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HĽADÁME NÁLEZISKÁ VZÁCNYCH HÚB

Nález vzácneho čechratca Leucopaxillus cutefractus
pri Studienke na Záhorí
Ján Červenka
V závere skupinovej vychádzky za hubami do okolia rieky Rudavy dňa 3. novembra 2018 sa našej členke Ľudmile Čillíkovej podarilo v lokalite “Tančibokovci”
objaviť tri plodnice zriedkavo sa vyskytujúceho čechratca Leucopaxillus cutefractus
Noordel. Plodnice rástli v tráve a machu na naviatom piesku. Táto huba sa podľa
literatúry vyskytuje na trávnatých miestach, piesočných dunách i v listnatých lesoch
na vápnitej, piesočnatej pôde (Christensen 2012), čo celkom dobre zodpovedá biotopu nájdených plodníc.
Klobúk je 25–50 mm široký, klenutý až plocho klenutý, s výrazne poprehýbaným až laločnatým, v mladosti úzko podvinutým a v dospelosti ostrým okrajom,
suchý, hladký až rozpukaný, v starobe s nápadnými trhlinami, bledokrémový, žltkastokrémový až bledo žemľovookrový. Lupene sú až 5 mm široké, stredne husté,
vystriedané kratšími lupienkami, nápadne zbiehavé, belavé, s celistvým až potrhaným ostrím. Hlúbik je 30–50 mm dlhý a 10–25 mm hrubý, valcovitý alebo smerom k báze kyjakovito rozšírený, miestami jamkato vtlačený, suchý, šupinkatý,
plný, dosť pružný, belavý až krémový. Dužina je biela, na miestach poranených
larvami hmyzu žltkastá, najmä v hlúbiku pružná, s výraznou sladkastou vôňou
pripomínajúcou strmuľku inovaťovú (Clitocybe nebularis) či biele, aromatické
druhy číroviek (Tricholoma) a miernou chuťou. Výtrusný prach je biely. Výtrusy
sú 7–9 × 4,25–5,75 [~7,8 × 4,76] µm veľké, Q = 1,36–1,89 [~1,63], elipsoidné,
jemne bradavičnaté, s veľkou tukovou kvapkou a amyloidnou ornamentikou. Bazídiá sú 31–41 × 7–8 µm veľké, podlhovasto kyjakovité, štvorvýtrusné, bezfarebné.
Študovaný zber: Borská nížina, Studienka, “Tančibokovci”, v tráve a machu na piesočnatej pôde, 180 m n. m., 3. 11. 2018, leg. Ľ. Čillíková, det. J. Červenka, herb. BRA.
V rode Leucopaxillus patrí tento druh medzi zástupcov s výrazne amyloidnými
bradavičkami na povrchu výtrusov. V skupine druhov s belavými lupeňmi a bledou,
nanajvýš žltkastookrovou pokožkou klobúka je nápadný miernou chuťou. Jedným
z výrazných znakov, ktorý ho má odlišovať od podobných druhov, je v dospelosti rozpukávajúca sa pokožka klobúka. Určenie tohto zberu vychádza z makro- a
4

Čechratec, Leucopaxillus cutefractus. Autor: J. Červenka.
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krémovej farby nie je ani na exsikáte rozpukaná (tým sa má líšiť od L. cutefractus)
a výtrusy sú bradavičnaté, podobne ako u nášho zberu L. cutefractus silno amyloidné. V tomto prípade zrejme skutočne ide o druh z komplexu Leucopaxillus cerealis
s. l. V aktuálne vydanom diele Fungi of Temperate Europe je pri Leucopaxillus cerealis s. l. zmienka o niekoľkých blízko príbuzných, no nedostatočne definovaných
druhoch, z ktorých jeden má mať praskajúcu pokožku klobúka (Læssøe & Petersen 2019). Je možné, že majú autori na mysli práve druh Leucopaxillus cutefractus.
Nech teda náš opis plodníc a herbárový materiál poslúžia ako skromný príspevok
k jeho lepšiemu poznaniu.
Christensen, M. (2012). Leucopaxillus Boursier. In: Knudsen, H., Vesterholt, J.
(eds.), Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp, Copenhagen, pp. 474–476.
Læssøe, T, Petersen, J. H.: Fungi of Temperate Europe – Volume 1. Princeton and
Oxford, 2019.

