/
Pholiota gummo3a/Lasch/Sing. - Supinovka gumovitá:Sal 
Pholiota lent.a /'Pers. :Fr ./Sing. -Supinovka Sedohlínová :Aln 
Pleurotellus chioneu3/Gill./Konr.et Maubl. - hlíva sněhobílá:Cornus sp.
Pleurot.us dryinus /Pers. :Fr./Kuramer - hlíva dubová:Fg,/P/
Pleurotu3 ostreatus/Jacq.:Fr./Kummer - hlíva ústřičná:Fg,Sal/P/
Pleurotus salignus/Pers.:Fr./Kummer s.Pomagn. - hlíva vrbová:Sal,/P/
Plu+eus at.ricapillus/Batsch/Pnyod -štítovka jelení:Bet,Carp,Fg,Qu,Sal,/P/
Pluteua . pouzarianus Sing. - Štítovka Pouzarova:Pc
Pluteus leoninus/Schaeff.:Fr./Kummer - štítovka 21uté:Carp
Pluteus pellitus/Pers.:Fr./Kummer -Štítovka bílá:Fg
Plutéus saliclnua/Pers.:Fr./Kummer - štítovka vrbová:Aln
Pluteus semibulbosus/Ia3ch in Fr./Gill. -Štítovka hlízečkatá.Fg
P3athyrella candolloana/Fr.:Fr./R.Maire -křehutka Candolleova:Sal,Viburnum opulus
Psathyrella hydrophila/Búll./R.Maire-křehutka vodomilnáíFg
Simocybe centunculus/Fr./Sing.-kržatka hnědoolivová:Carp,Frax
Stropharia aeruginosa/Curt.:Fr./Quél.-límcovka raěděnková:tl.pařez Pc
Tricholomopsi3 rutilans/SchaeíT.:Fr./Sing. -Šafránka čorvenožlutá:Pn,Thuja sp.
Xeromphalia compnnella/Batsch:Fr./R.Mai re -kalichovka zvoncčkováttl.pař.řc
GASTSROMYCETES
Crucibulum lanve/Kuds./Kambly in Kambly et Lee- pohárovka obecná:Pc 
Qyathus striatus/Huds./V/illd.Pers. -číšenka rýhovaná:Qu 
Ljýcoperúon pyriforme Schaefí*. :Per3pýchavka hruškovitá :Fg,Pc 
Mutinus eaninus/Huds.:Pers,/Fr. -psivka obecná:Aln.
Sphaerobolus stellatusŤode¡Pers. - hrachovec hvězdovitý:Aln,Fc
2. Druhy, naleze né_na z * mi _/ te rr oa tr ¿c ké ¿_ a na_jiných s.ub syrá.! ech 
A S C O M Y C E T E S
Aleuria aurantia/Fr./Fuckel - mí3enka oranžová:okrqj ce3tý pod Pc 
Ant.hraeobia melaloma/Alb.et Schw. :Fr ./Boud . - spélenitka uhelný¡spáleniště 
Antinoa strobilina/Fr./Velen.- na starých tl.šiškách Pc.,det.M.Svršek 
Ascobolus carbonárius P.Karst. - hovník opáleništní: spáleniště
Ascobolus viridis Curr.-t hovník zelený:na holé zemi,Aln,Rubus idaous ,det .J.Moravec 
Callorina fu3aroide3/Berk./Korf: tl.lodyhy Urticu dioica 
Ciboria rufofusca/Weberb./Sacc. - jehnědka jedlová :staré šupiny Abg 
Claviceps purpurca/ r./Tul. -paličkovice nachová:sklerotizOvaná semena trávy 
Dasyscyphus bicolor/Bull./Fuck. -chlupáček dvoubarvýrstará číška Fg
Dasyscyphus clandestinus/Bull./Fuck.-chlupáček maliníkový:starý prýt. Rubus idaeus a Rubus odoratus 
Dasyscyphu3 fu3cescens/Per3./S.F.Gray- chlupáček nahnědlýstl.listi Carp a Fg,staré číšky Fg 
Dasyscyphus nudipes/Fuck./Sacc.-dS!.upáček : tl.lodyhy Filipendula ulmaria,det, ,M.Svršek 
Dasyscyphus vifgineus S.F.Gray - chlupáček ponen^ský¡staré číšky Fg + tl.květní stopy Rhododendrm sp. 
Geopyxis carbonaria/Alb.et Schw.:Fr/Sace.- zvoneček uaelný¡spáleniště
Mymenoscyphus epiphyllus /Pers.:Fr./Rehm - voskovička listová:tl.lÍ3té Quercus cerris,dct.M.Svršek 
ffymenoscyphu3 Tructigenus/Bull./S.F.Gray- voskovička žaludová: semeno Cacp 
Mýmenoscyphus syringicolor Svrček - voskovička šeříková:tl.listí Fg.det.M.Svrček 
Rýpocrsa pulvinata Fuckel*1 masenka poduškovitá:na rourkách staré plodnice Piptoporu betullnus 
Kotlabaea deformis/P.Karat/Svrček -na lesní jílovité cestě,Pc.Pinus strobus ,de t. J.h nvee 
Melastiza chateri/W.G.Smith/Boud.-mistička oranžová:na cestě pod Pc
Octospora lit sae Svr.et Kub. -zemnička Libušina: na vývratu Pc.mezi nízkým mechem,vlet.J.Moravec 
Ombrophila je nina Karst. - plátenice fialová:na šiškách Pc silně prosáklých vodou 
Peziza echinospora P.Karst,. - řasnatka uhelná:spáleniště
Piceomphale bulgarioides/Rabenh.ln řCalchbr./Svršek - číšovka šiškovitá,staré šišky Pc 
Pseudoplectania nigrella/Pers. :F ,/Fuc.- ušíčko černé:pod Popg v mechu na podmáčeném raíst.č 
Rustroemia conforraata/P.Karst./Nannf.- terčka olšová:tl.listí Aln
Rustroemia sydov/lana/Rehm/Víhite - terčka Sydowova-tlej.listí Quercus cerris,det.M.Svrček
Sclerotlnia t.uberosa/Hedw. :Fr./Fuck - blíženka snsanková: na sklerot.izovaných oddencích Anem.nemorosí.
Tapesia fusca/1'ers./Fuck.: tl. větvička Rubus odoratus, det.M.Svrček
Trichophea hemisphaerioide3 /Mouton/Graddon : spáleniště
Xylaria carpophila/Per3./Fr. -dřevnatka plodomilné: staré číšky Fg
B A S I D I Q M Y C E T E S  - APHYLLOPHORALES
AuriscaJ.pium vulgare S.F.Gray -lžičkovec šiškovitý:na šišce Pn ponořené v zemi 
Cantharellus cibnriu3 Fr. - liška obecná:Fg + Qu
Cantharellus cibarlus Fr.var.amethy3teuc Quél.- liška obecná ametystovo:Fg,lTax 
Cantharellus tubaeformis /Bull./Fr. -liška nálevkovitá:*g 
Clavaria vermiculari3 Sw, :Fr,-kyjanka červíkové:louka,poblíž Til 
Clavulina cinereo/Bull.¡Fr./Sohroet.-kuřétečko popelové:Aln,Pc.Samb ♦ Pc + Pseud
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Clavullna cristata/Hol»sk.:Fr./Schroet. -kuřátečko hřebenitá:Ab,Carp *Corylus,Pe,Qur,Tsuga div. 
Coltrlcla parannia /L./Murrill - áubkatec pohárkovitý:bet.l«r,Qu 
Cratsrellus cornucopioides/L./Pers. - strojek trubkovitý:Fg 
Rydnum rufescans Fr.- lišák ryšavý:řg
Ramaria abletina/Psrs.:Fr./Quél, - kuřátka zelenající:Tsuga div.
Samaria botrytia/Pera.:Fr./Ricken - kuřátka květáková:Qur 
Ramaria aumorpha/P.Karat./Corner -^kuřátka InvalovasAbg,Pseudota
Thalephora palmata/Scop./Fr. -pleaňák zápašný:Pcv* Pcpg,Thuja ap.f Pcom,Thuja ap.+ Tsuga div. 
Thelephora terreatris/Ehrh.ex Wllld./ Fr. - pleonák zemní:Pc
AGARICALES
Agaricua abruptibulbua ^eck /«A.essettii Bon/ - žampion EaaettůvsAbg+Fg.Pc+Paeud+Thuja sp.
Agaricus campeatria L. -žampion polní:na louce
Agaricua purpurellus/Moell./Moell.* žampion purpurový:Popg.
Agarieus aemotua Fr. - žampion fialo-ry:Pc,Qu*Faeud 
Agaricua silvaticua Schacff. .žampion leanísPc + Pcora 
Agrocybe praecox /Pera.:Fr./Fayod - polnička raná:Pc,Pseud,Til 
Amanita alba Gill.-auchomůrka bílá:Bet
Amanita citrina/Schaeff./Pera. - muchomčrka citronová:Pc,Pn,Qu,Qur*Fg ^
Amanita fulva Sing. ~ muchoračrka rySavá:Fg
Amanita muacaria /L./Fers. - auchomůrka červená:Bet,Pc
Amanita phalloides/Pr./Llnk - muchondrka zelená:Bet+Fg+Pc,Qu
Amanita rubeacena Pera. iFr.-muchorsdrka rdžovka:Carp,Fg,Pc+ Pooa+Qu+Qur
Amanita splssa/Fr./Kummer - muchomdrka Šedivka:Abg + Pcpg * Pc,Pseud
Amanita vaginata/Bull.:Fr./Vitt. -poSvatka obecná:Bat + Fg,Qu + Qur
Baeoapora nyosurn/Fr.:Fr./Sing. -penízečka SiSková:na SiSce Pinús leucodermia ponořená v zemi
Bolbitius vitellinus/Pers.;Fr./Fr. - alzečník žloudkový:na hromadě tl.trávy ♦ Pc+Til,Qu,Carp
Boletua badius Fr. - hřib hnědý:Abg,Peg + Píci» Pcor •* Pcpg 4 Pc + Pseud
Boletua ohrysenteron Bull. - hřib žlutomasý:Abg + Carp + Fg + Pc + Pseud
Boletui edulis Bull.:Fr. - hřib smrkový :Bet + Pcpg
Boletus fragillpea C.Karin- hřib sametový:Fg + Pc
Boletua rubellua Krorabh. -hřib červený:Tsuga can.
Boletua aubtoraentoaua L. -hřib plstnatý:Pc
