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U“ Československá mykologická bibliografie 1946-49.
(Bibliographia myoologica oechoslovaca 1946—1949.)

M ytologická věda se v posledních letech rozvíjí v celém  světě 
a  zvláště úspěšně také v naší republice- Umožnila to  mimo jiné také 
ta  okolnost, že se všeobecně zlepšily a rozšířily publikační možnosti 
našich mykologii. A tak  jsm e svědky radostné skutečnosti, že naši 
m ytologové otiskují svoje práoe kromě „České mykologie“ v celé Sadě 
dalších přírodovědeckých časopisů, sborníků a knižnic, a ovšem i v ča
sopisech zahraničních. P ro tože širší obec zájem ců o mykologii nemůže 
sledovati všechna periodika, zařazujem e do našeho  časopisu m ytologic
kou bibliografii od roku 1946 až dosud, a budem e v ní soustavně po- 
kračovati. M ytologické práce z předcházejících le t (1939—1946) jsou 
referovány v P reslii (Věstníku čs l. botanické společnosti), roč. 22—25, 
1944—1947, který vyšel v- r. 1948.

CEJP K., Sur les afiinités des Blastiocladiaceae. Revision du genre 
Gonapodya, sa position systématique. (Duli. Soc. Myc. Fr. 62:246—257, 
1946.) — A utor, p ro fe so r kryptogam ologie n a  přírodovědecké fakultě 
Karlovy university v Praze a náš nejlepší znalec plísn í pravých (Phy- 
oomycophytinea) — k te ré  zamýšlí zpracovali souborně — uvažuje o fylo- 
genesí vodních plísní z čeledi Blastocladiiaoeae Mind. Ve druhé části, 
se zabývá kritickou revisí r. Gonapodya Fisch. a  popiisuje jeho nový 
druh, G- bohemica Gejp z blízkého příbuzenstva G- prolifera (Gornu) 
Fisch-, sbíraný v Cechách. Dr- Herink.

C EJP K., Monografická studie řádu Blastocladiales (Phyciomyce- 
tes.) (Věstník král. čes. společnosti nauk, tř íd a  mat. přírodověd., No. 
XVII, 1946). S tran  55, se 2 tah . — V té to  ohsiažné a k nejnovější lite
ra tu ře  přihlížející m onografii podává autor přeh led  poznatků o zají
mavé skupině saprofytických vodních plísní ze řád u  B lastocladiales 
P etersen  (1909). Ve všeobecné části, se zabývá m orfologií příslušníků 
tohoto řádu  (jejich tě lo  je  m nohonásobně větvenou víoejaderniou buň
kou, zakotvenou na substrá tu  zvláštními výběžky), způsoby je jich  ne- 
pohlavního i pohlavního rozmnožování a je jich  biologií. Podává dále 
zeměpisné rozšíření asi 30 dosud známých příslušníků řád u  a uvažuje 
podrobně o  jejich  system atickém  postavení. V řád u  Blastocladiales 
lze rozeznávati. 2 čeledi: Blastocladiaceae a  Gonapodyaceáe. V části 
speciální autor popisuje vlastnosti jednotlivých rodů a jejich  d ru 
h ů : B lasíocladia Reimsch — 14 druhů, Blasfocladiel!a M atth. — 1 druh, 
Allomyces Butler — 6 druhů a odrůd, Sphaerocladia Stiib- — 1 druh, 
G onapodya Fisch. — 3 druhy. Z popisovaných 25 druhů zjistil sám 
au to r vesm ěs. v Cechách 4 druhy r. Blastocladia, 1 d ruh r. Álíomyoes / 
(A. arbuseulia Butl., známý dosud jen  z půd tropických krajin , kde je 
velmi hojný!) a  3 druhy r. G onapodya (v tom 1 druh  autorem  nově 
popsaný v r. 1946). K rásné obrázky na 2 tabulích (orig. autora) a an
glický výtah doplňují publikaci, k te rá  ukazuje, jak krásných vědním 
oborem  je st mykologie nižších hub. Dr. Herink.

PILÁT ALB., Evropské druhy houževnatou, Letntinus Fr. (Atlas 
hub  evropských, díl V., P rah a  1946)- S tran  44, 31 fotografických ta 
bulí, cena Kčs 60.— (brož.). — P o  předcházejících studiích o  r. L en
tinus, k teré publikoval v Annales Mycol. (1936, 1941), napsal autor 
(1942) vyčerpávající monografii houževnatců, k terou vydal j a to  první 
poválečný svazek známé knižnice „Atlasu hub  evropských“. Stručná 
část všeobecná je  následována určovacím klíčem  a pak popisy 9 ev
ropských druhů houževnatců (z nichž 7 ro ste  n a  území čsl. republiky). 
M onografie je  založena na bohatém  herbářovém  m ateriálu, k terý  u  hou- - 
ževnatců bývá výborně zachován. Dr. Herink.
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MUDr. Josef Herink:

Ucháče a kačenky — houby jara.
V jarním čísle loňského ročníku našeho časopisu jsme 

psali o smržích. Dnes přinášíme kytičku dalších praktic
ky důležitých jarních druhů ze skupiny hub terčoplodých: 
ucháčů a kačenek.

Kačenka česká (V<erpa bohemica [K rom bh.] Schrot.). 1—2, 4: Tobolka 
u  Koněprus, 23. IV. 1944, sbíral I:ng. St. Havlena a Zd. Buriátnek. 
3: K arlštejn , 23. VI. 1943 sbíral Fr. Drázda. — Foto: Dr. Jos. Herink.

Kačenka česká — V et pa bohemica (Krombh.) Schrot. 
(=  Morchella bohemica Krombh.) se na prvý pohled podo
bá smržům (Morchella), od nichž se však liší tím, že klo
bouk je zcela volný. Třeň válcovitý nebo dolů pozvolna



se rozšiřující, dole tupě uťatý, při spodině často hrbolatý, 
rovný nebo prahnutý, 8—15 (20) cm dlouhý, 1—2,5 cm 
tlustý, hladký a lysý, později příčně vlnkatě popraskaný, 
bělavý, porůznu (zvláště na porušených místech) oranžově 
skvrnitý, vyplněný vatovitou dření, k terá později p ro říd 
ne ve velký počet úzkých dutinek. Klobouk náprstkovitý 
až zvonovitý, na vrcholu zaoblený nebo tupý, často laloč- 
natě zvlněný, středem své dolní plochy vetknutý na třeň 
a spadající volně kolem něho, 2—6 cm široký; okraj klo
bouku lehce otupený, bělavý. Povrch klobouku zprohý- 
bán v početné záhyby, které probíhají paprsčitě od jeho 
vrcholu k okraji, rovně nebo trochu klikatě, jsou při basi 
žilnaté a místy spojeny příčnými až šikmými spojkami. 
Zevní povrch klobouku jest zbarven zprvu světle okrově 
žlutě, později tmavěji, často až s hnědým nebo olivovým 
nádechem; spodní plocha je hladká až zprohýbaná, běla- 
vá. Dužnina chrupavčitá, bílá, slabé příjemné vůně, bez 
zvláštní chuti. Kačenka česká roste převážně ¡na jaře (IV — 
V), vzácněji na podzim, na teplých výslunných místech 
listnatých hájů, na půdě písčité i hlinité. Plodinice vyrůs
tají ve skupinách jednotlivě nebo i v menších trsech. Ka
čenka česká patří k velmi chutným jedlým houbám.

Ucháč jedlý  či obetiný — Gyromitva esculenía Fr. ex 
Pers., známější pod jménem „chřapáč“ (Heluella esculenta 
Pers.) jest z obou našich druhů ucháčů hojnější. Třeň jest 
zprvu válcovitý, brzy na spodině kyjovitě rozšířený, čas
to smáčknutý, podélně hrubě zbrázděný nebo i jamkatý, 
dutý (často s komůrkami), 2—6 cm dl., 1—4 cm tlustý, sa
metový až hustě drobně zrnéčkatý, bez lesku, mlékově 
bílý, u kusů s temněji vybarveným kloboukem bývá místy 
(zvláště při spodině) červenohnědě nadechnutý. Nahoře 
se třeň větví obyčejně ve dva kmeny, které přecházejí 
na spodní plochu klobouku a zde se případně větví dále. 
Klobouk vzniká velmi složitým zprohýbáním plodonosného 
terče do celkového tvaru přibližně kulovitého až ellip- 
soidního, většinou velmi nepravidelného vytažením ve 2 
3 laloky, jest 2—6 (8) cm široký. Vrchol klobouku bývá 
promáčknutý, zvláště u starších kusů, okraj klobouku la- 
ločnatý, dovnitř zavinutý a často místy přirostlý ke třeni. 
Povrch klobouku jest zprohýbán četnými řasami a záhyby, 
které jsou s postupujícím vývinem houby stále drobnější, 
v mládí okrově nebo plavě hnědý, později tmavší: červeno- 
hnědý až tmavohnědý (kaštanově) ,nebo i černohnědý; 
spodní plocha klobouku bělavá až naplavělá. Dužnina klo
bouku i třm ě  chrupavčitá, pružná, bělavá, slabého hou-
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bovéhc pachu, skoro bez chuti. Ucháč jedlý roste v písči
tých nebo hlinitopísčitých lesích jehličnatých, nejčastěji 
borových. S oblibou vyhledává spáleniště a místa, kde tleje 
větší množství stromové kury (na př. v okolí kmenů a figur 
užitkového dřeva, na zaházených jamách po vykopaných 
pařezech). Vyskytuje se nejvíce na jaře (IV—V), ale i v 
létě, vzácněji na podzim. Roste hromadně, jednotlivě nebo 
v menších trsech.

Ucháč jedlý (Gyromiťra esculeinta Fx. ex Piers.). Exempláře z okolí 
Ledče nad  Sáss., 1. V. 1943- Foto: Dr. Jos. Herink.

Ucháč jedlý jest chutnou houbou, hledanou ve všech 
evropských zemích a v severní Americe. Občas však do
chází po jeho požití k prudkým, často až smrtelným otra
vám. Vznik těchto otrav není podnes, bohužel, úplně ob
jasněn. Otravy ucháčem bývají ponejvíce přičítány kyse
lině helvellové, kterou lze odstraniti spařením hub vroucí 
vodou. Jedovatá látka přechází dio vody, ale horkem se ne
ničí; proto je nutno vodu, užitou k spaření, sliti. N a
proti tomu jest však mnoho zkušeností, že požití hou
by i bez obvyklého spaření a slití k tomu použité vody 
nevyvolalo nejmenších obtíží. Proto někteří pomýšlejí na 
to, že otravy vznikají pouze u osob, přecitlivělých k něja
ké látce v houbě obsažené (snad k již zmíněné kyselině

35



¡helvellové) anebo jedovatou odrůdou houby, kterou ně
kteří považují za zvláštní druh, ucháč podezřelý — Gyro- 
mitra suspecta Krombh. (= G . Krombholzii Bezd.). Ucháč 
podezřelý se má odlišovati hlavně hrubě zbrázděným tře 
ném barvy masově růžové až fialové a tmavým zbarvením 
hruběji laloqnatého klobouku; většina autorů považuje tuto 
houbu správně za pouhou tmavší formu ucháče jedlého. 
Domnívám se, že otravy, způsobené ucháčem, vznikají pou
ze po požití hub přestárlých nebo rozmoklých a změklých, 
které jsou již v počátcích rozkladu. Doporučuji proto ke 
sběru a požívání pouze zdravé kusy mladé a dospělé, k te
ré je nutno před úpravou ještě spařiti vroucí vodou.

Ucháč obrovský — Gyromitra gigas Krombh. (=  Hel- 
vella gigas Krombh.) je druhem mnohem statnějším, pra
vým obrem svého rodu a vůbec celé skupiny hub chřapá- 
čovitých. Třeň jest válcovitý, dolů kyj ovité rozšířený, na-

Ucháč obrovský (Gyromiťra gigas Krombh.). 1—2: Zábořanské údolí 
u  Libřic, 11. IV. 1943 sb íral Ing. VL Lamdkammer. F oto: Ivan Charvát. 
3: Ostrovec, 1. V. 1944 sbíral Zd. Buriánek. — Foto: Dr. Josef Herink.
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'hoře rozvětvený ve 2—3 kmeny, které se dále větví na 
spodní ploše klobouku, podélně žlábkovaný, při spodině 
až jamkatý, dutý (často komůrkovitě), 3—8 (10) cm dlou
hý, 2—5 (8) cm tlustý, jemně plstnatý, mlékově až smeta
nově bělavý, pomačkáním lehce růžovějící, později na týchž 
místech zahnědlý. Klobouk má u mladých exemplářů vcel
ku tvar komolého kužele, obráceného základnou vzhůru, 
nebo turbanu, později nabývá tvaru více méně pravidelného 
zaobleného mnohostěnu anebo je vytažen ve 2—3 hrubé la
loky; okraj sehnutý a přitisknutý ke třeni, více méně laloč- 
natý. Šíře klobouku dosahuje v dosp. 10—15 cm. Povrch 
klobouku jest zproihýbán velmi hrubými a hlubokými řa 
sami, které probíhají nepravidelně v různých směrech, 
živě okrově žlutý, ve stáří tmavší do okrové hnědi nebo 
i s nádechem olivově zeleným; spodní plochá klobouku 
hladce plstnatá, téže barvy jako třeň. Dužnina chrupavčitá, 
bílá, na řezu lehce růžovějící, slabé příjemné vůně a chuti.
Ucháč obrovský roste z jara (I II—V) mezi mechem a tra 
vou v lesích jehličnatých a listnatých, zvláště na jejich 
okrajích a na lesních světlinách. Je dobrou jedlou hou
bou; pro jeho požívání platí stejná pravidla jako pro 
ucháč jedlý.