Čechratec, Leucopaxillus cutefractus, Borská nížina, Studienka,
Tančibokovci, 3. 11. 2018. Foto: Ľ. Čillíková.
mikromorfologických znakov. Rod Leucopaxillus stále nie je dostatočne pokrytý
molekulárnymi štúdiami a postavenie jednotlivých druhov v tejto skupine nie je úplne objasnené. Podobný Leucopaxillus cerealis (Lasch) Singer s. l. je v súčasnosti
uvádzaný ako komplex niekoľkých veľmi príbuzných druhov, vrátane Leucopaxillus
albissimus (Peck) Singer, Leucopaxillus paradoxus (Constantin & L. M. Dufour)
Boursier, Leucopaxillus piceinus (Peck) Pomerl. a Leucopaxillus lentus (H. Post)
Singer & A. H. Sm. s. auct. pp. (Christensen 2012). V herbári SNM-Prírodovedného
múzea v Bratislave (BRA) sa zber nesúci meno Leucopaxillus cutefractus nenachádza, no sú tam uložené dva zbery označené ako Leucopaxillus cerealis. Jeden z týchto dvoch zberov, pochádzajúci z roku 1896 a lokality „Bisternitz“, čo je dobový
názov bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica, predstavuje lisovaný exsikát
s tmavohnedým klobúkom, hnedo vláknitým hlúbikom a zbiehavými lupeňmi. Keďže v hyméniu nebola pozorovaná amyloidná reakcia výtrusov, s vysokou pravdepodobnosťou sa jedná o iný, tmavo sfarbený druh huby z radu Agaricales, určený
ako „Agaricus cerealis Lasch“. Druhý zber pochádza z banskoštiavnickej Kalvárie,
kde niekoľko plodníc našiel I. Dieška dňa 18. 9. 1984. Plodnice určil L. Hagara ako
Leucopaxillus cerealis a ako synonymum uviedol L. paradoxus. Pokožka klobúka
6
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28. február 2019, Technická univerzita vo Zvolene
Polycephalomyces onorei - nový druh žezlovky z Južnej Ameriky s poznámkami
k rodu Polycephalomyces
Václav Kautman1, Ivona Kautmanová2
1
Mierová 16, 821 05 Bratislava, vkautman@post.sk
2
SNM-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava,
kautmanova.ivona@gmail.com
V roku 2011 bol v dažďových pralesoch Ekvádoru nájdený nový druh žezlovky,
ktorý bol potvrdený ďalšími nálezmi v rokoch 2014 a 2016. Podľa molekulárnych
analýz bol zaradený do rodu Polycephalomyces a nazvaný Polycephalomyces onorei. Išlo o prvý nález tohto rodu pre oblasť Južnej Ameriky. Medzi zástupcov rodu
Polycephalomyces patria celosvetovo rozšírené parazitické a hyperparazitické druhy
7
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z rôznou ekológiou a bionómiou. Výskum v posledných rokoch priniesol nové poznatky o tomto dovtedy málo poznanom rode, bolo opísaných viacero nových druhov a príspevok v skratke približuje súčasné vedomosti o nich.
Slovenské mená húb - aktuálny stav a perspektíva
Viktor Kučera
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava,
viktor.kucera@savba.sk
V príspevku prezentujem postup pri tvorbe databázy slovenských mien húb.
Doteraz bolo vyexcerpovaných 27 z plánovaných 53 publikácií. Demonštrovaný je
postup pri určovaní správneho slovenského mena a základné pravidlá pre tvorbu
nových mien húb. Prezentácia je doplnená príkladmi z praxe. [Príspevok vznikol
vďaka podpore projektu VEGA 2/0061/19.]
Vplyv environmentálnych premenných na druhové spoločenstvo ektomykoríznych húb
Eva Luptáková1, Ivan Mihál2
1
Technická univerzita, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Masaryka 24,
960 53 Zvolen, luptakova@ife.sk
2
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, mihal@ife.sk
Druhová diverzita a abundancia plodníc húb v smrekových porastoch závisí aj
od klimaticko-ekologických podmienok. Prezentujeme dynamiku vývoja ektomykoríznych húb v smrekových monokultúrach rôzneho veku na lokalite Vrchdobroč
počas sezón 2016 a 2017. Celkovo sme zaznamenali 48 druhov, najmenej v 23-ročných (33 druhov) a najviac v 53-ročných porastoch (38 druhov). Najpočetnejšími
druhmi boli Hygrophorus pustulatus (1334), Lactarius aurantiacus (1035), L. rufus
(924), Paxillus involutus (491), Inocybe lacera (412), Laccaria laccata agg. (365),
Clitopilus prunulus (353), Cortinarius bruneus (284), C. croceus (133) a Laccaria
bicolor (111). Indikačnými druhmi boli, podľa veku porastu pre najmladší porast:
Suillus grevillei, strednoveký porast: Boletus edulis, najstarší porast: Imleria badia.
Zaznamenali sme vplyvy environmentálnych premenných (zrážky, teplota, pH, uhlík) na abundanciu húb. Stanovila sa optimálna teplota a optimálny úhrn zrážok pre
rast húb. [Príspevok je súčasťou grantovej úlohy VEGA č. 2/0101/17.]
Chrysodisca peziculoides – príklad problematickej systematiky v Helotiales
Adam Polhorský
Pezinská 14, 903 01 Senec, polhorsky.adam@gmail.com
Novoopísaný taxón Chrysodisca peziculoides je nenápadný, xerotolerantný,
inoperkulátny diskomycét s pozoruhodnou mikroskopiou. Na základe morfológie
ho nebolo možné zaradiť do známeho rodu, či čeľade. Fylogenéza viacerých génov opakovane zaraďovala tento taxón do Helotiales, ale s malou podporou a bez
8

