Česká vědecká společnost pro mykologii,
Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK
vás zvou na

jarní cyklus přednášek v roce 2018

které se konají na Katedře botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2
v Seminariu (2. patro, na konci chodby vpravo) od 17:00 hod.
22. březen Mgr. Jan Holec, Dr., Mgr. D. Dvořák et al. – Bělověžský prales a jeho
houby
Dojmy a výsledky ze dvou výzkumných pobytů v nejrozlehlejším pralese střední Evropy.
Něco málo o historii a přírodních poměrech pralesa a představení význačných druhů hub.
5. duben
RNDr. Alena Nováková, CSc. – Houby na poštovních známkách, mincích
a bankovkách
Přednáška zahrnuje informace o mykofilatelii, kuriozitách s tématikou hub na poštovních
známkách. Ukázky vydaných sérií, aršíků, obálek atd. s tématikou hub - makromycetů i
mikroskopických hub, a dále houby zobrazené na mincích a bankovkách.
19. duben Lukáš Janošík – Zemničky a kulosporky, houbové klenoty skryté mezi
mechorosty
Kromě představení nejvýznamnějších skupin hub vázaných na mechorosty bude
přednáška věnována především diverzitě, ekologii a různým zajímavostem spojeným s
výzkumem askomycetů z okruhu rodu zemnička (Octospora s.l.) - jedné z nejbohatších
skupin bryofilních hub u nás i jinde ve světě.
3. květen
Mgr. Martin Kříž – Zajímavé houby Českého středohoří
České středohoří je oblast významná nejen díky svému unikátnímu krajinnému rázu, ale
též výskytem zajímavých druhů hub. Na přednášce budou představeny zejména některé
vzácné teplomilné druhy rostoucí na stepních lokalitách, ale také například vybrané luční
nebo dřevní houby. Chybět nebudou ani fotografie krajiny Českého středohoří.
17. květen Mgr. Petr Zehnálek, doc. Ondřej Koukol Ph.D. – Tři července v Panamě
aneb kam šlápneš tam hvězdovka
Shrnutí poznatků ze tří terénních expedic do západní Panamy, jejichž cílem byly zejména
hvězdovky (Geastrum spp.). Stručně nastíněn bude současný stav poznání tohoto rodu a
komentovány možné důsledky rozvíjejícího se průzkumu tropických oblastí pro jeho
taxonomii. V neposlední řadě budou zmíněny některé další zajímavé druhy (nejen)
makromycetů zaznamenaných v Panamě.