Calocybe carnea/Bull.:Fr./Donk - čirdvka mosovátCornus sp.
Calocybe gamboaa/Fr./Sing, -čirdvka májovka: v tóvě pod Frax
Camarophyllus niveua/Scop.:Fr./P.Karat.-štavnatka sněžná:na louce
Camarophyllus pratensia/Pers.:Fr«/Kummer - áíavnatká luční: na louce
Camarophyllus subradiatua/Schua./Wílnsche -^štavnatka paprsková: na louce ,det .J.^thnri
Camarophyllus virgineus/Wulf.:Fr./Kunraer-Stavnntka panenská: na louce.
Clitocybe clavipea/Pers,:Fr./Kummer - straělka Vyjonohá:Abg+ Chan+Pc+Pcor
Clitocybe gibba/Pers.:Fr./Kummer- atrnělka nálevkovltá:Abg,Thuja sp.+ Chám* Fg* Pc,Soab ♦ Paeud 
Clitocybe gllva /Pera.:Fr,/K u n rr.r -struilka plavá:Abies concolor* Pc,Pseud* Thuja plicate 
Clitocybe nebularia/Batach:Fr./Kummer - atrmělka ral2enka:Ab,Fg* ABg * Cham* Pc, Pc * Paeud 
Clitocybe odora/Bull.:Fr./Kummer- struilka anýzka:Fg+ Pseud 
Clitopilus prunulua/Scop.:Fr./Kummer - uechovka obecná:Frax+Qu*Qur.
Collybia alkallvirena Siní;.- penízovka : tl.listí Fg
Collybia aseaa/Fr.:Fr./Kummer - penízovka kuželovitá:Fg+ Tsuga div.
Collybia confluens/Pers.:Fr./Kummer- penízovka splývavá:Carp,Aln,Pc Abies concolor + Fg.
Collybia cookei /Dres ./J.D.Arnold-penízovko Cookeova :Aln,Sar»b,Fc * Fa /* staré plodnice hub ?/ 
Collybia dryophlla/Bull.:Fr./Kumm, penízovka dubová:Bet + Pseud* Qur
Collybia Hariolorun/D.C.:Fr./Kummer -Špička vťStecká:tl.listí Cercidiphyllum japonlcum a Baaamelis sp. 
Collybia peronata/Bolt.:Fr./Kummer- penízovka hřebílkatá: Fg 
Coprinus engulatus Peek - Spáleniště
Coprinus lagopides P.Karst. - hnojník zaječí:na hromadě tl.trávy 
Cortinarius bolarls/Pers.:řr./Fr. -pavučlnoc Červenouupinatý:Qur
Cy3toderma carcharlas/Pera,/Fayod -zrnivka žraločísAbg + Abios sp.,Pcor ♦ Juniperua sp.*Frax,Pc,Samt>. 
Cýstolepiota aemlnuda/Lasch/ Velí. - bodla polCi>ahá:Frax,pc,Samb.+ Thuja sp.
Entoloa juncinum/Kíihn.et Bomagn./Noodeloos - závojenka :Aln,Fg,Carp + Pseud 
Entoloraa lanicum /F<omagn./řloordeloo3 - závojenka :Thuja ap.
Entoloma rhodopoliuai /Fr. :Fr./Kummer - závojenka vmáčklá:Aln,Pc,Sal
Flammulaster carpophllus/Fr./Earle -kržatka plodomilné:na tl.listí a tl.květeoh a číškách Fg
Flammulaster ferrugineus/R.Maire/Watling - lcržatka rezavá:mezi nízkým mechem pod Fg
Bebeloma cruatillniforme/Bull./Quél- -slzivka oprehlá:na louce poblíž Quěrcus palustris
Hebeloma radicosum/Bull.:Fr./Bicken -slzivka kořenující:Sal,Pc
Hebeloma saccharlolens Quél. - slzivka sladkovonná: Sal
Hebeloma 3inapizans/Paulet ex Fr./Qlll- - slzivka ředkvičková:Bet,Pc* Fg
Hygrocybe chlorophana /Fr.A/Unsche- voskovka : v trávě a mechu blízko Thuja sp. a Phellodendron amur.
%grocybe conica/Scop.:Fr./Kummer - štavnatka kuželovitá: v trávě pod Phellodendron aaurense
ífygrocybe p3itl oina/Sohaeff.:Fr./Wdn3cho - fitavnatk papouščí:louka
ftygrophoropMs aurantiaca /Wulf:Fr./B.liaire-lištička pomerančová:Pc+Pcor * Paeud
Hygrophorti3 iscoideu9/Per3.:Fr./Fr. -^štavnatka terčovitá:Pc
Hýgrophorus eburneus/Bull.:Fr./Fc. - Štavnatka slonovinová:Fg
řfygrophorua lucorum Kalchbr. - Štavnatka modřínová:Lar
Hýgrophorus melizeus/Fr.:Fr./Fr.- Bet. /cf.H.hedrychli Vel./
Hýgrophorus penarius Fr. - áíavnatka buková:Fg
Hýgrophorus pustulatus/Pers.:Fr./Fr. - Štavnatka točkovaná:Pc
Inocybe geophylla/Sow.:Fr./Kummer - vlákníce zemní:Fg + Paeud * Til
Inocybe petlginosa /Fr./Gill. - vlákníce pavučinatá :Fg
Inocybe pudica Kílhn. - vlákníce zardělá:Paeud
Krombholziella scabra /Bull.:Fr./B.Matře - kozák březový:Bet
Lacca-ria amethystea/Bolt.ex Hooker/Murrlll - lakovku amethystovátPg + Abg+Aln,Pc 
Laccaria laccata /Bull./Murrill - lakovka obecná:Ab,Carp ♦ Abg,Pc* Fg.Pc + Dot 
lactarius blennius/Fr./Fr. - ryzec zelený:Fg
Pectariu3 camphoratus/Bull./Fr. -ryzec kafrový:pod Fg v mechu Polytrichum sp.
Lactarius deterrimus GrBger - ryzec smrkový:Pc,Pcpg 
Lactarius glaucescens Crossl.- ryzec zelenojící:Bet 
Lactarius glyciosmus/Fr.:Fr./Fr. -ryzec libovonný:Bet,3al
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Lactarius mitissimus /Fr./Fr. - ryzec oranžový: Pc + Peor 
lectarius necator/J.F.Omel.:Fr./Pera.- ryzec Šeredný: Bet 
Lact.arlua obscuratus/Lasch/Fr. - rytec olSový:Aln 
Lactarius pallidua/Pera. :Fr./Fr. - rytec bledý:Fg 
Lactarius piperatus/L.:Fr./Pers. - rytec peprný: Fg 
I«ctarius quietus /Fr./Fr. - rytec dubový:Qu,Carp 
Lactarius subdulcis/Bull.:Fr./S.F.Qray .rytec nasládlý :Fg 
Lactarius torminosus/Schaeff.:Fr./Pers, - rytec kravský:Bet 
Lactarius uvidus/Fr.:Fr./Fr.- ryzec vodnatý: Qur 
Lactarius vellereus/Fr,/Fr. - ryzec plstnatý:Fg 
Lactarius volemus/Fr./Fr. - ryzec syrovinka:Qur
Lepiota aspera/Pqrs.:Fr./Quél. - bedla ostroSupinatá:mezi tl.listim a trávou,Fg:Frax 
Lepiota castanea Quél. -bedla kaStanové:Frax,Pc,Samb
Lepiota clypeolaria /Bull.:Fr./Kumraer - bedla vlnatá:Fg ♦ Frax,Pc,Sam + Pc,Qu 
Lepiota rhodorhiza Fomagn.et Locq. ex P.D.Orton: bedla: Fg+Frax,Pc,Samb,det.J.Herink 
Lepiota ventriosospora Reid* bedla :Bet 
Lepista luscina/Fr.:Fr./Slng -»dirůvka zamžená:louka
Lepista nuda/Bull,.Fr./Cooke »dirůvka fialová:fg ♦ Pc + Peg * Pcom + Pseud ♦ hromada tl.trávy 
Lepista personata/Fr.:Fr./Cooke .dirůvka dvojbarvá:louka
Lepista sordida/Schum.:Fr./Sing. - dirůvka Špinavá: na louce mezi tl.trávou 
Leucocortinarlus bulblger /Alb.et Schw.:Fr./-bělopavudinec hlíznatý:Fe 
Limacella glioderma/Fr,/R.Maire - slizobedla slizská :Fg
Macrocystidia cucumis/Per3. :Fr./«Joss. -cystidovka rybovonná:v tráví pod Fg + Pc ♦ Pseud 
Macrolepiota mastoides /Fr./Sing. - bedla útlá: na louce blízko Frax,Qur,Til ♦ Cham,Thuja sp. 
Macrolepiota procera/Scop.:Fr./Sing.- bedla vysoká:Fg ♦ Lar * Pc + Pseud ♦ Thuja sp.
Macrolepiota rhacodes/Vitt./Slng. - bedla dervenající:Chám,Tsuga div + Pc + Peor + Pinus montícola,Pc 
Marasmius alliaceus /Jacq,:Fr./Fr. - špidka cibulová:tl.li3tl Fagus 
Nbra3mius bulliardli Quél. - Spidka Bulliardova: tl. listí Fg
Marasmius epiphyHus/Pers.:Fr./Fr.- Špička lÍ3tová:tl.listí Prunua avium + Quercus corris ♦ Qur 
Marasmius limosus Boud.et Quél. - Špička močálová: na tl. Carex sp.
Marasmius lupuletorum/Weinm./Bres. - Špička kožová:tl.listí Fg 
Marasmius oreade3/Bolt. :Fr./Fr. - Špička obecná: Chám,Tsuga div.'*- louka 
Marasmius wynneiBerk. et Br. - Špička Wynneova: Phellodendron amurense 
Melanoleuca cognata/Fr./Konr. et Maubl. - tmavobělka žlutavá:Frax,Pc,Samb 
Melanophyllum echinatum /Roth:Fr./Sing. - černolupen krvavý:Frax,Pc,Samb
Mýcena aurantiomarginata/Fr./Quél. - helmovka zlatolemá :Abg * Pc ♦ Pseud + Thuja sp.-*- Tsuga div.
Mýcena avenacea /Fr./Quél. - helmovka jesenní:louka
Mýcena capillaripes Peck -helmovka nitkovité:Cham + Pc
Mýcena capillaris/Schum. :Fr./Kummer -helmovka vlasová:tl.listí Fg
Mýcena epipterygia/Scop.:Fr,/S.F.Gray-helmovka sllzská:Abg,Fg,Pc*Aln,Carp,Pc,Samb* ^arcldlphyllum ja- 