Chrysodisca peziculoides (BRA CR30489)
a, c, d, g – rehydratované apotécia na kôre; b – kmeň borovice limbovej,
plodnice sa nachádzajú okolo živicovej rany; e – čerstvé apotéciá; f – staršie,
suché apotéciá. Foto: A. Polhorský.
9
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jasného príbuzenstva k ostatným zástupcom tohto radu. Tento príklad ukazuje na
medzery v poznaní húb a vyzdvihuje dôležitosť systematického odhaľovania svetovej biodiverzity v projektoch ako je DNA barcoding alebo vzorkovanie environmentálnej DNA. [Výskum bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Operačný program Výskum a vývoj, ITMS 26230120004: Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL.]
Pozoruhodné nálezy lignikolních hub z Podunajské nížiny 2
Tereza Tejklová1, Lucie Zíbarová2
1
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465,
500 01 Hradec Králové, t.tejklova@muzeumhk.cz
2
Resslova 26, 400 01 Ústí nad Labem, gekko13@seznam.cz
V roce 2018 pokračoval náš průzkum lužních lokalit v Podunajské nížině v okolí Bratislavy. Podařilo se nám určit dalších 142 taxonů lignikolních druhů makromycetů, především ze skupin stromatických pyrenomycetů, kornatcovitých hub a
chorošů. Mezi nimi je řada vzácných či ohrožených druhů, včetně prvonálezů pro
Slovensko. K významným nálezům patří např. Antrodiella fragrans, Dichostereum
effuscatum, Epithele typhae, Gloeocystidiellum bisporum, Litschauerella clematidis,
Odonticium septocystidiatum, Oxyporus millavensis, Phanerochaete aculeata, Sistotrema subtrigonospermum, Trechinothus smardae.

Chrysodisca peziculoides (BRA CR30489)
a, b – apotéciá v mediálnom reze; c – chlpy na receptákule; d – vystrelené, živé
výtrusy (prezreté výtrusy s prepážkou); e, f – turgescentné vrecká. g – báza vreciek
bez hákov; h – výtrusy v Lugolovom roztoku, glykogénové telieska sfarbené na
červeno-oranžovo; i – parafýzy pokryté žltým exudátom; j – chlpy pokryté žltým
exudátom; k – neamyloidné vrecká v Lugolovom roztoku; l – ionomidotická
reakcia po pridaní 3% KOH. Foto: A. Polhorský.
10