MUDr. Jos. H erink-V áclav Vacek:

Hlízenka borůvková (Sclerotinia baccarum 
[Schr5t] Rehtn) v Československu.

Dnešním sdělením chceme upozorniti na jeden z vý
značných druhů biologicky zajímavého rodu hlízenka (Scle
rotinia Fuck.), o němž jest v území čsl. republiky dosud 
jen velmi málo zpráv. Podle našich zkušeností se však 
zdá, že jest v Československu rozšířen dosti značně.

S y n o n y m a  a l i t e r a t u r a :
Sdk.roťinia baccarum Rehm, Hedwigia 24:9, 1885; Ascomyc. in: 

fiabenhiorsťs K ryptfl. v. Deutschl. etc., ed . II., 1 (:3) : 806, 1896. — 
A scberson P. e t M agnus P., Die weisse H eid e lb eere . . .  nichť identisch 
m it der durch ScLer. bacc. verursaichten Sclerotienkrankh., in: Ber. d. 
deutsch. bot. Ges. 7:387—400, 1889; Die V erbreit. d e r . . .  Vacciiniium 
bew ohnenden Sele rot.—Arten, in : Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges- 
in Wien, 41:694 sq., 1891. — M assee G., Brit. Fung- F lora 4:499, 1895 
— Boyd D. A., Scler. bacc. and its  Allies, in: Transact. of tb e  Niat.
H ist. Soc. o f Glasgow, 8 (:2) : 149—153, 1911 (teste  Noack M., in  
Sorauer, 1. c.) — Migula W., Kryptfl. v. Deutschl. etc., 3 (:3:2) : 1076 7, 
t. 168, f. 1—5 et t. 169, f. 4, 1913. — Rutsťroemia baccarum Schroter J.,
W eisse H eidelbeeren, eine P ilzkrankh. d. Beeren von Vaccin. Myrtill.,

•
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in Hedwigia 18 :177, 1879. — Peziza baccarum Woronin, U ebar Pez. 
bacc. (vorlauf. M ittbeil.), in : Ber. d. deufsch. bot. Ges. 3 : L IX —LXII, 
1885; Sur la  m aladie des baiies d. Vaccinium, in: Mém. de l‘Acad. St. 
P eíersb ., ser. VIL, 36 : No. 6, t. 8, 1888 (teste  auct. nonn.).

P o p i  s:
P l o d n i c e  dlouze stopkaté, vyrůstající ojediněle, 

ale i po 2—3, z loňských bobulí borůvek, prorostlých 
podhoubím houby a , přeměněných tak ve sklerocium. 
Plodný pohárek ( a p o t h e c i u m )  v mládí kulovitý až 
široce vejěitý, na vrcholu lehce oploštělý a zprvu uzav
řený tenkou blankou (diaphragma), později se otevírající 
okrouhlým otvorem, v dospělosti široce vejěitý, soud
kovitý nebo zvonkovitý, ve stáří až i nálevkovitý, u okraje 
prudce ztenčený v 0,25—0,75 mm široký lem (zbytek diaph- 
ragmatu), který je zprvu vodorovně dovnitř ohnutý, poz
ději šikmo vztyčený (rovný až vzhůru konkávní) až i vzhů
ru a zevně přehm utý, s okrajovou hranou zprvu lehce 
roztřepenou, později celistvou. Base excipula přechází rych
le ve stopku. Prům ěr apothecia v dospělosti 4 10 mm, výš
ka 4—8 (10) mm. Ve stáří se apothecia často na více místech 
radiám ě trhají a vzniklé tak laloky se přehrnují směrem 
dolů. Zevmí povrch excipula hladký, u starších kusů při basi 
paprsčitě svraskalý, hygrofanní, za vlhka vodnatě lesklý, 
kávově nebo kaštanově tmavohnědý (jako klobouk Clito- 
cybe cyathifovmis za vlhka), za sucha velice jemně hed- 
vábitě vlásenitý, mírně hedvábně lesklý, okrově hnědý. 
Roušková plocha apothecia (thecium) hladká nebo na dně 
lehce hrbolatá, mírně vodnatě lesklá, hlínově hnědá. 
S t o p k a  válcovitá nebo k basi lehce ztluštělá, tupě p ři
sedající ke sklerociu, většinou nepravidelně zprohýbaná, 
v dosp. (0,5 ) 1 4,5 cm dlouhá, 0,75 2 mm tlustá, hladká,
při přechodu v basi excipula někdy lehce podélně vrásčitá, 
pouze na vrcholu mírně lesklá, v horní polovině skoro 
lysá, v dolní polovině jemně sametová nebo plstnatá, za 
vlhka kávově až kaštanově hnědá, za sucha hlínově až ok
rově hnědá. D u ž n i n a  apothecia tenká (0,25 0,75mm), 
voskovitě křehká, za čerstva trochu vodnatě lesklá, hlí
nově hnědá, bez zvláštního pachu i chuti. S k l e r o c i u m  
tvaru a velikosti borůvkových bobulí, na vrcholu otevřené 
až promáčklé v misku, někdy se 4—5 vyznačenými meridio- 
nálními hranami, v době fruktifikace špinavě světlešedé, 
duté.

P l e t i v o  excipula a hypothecia prosenchymatické, 
z hyf poměrně tenkostěnných, 3—10 n tlustých, přehrád- 
kovaných, zméčkatých, hnědých až červenohnědých, ve
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slabé vrstvě hnědožlutých až skoro bezbarvých; pletivo 
stopky rovněž prosenohymatické: v periferní části jsou 
hyfy hustě spletené, dosti silnostěnné, přehrádkované, 3,5 
—10 [i tlusté, tmavohnědé, ve vnitřní části volněji spletené, 
se stěnami poměrně tenkými, přehrádkované, u přehrá-

H lízenka borůvková (Scleroíinia baccarum [Schrot.j Rehm). Bělá u  
Turnova („Zelený dů l“), 9. ta 19. IV. 1946 sbírali Dr. Jos. Heriink a  Dr. 

Jiří Kubička. — Foto: Dr. Jos. Herink. (M írně zvětš.).

dek koléinkoviíě ztlušťované, 12 ■ 24 ^ tlusté, bledší (na- 
hnědlé, žlutavé až skoro bezbarvé). V ř e c k á  dlouze vál
covitě kyjovitá, nahoře zaoblená, dole stopkovitě zúžená, 
160 —200 X9,5 14,5 u, jodem na špičce slabě modrající či 
vůbec nemodrající, obsahující 8 výtrusů, šikmo sestave
ných v jedné řadě. P a r a f y s y  nitkovité, 2,5—3 p tlusté, 
nahoru poněkud ztluštělé (4 5,5 n) a zaoblené, článkované, 
bezbarvé, v horní části nezřetelně drobně zrnéčkaté. V ý 
t r u s y  v prášku smetanově bělavé, pod mikroskopem bez
barvé, ellipsoidní, často velmi nepravidelně nebo nesou- 
měrnč vyvinuté (ledvinitě ellipsoidní), ve tvaru i velikosti 
velmi proměnlivé, 14,5 23x7 11 u, na každém pólu se
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shlukem drobounkých tukových kapiček; zpravidla bývají 
dobře vytvořeny pouze 4 výtrusy, kdežto zbývající 4 jsou 
zakrnělé.

Poznámky: M akroskopické vlastnosti plodnic našeho m ateriálu (z 
okolí Turnova) se výborně shodují s literárním  profilem  houby. P rů 
měr apothecia je s t v litera tu ře  udáván vesměs dio 10 mm. Délka stopky 
se zřejmě mění podle uložení sklerocia na lesní spodině: jestliže jest 
skryto hlouběji pod mechem nebo hrubým  humusem, bývá stopka velmi 
dl ouhá (podle K riegera až 5 cm) a nepravidelně zprohýbaná; ze skle- 
rocií, ležících votaě n a  povrchu lesní půdy ia kry tých  nanejvýše několika 
suchými listy  borůvek, vyrůstají apothecia se stopkou kratičkou. Dolní * 
část stopky má bý t podle au tora druhu lysá, avšak již Kriager správně 
upozorňuje, že base stopky je  porostlá žlutavou plstí; nejsou zde však 
přítomny rhizoidy, na rozdíl od  příbuzné hlizienky brusinkové (S. ur- 
nula [Weinm.] Rehm.). Čerstvě vzniklá sklerocia m ají většinou vzhled 
norm álních bobulí borůvek, až na zřetelné meridiionální h rany a běliavou 
barvu. Schroter a Woronin se mylně domnívali, že běloplodá odrůda 
boruvkv (Vaccinium M yrtillus L. var. leuoocarpum), popsaná četnými 
autory (z nichž prioritu  má — podle Asohersona a M agnusa — Du- 
moríier, 1827), ve skutečnosti neexistuje, a že jde vlastně o  plody, p ře 
měněné ve sklerocia blíženky borůvkové.

Rehm udává velikost vřecek pouze 120—150x10—12 fi. Tak malých 
vřeoek jsm e dosud nikdy nepozorovali; našim  měřením lépe odpovídá 
údaj M igulův: 150—200x11—12 u . Piodle Rehma vřecka na vrcholu 
jodem  silně m odrají, podle Miguly nem odrají vůbec. P odle našich po 
zorování není modrání vřecek u té to  houby vždy stejné. U exemplářů 
od Cermošic vřecka na špičce slabě modrtala, kdežto u exemplářů 
z okolí Bělé u Turnova vůbec nem odrala (v tomto případě šlo ovšem 
o  exem pláře sušené).

Z p ů s o b  ž i v o t a
této  vysloveně parasitické houby jest neobyčejně zajímavý. Gelý 

vývojový cyklus se odehrává na rostlinách borůvky. Výše popsaná as- 
kosporová forma představuje diploidní stadium  houby (o plném  počtu 
chromosomů). Apothecia vyrůstají ze sklerocií od konce března do konce 
dubna, ale i později (až do června), tedy v době, kdy počínají ra š it 
nové výhonky borůvek. Uvolněné zralé askospory se (podle výzkumů 
Woroninových) zachytí na konkávní straně dolů sehnutých výhonků 
borůvek; zde vyklíčí v povrchově uložené mycelium, jež tvoří m akro
skopicky bělavý plísňovitý povlak. P o  krátké vegetaci se vlákna, vícekráte 
dichotomicky větvená, rozpadají v kulovité až kulovitě ellipsoidní útvary 
(rozměrů dle Miguly 20—28 X 18—20 ¡u,) bezbarvé, sm ěstnané v řetěz
cích hustě vedle sebe bez t. zv. disjunkforů. Tyto útvary představují 
nepohlavně vzniklé rozmnožovací buňky (konidie), typu oidií nebo 
chlamydospOr, jak  je j známe na př. u rodu Moniliia zie skupiny t. zv. 
nedokonalých hub (Deutorom yoeíes); bývají též nazývány makrokoni- 
diemi. U hlízenky borůvkové byl totiž zjištěn  ještě  další typ  konidií, 
t. zv. mikrokonídie: kulovité, bezbarvé, 2,8—4<i v prům. (M igula); tyto 
m ikrokonidie pučí z klíčících askospor nebo oidií, ale i z mladých my- 
celiálních vláken, dle Tavela jien mimo hostitelské rostliny. Význam 
těchto  mikrokonidií jest dosud neznámý a záhadný, protože se dosud 
nepodařilo přim ěti je  ke klíčení. M akrokonidie jsou důležitým stadiem  
výbojového cyklu houby. Než dojde k jejich vytvoření („dozrání“ ), 
počnou totiž borůvky kvésti. M akrokonidie jsou zaneseny hmyzem na 
K izny květů, kde vzklíčí v myoelCová vlákna, k terá po způsobu pylových
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láoek pronikají čnělkou do semeníku, p ro růsta jí je j a postupně promě
ňují v bělavé sklerocium. Sklerotisované bobule setrvávají na rostlině 
po nějaký čas, pak padají k zemi a zde přezimují, skryty v hrubém  hu 
musu a mechu. N a ja ře  následujícího roku nasazují opět apothecia. 
Ve vývojovém cyklu hlízenky borůvkové se tedy s třída jí fáze diplostro- 
matická (sklerocium  s apotheeiem ) s fází haplostrom atickou (monilio- 
vá forma).

S y s t e m a t i c k é  p o s t a v e n í .
V rodě Sclevotinia náleží hlízenka borůvková do pod

rodu Stvomatlnia Boud., který se vyznačuje hlavně tím, 
že sklerocia se tvoří v plodech hostitelských rostlin, a že 
nepohlavní rozmnožování se děje oidiemi (Honey ozna
čuje ty to  druhy hlízenek za „moniliodní“). Hlízenka bo
růvková jest druhem úzce specialisovaným na borůvku.

Z příbuzných druhů hlízenek, jež rostou na jiných 
druzích r. Vaccinium (S. utnula  [Weinm.] Rehm na brusin
ce — V. vitis idaea L., S. oxycocci Woron. na klikvě — 
V. oxycoccus L., S. megalospora Woron. na vlochyni V. 
aliginosum  L.) jest po biologické i morfologické stránce 
nejpříbuznější h. brusinková (S . utonula = S. Vaccinii Wo
ron.). Sklerocium tohoto druhu jest hnědavé až černé, 
apothecia větší (až 15 mm šir., stopka až 10 cm dl.) 
a více rozevřená, stopka s hnědými rhizoidy na basi, 
výtrusy 14—1 7 x 7 ^ ^ . dokonale vytvořené v počtu 8; mo- 
niliové stadium tvoří na horní (konvexní) straně napada
ných výhonků brusinky paraplektenchymatické polštářko- 
vité (stromatoidní) útvary. Vznikající zde oidie jsou ci- 
tronovité, 31 42 ,u dlouhé, odděleny zřetelnými disjunkto- 
ry (t. j. kuželovitými výrůstky buněčné blány v místech 
styku dvou sousedících makrokonidií).