ponicum + Bet,Tsuga div. + Peor + P3eud + Tsuga can.
Mýcena fagetorum/Fr./Qill. -helmovka bučinná:tl.listí Fg
%cena flavoalba/Fr./Quél. - helmovka žlutobílá:Cornu3 sp.* Pseud ♦ Fg
Mýcena galopus/Pers.:FT./Kumraer - helmovka mléčná:Alh,Carp,Fg,Samb ♦ Set.Pc* Pinus sp.* Thuja pllcata • 

Tsuga div.
*Vcena metata /Fr./Kummer - helmovka kuželovité:Carp,Pc* Pseud + Thuja sp.+ Tsuga div.* Tsuga can. 
Mýcena pelianthina/Fr./Quél. -helmovka zkoubkatá:řg
Mýcena pterigona/Fr.:Fr./Kummer -helmovka kapradinová: na tl.řepících Athyrlum flllx-femlna 
Mýcena pura/Pers.:Fr./Kummer - helmovka ředkvičková:Abg * Abies homolepls+Corylus,Fg,Pc ♦ Cercldi-

phyllum japonicum + Peor + Tsuga can. + T3uga div.
Mýcena rosea /Bull./Oramberg - helmovka narůžovělá:Carp * Fg * Til,Pc
Mýcena sanguinolenta /Alb.et Schw.:Fr./Kummer -helmovka krvavá:Bet,Pc* Cham * Thuja sp. ♦ Tsuga div.
Mýcena stylobate3/Pers.:Fr./Kummer -helmovka deskovitá:tl.listí Aln * tl.listí Fg
Mýcena vulgaris/Pers.:Fr./Kummer -helmovka obecná:Pc
Mýcena zephirus/Fr.:Fr./Kummer -helmovka zefírová:Abg + Pc,Fg * Pseud
"aucoria e3Charoide3/Fr.:Fr./Kummer -kržatka oděná:Aln
Naucoria scolecina/Fr./Quél.- kržatka bažinná:Aln
Oudemansiella melanotricha/D6rfelt/Moser-penízovka :Ab,Pc,Carp
Oudemansiella radicata/Felhán:Fr./Sing -penízovka ocasatá:Ab,Pc+ Abg * Bet ♦ Carp,Pc ♦ Fg ♦ fti *Pcom 

Qur,Pcpg.
Pánaeolus ater/Lamge/Kúhn.at Eomagn. -kropenatec černýma louce mezi tl.trávou
Panaeolus rickenll Hora - kropenatac zahrocený:Abies concolor ♦ Abg * Corylus,Fg ♦ PC ♦ mokřina v po

rostu Filipéndula ulmaria,Sanguisorba officinalis 
Panaeolus splnctrinus /Fr./Quél. - kropenatec zvoncovitý: na koňském trusu 
Paxlllus involutus/Batsch:Fr./Fr. -dechratka podvinutá:Bet + Pc * Pcpg + Tsuga div.
Pholiota carbonarla/Fr.:Fr./Sing. - šupinovka uhelná:spáleniště 
Phollota lenta/Perf :Fr./Sing. - Šupinovka Sedohlínová:Ab,Fg,Pc,Samb
Pholiotina togularis/Bull.:Fr./Sing - depičatka prstenitá:Acer pseudopiatonus,Frax,FC,Samb 
Porphyrellus porphyrosporu3/Fr.in Fr.et HOk./Gllb. -hřib nochovýtru3ý: Fg,Pc 
Psathyrella gracilis /Fr./Quél. -křehutka útlá:okraj ce3ty pod Pa 
Psathyrella velutina/Pers.:Fr./Sing. -křehutka sametová:v trávě pod Frox 
Pseudoclit.ocybe cyathiformia/Bull.:Fr./Sing.- strmělka čfškovltá:Abg,Chám 
Psilocybe crobula/Fr./M.Lange ex Sing, -lysohlávka plevnatá:na tl.trávě * Carp
Psilocybe cyanescens Wakefield -lysohlávka modrající: Ab,Aln,Fg.Pc,Samb ♦ Pc.Bubus idaeus ♦ Pseud 
Bickenella fibula/Bull.:Fr./Faith. - kallchovka oranžová:vždy v mechu pod různými dřevinami 
Hlckenella setipes /Fr.:Fr./Faith. - kallchovka Swartzova: vždy v mechu,Abies homolepls ♦ Pc ♦ Pcom ♦ 

Peor * Thuja sp.+ Taxus baccata
Bipartltes tricholoma/Alb.et Schw.:Fr./P.Karst - dechratidka dirůvkovitá:Cham * Pcpg ♦ Pseud ♦ Tsuga d
Fus3ula aeruginea Lindbl. in Fr.-holublnka trévozeloná:Bet* Hamamells sp.,Pseud *PC * Pcpg,Qur
Fussula alutacea/Pers.jFr./Fr. -holubinka podrusá:Fg
Bussula aurora Krombh. s.Melz.et Zv. -holubinka jitřenková:Fg,Pc
Russula chimaeleontina/Fr./Fr. 3.Pomagn.-holubinka měnlivé:Fg + Qu
Fussula columbaria Velen.-holubinka holubi:Bet
Bussula cyanoxantha/Schaeff,/Fr. - holubinka namodralé:Fg
Fussula cyanoxantha f.peltereaul Slng.:řg
Bussula dellea Fr.- holubinka bezmléčná:Fg,Pseud + Fg,Fc + Til 
Fussula faglnea Fomagn.- holubinka bukomilná: Fg
Russula fellea/Fr.:Fr./Fr. -holubinka žludové:Fg
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Russula firmula J.Scheeřf. - holubinka nelesklá:Po
Russule foetens/Pers./Fr. - holubinka sépaSnásBat + Pseud,Tsuga div.
Russula fragllis/Fr./Fr. -holubinka křehká:Bet,Qur 
Russula gracilis Burl. - holubinka Stíhlá;Bet,Pc - mladá stromky 
Russula illota Romagn. - holubinka t«avolemé:Fg 
Russula lepida Fr. - holubinka sličná:Fg
RUssula nigricnns/Bull./Fr. -holubinka černající:Bet ♦ Abg *Fg *  Pseud
Russula nitida/Pers.:Fr./Fr, -holubinka lesklá:Bet
Russula nobllis Velen,/“R.mairei Sing./- holubinka nádherná :Fg
Russula ochroleuca Pers. -holubinka hlínožlutá:Pe
Russula olivacea/Schaeff./Pers. - holubinka olivová:Pcom
Russula Integra /L./Fr. - holubinka celokrajná :Pseud
Russula puellaris Fr. - holubinka dívčí:Pc + Tsuga div.
Russula pumila Rouzeau et iSassart - holubinka drobná:Aln
Russula vesca Fr. - holubinka mandlové:Abg,Corylus,Qu + Pcpg.Qur + Tsuga div.
Russula viscida Kudrna - holubinka lepkavasPc + Peg 
Strobilomyces strobilaceus/Scop.:Fr./Berk. -šiškovec černý :Fg
Strobilurus esculentus/Wulf.:Fr./Slng. -penizovka smrkové:na šiškách Pc,ponořených v zemi
Strobilurus stephanocystio /Hora/Sing. -penizovka provázková:na šiškách Pn ponořených v zemi
Strobilurus tenacellus/Pars.:Fr./Slng. -penizovka nahořklá:na šišce Pinus sp.,ponořej»é v zemi
Stropharia aeruglnosa/Curt.:Fr./Quél. -líacovka měděnková:Aln,Carp,Fg,Pc ♦ Pcpg.Til
Stropharia albonitens/Fr./P.Karat.-líacovka bílá: silné podmáčená louka
Stropharia cyanea/Eolt./Tuomikoski -límcovka nazelenalá:Aln,Pc
Stropharia inuncta/Fr./Quél.-límcovka natřená: louka
Suillus viaoičus /L. :Fr-,/RoU3sel -klouzek lepkavý :lar
Suillus grevillel/Klotsoh/Fr. -klouzek sličny:I«r
Tephrocybe rancida/Fr../Donk -penizovka páchnoucí:°et + PgTrieholoma album/Schaeff.:Fr./Kummer - čirůvka bílá:Bet
Tricholoma eolumbetta/Fr,/Kummer - Čirůvka holubičl:Qur
Trieholoma fulvum/D.C.:Fr./Sacc. - čirůvka plavohnědá:Bet
Tricholoma 3ciode3/Pers./Martin - čirůvka buková:Fg
Tricholoma sulphureum/Bull.:Fr./Kumrnor - čirůvka 3írožluté:Fg
Tricholoma ustale/Fr.:Fr./Kummer - čirůvka 03aahlé:Fg
*richoloma vaceinum/Schaefř. :Fr./Kusimor - čirůvka krav3ké:Aln,Pc
PASTER OMYCRTES
Calvatia excípuliformi3/Scop.:Pcr3./Perdeck -pýchavka palicovitá:Bot ♦ louka 
Calvatla utriformls/Bull.:Pers,/Jaap - pýchavka dlabaná:louka 
Iycoperdon echinatum Pers.:Pers. -pýchavka ježaté:Fg
Iycóperdon caudatum Schroot./= L.pedicellatua Peck non Batsch/-pýchavka ocasatá:silně podmáčená louka 
Iycoperdon perlatua Pera.;Pers. -pýchavka obecná:Fg + Pc + Pcpg 
Mutinua caninus /Buds.:Pers ./'Fr. -psivka obecná: Ab,Carp,Fg,Fc 
Scleroderma areolatum Ehrenb.- peatřoc1 Acer pseudoplatanus,Carp,Qu
FUNGI 1?,“PERFECT I
Chalara strobilina Sace.- na starých Šiškách Pc-konidiové stadium Antinoa strobllina/Fr./Velen. 
Sependonium chryso3permua/Bull.:Fr./Fr. -proSnička zlatožluté: na staré plodnici Boletus chrysenteron.