Oznámenie o náleze nového druhu pre Slovensko - Tulostoma simulans
IvetaTomášeková
Karpatské námestie 23, 831 06 Bratislava, tomasekova.iveta@orangemail.sk
Na pravidelne monitorovanej piesočnej pláži v Šaštíne na Gazárke boli doteraz
mnou nájdené: Tulostoma brumale v minimálnom množstve, Tulostoma fimbriatum
vo veľkom počte, Tulostoma kotlabae po jednej-dvoch plodničkách, Tulostoma cf.
melanocyclum jednorazovo tri plodničky. Na tejto pláži sa už tretí rok objavujú aj
Geastrum campestre. 12. 8. 2017 sa po daždi objavili plodničky s tmavo červenohnedým bochníkovitým perídiom, celistvým ústím a krátkymi belavými stopkami
(nahuby.sk ID 629901). 22. 10. vyrástla ďalšia plodnička a 2. 12. dorástli ešte tri
zrelé plodnice s už vyfarbenými červenohnedými stopkami (nahuby.sk ID 650406,
650407). Analýzou DNA v Bratislave bola potvrdená vzácna Tulostoma simulans
(72AG20- Šaštín ITS5; 72AG21 - Šaštín LROR). Perídium 9–12 × 7 mm; stopka
10–17 × 4–5 mm. V roku 2018 som výskyt tohto stopkovca na lokalite nezaznamenala.

11
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Informovanie o náleze zriedkavo nachádzaného horského až subalpínskeho
a pravdepodobne aj boreálneho parazita machov (Roseodiscus subcarneus)
z územia Slovenska
Pavol Tomka
Ul. 1. mája 2044/179, 031 01, Liptovský Mikuláš, palonahuby@gmail.com
Informujem o náleze vzácneho Roseodiscus subcarneus v Nízkych Tatrách. Priblížim jeho ekologické nároky a základné makroznaky. Na mikroskopických snímkoch ukážem podstatné znaky pre určenie. V krátkosti predstavím rod Roseodiscus
a prinesiem najnovšie informácie o postavení druhu v rámci rodu. Zároveň túto prezentáciu využijem ako názorný príklad mykofloristiky vhodný na otvorenie diskusie
o jej potrebnosti. Zhrniem, čo stačí urobiť, aby sa aj bežný človek mohol stať mykofloristom.

Doplnky k abstraktom referátov a posterov
zo 6. česko-slovenskej mykologickej konferencie
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Průběžné výsledky revize položek rodu Lachnum na travách uložených v herbáři PRM
Markéta Šandová
Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
marketa_sandova@nm.cz
Bylo studováno 100 položek rodu Lachnum na travách, což je asi jedna polovina určených a jedna třetina všech položek rodu Lachnum na tomto substrátu
uložených v herbáři PRM. Byly prezentovány popisy a studovaný materiál druhů s
vřecky vznikajícími hákováním (L. agropyri, L. elatior, L. elongatisporum, L. nardi,
L. pygmaeum) a druhů s vřecky vyrůstajícími z jednoduchých sept (L. carneolum, L.
controversum, L. rhizophilum, L. tenuissimum). Starší sběry druhu L. elongatisporum byly původně určené a uložené v herbáři jako L. controversum. Druh L. pygmaeum nalézaný na rhizomech trav byl zmíněn s odkazem na popis v časopise Czech
Mycology 57: 206, 2006 (Lachnum sp.). Prezentovaný popis druhu L. carneolum byl
založen pouze na jedné položce, která by mohla odpovídat Dennisovu popisu publikovanému v roce 1949. V krátkosti byly prezentovány výsledky dosud proběhlých
typových revizí (taxony L. agropyri, L. epigeios, L. graminum, L. imbecille var. subsessile, L. nardi a L. nardincola).