Na borůvce někdy také vegetuje (podle Ed. F ischera) moniliové 
stadium  h. dvojbytné (S. beteroica Woron. e t  Nawasch.), k teré se p ra
videlně vyskytuje n a  Vaceiinium uliginosum, zatím co sklerocium se 
tvoří na plodech rojov,níiku baheinmího (Ledům palustre  Lín.). Zjiš
tění té to  skutečnosti vzbudilo kdysi v mykologii velký rozruch, protože 
to byl prvý případ dvoj byt nos ti (heteroecie), zjištěný u vřeckovýtrus- 
ných hub.

Z e m ě p i s n é  r o z š í ř e n í .
Po prvé sbíral h. borůvkovou J. Schroter v záp. Němec

ku (Baden: Roíhenfells in Murgthale, 1878) ve sklerocio- 
vém stadiu, z něhož v zimě vypěstoval apothecia. Brzy na 
to byla houba zjištěna i v jiných částech Německa: Porý
ní, střední Německo, Westfálsko, Bavorsko, Sasko, Slezs
ko, Prusko a Pomořany. Pokud se nám podařilo v litera
tuře zjistiti, jest dále rozšířena ve Švýcarsku, Rakousku 
(Kraňsko), Polsku (Poznaňsko, Slezsko), v republice
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RSFSR v Sovětském Svazu, ve Finsku. V západní Evropě 
byla nalezena v Lucembursku a ve Skotsku. 

Z území čsl. republiky byla houba hlášena dosud jen 
velmi ojediněle z pohraničních oblastí Čech. Dnes známá 
stanoviště jsou:

Československo: Č e c h y :  O bří důl pod Sněžkou v Krkonoších, v bo
rovém lese horské zony, 1891, leg. F. Pax — H řensko (v orig. ,,Her- 
n iskretschen“ ), lesní průsek, VI- 1891, leg. P. Magnus — okr. Tábor 
(sbíral vesměs M. Svrček): okolí P rud ic  (borovina za hájovnou „Brouč
kovou“ a les „Na březinách“, 22. IV. 1945; borovina „Na Žárku", 23. 
IV. 1943; lesní příkop „Za březinam i“, hojně 28. IV -1943); údolí „Na 
zátokách“ a les. údolí mezi Jedlany a Hlasivem, 25. IV. 1943; Záho- 
říčko, 25. IV. 1943 — Klokočná u  Stráinčic, 51. I I I - 1945, leg. M. Svrček 
— Horní černošioe, 7. IV. 1945, lieg. A- Doubová, M. Svrček a V. Va
cek. — Dobřichovice, 9. IV- 1945, leg. V. Vaoek. — okr. Turnov: Bělá, 
borový les s podrostem  borůvek v údolí „Zelený důl“ mezi osadou 
Hrachovicemi a zříceninami hradu R otšíejna, 7. a 19. IV. 1946, leg. Dr. 
J iří Kubíčka, 9. IV. 1946 leg. Dr. Jos. H erink ¡a Dr. J iří Kubíčka (herb, 
myc. Dr. Herink No. 10/46), 3. IV. 1948 leg. Dr. Jos. H erink; Mašov, 
os. Valdštejn, borovina u počátku ,.Angrovy stezky“, 21. IV. 1946, leg. 
Dr. Jos. H erink (h. m. H. No. 38/46). — S l o v e n s k o :  S tarý Smoko-
vec ve Vys. T atrách (údolí S tudeného potoka sev. od  hory Veza, cca 
1.000 m alt.), 1. V. 1946, leg. Dr. J iř í Kubíčka (h. m. H. No. 1285/46).

L i t e r  a t u r a.
Kromě prací, citovaných již v synonymice, použito: Tavel F., Ver

gleich. Morp'hol. d. Pilze, 1892 (p. 106) — O rton  C. R., Stud. in the 
morphology o f iťhie Asoomycetes I, in Mycologia 16 :49—95, 1924. — 
Noack M. in  Soratier P-, Haindb. d. Pflianzenkramkh. 2 (:1 ) : 725, 1928 
Honey E. E., The monilioid species of Sclerotinia, in : Myoologia 20 : 
127—157, 1928 — Fischer Ed., P ilze u. Schleimpilze in H andw örterbuch 
d. Nafurwissensch. 7 :1051—1086, 1952.

M irko Svrček:

Unguiculella falcipila v. H., diskomycet 
s háčkovitými chlupy.

(Studie o českých askomycetech II.) 
P ři nedávném zpracování mykologického materiálu, se

braného na odumřelých zbytcích lupiny (Lupinus polyphyi- 
lus Lindl.), jednoho z opravdu vděičných bylinných substrá
tů různých askomycetů, zjistil jsem výše uvedený disko
mycet spolu s některými zajímavými druhy hub terčoplo- 
dýtíh (jako Lachnum tyrolense [Rehm] Svr. c. n. =  Pa- 
zizella tyrolensis Rehm, Lachnum  !nidulus [Schm. et Kze.] 
Karst., Hyaloscypha húngarica [Rehm ] Vel., Helotium S u -  
zai Svr., Pilatia Lupini Vel. a j.). 

Ačkoliv rod Unguimlella  v. H. podobá se habituelně 
četným jiným drobným saprofytickým „pezizám“, patří-
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cím do řady rodů, jež tvoří Velenovského čeleď Hyalo- 
scyphaceae (Mon. Disc. 1 : 264, 1934) a  které N annfeldt 
(1932) shrnuje v podčeleď Hyaloscypheae, má jeden znak, 
jímž se okamžitě liší od všech ostatních. Jest jím tvar 
chlupů, tak zvané „pili uncinati“ (chlupy háčkovité), jež 
pokrývají okraj a celou zevní plochu excipula. Jsou to 
v podstatě dobře diferencované povrchové hyfy, volně 
z pletiva vyčnívající, většinou jednobuněčné, z nadmuté 
rozšířené nebo podlouhle kopinaté base nahoru zvolna až 
dosti rychle ztenčené a vytažené v dlouhou, pejčastěji zpro- 
hýbanou a na konci více méně háčkovité zpět zakřivenou 
osinu. Tento pozoruhodný tvar chlupů dal Hohnelovi pod
nět k vystavení rodu Unguiculella (1906). Pseudotypem 
tohoto rodu je Unguiculatia falcipila v. H. (Hohnel totiž 
původně zařadil tento druh do příbuzného rodu Unguicu- 
laria). Teprve když revidoval později originály (typy) lu- 
xemburského mykologa J. Feltgena, zjistil, že jeho druh 
jest totožný s Pezizella hamulata Feltg. (Vorstudien zu 
einer Pilz-flora des Grossherzogthums Luxemburg 3:51, 
1903), popsanou o tři léta dříve a mající tedy prioritu. Po
něvadž však do r. Unguiculella byla zařazena též Molli- 
sia hamulata Rehm jako Unguiculella hamulata (Rehm) 
v. H., která s Feltgenovým druhem nemá nic společného, 
bylo nutno upustiti od druhého názvu „hamulata“ a na- 
hraditi jej opět názvem Hohnelovým (přestože Feltgenův 
druh je starší).

V literatuře — pokud jsem mohl zjistit — byla U. fal
cipila v. H. známa vlastně jen ze dvou nálezů, a to Feltge- 
nova (Lucembursko, na suchých lodyhách ‘Crifolium me
dium, VI. 1901 — jako Pezizella hamulata Feltg.) a Hoh- 
nelova (Dolní Rakousko: W iesenbachtal-Reisalpe, na ze- ■ 
tlelých lodyhách Uvtica dioica, velmi pořídku, VI. 1905). 
Jest přirozené, že typ tak význačný nemohl u nás ujiti po
zornosti Velenovského, který zejména ve své čeledi Hya- 
loscyphaceae (kam tento rod patří) vystavil celou řadu 
nových rodů. Rod Unguiculella ve Velenovského pracích 
sice (jako takový) uveden není, snadno však zjistíme, že 
rody Uncinia Vel. (Mon. Disc. 1 : 293, 1934) a Globulina 
Vel. (ibid. p. 290) se nápadně s r. Unguiculella shodují. 
Již po předběžné revisi mohu potvrditi, že alespoň většina 
druhů sem zařazených, jest vzájemně velmi blízká a ge
nericky vesměs rodu Unguiculella odpovídající; jméno Un
cinia Vel. ostatně nelze udržeti již proto, že dávno již 
existuje Uncinia Pers., rod jednoděložných rostlin z pří
buzenstva ostřic (Carex). S druhem U. falcipila v. H. je
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určitě totožná Globulina Uvticae Vel. (1. c. p. 292), uvá
děná z lodyh rozmanitých bylin ze čtyř českých lokalit. 
Je pravděpodobné, že během další revise prokáže se iden
tita i jiných druhů r. Globulina a Uncinia s jinými dru
hy r. Unguiculella.

-  ||j1C
•i ' ̂  ^  s

Unguiculella falcipila v. Hoh. 1. skupina plodnic (zvětš,.); 2. výtrusy;
3. vřecko a parafysa; 4. zevní povrch plodnioe (silně zvětš.); 5. háč
kovité chlupy s povrchu plodnioe (2, 3 a 5 silně zvětš.)- — K reslil

M. Svroek.

Jak je z uvedeného zřejmo, panuje v této skupině 
značný zmatek nomenklatorický a teprve kritické zhod
nocení dosud popsaných forem, jež jde jen velmi pomalu 
kupředu (vzhledem k celkové vzácnosti materiálu a oje
dinělým nálezům) může přinésti vyjasnění a systematické 
upevnění.

Závěrem shrnuji synonymiku rodu a popis druhu:
Unguiculella v. Holině 1, Sitzb. Akad. W issensch. Wien, M ath.-nat.

Kl., Abt. I, 115. Bd., p. 1281, 1906. — N annfeldt, M orphol. u . System-
” d. Disoomyc. p. 278, 1932.

Pseudotypus: Unguicularia falcipila v. H.
Synonymia: Miollisiella Rehm, Discom. p . 534 (in adniot.) — nioin 

M ollisiella Phillips mec Boudier. — Globulina Vel-eruovský, Mon. Disc. 
1 : 290, 1934 (saltem  p. parte). — Unc‘nia Velenovský, Mon. Disc. 1 :293, 
1934 (saltem  p. parte).

Unguiculella falcipila v. H., Fragm. z. Mykol. No. 1137, 
1918.

Syn.: Unguicularia falcipila v. Hohnel, Fragm. z. Mykol. No. 68, 
1906.— Pezizella hamulata Feltgen, Vorstud,. z. Pilzfl. Luxemburg 3:51, 
1903. — Unguiculella hamulata (Fieltg.) v. Hohnel, Revision p. 92, 
1906. — Globulina Urticae Velenovský, Mon. Disc. 1 :292, 1934.

Plodnice velmi drobné, 100 150 fi v průměru, zprvu 
kulovitě uzavřené, pak mělce miskovité, široce přisedlé, 
za sucha kulovitě uzavřené (nebo jen částečně otevřené), 
celé čistě bílé nebo slabě nažloutlé, na okraji a zevně (při
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zvětš. 120x) útle, avšak hustě pýřitě (měkce) chloupkaté, 
pospolitě rostoucí.

Asky 20 25—35 / 4—5,5 ft, krátce a tlustě kyjovité, na
hoře zaoblené, dolů jen krátce stažené a uťaté, bez tenké 
stopky.

Parafysy velmi roztroušené, tence vláknité, cca 1 
tlusté, jednoduché, nahoře neztluštělé, bezbarvé.

Výtrusy 4,5—7,5 /1  1,5—2 úzce tyčinkovité, na pó
lech tupé, přímé nebo nepatrně prohnuté, bez kapek, často 
však polápně biguttulátní.

Chlupy (pili uncinati) 22—28—32/2,5 4,«(nabasi), vý
značného háčkovitého tvaru (popis vpředu), jednobuněč
né, bezbarvé, tenkostěnné, dosti hustě pokrývající zevní 
plochu excipula, které je složeno z bezbarvého pletiva ne
zřetelné, nejspíše pseudoprosenchymatické stavby.

čechy: Sudoměřice-Nemyšl u Tábora, na Ležících lodyhách Lupí- 
nus polyphyllus v lesích mezi Sudoměřioemi a SedleSkem, 17. V III. 1946; 
stanoviště p ředstavuje rozsáhlý porost lupiny na lesní mýtině mezi 
mladými smrčky. Velenovský uvádí (u G lobulina Urticae Vel.) ty to  lo
kality  z Čech: Mnidhiovice, Chocierady, Vyšerovice, Radotín.

M orava: Česká u Brna, ¡na suchých tenkých řapících listů  a lo
dyhách Lupiinus polyphyllus, IX. 1945; na pom ěrně velmi suchém lesním 
stanovišti.