Konidlové 3tadium nedohubu zlatovýtrusóho - Aplocrea chrysooperma/L.Tul.et C.Tul./Sydow 
Tubercularia vulgaris Tode.Fr. -hlívenka obecná:na větvičce Til.Konidiové stadium rážovky rumělková-

Nectrla clnr.abarina/Tode:Fr./Fr.

Srdečnými díky jsem zavázán RNDr.Mirko Svrčkovi,CSc z Národního muzea v Praze za přehlédnutí tex
tu, cenné rady a připomínky; RNDr.Front.Kot.labovi,CSc. za aktuální recenzi věd, názvů hub; a dále všem, 
kteří mně byli nápomocni s určením některých nálezů.

S U M M A R Y
V Á G N E R  A,: Fungi In the Arboretum Křtinv

Systematic research of macromycete3 in the Arboretum Kfitiny has been realised between 1981 to 
1984.In this relatively short period 415 species of macromycetea have been collected end determined 
there: 6 species of Myxomycete3,54 species of Ascomycetes,8 species of Heterobasidlomycetes,88 spe
cies of Aphyllophoralo3,248 speclo3 of Agaricales and 11 species of-Gaateromycetes. As "fungi imper
fect 1" ,which have not been studied 3 3peciea wore noted.

The groat number of the species growing in a relatively small area was influenced by the rich 
diversity of biotopes,trees and plant-species.During the whole period not a single fungal species 
exclusively confined to an introduced tree has been collected.All species of fungi found under In
troduced exotic trees or on their wood or litter,occur even unter autochthonous trees in Czechoslova
kia.

The list of collected species has been arranged separately for 1.Species growing on wood /llgnl- 
colous/ and 2. Species growing on the ground /terrestrial/ and in othe substrates, according the 
System of fungi and in alphabetic order.

5 6



V Ý Z K U M  A O f i H B A N A  H U B  N A  t A B - O B S K V  

Ing. J i . f i V a 1 t e r , Tábor

Stále více sl uvědomujeme,jak je naée země krásná,bohatá a štědrá,ale současně stále vice zra
nitelná. VI lvem činnosti průmyslu,chemizací zemědělství.nadměrnou těžbou lesa a jinými zásahv do pří- 
rodv,stále ubývá jak živočišných,tak 1 rostlinných druhů.Snad nejvíce jsou ohroženy lesy naSÍ pla
nety a mykorrhlzní houby,která spolu * liěejníky reaguji na znečistění životního prostředí nejdříve.

Jsou tedy velice vážná důvody zabývat se ochranou hub a jejich životního prostředí.S tímto bě- 
domím přistoupili k táto problematice i členová Ekologického kroužku v Sezlmově Ústí.Osvětovou čin
ností v rámci Ekologických poroden,přednááek a výstav se přímo podílí na ochraně hub. Za jeden z 
cenných Úspěchů táto činnosti lze považovat vyhlášeni hráze rybníka Luční za chráněný přírodní výt
vor /CHFV/.Právě zde byl lng. V.Pravdou dne 10.IX.1981 nalezen poprvá v Cechách hřib moravský -Xero-
comus moravicu*který určil takto tři plodnlce nalezená dne 17.IX.1982 u příležitosti výstavy hub v
Českých Budějovicích; správnost určení potvrdil i dr. Zdeněk Pouzar.CSc.

Tyto nálezy spolu se sběry dalších vzácných hřlbovltých i jiných druhů hub daly právě podnět k 
návrhu na vyhlášení hráze rvbníka Luční jako CHPV. První písemný návrh podal odboru kultury ONV v 
Táboře prof.Zdeněk Kluzák,mykolog Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,dne 1.března 1983.Z této 
lokality citoval celkem 10 druhů hub:
-Boletus appendiculat.us -hřib přívěskatý -Eussula aurata - holubinka zlatá
-Boletus subtomento3us var.leguei -hřib plstnatý Legueův -BoletU3 orythropus - hřib kovář 
-Aureoboletus gentilis - hřib pružný -Boletus reticulatus - hřib dubový
-Boletus rubellus - hřib červený -Leccinum aurantiacura -křemenáč osikový
-Leccinum subcinnamomeum - kozák skořicový -Leccinum quercinum - křemenáč dubový

Přes vydání souhlasu Státního rybářství.které je majitelem tohoto území,zůstal tento návrh bez 
odezvy,což 3e negativně odrazilo na lokalitě,o čemž bude ještě dále zmínka.

Druhý písemný návrh byl podán dne 20.ledna 1988.Z tohoto návrhu cituji:
Název území: Chráněný přírodní výtvor - hráz rybníka luční. Název chráněného území: " LUČNÍ" 
Katastrální území: Turovec,okres Tábor,kraj Jihočeský
Navrhovatel: Odbor kultury ONV Tábor a Zdeněk Kluzák,mykolog Jihočes. muzea v Českých Budějovicích. 
Čísla parcel: 333/9,330/10,336/2.589/2.335/2,305/23,305/24 

• Kultura: cesta Celková výměra navržené plochy: 1,4528 ha
Vlastník: Státní rybářství,oborový podnik, Zavadil3ká 2485, Tábor.
Geologické poměry; - miocén sladkovodní, v čelní hlubině až brakický. Nacházejí se zde půdy drnogle- 
jové,na východ od rybníka půdy oglejené. Illmerizované půdy oglejené a oglejené půdy vytvářené na 
těžších substrátech mají vodní režim příznivý. Jejich fysikální vlastnosti j3ou zhořčeny.Při malé 
propustnost. 1 a velké vododržnosti dochází k častému zamokření těchto půd.Drnoglejové půdy vzniklé 
na néplavech v depresivních polohách,v místech vodních toků mají nepříznivý vodní režim,kde hladina 
spodní vody způsobuje trvalé zamokření půdního profilu.Na hrázi je cenný porost, dubů,ve stáři cca 
200-250 let. Ekologicky hodnotná lokalita s mimořádným výskytem teplomilných druhů hub.
Je potvrzen výskyt těchto druhů:
Boletus moravicus- hřib moravský Aureoboletus gentilis -hřib pružný flussula aurata -
Boletus albidu hřib medotrpký Boletus rubellus - hřib červený holubinka zlatá
Bolet.us impolltus -hřib plavý Leccinum 3ubcinnaoomeum-kozák skořicový
Boletus appendiculatus-hřlb přívěskatý Leccinum aurantiacum -křemenáč osikový 
Boletus subtomen+osus ver.leuoi -hřib Legueův Leccinum quercinu-křemenáč dubový 
Boletus erythropus - hřib kovář Boletus reticulatus - hřib dubový

Mimo tyto druhy se zde vyskytuje řada pavučinců a dalších makromycetů.Jedná se o mimořádné a 
ojedinělé soustředění pro jižní Cechy vzácné mykoflóry na jediné hrázi ryblíka. Lokalitou prochází 
turistická cesta,jinak může být ohrožena činností Státního rybář3tví/skladování hnojiv opod./.

Na základě tohoto návrhu vydal ONV v Táboře "Vyhlášku o chráněných přírodních výtvorech v okre
se Tábor",ze které cituji!

Plenární zasedání ONV v Táboře se usneslo dne 21.ledna 1988 vydat podle § 24 zákona 5. 69/1967 
Sb. o národních výborech/úplné znění č. 31/1983 Sb./ v souladu s ustanovením § 8 zákona č.40/1956 Sb. 
o státní ochraně přírody vydat toto obecně závazné nařízení-

57



t

Cl. 1. Popis a vymezení chráněných přírodních výtvorů /CIÍPV/.
3/ LUČNÍ- význačné nykologieké naleziště teplomilných hub/přovážně jedovatých/,katastrální 

území Turovec,okre3 Tábor.parcelní číslo 333/9,333/10,336/2, 589/2,335/2,3P5/23,305/24- 
jejich Stístech o výměře 1 , 0 1 4 2  ha.Ochranné pásmo se pro tento přírodní výtvor nezřizuje. 