18. – 22. august 2019, Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná
V príspevku uverejňujeme dodatočne zaslané abstrakty zo 6. česko-slovenskej
mykologickej konferencie. Hviezdičkou (*) je označený abstrakt referátu.
*Využití primární UV fluorescence v rodě Otidea
Viktorie Halasů
Václava III. 10, 77100 Olomouc, tori.halasu@gmail.com
Příspěvek představuje aktuální stav vlastního výzkumu fluorescence makro- a
mikroznaků oušek v UV. Makroskopicky je možné odlišit skupinu druhů s jednobarevně světlými plodnicemi (např. klad O. alutacea, O. platyspora) a druhy s vnější
stranou tmavší (např. O. onotica, leporina, tuomikoskii), u některých se vyskytují i exudáty silně fluoreskující odlišnou barvou (klady O. bufonia a O. concinna).
Stejné exudáty se vyskytují na povrchu excipula i na bazální plsti, variabilita v rámci
druhu je zřejmě jen kvantitativní. Odlišná fluorescence koreluje někdy s chemickými reakcemi a/nebo vzhledem v polariz. světle. Během delší expozice silným UV
dochází ke změnám (fotobělení, sekundární odlišná fluorescence), proto doporučuji
testovat makroskopickou fluorescenci oušek jen slabými zdroji UV. Další studium
bude zaměřeno na porovnání s čerstvým materiálem a možnosti využití chromatografie. Vedlejším efektem revize herbářových položek je identifikace několika nových druhů pro ČR i SR.
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Exotické rody húb (5. časť): Carbomyces
Ján Červenka
Carbomyces Gilkey je rod vreckatých húb z radu Pezizales. Kedysi patril do
čeľade Terfeziaceae, z ktorej bol však na základe odlišnej stavby sterilných a fertilných pletív v dužine, hnednúcich vreciek v reakcii s KOH a prítomnosti veľkých
guľovitých buniek preradený do novovytvorenej čeľade Carbomycetaceae (Trappe
1971). Zástupcovia čeľade majú takmer guľovité plodnice obalené perídiom, vnútri
sú plné. Dužina sa v dospelosti mení na práškovitú, obsahujúcu výtrusy, čím môže
pripomínať rod Elaphomyces. Tri druhy patriace do tohto rodu sa vyskytujú len v
USA a Mexiku. Typovým druhom je Carbomyces emergens Gilkey, opísaný v roku
1954 zo štátu Nové Mexiko americkou mykologičkou a botaničkou Helen Margaret
13
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Gilkey. Práve po nej bol v roku 2006 pomenovaný rod podzemných húb Gilkeya. Pri
rovnakej príležitosti bol opísaný aj druh Carbomyces longii Gilkey. Do tretice bol
v roku 2001 do rodu preradený druh Carbomyces gilbertsonii z rodu Abstoma G. Cunn.
Trappe, J. M. (1971): A synopsis of the Carbomycetaceae and Terfeziaceae (Tuberales). Trans. Br. mycol. Soc. 57 (1): 85–92.

Carbomyces emergens. Autor: J. Červenka.
14
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Niektoré hodvábnice z podrodu Trichopilus
Vincent Kabát
V rode Entoloma (hodvábnica) je podrod Trichopilus jedným z najmenej početných. Každý hubár pozná a možno na jar aj zbiera hodvábnicu jarnú – Entoloma clypeatum či príbuzné druhy rastúce pod ružokvetými drevinami. Relatívne často nachádzaná je aj E. vernum, pre svoje výrazné sfarbenie
E. nitidum, v dubových lesoch často rastúca E. sinuatum, známa svojou toxicitou, ale aj E. sericeum, prehliadaná, no bežne rastúca na trávnatých lokalitách.
V podrode Trichopilus sú aj napriek častému výskytu menej známe druhy z podrodu Trichopilus, ako E. jubatum, E. fuscotomentosum, E. elodes, E. fuscomarginatum, E. porphyrophaeum, E.scabiosum a E. conocybecystis.
V tomto podrode sú druhy čírovkovitého tvaru, s nehygrofánnym, hodvábne vláknitým až šupinkatým klobúkom. Pigment vo vláknach pokožky klobúka je vnútrobunkový. Cheilocystidy sú zahrotené, fľaškovité, piluliformné, ale obyčajne zreteľne hlavičkaté. Pracky na hýfach sú prítomné.
Hodvábnica porfýrová
Entoloma porphyrophaeum (Fr.) P. Karst.
Syn.: Agaricus porphyrophaeus Fr.
Leptonia porphyrophaea (Fr.) Largent
Rhodophyllus porphyrophaeus (Fr.) J. E. Lange
Trichopilus porphyrophaeus (Fr.) P. D. Orton
Je to najväčší druh z podrodu Trichopilus. Na svojej trávnatej lokalite je nepriehliadnuteľný.
Plodnica je veľká, hrubo mäsitá. Pomer veľkosti klobúka k výške plodnice je približne 1:1,2. Je relatívne štíhla, najmä v mladosti.
Klobúk (Kl.) je najskôr kužeľovitý s mierne podvinutým okrajom, neskôr plocho
kužeľovitý, zvoncovitý až plochý s výrazným stredovým hrboľom. Jeho priemer je
od 4 do 10 cm. (Podľa literatúry môže mať až 14,5 cm). Farba je hnedá s fialovkastým nádychom až hnedočervená s purpurovým nádychom, k okraju nepatrne bledšia.
Za suchého počasia je vláknitá štruktúra výraznejšia, vlákna niekedy odstávajú a
farby sú trochu bledšie. Pokožka klobúka je hrubo lúčovito vláknitá, nehygrofánna.
Klobúk nie je ryhovaný.
Lupene (L.) sú nepripojené až odsadené, široko zaoblené až bruškaté. V mladosti
majú krémovú, neskôr hnedú farbu s ružovým nádychom. Ostrie je rovnako sfarbené
ako plocha, ale nie je rovné. Je výrazne zvlnené až takmer pílkovité.
Hlúbik (Hl.) je relatívne hrubý, až 0,5–2 cm a jeho dĺžka bola 6–12 cm. Podľa
literatúry býva 8–15 (–17) cm dlhý. Má valcovitý tvar, smerom nadol je postupne
15
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Hodvábnica porfýrová, Entoloma porphyrophaeum
a) cheilocystidy, b) výtrusy