Poznámky: moje sběry, podle k terých je  popis sestaven, dobře sou
hlasí s původní diagnosou. Ung. falcipila pa tří jis tě k nejmenším dis- 
komyoetům., s prům ěrem  apothecií kolesn 0,1—0,2 mm. Reakce vřecek 
na jodjodkali je  negativní. Hohnel, upozorněn popisem Feltgenovým, 
potvrzuje (Revis. p. 92), že parafysy, k te ré  jsou velmi řídké (ía někdy  
tém ěř chybějí), a 'espoň zčásti p řesahují thecium a jsou podobně jako 
chlupy háčkovitě zakončené. To jsem  u svých exem plářů — pokud vůbec 
měly parafysy vytvořeny — nezjistil.

R. Veselý:
Naše žaludice (Disciseda compacta Czern. 

a D. circumscissa B. et C.)-
V prvém roč. časopisu „Mykologia“ (1924) na stránce 

28. popisuje a  zobrazuje O. Reisner první nález žaludice 
obřízné (Disciseda circumscissa B. et C.). Sbíral ji, jak po
znamenává, na suchých místech mezi travou na stráních 
na Smíchově, na Zlíchově, v Hlubočepích, v Chuchli, v Brá
níku, Podbabě, v Tróji, nad Libní a u Kobylis. Tehdy píše, 
že o jejím rozšíření u nás mimo okolí Prahy není zpráv, že 
se však zdá, že v teplých polohách středních a severozá
padních Čech je všeobecně rozšířena a je průvodcem pon- 
íicko-pannonské květeny v Čechách. Na stránce 62. téhož 
ročníku oznamuje svůj nález žaludice obřízné 30.4.1923
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dr. J. Klika z Českého Středohoří na úpatí Lovoše. Dalším 
jeiím nalezištěm byly stráně při potoce Botiči a u potoka 
Pitkovického u Hostivaře a Pitkoviček. Ve třetím  ročníku 
Mykologie (1926) na stránce 37. píše Velenovský, že ob
držel od J. Šimrá od Kostomlat pod Milešovkou žaludice

i 7‘  ̂̂  : Ů- ^

Žaludice tuhá (D isciseda compacía Caem .). Několik dospělých plod nic, 
výtrusy a část capilliťia. — K reslil R. Veselý (orig.).

obřízné, mezi nimiž byl jeden exemplář žaludice tuhé (Dis
ciseda compacía Czern.). Pak přišly nálezy této hubky dr. 
J. Kliky z okolí Loun. Konečně v sedmém ročníku Myko
logie (1930) oznamuje nález žaludioe obřízné a tuhé R. 
Dvořák z hadcové stepi u Mohelna.

Žaludice jsou všeobecně označovány za průvodce tep
lomilné flory ponticko-pannonské a dr. J. Klika v prvém 
roč. Mykologie o žaludici obřízné píše, že je skutečně p rů 
vodcem stepí kavylových a vousatkových. J. Šimr ji sbíral 
ve společnosti Stipa capillata, Festuca vallesiaca, Aster 
linosyris, Pulsatilla pratensis, Z>eucriwn chamaedrys, Sca- 
biosa ochroleuca ¡a pod.

Pro žaludici tuhou uvádí R. Dvořák z Mohelenské had
cové stepi společnost hlavně Festuca ps&udovina a pak 
Zulostoma mammosum  Mich. Lycopetdon pussilum  Batsch., 
L. xerophihum Vel., L. calcateum  Vel., L. furfuraceum  Schf. 
L. spadiceum  Pers., Geäster Schmideli Vit., G. asper Mich.,
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G. minimus Schw., a Pustularia macvocalyx Riess. var. 
coronaria Jiacq.

První můj nález žaludice obřízné byl v únoru 1923 na 
pastvině nad Dívčím Skokem v Šárce u Prahy. Další mé 
nálezy byly z okolí Karlova Týna, Černošic a z Dalejského 
údolí u Prahy, z míst vyhřátých a samozřejmě ze společ
nosti květeny ponticko-pannonské, kterou by bylo po vý
čtu předešlém zbytečno opakovati. Proto také jen za na
hodilost považoval jsem výskyt žaludice obřízné v Šárce 
a v oblasti květeny hercynské na českém jihu u Soběslavi 
na písečném přesypu s řiďonkou (Daschampsia flsxuosa).

Že bych byl pomýšlel na nález těchto hub ve zdejší 
výlučně hercynské květeně, bylo vyloučeno. Proto jsem 
očekával na vyhřátých stráních vždy něco jiného, jenom 
ne D. comp\acta. Ani nález žaludice obřízné na oné písečné 
výspě nemohl nijak vyvrátiti mnohokráte potvrzený ná
zor, že obě žaludice jsou v určitých krajinách složkou tep
lomilné květeny ponticko-pannonské. A přece v dubnu 
r. 1948 shýbám se pro malou, zažloutlou a proto nápadnou 
prášivku (Bovista), k terá  však při zvednutí se ukázala 
býti žaludici tuhou. Jistě neočekávané překvapení 1 V již
ních Čechách u Soběslavi (náhodou na mé mezi), ve výši 
420 m n. m. ve sporém porostu hercynské květeny na
sbíral jsem v délce 20 m třináct jedinců. Mez tato je o- 
brácená k jihu a před  veškerými větry je chráněna 
smrkovým lesem, vystavena celodennímu působení slunce 
a rostlinný život na ní jen živoří. Letošního roku, dne 
9. února nalezl jsem na téže mezi v porostu Polygo
nům aviculare čtyři velmi krásné jedince, zcela dobře 
vyvinuté, jejich vnitřní peridie měřila 2 nebo 2,5 cm. Loň
ské plodnice byly menší než sbírané letošního jara a ně
které nepravidelně vyvinuté. Jedna měla podobu hruško
vitou s ústím na stranu posunutým, jiné byly zavřené a pár 
s ústím otevřeným.

V Uhrách dle Hollose rostou žaludice tuhé v lesích 
akátových na půdách písečných, kdež bývají větší než jin
de, až 3,5 cm.

Poněvadž od doby, kdy Mykologie přestala vycházeti, 
uplynul dlouhý čas, objeveny byly žaludice na mnohých 
a mnohých místech a věřím, že zprávy o nich redakci ča
sopisu Česká mykologie budou velmi hojné. Snad se také 
ukáže, že ta či ona žaludice není jen společníkem květeny 
ponticko-pannonské, ale že její vzrůst bývá ovlivňován 
také faktory jinými. Právě mi sděloval p. dr. Pilát, že ža-
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ludice tato byla nalezena ve Švédsku, kde samozřejmě pon
ticko-pannonské květeny není.

Žaludice byly řáděny do rodu Bovista, Globaria nebo 
Geaster. Poněvadž r. 1845 Czerniaiev popsal ji pod jmé
nem Disciseda, má tento název přednost užívání. P ro  pře
vrácené ústí nazval ji Morgan r. 1892 Catastoma.

Žaludice obřízná (Disciseda circumscissa B. e t  C.). Několik dospělých 
plodnic, výtrusy a část oap'llitia. — K reslil R. Veselý (orig.).

Nakonec budiž zde stručný popis obou žaludic.
Žaludice tuhá (Disciseda compacía Czern.).
Plodničky její nacházíme všeobecně již vyzrálé, po

dobné špinavě okrovým, zahnědlým nebo popelavým prá- 
šivkám šedým (Bovista plumbea Pers.). Bývají 1—2,5— 
3 cm široké (Hollós udává až 3,5 cm), shora stlačené a tedy 
nižší, bochníčkovité a dosti tuhé; sedí v miskoviťé části 
vnější okrovky (exoperidii) jako žalud v číšce žaludové. 
Exoperidie je tmavě zemitě zbarvená, drsná, tvrdá, ztuha 
drobivá a v mládí obalovala celý teřioh (endoperidii). 
Nyní z ní zbývá jen miskovitá polovina dolní, k níž je te- 
řich přirostlý nevelkým terčem uprostřed. V zemi zůstá
vá podhoubím přichycená druhá polovina exoperidie, ve 
skutečnosti polovina horní, vzhledem k tomu, že misku 
s přirostlou endoperidii považujeme za misku spodní. S tá

48



řím se exoperidie víc a více drobí, takže můžeme nalézti 
endoperidie zcela uvolněné bez misek, nebo jen s jejich 
zbytky. Pak se velmi podobají nějakým bochníčkovitým 
prášivkám šedým nebo pýchavkám maličkým (Lycoperdon 
pusillum  Batsch.). Uíprostřed teřichu, někdy také stra
nou, je okrouhlé nebo nepravidelné ústí vycpané hnědým 
vlášením. Některé exempláře mívají však ústí nevyvinuté.

Výtrusný prach je hnědý. Výtrusy jsou hnědé, neprů- 
svitné, kulovité, zrnité, 6 8 (i v průměru, vzácně 9 ¡i. li 
některých najdeme kratičká sterigmaía, ale jinak jsou bez- 
stopečně. Capillitium v zralosti se rozpadává v nestejně 
dlouhé, pokřivené, okrové, 2,5—4 ¡i tlusté kusy o stěnách 
asi 1 fi silných. Jen zřídka najdeme úlomky, na nichž lze 
poznati, že capillitium je též větvené.

Žaludice obřízná (Disciseda circumscissa B. et C.J.
Tato je obyoejině menší, má jen 1 cm v prům ěru a zvlášť 

vyvinuté exempláře dosahují nejvíoe 2 cm. Endoperidie je 
šedá a při tlaku podajná jako u prášivky šedé, bochníč- 
kovitá, častěji pravidelnější než žaludice tuhá. Ústí jen 
někdy pozdvižené.

Výtrusný prach je hnědý, výtrusy hnědavé, prosvi- 
tavé, kulovité, jemně zrnité, 4 6fi v průměru. Capillitium 
je okrové, 3—4 ¿t tlusté, o stěnách tenčích než 1 n, v do
spělosti rovněž v kusy rozlámané.

Obě žaludice rostou při povrchu půdy a my je zasti- 
hujeme již jen s polovinou exoperidie v podobě mističky 
s více méně nepravidelně olámaným okrajem.

Ing. Zdeněk Schaefet:
Jest ryzec bledý (Lactarius pallidus Fr.) totožný 

s L. rubescens Bres. a L. decipiens Quél.?
Náš nejrannější druh ryzců, míněný nadpisem mého 

článku není u nás houbou neznámou. Velenovský jej uvádí 
(České houby: 160, 1920) jako L. tkeiogalus Bull. Veselý 
(Čes. houby 1:80, 1938), uvádí pod týmž jménem houbu, 
která přes stručný popis představuje pravděpodobně rov
něž náš druh. Melzerův a Macků-ho L. theiogalas jsou sy
nonymy L. chrysovheus Fr., Velenovského L. pallidus Pers. 
nelze rovněž pokládati za náš ryzec; stejně tak ne Vele
novského L. rubescens Bres., který podle popisu klobouku 
představuje asi červenavěji zabarvený L. theiogalus Fr. ex 
Bull. s. Neuhoff.
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P o p  i s y
v naší literatuře nevystihují přesně hlavní znaky na

šeho ryzce, uveďme si proto podrobnější popis podle ná
lezů v sv. Čechách.

Malý až prostřední, jednotlivě neb v malých trsech 
rostoucí ryzec s kloboukem středně masitým, v mládí vy- 
hrble sklenutým, pak mírně prohloubeným, na středu vět
šinou s malým hrbolem, okrajem v mládí mírně podvinu- 
tým, pak dlouho sehnutým; povrch klob. hladký, lysý, ne- 
kruhatý, červeinavě ryšavý, pleťově okrový nebo světle hně
davý, až okrový, vybledavý; lupeny bledé, později pleťo
vě žlutavé, nakonec až skořicové, bíle poprášené, dotekem 
zlatě hnědnoucí; třeň  kolem délky prům. klob., o něco 
bledší barvy klobouku, zvi. nahoře, p ři basi bíle plstnatý; 
dužnina bílá až bledě žlutá, chuti po chvíli snesitelně pal
čivé, vůně kysele ovocné; mléko bílé, na vzduchu více mé
ně žloutnoucí; výtrusný prach bledě bílý- (jako slonová 
kost); výtrusy síťnaté; v roušku kopinaté neb kyjovité cys- 
tidy; pokožka klobouku s konci hyf neztluštělými, značně 
vyčnívajícími.

K l o b o u k  3—8 cm (většinou kolem 4 cm) šir., často 
nepravidelný, u trsnatě rostoucích exemplářů často excent
rický, hrbolek na stř. klob. ve stáří většinou mizí. H lad
kost povrchu bývá porušována jemnou vrásčitostí, prohlu- 
beninkami až jamkami, vzácně i v kruhy sestavenými, ně
kdy na okraji zrnitým rýhováním. Okraj klobouku není 
tenký a prosvítavý a  nemá nikdy jemné čárkované rýho
vání jako mívá podobný L. theiogalus Fr. Podvinutý okraj 
je v mládí více méně bíle plstnatý, brzo však lysý. Pokož
ka jest podle povětrnostních podmínek buď neslupitelná 
nebo slupitelná od okraje až k polovině poloměru klo
bouku. L u p e n y  husté, tenké, střídavé, různě výrazným 
zoubkem mírně sbíhavé, širší dužniny klobouku, k oběma 
koncům zúžené, často na dně žebernaté. T ř e ň  zpravidla 
krátký, zřídka delší prům. klob., bývá válcovitý, k basi 
zúžený či mírně kyj ovitý, v dospělosti vycpaný až dutý, 
na povrchu hladký neb jemně vrásčitý, nahoře bělavě ojí
něný a brázditý, brzo lysý, matný až pololesklý, pomačká
ním a stářím dole okrově hnědý. D u ž n i n a  jen v mládí 
bílá, brzo nahnědlá či nažloutlá, při obvodu přechází do 
barvy povrchu. Kysele ovocnou vůni po nezralém ovoci, 
podle Romagnesiho po listech pelargonie, lze pokládali 
za specifický znak. Chuť až po chvíli mírně palčivá s prys
kyřičnou příchutí, zřídka i zatrpklá. M l é k o  v mládí hoj
né, ve stáří sporé, bílé, někdy intensivně žloutne, jindy
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nezřetelně a  podle všech známek lze říci, že někdy vůbec 
žloutnutí nevykazuje; na lupenech se netvoří zaschlé kapky 
mléka.