Cl. 2.1/ Chráněné přír. výtvory jsou chráněny podle zákona 6. 40/1956 Sb. o státní ochraně přírody.
2/ Pokud z dalSích ustanovení nevyplývá jinak, je zakázáno jakýmkoliv způsobem do CHPV zasaho

vat,zejména ruSit a měnit jeho přirozený vývoj,poSkozovat jeho povrch,zoologický podklad, 
rostliny a živočichy a odnáSet z něho jakékoliv přírodniny*

3/ Odbor kultury ONV v Táhoře ve spolupráci s KSPPOP v Ces.Budějovlcich sestavuje přo vyhlá
šení CHPV ochranářské plény.

4/ Veřejnosti je přístup do vyhlášeného vizemi CHPV povolen jen po veřejných cestách,v případě 
CHPV Luční jen po turisticky značených stezkách.

5/ V CHPV je zakázáno
a/provédět těžbu nerostných surovin
b/ měnit vodní režim CHPV ^
č/meliorovat a rekultivovat zemědělské a lesní pozemky
d/používat pesticidů a jiných chemických prostředků včetně prům.hnojiv,výjimkou je použí

vání repelentů proti oku3u a loupání na lesních porostech spárkatou zvěří 
e/využlvat území CHPV k intenzivnímu chovi zvěře,např. zřizování bažantnic ap.,v případě 

CHPV Luční je intenzivní chov kachen povolen jen za předpokladu,že hráz bude od rybníka 
oddělena plotem 

f/tábořit o rozdělávat ohně
g/vjíždět do něho motorovými vozidly,s výjimkou vozidel hospodářských o vojenské správy v

nezbytně nutném rozsahu
h/provádět výstavbu chat.,zřizovat trvalé tábory či dočasná tábořiště,či zřizovat jiná rekm 

ač nezařízení,výjma dočasných zařízení vojenské správy 
ch/provádět. jakoukoliv činnost.,která by mohla způsobit zavlečení na stanoviště cizích draků

rostlin nebo živočichů
i/saklédat řízené a neřízené skládky veškerých odpadků
j/skladovat dočasně nebo trvale krmivá,hnojivá a jiné chemické prostředky.

8/ V CHPV je povolen průzkum a výzkum,který provádí nebo organizuje SÚPPOP v Praze nebo
KSSFPOP v českých Budějovicích.

Uvedená lokalita je situována ve čtverci 6654a botanického mapování. Zeměpisné souřadnice stře
du hráze rybníka Luční jsou: 14°44,43*‘vých. délky, 49°22'23"sov-ňířky, nadmořská výSka je 420 m.

Luční rybník se nachází 2 km západně od obce Turovec,v klidové oblasti Turovooký les. Je sou
částí Turoveckých rybníků /Turovecký,Polný,Nečisto,Luční,Jezero,Starý Kravín,Nový Kravín,Lišák »Pa
ta j3ký, Prostřední a Hluboký/,napájených Hrobským potokem.Vše je propojeno důmyslnými 3trouhani.Sa
motný Luční rybník je napájen průtokem části vod Hrob3kého potoka přes Turovecký rybník a ^ečisto. 
Mimo to má malý přítok z potůčku pramenícího v Turoveckém lese.

Vlastní rybník ae rozlévá na jižní straně hráze. Na severní straně hráze je zhruba 2 poloviny 
zamokřená louka,pak mladý smrkový les a paseka. Vzhledem ke zvláštní poloze hrázo,rozmanitosti půd
ního složení a porostu,skýtá lokalita příznivé podmínky pro růst zcela různorodých druhů hub.Hlav
ní dřevina je dub, ala je zde zastoupena i borovice.bříza,osika,planá jabloň,trnka,šípková růžo, 
smrk a jeřáb. Jižní strana hráze,která je trvale prosluněna, s vysokým stavem spodní vody daná hla
dinou rybníka obsahuje Často zbytky vápence používaného ke hnojení /vápnění/ rybníka,poskytuje vý
hodné podmínky pro růst teplomilných a vápnomilných hub,jak na podobné lokalitě v údolí Opavíce u 
Ostravy zaznamenal i J.Kuthan/1982/.Převážně zde a na koruně hráze rostou uvedené vzácné hři-
bovité houby,které se na hrázích ostatních uvedených rybníků nevyskytují.Proslunění a zajisté i 
mikroklima vytvářené vodní plochou 6,5 ha rybníka má navíc vliv i na časnější výskyt plodnlc těchto 
hub. Ve srovnání s lesními lokalitami hřibu dubového a některých holubinek se zde objevují o 14 až 
21 dnů dříve.

Naproti tomu je severní strana hráze trvale zastíněna vlastním tělesem hráze a porostem,její 
úpatí je hluboko pod úrovní vodní hladiny rybníka.Půda na této straně hrázo je místy humózní.na ú- 
patí -trvale přemokřená a kyselá,takže skýtá podmínky pro růst acldofllních di\uhů.

Uvedené lokalitě je věnována trvalá pozornost členy mykologického kroužku v Sezimově Ostí od 
roku 1981-1982. Mimo to na podnět BNLr.Jiřího Bumerla sledovala v roce 1985 výskyt hub na lokalitě 
studentka 2.ročníku Střední zemědělské školy v Tábore Alice Exnerová,jako studii pro účast v krajské 
olympiádě. Sledování prováděla 2x týdně v době od 18.srpna do 29.září 1985,výzkum završila písemnou 
prací,ve které uvádí celkem 107 druhů hub s vazbou na příslušné dřeviny. Určování druhů hub prováděl 
členové mykologického kroužku v Sezimově Ústí.převážně ing. V.Pravdu. Tato práce je v jednom výtis
ku založena na odboru kultury ONV Tábor u materiálu CHVP Luční, v jednom výtisku jo v knihovně čs. 
vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV v Praze. Soupis obsahuje řadu kritických druhů /bohužel

evidentně ned ok lad ováných/, a dále jsou přiloifny zajímavé grafy teplot, .srážek a počtu plodnlc
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V době vlastního výzkumu sl vedla A.Exnerová/1982/ přesné adznámy o počtu nalezeních bub,včet
ně přesného určení místa a dřevin,k čemuž sl pořizovala jednoduché náčrtky.Je jen škoda,že provádí» 
la současně výzkum na hrázích rybníka Ludní a Nedlsto,které přímo na sebe přímo navazují,takže nelze 
sběry přesně lokalizovat, rovněž že sběry nedokladovala.Z ohrožených druhů hub,navržených pro Červe
nou knihu ČSFR, ve své práci uvádí Boletus moravicus.Cortinarius balteatus,Lactarlus acrls a Rusaula 
viscida,věe nalezené v období od 18.srpna do 29«září 1985 /bez přesného data nálezu/.

Zmínil jsem se o rybníku Nečisto,který se nachází severovýchodně od rybníka Luční,delěí část 
hráze na sebe téměř navazují.Jeho hráz je ve tvaru "L" nebo spíše neuzavřeného "C",přičemž kratší 
část hráze je orientována ve směru prodloužení hráze rybníka Luční,delší část pak kolmo na ni,tj.ve 
směru sever-jih. Tato část hráze je více zastíněna dospělým smrkovým lesem pod hrází.Tím poskytuje 
podmínky pro růst některých druhů hub,které se na hrázi rybníka Luční nevyskytují.

Mimo obor mykologie je třeba uvést,že se v prostoru rybníka Nečisto vyskytují dvě chráněné rošt 
liny.a to kosatec sibiřský - Iris sibirica a dřípatka horská -Soldanella montana. Dále na přístupech 
k tomuto rybníku/ a dne3 i na počátku hráze/ jsou četná a velká mraveniště mravence lesního.Z těchto 
důvodů je tomuto území věnována již řadu let pozornost se strany ochránců přírody.

Spolu s ostatními mykology sleduji lokalitu Luční od roku 1982. Za tuto dobu jsem zde zazname
nal 143 druhů hub,které uvádím v příloze.Jejich seznam však není úplný,ve svém herbáři mám uloženu 
ještě řadu neurčených exsikátů,zejména drobných,podeštných druhů hub.Zásilka 12 druhů drobných hel- 
movek,které jsem v září 1984 nasbíral a odeslal dne již zesnulému MUDr.J.Kubíčkovi došla bohužel v 
již rozloženém stavu. Nejčastěji jsou zde zastoupeny rody:
Pussula - holubinka 28 druhů Boletaceae- hřibovité 13 druhů Lactarius- ryzce 12 drhů
Tricholoma - čirůvky 7 druhů Amanita - muchomůrka 6 druhů

V seznamu jsou uvedeny pouze druhy,které jsem sám na hrázi rybníka Luční sbíral nebo byl jejich 
sběru přítomen. Nejsou zde uvedeny sběry ostatních členů kroužku v Sezimově Ústí,které nepochybně 
tento seznam ještě rozšíří.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat RNDr.Františkovi Kot,labovi,CSe. ,dr.Zdeňku Použá
roví,CSc. ,ing. Kv.Kuncovi,Josefu Sutarovi a dalším mykologům,kteří mně pomáhali v určování druhů hub 

Při posouzení charakteristiky výzkumu a ochrany hub no hrázi rybníka Luční je nutno konstato
vat, že do roku 1988 převládala živelnost,zaměřená více na zjišíovéní druhů hub než na jejich ochra
nu.Vlastní ochrana spočívala pouze v tom,že jednotlivé plodnlce byly zakrývány travou nebo listím. 
Tato ochrana však byla velmi málo účinná.Jen malé procento takto zakrytých hub zůstalo na místě až 
do dospělosti. Stávaly se i případy,kdy plodnlce vzácných hub byly vytrhány a naházeny do vody/Bole
tus rhodoxanthus.Agaricus augustus/.V jednom případě však již byla naznačena cesta,kterou jenutno 
jít. Jednalo se o označení plodnlce Fistulina hepatica štítkem s uvedením názvu a se žádostí,aby ne
byla pro její vzácnost zničena.Plodnlce vytrvala na místě od 20.VIII.do 6.IX.1985.