Ryzec bledý (Lacťarius pallidus Fr.). N ahoře: několik plodnic a řezy 
p!odnicemi, dole: cystidy a výtrusy. — K reslil: In«. Z. Schaefer.

C h e m .  r e a k c e :  dužnina s louhy na čerstvém a vlh
kém lomu nedává reakce, teprve po chvíli, po zaschnutí 
mléka se zbarvuje louhem více méně intensivně oranžově 
červeně. Pokožka klob. louhy žloutne, často s olivovým 
odstínem. S HNOtS dužnina žloutne, olivoví až hnědne, po
kožka klobouku zvolna žloutne až oranžoví. S H 2S 0 4 duž
nina rychle šedě hnědne, pokožka klobouku po delší době 
žlutavě šedne. S fenolem dužnina zvolna červená, pak fia
lově hnědne. Se skalicí zelenou neznatelně oranžoví.

V ý t r u s y  mírně elipsoidní, většinou hustě síťnaté, 
sem tam s isolovanými bradavkami nebo čárkami (vzác
ně síťnaté perisporium přechází v neurčité hřebínky), (5) 
—6—8x(4 ,5)—5—7 a. Basidie tetrasporické, někdy i bispo- 
rické, kyjovité, 25—35 x 8—12 ¿t. Cystidy někdy sporé, jin
dy hojné, kopinaté, na konci tupě, řidčeji ostře, zahrocené, 
někdy na konci inkrustované, 5—7 u široké, vynikají až 
50 n nad hladinu rouška, jindy jsou kyjovité až vakovité, 
jen nepatrně vyčnívající. Trama s mléčnicemi 2 3 u šir.
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Pokožka klobouku je složena ze značně vyčnívajících hyf 
(až 30—50 ¡i), hojně septováných, 3—4/u.šir., na konci ne- 
ztluštělých nebo nejvýše na 4—5 <i, častěji spíše zúžených, 
zaoblených, s intracellulám ím  světle žlutým pigmentem, 
někdy inkrustovaných. Hypoderm z hyf 5—6 ^ šir., volně 
spletených, často větvených.

E k o l o g i e :  roste ve smíšených nebo listnatých le
sích, nejvíce v jehličnatých lesích pod skupinami buků, 
dubů, lip (i habrů?), v hájích, zahradách, od června do 
října, jednotlivě, ve skupinách i v malých trsech po 2 4 
exemplářích. Roste v lesním humusu, na holé zemi i v 
trávě. N ěkterá léta jest hojný, jindy vzácný. Pravidelnými 
průvodci našeho druhu jsou Russula lutea Huds., Z*u r e i  
Bres., cyúnoxantha (Schfť. ex Fr.), viscida Kudrna, delica 
Fr., dm sifo lia  (Secr.) Fr., Boletus tesselatus Rostk., edu- 
lis Bull., Lepiota clypeolaria (Bull.) Fr., Ámanita phal- 
loiáes (Vaill.) Fr., Lactarius deliciosus (L.) Fr., msulsus 
Fr. Nalezl jsem jej v lesích vých. Hradce Králové (Hra- 
dečnice, Dehetník), u Bohdanče (okolí hydrobiologické 
stanice, Skříň, Rozhm a), na Nechanicku (Těchlovice, S tě ' 
žírky), Bělečko, Žernov u Holic.

V a r i a b i l i t a :
našeho druhu je s t dosti značná. Lze rozeanati jakési dvě k rajn í 

formy, k te ré  vykazují plynulou řadu  přechodů. Rrvá forma, odpovídající 
asi F ric sovu popisu L. pallidus, ro s te  již časně, v červnu, t. j. v ob- 
dobí teplém a relativně suchém. Plodnioe rostou většinou v lesích 
smíšených pod buky, v houštinách dubových lesů, v zahradách a  h á 
jích pod duby, buky neb lípami, v trávě i  n a  holé zemi. M ají pravidel
nější, zavalitější tvary, pevnější dužninu, povrch klobouku jem ně v rás
čitý, pololesklý, ovlhčením lepkavý, barvu jen  se slabým  oervenavým 
odstínem, okrově pleťovou, rezavě masovou, brzo vyblédající ve světle 
šedavé nahnědlou, okrovou až špinavě krémovou, n a  středu  zpravidla 
tmavší. Mléko většinou jen  m írně žloutne, oož n a  zažloutlé dužnině 
zpravidla vůbec nebývá patrno.

D ruhá forma, odpovídající barevně obrazu Bresadolovu L. rubes- 
cens z Iconogr. MyooL t  383, roste  ve vlhkých obdobích konce lé ta  
a na podzim ve smíšených lesích p ři bucích. P lodnice rostou v hustých 
skupinách až trsech ; klobouky m ají m atné, ovlhčením nelepkávé, v mlá
dí pěkně hladké, teprve ve s tá ří jem ně vrásčité, barvy sytě masové až 
sytě masově cihlové, vyblédáním neztrácejí červen a vý odstín, mléko 
většinou zřetelně žloutne.

V ětšina plodnic z d ruhé  poloviny lé ta  a podzimu odpovídá p ře 
chodům  mezi oběm a jmenovanými krajním i tvary. N euhoff ve své ne
dokončené monografií nemá zobrazeny na tab. 11 ja rn í formy našeho 
druhu, ale ani ne formy druhé, a n ad  to  se pozastavuje nad  příliš čer
veným zbarvením Bresadolových obrazů. Kdo druh  dosud dobře nezná, 

^snadno může ja rn í plodnioe určovati jako nějaký nový sam ostatný druh. 
Ze tomu tak není, bylo zjištěno na lokalitě u hájovny při H radečnici 
u H radce Králové, na níž 14.6.1944 a 25.7.1945 rostly  plodnice odpo
vídající prvně jmenované formě, zatím oo přesně na tom též m ístě pod
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houbí vydal® 18.8.1945 po vydatných deštích plodnice odpovídající 
d ruhé krajn í formě. Za mejspoLehlivější poznávací znak lze označiti 
vůni, podle niž druh  poznáme, byť byl barevně a  sn ad  i  celým vzhledem 
sebe odchylnější. Je s t třeba  jen jednou tu to  vůni poznat:.

P o d o b n é  d r u h y :
Blízký našem u druhu je s t ryzec ryšavý (L. ru fus Fr. ex Scop.), 

s nímž má společný hrbol n a  středu  klob., dosti podobný vzhled a bíle 
p lstnatou  basi třaně. Náš ryzec má však typickou kyselou vůni, hladší 
a oervenavější či bledší barvu klobouku a  nem á tak  palčivou chuť., 
Ž loutnutí m léka nelze vždy označiti za bezpečný rozlišovací znak, ale 
lze tak učiniti reakcí s louhem, neboť L. ru fus má reakci negativní-

Velmi blízký je st též r. dubový (L. quietus Fr.). Ten však má 
zcela jinou vůni dužniny, má studenější barvu plodnice bez oervenavého 
odstínu, klobouk nem á n a  středu  hrbolek, mléko mívá zažloutlé, ale ne 
žloutnoucí a nedává positivní reakci s louhy.

R. zlatomléčný (L. chrysorheus Fr.) nelze označiti jako příbuzný 
d ruh, přes to, že se tak často  činí. L- chrysorheus má bílou dužnimu, 
vždy s intensivně žloutnoucím mlékem, žlutší, pásovaný klobouk, třeň 
a lupeny světlé. Celým habitem  patří L. chrysorheus do Friesovy sekce 
P iperites, zatím  oo náš druh  do sekce Russularia.

S r. liškovým (L. tbeiogalus Fr.) m á náš druh společnou reakci 
m léka na vzduchu a 'hrbolek na středu  klobouku. R. liškový liší se 
však štíhlejším  růstem , kloboukem na okraji tenkým, prosvítavým a  čas
to  čárkovaně rýhovaným, jinou méně výraznou vůní, a chutí brzo hořce 
pryskyřičnou.

P o z n á m k y :  Fries svůj L. pallidus postavil mezi p r
vé druhy sekce Russularia, vedle L. quietus a j., tedy mezi 
druhy, které mají ve stáří bíle poprášené lupeny. Tento 
znak jest pro náš druh ve stáří skutečně velmi nápadný. 
Jest podivné, že Friesovi následovníci tuto vlastnost do
statečně nerespektovali a Vysvětlovali druh jinak. Byli to 
především Quélet a Bresadola, kteří koncem minulého sto
letí téměř současně vnesli podstatný zásah do Friesova 
systému v rodě Lactarius. Bresadola vytvořil si na druhy 
Friesovy sekce Russularia (L . quietus, pallidus, aurantia~ 
cus a další) svůj osobitý názor, odlišný od Friesova. Jest 
vysvětlitelné, že pak za chybějící druh byl nucen hledati 
náhradu. Bezpečně tak učinil r. 1887 ve Fungi Trid. popi
sem L. rubescens. Quélet, i když se zdá býtl v názorech 
na tyto druhy reservovanější, s L. pallickxs provedl rad i
kální změnu, neboť přenesl Friesův druh ve Fl. mycol. do 
těsné blízkosti k L. trivialis Fr. a L. blennius Fr. (pone
chávaje ku podivu jinak popis bez velkých změn), tedy 
ke druhům, které Fries kladl do sekce Piperites. Quéle- 
tův počin jest z části omluvitelný, neboť on vytvořil nový 
systém v rodě Lactarius, jímž Friesovo pořadí druhů znač
ně zpřeházel. P řes to, že tím sám ještě nemusel učiniti 
nějaký radikální zásah do výkladu L. pallidus (viz umís
tění L. pallidus v Enchiridion), dal tím podnět možnosti
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jiného výkladu pro své následovníky. Z tohoto hlediska 
a podle popisu jest třeba posouditi, zda dva roky před 
Bresadolou Quéletem popsaný L. decipiens byla stejně 
hodnotná náhrada za chybějící Friesův pallidus, když u- 
dává: „ ...k lo b o u k  vlhký, pak jemně plstnatý, ...m léko  
bílé, velm i• palčivé, . . . v  travnatých jehličnatých lesích.“ 
Naskýtá se otázka, zda i dnešní výklad Quéletova L. de
cipiens není poněkud násilným činem Quéletových inter
pretů. Není divu, že Bresadola, který prý byl s Quéletem 
v čilém styku, přes to publikoval svůj L. rubescens a uvá
děl jej ještě v r. 1928 v Iconogr. Myc.

Jest obtížné blíže rozebírali příčiny, které vedly oba 
věhlasné mykology k jejich závěrům; pro to není dnes po 
ruce dostatek dokladů. Obraťme se tedy k vlastním popi
sům našich třech druhů.*) Žádný z autorů nemluví o žlout
nutí mléka našeho ryzce. Nemluví o něm Fries u svého 
L. pallidus, ani Quélet u L. decipiens, ale ani ne Bresadola 
u svého L. rubescens, u něhož popis jest jinak nejméně 
spomý. Stejně tak není ani u Friese ani Quéleía zmínka 
o typické vůni pro náš druh. Nejlepším východiskem k ře
šení problému by bylo, vyloučiti všechny tři druhy ze 
systému a nahraditi je novým názvem. Ale tento zákrok 
není třeba snad prováděti. Dnes po determinaci našeho 
druhu a po vymezení jeho variability musíme připustiti, 
že Friesův L. pallidus byl autorem přes uvedené nedo
statky zcela přijatelně popsán a že by nemuselo býti spo
ru o tento druh, kdyby tu nebylo jiné interpretace vět
šiny moderních autorů, svedených Quéletem a Bresadolou. 
Z á v a ž n o u  o j k o l n o s t í  p ř i  t o m  z ů s t á v á  F r i e s o 
v o  u im jístě1 n í  L. pallidus v s e k c i  Russularia, což 
možno pokládati jak za výmluvné svědectví ¡mluvící 
pro totožnost L. pallidus Fr. s L. rubescens Bres. a deci
piens (Quél.) moderních autorů, tak i pro prioritu Frie- 
sova názvu.

Václav Vacek:
Jelenka sirobledá (Elaphomyces sulphureo- 

pallidus sp. n.).
V listnatém lese (duby a habry) u Černošic nalezl 

jsem 23. XI. 1947 v kypré hlíně pod habrem jelenku, jejíž 
temeno jen velmi nepatrně vyčnívalo z půdy. Ačkoliv jsem

*) P ro  nedostatek  m ísta nelze uváděti originální popisy au torů  
a  odkazuji p roto  na příslušná díla, k terá u nás nejsou nedostupná.
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okolí nálezu pečlivě prokopal, nenalezl jsem již žádné 
další plodnice. V mykologické literatuře nenalezl jsem 
žádného popisu, který by se spolehlivě hodil na nalezenou 
houbu a  z tohoto důvodu popisuji druh ten jako nový.

>*■' " ” & ;• 'K  !

1 < ^  ' 3

Jelenka síro bledá (Elap! omyces sulphureopallidus Vacek). 1. P lodnice 
(naříznutá) ve skutečné velikosti. 2. Výtrusy. 3- V lákna capillitia (2 a 

3 silně zvětšeno). — Kreslil V. Vacek.