Od roku 1988 dochází však k zásadnímu obratu.Po schválení CHFV Luční a vydáním přísl. vyhlášky 
lze již opravdu hovořit o ochraně hub na této lokalitě. CHPV je řádně vyznačen a mimo to jsou zde u- 
oístěny tabule.upozorňující na vzácné druhy hub se zákazem jejich sběru.Dobrovolní pracovníci,zejmé
na P.Spinar.ing.V.Pravda a dr.J.Novotná, věnují tomuto území velkou pozornost a též hodně práce.Kolem 
plodnic vfcdc.^úh hub zřizují pravidelné ohrádky.z větviček.a označují je vědeckými a českými názvy. 
Toto označování spolu s častými kontrolami chráněného území přineslo své ovoce.Většina lidí zákaz 
sběru hub již plně respektuje.Tak po létech mají plodnlce vzácných hub znovu možnost vyrůst až do 
dospělosti a produkovat výtrusy. Jsou tak vytvářeny podmínky pro jejich zachování. To jsou již zce
la konkrétní výsledky ochrany.

V úvodu svého příspěvku jsem se zmínil,že opožděné vyhlášení této lokality za CHPV mělo na ni 
negativní dopad. Projevilo se to chovem kachen na rybníku Luční v letech 1984-1985,které byly při- 
krmovány na počátku hráze.V důsledku toho plochá část hráze v šířce cca 4-5 m a v délce cca 100 m 
byla kachnami zcela ušlapána tak.že zde zůstala holá zem bez vešker$>ylinné vegetace a bez hub.

Dalším negativním zásahem bylo vybagrovéní strouhy pod celou polovinou hráze za účelem odvod
něni zamokřené louky. Navíc vytěžená zemina byla prostě naházena bagrem na spodní část hráze.Tento 
zásah zcela zničil lokalitu holubinky Hussula helodes a ohrozil výskyt dalších druhů.Mimo to snížeií 
hladiny spodní vody pod hrází mělo zcela jistě vliv i na změnu vodního režimu v samotném tělese hrá
ze, Naštěstí je tato strouha postupně zanášena a půVodnl vodní režim se zvolna obnovuje.

Stálým problémem zůstává krmení ryb,nebo? násypné krmítko je umístěno uprostřed hráze, a to vy
žaduje zajíždět do tohoto prostoru s těžkou technikou.Současně . v tomto prostoru skladuje Státní 
rybářství občas vápenec ke hnojení rybníka. Lokalitě rovněž neprospívá projíždění těžké zemědělské • 
lesnické techniky.Zvláště citelné to bylo na jaře 1989,kdy byla v přilehlé oblasti prováděna těžba 
dřeva. Tato technika projíždí přímo přes lokality vzácných hřibovltých hub.Co to dovede udělat v ob

dobí,kdy je zem po jaru rozbředlá,sl dokáže zajisté každý představit.
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Po hrázi rybníka Luční vede značená turistická stezko.To má za následek zvýšenou frekvenci 
osob na táto lokalit®.Následky jsou zcela přirozená-nekontrolovatelná vysbírávéní plodnlc jedlích 
hřibovitých hub některými jednotlivci. Tomuto by snad mohlo odpomoci uvažovaná oplocení daná loka
lity a odklonění turistická stezky jinou trasou.

Z uvedenáho vyplývá,že ne všechny problámy ochrany hub na hrázi rybníka Luění jsou již vyře
šeny. Přesto však můžeme konstatovat,že ochrana hub na táto lokalitě byla úspěšně zahájena a mé 
naději slibně pokraěovat 1 v dalších látech. Pro další rozvoj ochrany přírody na Téborsku - nyní 
mám na mysli nejen houby - by bylo prospěšná rozšířit CHPV ještě na hráz rybníka Hefilato a přileh
lá části území. Jak jsem uváděl,tato část je zajímavé nejen mykologicky,ale i výskytem chráněných 
druhů rostlin a četnými mraveništi druhu Formica rufa.
Seznam hub nalezeních na hrázi r.vbnlka "L U C H í" a některými dalšími údaji

Názvy hub v seznamu vycházejí z klíčů M.Mosera /1983/,W.Jttlicha/1984/ a Přehledu českosloven- 
> ských hub od R.Veseláho,F.Kotlnby a Z.Pouzara /1972/. Pokud není zvlášř označeno,jde o druhy pozemn 

zde pak je uvedena dřevina pod kterou bylo sbíráno /ve zkratce/ a ,pokud druh byl určen někým ji
ným než autorem/sběratelem/,tedy i jmáno determinátora. Doklady jsou uloženy v herbáři autora.
Agaricus augustus Fr. -Pečárka císařskájpod Pie,19.VII.1985.
Agaricus silvaticus Schaeff. -Pečárka lesníjPic ,27.IX.1984,det.L.Havelík.
Agrocybe praecox/Pers.:Fr./Fayod - Polnička raná; v trávě u cesty,13.VI. a 26.VI.1984,1.V.1989, 
Amanlta fulva/Schaeff./Fers.- Pošvatka plavá; Qc ,26.VI.1984.
Amanlta muscaria /L:Fr./Hoolcer- Muchmůrka červená; Pie 28.VIII.1983.
Amanita pantherina/D.C.:Fr./Krombh. - Muchoraůrka tygrovaná; Pin + Qc ,29.VI.,9.VII.17.VII.,18.VII. 

7.VIII.1984; 27.VI.,20.VII.,25.VIII.1985; 1.VI.1989.
Amanita rubescens/Pers.:Fr./S.F.Gray - Muchomůrka růžovka; Qc ,Pic ,-28.VIII.1983; 26.VI,29.VI.,

9.VII.,17.VII.,18.VII.,22.VII.a 27.VIII.1984; 27.VI.,19.VII.,20.VII.,2.VIII. a 20.VIII.
1985; 1.VI.1989.

Amanita spis3a/Fr./Kuntmar -Muchomůrka šedivka;- Qc,Pic - 29.VI.,9.VII.,17.VII.,18.VII.,22.VII,,
7.VIII. a 27.VIII.1984; 19.VII. a 26.VII.1985.

Amanita vaginata/Bull. :Fr./Vitt. - Pošvat.ka obecná; Qc ,Pin.- 26.VII.1984.
Apiocrea obrysosperma/L.Tul.et C.Tul./Sydow -Nedohub zlatovýtrusý; na stará plodnicl Boletus rho-

doxanthus,12.X.1988.
Boletus appendiculatus Schaeff. -Hřib přívě3katý; Qc ,20.VIII.1982; 25.VIII.1983} 26.VI.,9.VII., 

27.VIII.,4.IX. a 27.IX.1984; 19.VII.,26.VII.,2.VIII. a 20.VIII.1985.
Boletus erythropus/Fr.:Fr./Krombh.- Hřib kovář; Qc,Pin,-28.VIII.1983; 27.VIII.1984} 26.VII.a 2.VII

1985.
Boletus radicans Pers.jFr. - Hřib medotrpký, Qo,-20.VIII.1982; 27.VIII.,31.VIII.a 27.IX.1 «4; 6.IX

1985.
Boletus reticulatus Schaeff. - Hřib dubový; Qc, 25.VIII.1983} 26.VI.,9.VII,15.IX.1984; 20.VII.,

2.VIII. a 28.VIII.1985; 1.VI.1989.
Boletus rhodoxanthus /Krombh./Kallenb.-Hřib nachový; Qc,20.VIII. a 23.VIII.1982; 25.VIII.,28.VIII. 

1983; 9.VII.,18.VII., 27.VIII.,31.VIII, 4.IX. a 27.IX.1984; 26.VII.,2.VIII.,6.IX.1985} 
12.X.1988 det.Z.Kluzák.

Bovl3ta plumbea Pers,-Prášivka šedivá; v trávě u cesty pod Pin, 15.IX. a 27.IX.1984.
Calocera visco3a/Pers.:Fr./Fr. - Krásnorůžek lepkavý; starý pařez Pie,22.IX.1984.
CaPocyba- gambosa /Fr./Sing. - člrůvka májovka; v trávě u cesty, 24.V.,1.VI.1989.
Cantharellus cibarius Fr. - Liška obecná; Qc; 27.VI.1985.
Cant.harellus cibarius var. amethysteus Quál. -Liška ametystová Qc. ,19.VII.1985.
Clit.ocybe incilis/Fr./Gill. -Strmělka vyhloubená; Pie,Qc ,7.IX. 1984,ďet.Kv.Kunc.
Clitocybe inversa/Scop.:Fr./Quál. - Strmělka přehrnutá,Pie ,27.IX.1984,det.L.Havelík.
Clitocybe odora/Bull.:Fr./Kumraer -Strmělka anýzka; Pie,Qc,7.VIII. a 27.VIII.1984.
Collybia dryophila/Bull.:Fr./Kummer -Penízovka dubová: Qc, 13.VI.,26.VI.,29.VI.,2.VII.,9.VII.,17.

VII.,27.VIII.,7.IX.,10.IX.,15.IX.27.IX.1984; ¿7.VI.,19.VII.,20.VIII.,6.IX.1985; 24.V.,1.VI
1989.

Collybia exeulpta/Fr./Glll. - Penízovka tmavší;Qc,Pln,7.IX.;15.IX.1984
Collybia fusipes/Bull.:Fr./Quál.-Penízovka vřetenonohájpařez Qc, 25.VIII.1983;15.IX.1984; 2.VIII. 

1985.
Coprinus disseminat.us/Pers. :Fr./S.F.Gray - Hnojník nasetý; pařez Qc,13.VI.1984.
Coprinus micaceus/Bull.:Fr./Fr.-Hnojník třpytivý; pařez Qc,13.VI. a 27.IX.1984.
Cordyceps ophioglossoldes/Ehrh.:Fr./Link - Housenlce cizopasná; na plodnicl Klaphomyces granulatus 

pod Pie.2 plodnice,6.IV.1989.
Cortinarius amethystinua Schaeff.ex Quál, -Pavučinec nmetystový;Qe,Pin,22.IX. a 27.IX.1984,det.L. 