Elaphomyces mlphaveo-pallidus sp. n.
P l o d n i c e  hlízovitá, sploštile kulovitá, 25 mm v prů

měru a 17 mm vysoká, bledá, špinavě bledě sírově nažlout
lá, místy zcela nepatrně olivově nahnědlá, matná, zcela 
hladká, bez hrbolků a bradavek, lysá, místy — jmenovitě 
poblíž base — s fénickými, 0,02—0,3 mm tlustými, volnými 
nebo k peridii přirostlými, rozvětvenými, černohnědými 
myceliovými provazci (zbytky krusty). P e r i d i e  1—2 mm 
tlustá, korkovitě tuhá, avšak dosti křehká, lámavá, slože
ná ze 2 vrstev: vnější (exoperidie) 0,1 mm tlusté, žlutavé 
či nahnědlé a vnitřní (endoperidie) bělavé, kolem gleby 
lemované asi 0,5 mm širokou, tmavohnědou, olivově na
dechlou páskou. G l e b a  (v dospělosti) čokoládově hně
dá se slabým nádechem nachovým, v prach rozpadlá, za
halená v pevný, blanitý, bělavý až nažloutlý obal. Tento 
obal, jakož i obě peridie, jsou stavěny prosenchymaticky.

V n ě j š í  p e r i d i e  (exoperidie) je z bezbarvých, v sil
nější vrstvě žlutavých, hustě spletených, silnosíěínných,
3—7 v tlustých, velmi oddálené a nezřetelně přehrádko- 
váných hyf. V n i t ř n í  p e r i d i e  (endoperidie) z podob
ných, avšak tlustších (5—15 ,u), bezbarvých, směrem ku 
glebě hnědožlutavých hyf. Blána zahalující glebu je z hně- 
dožlutých, 3,5 8,5 ,u tlustých hyf. V ř e c k a  žádná (houbr. '
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byla již přestárlá). V ý t r u s y  nepravidelně kulovité,znač
ně kolísavé ve velikosti, 7—13 fi v prům ěru (nejčastěji 10 u), 
žlutohnědé až dosti tmavě hnědé (nikdy černohnědé í) s 
nízkými (sotva 1 n vysokými), dosti křivolakými lištami 
a bradavkami. Někdy tvoří lišty neúplnou, nedokonalou 
síť. C a p i 11 i t i o v á v l á k n a  bezbarvá, 2,5— 6 « tlustá, 
dosti křivolaká, větvená, nezřetelně přehrádkované a roz
ptýleně zrnéčkatá.

černohnědé kořínky na povrchu plodnice jsou zřejmě 
zbytkem myceliového obalu (krusty), v rodě Elapfíomycss 
obvyklého, do nějž je vlastní plodnice zahalena. Tento 
obal se však zpravidla od plodnice odlupuje jako skořáp
ka a zůstává vězeti v zemi. Peridie plodnice usušením se 
poněkud svrašťuje. Z toho důvodu patří moje houbta do 
podrodu Malacoderma Vitt., kam ostatně náleží také svý
mi poměrně drobnými výtrusy. Se žádným druhem tohoto 
podrodu nemá však moje houba co činiti, neboť všechny 
dosud popsané druhy liší se vesměs mnohem tmavší bar
vou Vnější peridie, od ořechově hnědé přes modrošedou až 
do černé.

Tak Elaphomyoes papilla tus Vitt. liší se  podle Dodge-ho*) ořechově 
hnědíou (podle Hiessie-ho a. F ischera kaštanově hnědou) exoperidií, 
k te rá mimo to  je  drobné, tmavě skvrnitá, po  případě (podle Hejsseho 
a F ischera) drobně bradavčitá, dále nachově hnědou barvou endope
rid ie a konečně černohnědými výtrusy. Tento E. papillatus Vitt. je  mé 
houbě nejpříbuznější, ač zdaleka n e  totožný.

E. m utabilis V itt. liší se stříb řitě  bílou barvou myceliového obalu 
(k ru s ty ),če rn o u  či sazově hnědou barvou exoperidie a parenchym aticky 
stavěnou (endoperidii, k terá na řezu nabíhá m odravě či zelenavě.

E. im m utabilis Speg. liší se exoperidií šedorrtodravou, usušením  
černou.

E. anthracinus Vitt. podle Dodgenho liší se většími výtrusy (17— 
21 u) a uhlově čeriniou exoperidií, k terá mimo to  je  stavěna parenchy- 
maticky.

E- citrinus Vitt. podle Fischera**) liší se černohnědou barvou 
exoperidie 1a citronově žlutou barvou myoeliio(vého obalu (krusty).

E. a tropurpuieus Vitt. podle F ischera Uší se drobností plodnice 
(max. velikosti bráchu!), nachově černou barvou exoperidie, šedě n a
chovou barvou endoperid ie a  šedozelenou barvou gleby.

E. uliginosus Hiesise (Die H ypogaaen D eutschlands p. 67) Uší se 
tmavě červenohmědou až černou barvou exoperidie, šedozelenou krus
tou a většími výtrusy (16—18 ¡i).

Vzhledem k tomu, že popsaná houba byla již do té 
míry dospělá (s glebou v prach rozpadlou), že vřecka ne
mohla být zjištěna, počítal jsem také s možností, že by 
se eventuálně mohlo jednati o Gasteromycefa, ačkoliv cel-

*) C. W. Diodge: The H igher Plectasoales, in  Annales Mycologiei, 27.
**) Ed. F ischer: Tuberaoeen uind Hemiasoeen in  R abenhorsťs Kryp- 

togamen-Flora, V. Abt., p. 85.
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kový habitus houby svědčil na první pohled pro rod Ela- 
phomyces. V úvahu přišel by jedině rod Sclerodsrma. Ten 
se však liší tím, že nemá myceliového obalu (krusty), pe- 
ridii má jednovrstevnou, v prach rozpadlá gleba nemá ca- 
pillitia a také výtrusy jsou jiné, bez lišt.

Dlagtnosis la tina:
Elaptoomyces sulphureo-pallidus sp. ¡n. Carposom ata tubercula-

ta, depresso-globosa, 25 mm diam., 17 mim alta, pallida, sord&ds 
pallide sulpbu r  eo- subliu te a, partim  olivaoeo-subfusoa, non niťida, fota 
laievia (non gibbosa nec verrucosa), glabra, nonnulis locis (ple- 
rum que ad basitn) filam entis ťenuibus, 0,02—0,3 jtnjtn crassis, Hberis 
vel adnatis, ramosis, ¡nigrofuscis (reliqiuiiis crustae myceliiali.s) cír- 
cumcincta.

Peridium. 1—2 mm crassum , suberoso-rigidum, sed sa t fragile, 
bisfratosum : exoperidiium 0,1 mm cr., luteolum vel subfuscum , endo- 
peridium  externe albiduni, glebam versus zona cca 0,5 mim crassa, 
subolivaoeo-atrofusca m arginatum . Glieba m aíura cacaino-fusca, pur- 
pureo-tincta, piulverata, m em brana tenui, ¡solida, albida usque
sublutea circum tecta. S fructura huius m em branae e t u trk isque s tra ti 
peridii proscnchym atica. Exoperidium e  byphis hyalinis (in s tra fo  crasso 
luťeolis), dense contextis, crasso—'tuniioatis, 3—7 {i crassis, sparsje e t 
indistíanicte sep ta tis; endoperidiium e  hypihis simiilíbus, sed  crasjsíorí-
bus (5—15 fí cr.), hyalinis, glebam versus fusco-luteis. M embrana,
qua glebia circum data est, e  hyphis fusooluteiis, 3,5—8,5 ft cr.

Asci non observabiles (fungus iam bene m aturafus erat!). Sporae 
irregu lariter globosae, m agnitudine sa t variabiles, 7—13 ft diam. (plu- 
rimum 10 fi), lu te o fu sca e  usque atro-fuscae (numquam nigro-tus- 
cael), iugiis hum ilibus (1 fi a l t is ) , flexuosis (quae interdum  reticuluin 

* irregulare e t  inoompíetum form ant) e t  verrucis ornatae. Hyphae capil-
litii hyalinae, 2,5—6 /¿cr., sa t flexuosae, ram osae, indistiincte septa- 
tae  e t  disperse granulosae.

In  silva frondosa sub Carpimo Betulo in  quercefo-carpineto pro pe 
Cernošice (Bohemia centrál i), Gechoslovakiae, 23. XI. 1947 leg. V. V a
cek, Typus in  berbario  Musei N ationalis P ragae asservatur.

MUDr. Josef Herink:
Plžatka březnová (Limacium camarophyllum 

[A. et S. ex. Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. 
v Československu.

(Pokračování)

L u p e n y  úzce kopinaté, k oběma koncům pozvolna 
zúžené (ostřeji na vnitřním konci), s ostřím u vnitřního 
konce někdy lehce zaobleným nebo krátce vykrojeným, 
v mládí skoro přímé, v dosp. a stáří obloukovitě ohnu
té, rovné, někdy však vlnitě zprohýbané, s plochami v 
mládí hladkými, u vyspělejších kusů stále výrazněji při
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basi hrbolatými až s krátkými příčnými žilkami (které spo
jují base sousedících lupenů a lupénků a  vzácně místy 
vytváří vyšší příčnou spojku; vzácně vzniká místy spojka 
mezi sousedícími lupeny srůstem mezi sblíženými místy 
zprohýbaných ploch lupenů); v mládí uloženy skoro hori
zontálně, v dospělosti a stáří ±  sbíhavé, stejnoměrně až 
nestejnoměrně; mezi každými 2 lupeny buď jen jediný 
lupének, častěji však souměrně uspořádaný systém lu
pénků 1.—2. (—3.) řádu, při čemž lupénky téhož řádu ne
bývají v sousedících systémech stejně dlouhé (také lu
pénky téhož řádu mívají v tomtéž systému nestejnou dél
ku); profil lupénků je rovněž úzce kopinatý, směrem ke 
třeni se rychle ostře zužují, před koncem jsou často za- 
škrceny nebo i náhle rozšířeny v polokruhovitý útvar, kon
čí volně (někdy přecházejí v nízkou žilku, vlnitě probíha
jící směrem ke třeni), častěji však přichyceny, a to buď 
šikmo k boku lupénku vyššího řádu či lupenu (většinou 
jen nízko) anebo k příčné žilce, která spojuje base sou
sedících lupenů a lupénků; ostří lupenů a lupénků lineár
ní, celistvé; šířka lup. největší uprostřed, v dosp. někdy 
v zevní 1/3 délky (3—10 mm), tloušťka na basi značná (1 -  
1.5 mm, k ostří se rychle zmenšuje); rouško 0,25 - 0,35mm 
tlusté, lysé nebo jen lehce ojíněné, škrobově bělavé až 
namodralé, později škrobově našedlé, k ostří o něco svět
lejší, za vlhka prosáknutím o málo tmavší než po oschnutí; 
jsou dosti řídké: vzdálenost konců na okraji klob. v mlá
dí a dospívání 0,5—1 mm, v dosp. 1—1,5 (2) mm, poněkud 
nestejnoměrná. V ý t r u s ,  p r a c h  čistě (křídově) bílý.

D u ž n i n a  třeně dosti hrubě vláknitá, podélně štěp
ná (na př. při stlačení s boku), na ohyb dosti křehká, plná, 
ve stáří někdy s nepravidelnou středovou dutinou (oby
čejně pouze v horní části), šťavnatá, dosti lesklá, čistě bílá; 
přechází plynule v dužninu klob., která je blíže středu po
měrně tlustá (1—1.5 cm), k okr. zvolna ztenčená, nad lu
peny vláknitá a za čerstva lehce prosáklá, jinak hutně 
a pružně plstiovitá, šťavnatá, hedvábitě lesklá pouze v čás
tech s převážně vláknitou skladbou, bílá, pod pokožkou 
klob. dosti hluboko našedlá v tónu barvy pokožky (zvláš
tě u okr. k l.); dužnina lupenů 0,5—0,75 mm tl., plsťovitá, 
voskovitě měkká a křehká (při ohýbání napříč se lupeny 
ihned lámou a zhmožďují), nelesklá, bílá. Sušením se duž
nina velmi scvrkává, ale zůstává dosti vláčná.

Časté bývají srostlice 2 až více kusů, někdy velmi 
složité.
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Vlastnosti anatomické:
T r a m,a l u p e n ů  rozčísmutá (b ilateráln í): středová vrstva (me- 

d iostra t) velmi tenká, z hyf feykých, řídce přehrádkovaných, prople
tených; s u b h y m e n i u m  velmi tlusté, z velmi dlouhých a úzkých 
buněk, jež tvoří hyfy větvené, více méně spletené. O stří lupenů homo- 
morfní. H y  m e  11 i u m  bez cystid, z b i a s i d i í  štíh le  a dlouze kyjovitých, 
rozměrů 50—75/5-5—8 ft, tetrasporických. V ý t r u s y  krátce ellipsoidní, 
6—8 / 4 —5-5 ft, až skoro kulovité 5—6 .5 /4 -  5 ft, s +  význačným apiku- 
lem v hilu, s blanou tenkou, hladkou, průsvitnou a bezbarvou; v ob~ 
sahu četné kapénky nestejné velikosti.