Havelík.
Cortinarius balteatus Fr. -PBvučinec statnýjQc,7.IX. a 15.IX.1984, det Kv.Kunc.
Cortinarius bivelatus Fr.:Fr. - Pavučinec dvojzávojový; Quer ,Pin,27.IX.1 9 0 4 ,det.L.Havelík.
Crueibulum laeve /Huds./Kambly in Kambly et Lee-Pohárovka obecná,drobné větávky Qc,7.IX.1904.
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Qystoderma granulosum/Batsch:Fr./Fayod - Zrnivka obecná,Fic,Qe,18.VII.1984.
Dacrymyeea stillatua Nees.sFr. -Kropilka rosolovitá; ře z n á plocha pařezu Pie ,6.111.1989.
Elaphomyces granulatua Fr. - Jelenka obecná; Pie ,6.IV.1989.
Entoloma nidorosum- Závojenka páchnoucí; Prunua spinosa,27.IX.1984,det.L.Havelík.
Exidia truncata Fr. - Cernorosol utatý} pařez Quer , 6.IV.1989,
Fistulina hepat.ica/Schaeff./Fr. -Patřen dubový; Qc, 28.VIII.1983;10.IX.,15.IX.1984; 20.VIII,,31.VIII..

6.IX.1985; 12.X.1988. '
Hebeloma cruat.uliniforme /Bull./Quál. -Slzivka oprahlá; Qc,Pic ,det.L.Havelik,27.IX.1984.
Helotinum fructlgenura/Bull./Fuck. - Voskovička plodomilná; číšky žaludů na zemi,15.IX.1984. 
Heterobasidion annosuo/Fr./Bref. -Kořenovník vrstevnatý; pařez Pie ,12.X.1988.
Eydnotria tulasnei Berk. et Br. -Ořiškovec Tulasneftv; 20.VII. a 26.VII.1985,na zemi pod Qc.
Eypholoraa fasciculare/Huds.:Frv/Kummer-Třepenitka svažčitá; pařez Qc,22,IX.,27.IX.1984;26.VII..2.VIII. 

1985.
Inocybe fastigiata/Schaeff.:Fr./Quél. -Vláknice kuželovitá;Qc,Pin.,2.VII.,7.VIII.,10.IX.1984,det.Kv. 

Kunc.
Inocybe lacera/Fr./Kummer - Vlákníce plstovltájQc,Pin,2.VII.1984,31.VIII.1985,det. Kv. Kuno. 
Kuehneromycea mutabilis/Schaeff.:Fr./Sing. et Smith -Opěnka měnlivá; pařez Betula, 26.VII.1985.
Laecaria amethystea/Bull./Murrill -Lakovka ametystová; v trávě pod Qc u cesty/tPop.tremula/,22.IX.1984 

31.VIII. a 6.IX.1985.
laecaria bicolor/R.Maire/P.D.Orton -Lakovka dvoubarvá; v trávě pod Qc, 29.VI.1984.
Laecaria laecata/Scop.:Fr./Berk.et Br. -lakovka óbecná;v trávě pod Qc,29.VI.,22.IX.1984; 31. VIII.,

6.IX.1985,det. Kv.Kunc.
Laecaria proxima/Boud./Pat. -Lakovka statná; v trávě pod Pin-, 22.IX.1984, det. Kv.Kunc.
Lactarius acerrimus Britz. - Eyzec krátkonohý; Qc, 25.VIII.1983; 17.VII.,27.VIII.1984; 27.VI., 20.VIII 

31.VTTI.1985; 27.IX.,12.X.1988, det. Kv.Kunc. 
lactarius acris/Bolt.:Fr./S.F.Gray - Eyzec ostrý; Qc,23.VIII.1982,det. L.Havelík.
Lactarius azonit.es/Bull./Fr. - Eyzec světlý; Qc ,27.VIII.,4.IX.,7.IX.,15.IX.1984; 6.IX.1985,det.Kv.Kun 
Lactarius mitissimus/Fr./Fr. - Hyzec přejemný; Plc, 27.IX.1984,det. L.Havelík.
Lactarius nccator/Bull.em.Pers.:Fr./Karst. -Eyzec Šeredný; Pie ,Qc, 27.IX.1984; 27.IX.1988.
Lactarius pubescens Fr.-Eyzec chlupatý; Betula,Qc,7.IX.,27.IX.,20.X.1984, det. Kv.Kunc.
Lactarius quietus /Fr./Fr. - Eyzec dubový; Qc,26.IV..2.VII.,17.VII.,27.VIII.31.VIII.,2.IX.,27.IX.1984; 

2.VIII.,20.VIII.,31.VIII.,6.IX.1985; 27.IX.1988,det. .Kv.Kunc.
Lactarius rufus/3cop.:Fr./Fr. -Eyzec ryěavý,Pin, 27.VI.1985.
Lactarius sanguifluus/Paulet:Fr./Fr. -Eyzec krvavomléčný; Pin ,27.VIII.1984.
Lactarius uvidus/Fr.:Fr./Fr. -Ryzec vodnatý; Qc,7.IX.1904,det.Kv.Kunc.
Lactarius tormincr3us/Schaeff. :Fr./Pers.-Eyzec kravský; Betula ,27.VIII.1984.
Laetiporus sulphureus/Bull.:Fr./Murrill -Chorošovec sírový; Qc , 29.V.1984.
Leccinum quercinum /Pil./Pil. -Křemenéě dubový; Qc,25.VIII.1983; 6.IX.1985; 26.X.1988,det. Beran. 
Lecclnum rufum /Schaeff./Krelsel - Křemenáě 03ikový; Pop.trem.,6.IX.1985;l.VI.1989.
Lepista nuda /Bull.:Fr./Cooke-Cirůvka fialová; v trávě pod Qc. a Pie,23.IX.1986,
Leucocortinarius bulbiger/Alb.et Schw.:Fr,/Sing.-tíělopavučineo hlíznatý; Qc.,Pin,27.IX.1984,det.. L.Ha

velík.
Lycogala epldendrum /L./Fr.- Vlěí mléko červené,pařez Qc,15.IX.1984.
Lycoperdon perlaiura Pers.:Pers. - Fýchavka obecnájv trávě pod Qc a Pin, 29.VI.,10.IX.,15.IX.,22.IX., 

27.IX.1984; 6.IX.1985.
lycoperdon pyriforme Schaeff.¡Pers. - lýchavka hruškovité;pařez Qc,22,IX.,27.IX,20.X.1984.
Lyophyllum connatum /Schum.:Fr./Sing. - Líha srostlá; v trávě pod-Pie ,22.IX.,27.IX.1984 
Lyophyllum infumatum /Bres,/Ktthn. - Líha popelavá; v trávě pod Pin, a Qc,27.IX.1984,det, L.Havelík. 
Lyophyllum lorlcatum /Fr./KUhn. - Líha obrněná; v trávě pod Qc, 26.VII.,20.VIII.1985,det.Z.Pouzar. 
Hacrolepiot.a rhacode3/Vitt./Sing. -Bedla červenající; Pin,2 .VIII.1985.
Marasmlellus rameali3/Bull.:Fr./Sing. - Špička větevná; tíschlé větv.Prunua spinosa,18.VII. a 7.IX. 

1984, det.Kv.Kunc.
Marasmius oreades/Bolt.:Fr./Fr. - Špička obecná; v trávě u cesty,13.VI.,27.VIII.,15.IX.1984; 27.VI.,

6.IX.1985; 24.V. a 1.VI.1989.
Marasmius rotula/Scop.:Fr./Fr. - Špička kolovitá;uschlé větévky Prunua splnosa a na opadaném listí,

17.VII.,18.VII.,7.IX.,15.IX.1984, det.Kv.Kunc.
Marasmius scorodonius/Fr.:Fr./Fr. -Špička česneková, Plc ,7.IX.1984;6.IX.1985, det.Kv.Kunc.
Marasmius wynnei Berk. et Br. - Špička Wyneova; Pie,Qc,7.IX.1984, det. Kv.Kunc.
Melanoleuca melaleuca/Pers.:Fr,/Murrlll- Tmavobělka obecná; v trávě u cesty,27.IX.1984,det.L.Havelík. 
Micromphale perforans/Hofm.sFr,/S.F.Qray-Splčka provrtaná; Pie ,7.IX.1984,det. Kv.Kunc.
Mýcena alcalina/Fr. :Fr./Kummer - Helmovka louhová; pařez Qc,27.IX. 1984,det. L.Havelík.
Mýcena galerlculata/Scop.:Fr./Quél. -Helmovka tuhonohá; pařez Qc, det. L.Havelík,22.IX.,27.IX.1984; 

27.VI.1985.
Mýcena pura/Pers.:Fr./Kummer - Helmovka ředkvičkovitá; Qc,Pin,19.VII.,27-IX.1984; 20.VIII.1985.
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Nectria cinnabarina/Tode:Fr./Fr.- Rážovka rumělkové¡větve Pop.trém.,15.IX. a 22.IX.1984.
Paxillus lnvolutus /Batsch:Fr./Fr. - Cechratka podvinuté; Pie,20,VIII.1985.
Phellinus robustus/P.Karst./Bourd.et Oalz.- Ohňovee statnýjkmen Quereus robur,23.IV. a 13.VI.1984. 
Pholiota curvipes/Fr./Quél.-šupinovka křivonohá; pařez.Querous robur,7.IX. a 27.IX.1984,det.L.Havelík. 
Pleurotus ostreatus/Jacq.:Fr./Kummer - Hlíva Ustřičná; kmen Qc,1.VI,1989.
Polyporus lepideusFr. - ChoroS zimní ji lež.větev Qc,13.VI.,2,VII.1984.
Psathyrella candolleana/Fr.¡Fr,/R.Maire -Křehutka Candolleovn¡pata Pop.trém.,26.VI.,2.VII.,27.VIII.,

22,IX.,27.IX.1984; 19.VII.,9.VIII.,6.IX.1985; 1.VI.1988,det.Kv.Kunc.
Psathyrella pilullformls/Bull.:Fr./P.D.Orton- Křehutka vláhomilnd,u starého pařezu,27.IX.1984,det.