Vlastnosti chemické:
Pach čerstvé houby téměř žádný, u plodnic prudce 

oschlých na slunci slabě moučný; u starších kusů (zvláš
tě po pomačkání*) je význačný pach slabě kořenný (majo- 
ránka, nové koření) nebo nakyslý po umělém medu, až i 
připomínající pach strmělky mlženky (Clitocybe nebula- 
ris), který zesiluje při vaření nebo zasýchání plodnic. Chut 
žádná nebo s lehkou pachutí stejného rázu jako pach.

Dužnina chemicky téměř inertní: negativní reakce s gu- 
ajakovou tinkturou, F eS 0 4, N H iO H , koncentrovanými 
H 2S 0 4, HNO3 a HC1. Fenol: slabší posit. reakce (vínově 
červenofialová).

Ekologický charakter:
Roste v čistých lesích jehličnatých (smrčiny, jedli- 

ny, boroviny) ale i v listnatých (dubiny, smíšené listnaté 
háje) a smíšených, většinou ve vyspělejších porostech, kte
ré jsou již bohatší hrubším humusem (jehličím neb hra- 
bankou). Nejvíce plodnic bývá nalézáno právě v místech, 
kde je nahromaděna silnější vrstva humusu, často i mezi 
a pod mechem. Z toho je zřejmo, že jde o vysloveně hnilo- 
žijný (saprofytický) druh, který netvoří žádné obligátní 
symbiosy (mykorrhizy) se stromy. Charakter půdy se ne
zdá mít většího vlivu na výběr stanoviště houby. Houba 
zřejmě vyhledává výslunná, k východu a jihu obrácená 
stanoviště. Proto  snáší i dosti nízké teploty (až —5" C), 
proti nimž jest také chráněna příkrovem jehličí, hraban- 
ky nebo mechu. Nasazuje plodnice někdy již za mírné zi
my, v lednu a únoru, pravidelně pak v březnu a zvláště 
v dubnu (bývá nalézána pod tajícím anebo čerstvě napad
lým posledním sněhem), po krutějších zimách však až 
v květnu a červnu.
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Roste v nepravidelných skupinách, většinou i v trsech 
na kusy dosti početných; srostlice (i mnohočetné) nejsou 
iádnou  vzácností. 

Na stanovišti bývá provázena druhy vyšších hub vřec^ 
ko- a stopkovýtrusných, které jsou typické pro časně ja r
ní aspekt mykoflory výše uvedených porostů.

Poznámky:
Srovnáme-li právě podaný profil houby s popisy v cizí a domácí 

lite ra tu ře , neshledávám e žádných větších rozdílů.
V lite ra tu ře  je s t zdůrazňována častost nepravidelného u tváření klo

bouku i třeně a otylý vzhled houby s relativně krátkým  tlustým  tře 
ném. Setkal jsem  se v šik  také často s exempláři, u nichž délka třené 
byla větší než prům ěr klobouku a k te ré  p roto  měly vzhled podobný jako 
má plžatka kozí (typus celého druhu). Rozměry jsou udávány největší 
v litera tu ře  domácí: klobouk 15—18 cm v prům.; třeň  až 15 cm dl. 
a 4 cm ťL, dužnina klobouku přes dva cm tl., v áb í celé plodnioe až 
20 dkg! Pokožka klobouku je st popisována většinou jako špa tně slupi- 
telná, za vlhka jen slabounce slizká (Bresadola, Bataille), liepkavá 
(K udrna, Smotlacha), za sucha m atná, zprvu bledá až bílá, později 
šedá až šedocerná, často bíle a  tmavě skvrnitá. N ěkteří au to ři zdůraz
ňují, že s postupujícím  stářím  plodnic víoe vystupuje tm avší tón  na celé 
houbě, tedy i na třen i a lupenech. Dumée, G raodjean a  R. M aire (1. c.) 
pozorovali m ěknutí rouška n a  lupenech starších  exem plářů, takže je 
možno snadno je  setříti. (na ten to  znak upozornil již Fries, Mon. Hym. 
Suec. 2 : 121, u svého rodu H ygrophorus a výslovně uvádí jako příklad
H. caprinus). Na vrcholu třeně popisuje většina autorů drobné šupinky 
nebo ojínění.

Velikost výtrusů je st v lite ra tu ře  udávána celkem  shodně; nej větší 
rozměry udává Niiesch (7—8x4,5—6 ft), nejm enší Bataillie (5—6,5 x 4 - 5 «  ) 
N epatrné rozdíly padají zřejm ě na vrub toho, že u některých exemplá
řů  přicházejí převážně výtrusy ellipsoidní, u jiných kulovitě ellipsoidní. 
N ejm enší rozměry basidií udává Bresadola (55—60x5—8 /a), největší 
Dumeé, G randjean a R. M aire (50—80X7—8 fi), k te ří pozorovali také 
basidie bisporické.

Pach a chu t houby jsou většinou udávány jako slabé nebo žádné 
(zajímavé jest, že Dumée, G randjean a R. M aire udávají u typu houby, 
Lim. camarophyllum, pach po Cortinarius purpurascens a chu t naslád 
lou). Jsou však i  údaje o  dosti silné vůni, k te rá bývá různě přirovná
vána: po žampionu (Zahradník), poněkud alkalická (M elzer, 1919), 
nepříjem ná (Fremr, 1927), po lékořioovém dřevu (Joachim, 1938 — u ty
pu houby). O negativní reakci dužniny s guajak. tink turou  se zmiňují 
již Dumée, G randjean a R. M aire (1. c.) a Bataille (Les réact. macro- 
chim. chez les champ. : 78, 1948).

Pokud sie týče ekologického charakteru  houby, je s t uváděna vět
šinou z horských lesů  jedlových, ale i pod borovicemi (Bresadola), 
pod buky, na podkladu křem ičitém ' i  vápenitém. P od le  zpráv z naší 
litera tu ry  roste rovněž raejčastěji pod smrky, jedlem i a borovicemi, 
ale i v lesích a hájích  listnatých (podrobnosti jsou uvedeny ve výčtu 
lokalit). Divím se proto, že Sm otlacha (ČČsH 2 : 61, 1920) násilně 
konstruu je symbiotický pom ěr houby k jehličnatým  stromům. Doba 
nasazováni plodnic se říd í zřejm ě podle rázu zimního počasí: M elzer 
udává sběr za m írné zimy již koncem prosince, F rem r v lednu ; nejpoz-
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dější dobou výskytu je st červen (podle Smtotlachy souvisí tento pozd
n í výskyt s chladným  jarním  počasím v dubnu až květnu; myslím, že  
příčinou je  naopak spíše dlouhá a tuhá zima, k te rá  znemožňuje dřívější 
fruktifikaci). Sm otlacha (CCsH 2 ; 61, 1920) považuje plžatku březno
vou za druh s  periodickou fruktifikaci, to  je s t pouze občas hojněji se 
vyskytující. Vysvětluje (ibid. 2 ; 62, 1920), že zvýšený vzrůst houby 
je s t podmíněn vlhkým a teplým podzimem předchozího roku, který u- 
možnil bohatý vzrůst podhoubí; také později vykládá (ibid. 23 : 18, 1944),. 
že jarn í fruktifikaoe plžatky březnové je s t ukončením  periodické ži
votní činnosti podhoubí. V tom bylo by možno se Smoflachou souhla- 
siti, protože houba je st nesporně sezónní (jarní) formou druhu, jehož 
typ  — plžatka kozí, Lim. oamarophyllum — roste  na podzim. Celá řada  
druhů  lu penatých hub může totiž nýt během  roku dvě fruktifikační ob
dobí; poukázal jsem  na ten to  zjev v případě rudoóechraíky fialové 
(Česká mykologie 1 : 86—7, 1947). Záleží zřejm ě na normálním nebo ab
norm álním  sledu oelébo souboru klim atických činitelů během  roku, ve 
k terém  ročním období nastane fruktifikační maximum určité houby. 
Občasný hojný vzrůst plžatky březnové bych ve smyslu té to  hypothesy 
považoval nejen za důsledek příznivého podzimu, ale i mírné zimy, 
k terá um ožňuje vegetaci podhoubí. Nelze, bohužel, zatím  rozhodnouti 
nejdůležitější otázku, zda podhoubí plžatky březnové jest jednoleté, 
(což se zdá pravděpodobnější) nebo víceleté, vytrv ilé.

(Pokračování p říště).

Zajímavosti o vyšších houbách.
Čiruvka nahloučená (Zricholoma aggregatum [Fr. ax 

Schaeff.] ssp. cInerascens [Bull.] Konrád) v podzem í 
pražského Hradu.

Pražský h rad  se může chlubit nejen nejrůznějším i pam átkami se 
své slavné historie , ale i tím, že pod jeho třetím  nádvořím  se nachází 
„líheň h u b “, a  to  čirůvíky nahloučené (Tricholoma aggregatum  [Fr. ex 
Schaeff.] ssp. ciinerasoens [Bull.] K onrád). Tuto houbu pozoroval zde  
od r. 1942 prof. Dr. K. K a vina (viz; „Tricholoma decastes Fr., zají
mavý obyvatel pražských sklepů“, V ěda přírodní, 21 : 303—6, 1942—1943).

P lodnice vyrůstají v typicky nahloučených trsech na vykopávkách 
nejsta ršího  období H radu  a vytvářejí často tieminostni formy v podobě 
t. zv. m orcbelloidů (plodnice s hym enoíorem  též na povrchu klobouku). 
Tyto formy podrobně popsal a vyobrazil rovněž prof. K a vina („O 
miorcheloidmch form ách bedlo vitých.“, Rozpravy II. tř. České akademie, 
roč. 55, č. 33, p. 9—12, 1944). O bdobí rů stu  čirůvky nahloučené zde 
není zřejm ě příliš ovlivňováno podmínkami, k te ré  p řinášejí roční období, 
neboť zde panují celkem  konstantní podm ínky ' („sklepní“ teplota atd .). 
Nejvíce plodnic se ovšem objevuje koncem lé ta  a na podzim, jako ve 
volné přírodě, ale nalezl jsem  drobné, avšak živelně se k životu h lásící 
plodniěkv dokonce i 24 .1 .1948, což svědčí o  celoročním rů stu  houby 
v tom to zvláštním prostředí. Fr. Kotlaba.

O brovský exemplář hlívy jilmové (Pleurolus ulmarius Fr.. 
ex Bull.).

V K ateřinské zahradě v P raze II. sbíral jsem  13. X. 1948 na las
kavé upozornění p. Ja r. O pita, zahradníka ústavu pro  fysiologií rostlin,, 
několik obrovských plodnic hlívy jilmové.
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N ejvětší kus měl klobouik 16cm šir., přibližně okrouhlého obrysu, 
m írně sklenutý, na okraji podvimiutý a vlnitě zprohýbaný, nepříliš tlus
tý, k okraji dosti se ztenčující, s pokožkou částečmě slupitelnou, vlák
nitou, jemně hrbolkatou, na okraji bíle p lstnatou, v oentru políčkovitě,

' ''' "  ̂ ^  |

i . -?> i !

Statný kus hlívy jilmové (Pleurotus ulmar!us Fr. ex Bull.). P rah a  II, 
(K ateřinská zahrada), 13. X. 1948 sbíral Dr. Jan  Nečáisek. — Foto

I. Charvát.

dále k okraji radiálně rozpraskanou, barvy světle, okrové, s rozpitými 
kouřově nahnědlými skvrnami. Lupeny v mládí bílé, nepatrně smetanově 
nažloutlé, ve stá ří máslově žluté, středně husté, zoubkem připojené; 
norm ální lupeny prokládány kratším i o  různé délce. Třeň 19 cm dl., v dol. 
polovině nápadně naduřelý, s nejmienším prům ěrem  4,5 om a největším  
7,5 cm, nepatrně excentrický, málo prohnutý, na spodu plstnatý, koře
nující, nepravidelně rýhovaný, kompaktní, bílý, dotykem rezavějící. Duž
nina křídově bílá, tuhá, intensivně m oučňatě vonná. Basidie vesměs 
íetrasporické. Spory kulovitě ellipsoidní, bezbarvé, hladké, s jedním  
(zřídka více) kulovitým tělískem, 5,5—7 X 4,5—6 u.

Popsaná plodnice rostla společně s dvěma menšími na jilmu z pa
hýlu, vzniklém odříznutím  silné větve ve výši pů lčtvrta m etru. Všech
ny tři kusy byly kořenující částí třaně tak  zapuštěny do dřeva, že je 
bylo možno jen s nám ahou ze substrá tu  vyjmout. Kromě toho jedna 
sta tná  plodnice další, více typická, vyrůstala n a  témže km enu ve výši 
asi 10 metrů. Popsainý exem plář je  svým celkovým habitem  značně od
chylný od  plodnic typických (viz na př. tab. 55 M onografie r. P leuro tus
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od Dr. P ilá ta). Zvláště nu tno  vyzdvihnout rezavění třeně po dotyku, 
o  k terém  se P ilá t nezm iňuje; Rea upozorňuje n i  p rosté žloutnutí. Dr. 
P ilá t udává jako maximální prům ěr klobouku 30 cm. Exemplář velmi 
připom ínal statnou plodnici závojenky olovové (Entoloma lividum [Fr. 
ex Bull.] Quél.) — když byl dem onstrován na jedné z říjnových před
nášek Čsl. m ytologického klubu. RNDr. Jan  Nečásek.

R ůst čechratky sklepní (Paxillus panuoidvs Fr.) v pokoji.
Již druhým  rokem  vyrůstá z podlahy pod lůžkem v pokoji mého 

venkovského bytu (ve V lastiboři na Soběslavsku) oecíhratka sklepní 
(Paxillus panuoides Fr.). Ptaněvadž podlaha niení starší než 3—4 roky, 
musilo p odhoub í houby vegefovati. ve dřevě již dříve, než bylo zpra
cováno na prkna podlahy.