L.Havelík.
Psathyrella spadicea/Schaeff.sFr./Sing. - Křehutka čokoládové¡pařez Qc,1.VI.1989,det.A.Švecové. 
Psathyrella velutina/Pers.:Fr./Sing. - Křehutka sametové; v trávě na cestě,22.IX.1984,det.Kv.Kunc. 
Fussula aeruginea Lindbl.in Fr. - Holubinka trávozelená;Betula,22.VII. a 7.VIII.1984.
Russula alutacea/Pers.:Fr./Fr. -Holubinka podrusá; Qc,2.VIII.1985. „
Russula aurataA/ith./Fr.- Holubinka zlatá; Qc,23.VIII.1982 ; 27.VIII.1984,dat,.L.Havelík.
Russula chloroides/Krombh./^res. - Holubinka bílá; Pie,Qc,26.VII.,10.VIII.1985.
Russula cyanoxantha/Schaeff./Fr. - Holubinka namodralá;Pie,Qc, 17.VII.,18.VII.1984; 19.VII.,25.VIII.,

6.IX.1985.
Russula fragilis/Pers.:Pers./Fr. - Holubinka křehká,Pie,31.VIII.1985,det.Kv.Kunc.
Russula grisea Fr.- Holubinka doupňékové; Qc,18.VII.1984; 19.VII.,26.VII.1985'; 1.VI.1989.
Russula helodes ‘"elz.-Holubinka blatka; na mokřině pod hrází ,Qe,Pin, 10.IX. 1983,det. Kv.Kunc.

/Pozn. recenzenta a red.: Velmi nepravděpodobné, nutno sledovat a ověřit!/
Russula heterophylla/Fr./Fr.-Holubinka bukovka,Qc,29.VI.,17.VII, a 20:VIII.1984.
Russula lilacea Quél. var. ? emeticisolor J.Schaef. - Holubinka liláková var.,Qc,10.IX.1984,det.Kv.Kur 
Russula lut.ea/Huds. :Fr./S.F.Gray - Holubinka měnlivá; Pln,Qc,26.VI.1984,det.Kv.Kunc.
Russula lut.eot.acta «ea - Holubinka citlivá; Pin.Qc,7.IX. 1983717.VII. 1984; 9.VIII. ,20.VIII. ,31.VIII..

6.IX.1985.
Russula nauseoSa/Pers./Fr.-Holubinka raná; Pic,Prunus spinosa,29.VI. a 2.VII.1984,det.Kv.Kunc.
Russula nigricans Fr.- Holubinka černající; Qc, 26.VI. a 6.IX.1985.
Russula olivacea/Schaeff./Pers.-Holubinka olivová; Pln,Qc, 26.IX.1984.
Russula paludosa Britz.-Holubinka jahodová; Pin.Qc,22.VII.1984.
Russula pectinata Fr.s.Romagn. -Holubinka hřebenlt.á; Qc,Pin,29.VI.1984, det.Kv.Kunc.
Russula pseudointegra Arnoult et Ooris -Holubinka ruměnná; Qc,18.VII.,7.VIII.,7.IX.1984,det.Kv.Kunc. 
Russula rosea Fers. /=R.lepida Fr./- Holubinka sličná; Qc,Pln, 23.VIII.1983,27.VIII.,7.IX.,10.IX.1984. 
Russula rubra Krombh. - Holubinka červené; Pin.Qc, 20.VIII.1982; 17.VII.,7.VIII., 27.VIII,31.VIII.1984 

2 .VIII.,9.VIII.,20.VIII.,31.VIII.,6.IX.1985; 27.IX.1988.
Russula turci Bres. - Hof.ubinka ametystová; Pin,Qc,20.VIII. 1983, det. Kv.Kunc.
Fussula undulata Velen./=R.atropurpurea/Krombh./Britz.,F.krombholzii Schaffer/-Holubinka černonahová; 

Pin.Qc,7.IX.,15.IX.1984; 2.VIII..20.VIII.,31.VIII. a 6.IX.1985, det. Kv.Kunz.
Russula vesca Fr.- Holubinka mandlová:Pin,QcJ7.VII.,18.VII.,22.VII.,27.VIII.1984; 27.VI.,19.VII.,26. 

VII.,20.VIII., 31.VIII.1985;1.VI.1989.
Russula vinosa Lindbl. -Holubinka tečkovaná; Pie,Qc,3L.VIII.1985,det.Kv.Kunc.
Russula virescens/Schaeff,/Fr.-Holubinka nazelenalá; Qc,19.VII.,2.VIII.,9,VIII.1985.
Russula viscida Kudrna - Holubinka lepkavá; Pie,Qc,7.IX.1983; 7.IX.1984, det.Kv.Kunc.
Scleroderma citrinum Pers. - Pestřec obecný; okraj cesty,Pie,Qc,15.IX.1984; 31.VIII.1985.
Scleroderma verrucosum/Bull./Pers.-Pestřec bradavčltý; okraj cesty,Qo,15.IX.1984,31.VIII.1985,det.Kv. 

Kunc.
Stereum hirsutum/Willd.:Fr./Pers. -Pevník chlupatý; Qc, 7.IX. a 15.IX.1984.
Stereum rugosum/Per3.:Fr./Fr. - Pevník korkovitý; Qc,15.IX.1984.
Suillus luteus/L./S.F.Gray - Klouzek obecný,Pin,27.VIII.1984^20.VII.1985.
Trametes veršieolor/L.:Fr./Pilát -Outkovka pestrá; pařez Qc.
Tricholoma argyraceum/Bull./Gill. - Cirůvka stříbrošodé,Pic,Qc,29.VI.,2.VII.,9.VII.18.VII.,22.VII.,

15.IX.,22.IX. a 27.IX.1984.
Tricholoma saponaceum/Fr./Kummer - Cirůvka mýdlová; Pie, 23.VIII.1982; 29.VIII.1984.
Tricholoma sejunctum var.coryphaeum Fr. -čirůvka odliSná.var.; Qc,7.IX.1983,20.X.1984,det.Kv.Kunc. 
Tricholoma sulphureum/Bull.:Fr./Kummer - Cirůvka sírožluté; Qc,Pin,7.IX.1983; 6.IX.1985.
Tricholoma terreum/Schaeff.:Fr./Kummer - Cirůvka zemní; Pin,22.IX.,27.IX.1984,det. L.Havelík,
Tricholoma ustale/Fr.:Fr./Kummer- Cirůvka osmahlá; Qc,18.VII.,7.IX.1984,det.Kv.Kunc.
Tricholoma vaccinum/Pers.:Fr./Kummer - Cirůvka kravská; Pin,Qc, 20.VII.1985.
Tubaria furfuracea/Pers.¡Fr./Glll.- Kržatka zimní; na zemi na větévkách Qc,23.IV.1984,det.Kv.Kunc. 
Tylopilus felleus/Bull.:Fr./F.Kar3t. - Hřib žlučník; Pie,26.VII.1985.
Xerocomus ba Hus/Fr./Ktlhn. et Gilb. -Hřib hnědý; Pie ,20.VIII.1985 

-------------------------  -----------------------------------------------------
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Xerocomus chrysenteron/Bull./Quěl.-Hřib Slutomasý: Pie, 17.VIII.,18.VII.,27.VIII.1984: 19.VII..20.VII. 
26.VII.,2.VIII.,20.Vlil.,31.VIII.,6.IX.1985. *

XaťOcomus moravlcus/Vacek/Herink - Hřib moravský} Qc,20.VIII.,ll.IX.1982,det J.Herhk.
Xdťocomus rubellus/Krorabh./Moser -Hřib červený} Qc,25.VIII.,28.1X.1982,det Beran.
Xerocomus spadiceus/Fr./Quěl./*B.leguei Boud./-Hřib Legueův;Qc,Pop.trem.,2.VlII.,31.VIII.,6.IX.1985} 

det.J.Sutara.
Xerocomus subtomentosus /L./Quél. -Hřib plstnatý; Pie,20.VII.,26.VII.,31.VIII.1985.
Xeromphalina campanella/BatschsFr./R.Maire-Spiöiöka zvonečková,tlej.pařez Pie,23.IV.1984.
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Z u s a m m e n f a s s u n g
VAUTER J.: Forschungen und Pilzschutz im Kreis Tábor /Sfldböhmen/.

Im Jahre 1981 wurde auf dem Deich des Teiches "Luční" in Sfldböhmen Xerocomus moravicus /Vacek / 
Herink und weitere,meistens seltene Pilzatten /vorwiegend Röhrlinge/ gesammelt. Bei X.moravicus hat 
es sich um den Erstfund fflr Böhmen gehandelt. Nach längeren Bemflhungen von Mykologen und Pilzfreunden 
wurde das Oebiet. am 21.Jänner 1988 zum Naturschutzgebiet erklärt. Im Beitrag bringt der Author neben 
einigen Beobachtungen und Erkenntnissen zum Pilzschutz auch eine Liste von 144 Pilzarten, die am Deich 
des erwähnten Teiches gesammelt wurden.

Situační plánek CHFV "Luční" . Kreslil J.Valter.
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sekce pro ochranu hub a jejich životního prostředí a sekce pro mvkofloristiku a mykocenologil 
Čs.vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV,který uspořádaly spolu s odbornou skupinou pro o- 
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