Je  všeobecně známo, že oechratka sklepní se v přírodě vyskytuje 
oelkem řídce: na pařezech či km enech borovic a jiných jehličnanů, 
ba i listnáčů. Daleko více však vegetuie v dolech (na různých podpě
rách a trám ech), ve sklepích a na podobných místech. Nalézal jsem  ji 
často v podzemních bunkrech, k te ré  si vybudovali obyvatelé naší ves
nice n a  ja ře  1945 n a  ochranu před  ustupujícím i zbytky něm ecké a r
mády. H ouba vyrůstala na četných m ístech z km enů borovic, kterým i 
byly bunkry vyztuženy. Za m írného průběhu zimy 1948/49 rostla  zde hou
b a  i  v zimních měsících. Friant. KotLaba.

Zajímavá morcheloidm abnormita pavučince odchylného  
(Cortinarius anomalus Fr.).

0
 Zajímavou abnorm itu pavučince od

chylného (Cortinarius [Derm ocybe] lano- 
m alus Fr.) nalezl jsem  na podzim r. 1948 
ve stéblovské oboře na travnatém  okraji 
lesní cesty. Vyrostla v době náhlé na- 
stavšíbo sucha, k teré zastavilo vzrůst hou
bové vegetace, v m ístě, kde jsem  jindy 
sbíral také norm ální plodnice tohoto dru
hu. A bnorm ální plodnioe m ěla podobu při
bližně smrže a b y li  nápadná nádherným  
kontrastem  svého zbarvení: se světle fia
lově zbarvenou horní částí plodnioe kon
trastovaly žlutohnědé šupinaté pásy ¡na 
třeni, na němž byla zřetelně vyvinuta kor- 
ťína. M orcheloidní klobouk byl zploštěle 
kulovitý, porostlý lupeny, srostlým i ve 
zvláštní, nepravidelné kapsovité útvary, 
pokryté hym eniální vrstvou. O kraje lupe
nů byly však sterilní. Jos. Strnad.a
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Mykologické drobnosti.

Zpráva pro holubitlkáře. Našim mykologiím, zabývajícím se s tu 
diem holubimek je  známo jméno Ju lia  Schaffera, který  je  autorem  
vielké monografie rodu Russula, stavící se čestně po bok Singerově 
m onografii tohoto rodu a pracím  našich autorů. Každý mykolog, u rču 
jící holubinky, musí sáhnout po té to  práci (vyšla v Annales myoolo- 
gici_ 1933-34), k terá je  velmi kritická a p řin áší mnoho nového v pozná
vání tohoto obtížného rodu.

Jak  se dovídáme, autor zemřel 24. X. 1944 ve věku 62 let, po požití 
Paxillus involutus, čímž se rozjitřila jeho ledvinová choroba, takže 
po 17 denním u trpení zemřel na uremii. Vdova po něm žije nyní 
v Německu v Diessen, Ammerseee, No 291. J. S ch iffe r nebyl 
nacistou a svoje přesvědčení dával nepokrytě na jevo a měl s tím 
též všemožné nepříjem nosti. Dr. K arel Cejp.

Zajímavá pomůcka k poznávání a určování vyšších hub.
Americká firm a Sawyer' s Inc., 725 S. W. 20th Place, P ortland  5,

Oregon, USA vyrábí velmi zajímavou vyučovací pomůcku: ve stereosko
pickém kukátku se otáčí kotouč se 7 pátry barevných filmových dia
positivů. K ukátkem  se obraz jednak zvětší, jednak působí plasticky 
prostorovým  dojmem. Firm a vyrábí velký počet sérií těchto  „view-mas- 
te rs“ ( =  kukátkových učitelů) s nejrůznějším i nám ěty: krajiny ze všech 
končin Spojených s tá tů  a jižní Ameriky, historické scény a nejrůznější 
přírodniny (na př. z rostlin  alpinky, kaktusy). V jednom  z posledních 
katalogů té to  firmy, který  se tmi náhodou dostal do rukou, oh lašu je firm a 
vydání serie 30 kotoučů s oelkem 210 druhy vyšších hub, fotografova
ných barevně v jejich přirozeném  prostředí. K té to  sérii bude vydán 
také asi 700-stránkový text z pera známého am erického mykologa A. H.
Sm itha z university v Michiganu (který na př. vydal v r. 1948 velkou 
m onografii amerických druhů helmovek, M ýcena). Cena té to  jis tě  je 
dinečné pomůcky k poznávání hub není, bohužel, uvedena.

MUDr. Jos. Herink.

I Paul Konrád zemřel.

Dochází nás zpráva, že zemřel P au l Konrád, geom etr v Neuchá- 
te lu  ve Švýcarech. Zabýval se vědeckou mykologií a spolu s prof.
A. Maublanoem, gener. sekretářem  franc, mykologické společnosti, vydal 
veliké dílo „Ioones selectae fungorum “, k teré je našim  mykologiím 
známo a všeobecně užíváno. V edle toho Bulletiny mykol. společnosti 
přinesly několik vědeckých studií ©.»vyšších houbách a časopis Lin- 
nejské společnosti v Lyonu stud ii o  hřibech. P . K onrád byl v p řáte l
ských stycích s našim i mykoliogy a vzpomínám si, jak  vždy se p o 
chvalně vyjadřoval o  naší mykologické vědě a vyjímám větu z jednoho 
jeho dopisu z dobý p řed  dvaceti lety, kde chválí naši „Mykologii“ , 
kde se mu líbila úprava a  vysoká úroveň časopisu „ . .  .votre revue 
„M ykologia“ dém ontre à levidenoe, V e ffo rt m agnifique fait p a r votre 
pays en  mycologie, comme du reste  dans tous les au tres domaines.
V otre revue e s t très soignée, très bien faite  e t  les planches sont ex- •
cellentes “ Dr- Karel Cejp.
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PILÂT AlK - SVRČEK Mirko, Tricholoma helviodor, sp- n. bohu- 
mica. (S tud ia botanica 7:2—9, -1946). —5 A utoři popisují (a na 5 k rás
ných snímcích vyobrazují) nový, velmi význačný d ruh  čirůvek, který  
u nás ohlásil již V. M elzer (1941, pod názvem Triích. chrysites Jungh,.). 
D ruh se zdá v našich  zemích býti dosti hojný. P o  system atické stránce 
vyžaduje ještě  dalšího průzkumu. Dr. Herink.

VACEK V., Boletus ntoravicus, sp. n. čechoslovaca. (S tudia bota- 
nioa 7:36—37, 1946). — A utor popisuje pový druh hřibů, který víoe- 
k rá te  pozoroval na jižní Moravě v associa«  teplomilné květeny. Jak  
au to r sám píše, jde o  druh  velmi blízkého příbuzenstva Boletus impo- 
litu s Fr. Dr. Herink.

NEUWIRTH Fr., Alieuria Protestná Boud. var. Slavkoviensis Neuw.
(S tudia botanica 7:172—185, 1946). Se 3 obrázky. — A utor popisuje 
novou sparassoidní odrůdu kustřebky A leuria P ro teana Boud., sb íra
nou ve Slavkově u B m a v r. 1943, n a  zemi prosycené ulilím  a popelem. 
V lastnosti substrá tu  byly snad, podle autora, příčinou, že houba nasa
dila luxuriántni plodnice (až 23 cm dl.!), k teré kromě toho byly zpro- 
hýbány v bochimkovitý, lupiemiíě na způsob kotrčů (Sparassis) rozčle
něný útvar. Autorem popsaná- houba představuje pokročilejší stadium  
atypického vývoje p lodnioe, mezi nímž a typicky utvářenou houbou 
sto jí var. sparassoides Boud. Houba je st zajímavá také proto, že ano
m alie ve vytvioření plodnic jsou u askomycetů mnohem vzácnější než 
u  basidpomycetů. Dr. Herink.

PILÂT Alb., O houbových jedech a otravách houbami. (Casop. 
N árodního musea v Praze, oddíl přírodovědný 115:61—72, 1946). — 
A utor pojednává o  {novějších poznatcích z toxikologie hub. O travy 
jedovatým i houbam i rozděluje do 7 skupin: 1- sm rtelně jedovaté dru
hy typu muchomůrky zelené; 2. houby, obsahující m ycoatropin; 3. hou
by, obsahující m uscarin; 4. houby, působící poruchy gastroiintestiná,l,ní; 
5. houby, působící silně projím avě; 6. houby, obsahující kyselinu hel- 
vellovou; 7. syndrom  n itrito idn í s opakováním onemocnění po  Opětov
ném  požití alkoholických nápojů. Dr. Herink.

VELENOVSKÝ J., Novitates mycoüogîcae novissimae. (O pera bo- 
tanica čechoslovaca, vol. IV, 1947). S tran 168, 2 tabule, cena Kčs 150.— 
(váz.-) — Poslední velké dílo seniora čsl. mykologů a vůbec botaniků, 
shrnující autorovy stud ie a poznatky z období le t 1940—1945. V úvo
du líčí autor svůj způsob sběru hiub, který mu právě umožnil tolik 
objevů. A utor opět reviduje něk teré své starší nálezy, publikované 
v základním  díle „České houby“ a  v Novitates myoologioae 1939 a pí>- 
p isuje četné další rody a druhy vyšších hub  s to p k o — a vřeckovýtrus- 
ných. Dílo nesmí chyběti v knihovně žádného čsl. mykologa.

Dr. Herink.

PILÂT A lb , Solietnia Svroekii sp. n. bohemica. (Bull. Soc. Myc. 
Fr. 63:203—204, ťj, 7, 1947). — A utor popisuje nový, drobný, bílý 
druh  r. Solenia, sbíraný v okolí Křivoklátu M. Svrčkem v r. 1947.

Dr. Herink.

ŠMARDA Fr., Výsledky myk0I0gického výzkumu Moravy, část III. 
(Sborník klubu přírodovědeckého v Brně, 28, 1947). — A utor uvádí 
další svoje bohaté m oravské sběry' vyšších hub, z nichž 33 jsou pro 
Moravu nové (mezi snimi i mnohé druhy  vzácné). Dr. Herink.

NEUWIRTH Fr., Případ otravy hřibem satanem, Boletus satanas
Len z. Časopis Nár. m usea v Praze, odd. přírodovědný, 116, 1947). — 
R eferát o novém případu  o travy jediným  skutečně jedovatým  druhem  
našich hřibů. Dr. Herink.



ČSL. MYKOLOGICKÝ KLUB V PRAZE II.,
Benátská 2. (Bolan. úslav Karlovy univ.). 

Sekretariát: Praha II., Krakovská 1. Telefon 311-31.

Staňte se naším  členem !
Členský příspěvek činí ročně Kčs 20.—, zápisné Kčs 10"—. 

Členské přihlášky a příspěvky přijímá jednatel 1. Charvát, 
Praha II, Krakovská 1. Tel. 3H -3 l -
Členy, kteří dosud nevyrovnali členský příspěvek za ka
lendářní rok 1 9 4 8 , prosíme o zapravení-

Navštěvujte p řednáškové  kursy ČMK
pořádané každé pondělí od IQ do 21 hod. v přednáško
vém sále botanického ústavu Karlovy university v Praze II., 
Benátská 2. Stanice el. dr. čís. 1 4 , (botanická zahrada). 
Výklad a demonstrace důležitých jedlých a jedovatých 
hub pro praktické houbaře, začátečníky a pokročilé. Při 
přednášce se též určují donesené houby. Dotazy na 
telefon 3* 1-31- Přednášky byly zahájeny 4 dubna t. r.

H oubařské  vycházky ČMK
s odborným školením praktických houbařů se konají kaž
dou neděli do blízkého i vzdáleného okolí Prahy. Dobrou 
obuv a jídlo s sebou. Oznámení vycházek v,denním tisku 
ke konci týdne a v houbařských skřínkách ČMK. Telefo
nické dotazy na čís. 3 1 1 - 3 1  •

Bezplatná houbařská poradna ČMK
v Praze II, Krakovská 1 (1. Charvát) určuje veškeré houby. 
K poštovním zásilkám z venkova (jako vzorek bez ceny) 
přiložte kor. lístek se svojí přesnou adresou, kde uvedte 
datum, naleziště, druh stromů, event. chuť a vůni za sy
rová atd-

Stálá výstavka čerstvých hub v Praze II., Krakovská 1.
Zpráva adm inistrace: R očník III-1949 vychází o stejném 

počtu stran jak předešlé ročn íky, jen pořad ové číslování 
jednotlivých sešitů se mění.

Zpráva sp o lk o vá : Výbor čs. mykolog. klubu oznamuje 
členstvu, že dne 3 0 - května t. r. koná se v IQ hod. v bo
tanickém ústavu v Praze II., Benátská 2 řádná valná hro
mada. Přístup pouze členům.

V ydává  Č sl. tn yk o log lck ý  k lu b , Praha 11. B enátská 2 . A dm inistrace : Praha-11, K rakovská 1 . 
T el. 311-31. R ed akce: Praha II, V áclavsk é nám  , N ár. m usrutn. V ych ází 4X ro č n ě . P řed platné  
ro č n ě  Kčs 60 —. N ov in ová  sazb a p ovo len a  řed it, p ošt a te le g r a fů  pod č ís , 1 A G re. 2372-OB 
1047, ze  d n e  7. č e r v e n e e  1947. — D o h l é d a c í  p o š t .  ú ř a d  P r a h a  2 5 .  — T isk em  O takara

S tlv ín a  Praha II.