hrubší. V báze je zaoblený. Je rovnako, ale menej sýto sfarbený ako Kl., hore pod L.
málinko bledší. Dole má bielu plsť. Je hrubo vrastene vláknitý, ale vlákna často plstnato odstávajú a vytvárajú až šupinky, najmä v staršom štádiu. Dužina je v hlúbiku
vatovitá, neskôr sa vytvorí dutina.
Dužina: má nevýraznú, nepríjemnú, ale až sladkastú vôňu. Chuť je nie výrazná,
trochu nepríjemná, až sladkastá, ale aj trochu múčna.
Mikroskopia: Výtrusy (Vt.) sú nepravidelné, mnohohranné, s výraznými rohmi.
Ich rozmery sú 9,5–11,75 × 6–7,5 (–8,26) µm. Cheilocystidy (Chc.) majú veľmi
pestrý tvar, akoby zo všetkých druhov podrodu. Sú fľaškovité, pilulovité, zobákovité, hlavičkaté, ale aj moniliformné. Pracky sú prítomné, pigment je intracelulárny
(vnútrobunkový).
Výskyt: Rastie od nížin po podhorské lokality v tráve, na kosených, ale aj vypásaných starých lúkach. Našli sme ho aj na okraji lesa v tráve. Zo Slovenska
je v diele P. Škublu – Mycoflora Slovaca uvedené množstvo nálezov: Belianske
Tatry: Tatranská Kotlina, 09/1983; medzi Tatranskou Kotlinou a Šumivým prameňom 10/1986; Bukovské vrchy: Nová Sedlica pasienky, 09/1988 (Kuthan); nivné
lúky Zboj. potoka, 10/1995; Ruské, lúky nad terénnou stanicou, 10/1995; Ruské, nivné lúky pod Ruským, 10/1995; Vodná nádrž Starina, bývalá obec Ruské,
09/1996; Malá Fatra: Bystrička, 09/1984; Malé Karpaty: Bratislava, Výskumný
ústav zváračský, 11/1997 (Janitor); Nízke Tatry: Liptovský Hrádok, vrch Kameničná, 09/1988 (Kuthan); Liptovský Ján, Jánska dolina, Čierne, Svidovské sedlo,
09/1988 (Kuthan); Podunajská rovina: Bratislava, v areáli CHZJD, 11/1979 (Janitor); Bratislava-Vajnory, Triblavina, 1997 (Kabát, Procházka); Bratislava-Vajnory,
Triblavina, 10/1996 (Škubla); Slanské vrchy: Zlatá Baňa, Pusté pole, 09/1990;
Zlatá Baňa vrch Dubník, 09/1990; Zlatá Baňa vrch Chabzdová, 09/1990; Veporské
vrchy: Detvianska Huta, Vrchdobroč, 1989–1996 (Kunca); Slanské Vrchy, Seč,
09/1984; Vysoké Tatry: Štrbské Pleso, PR Uhliščatá, 07/1990; Zvolenská Kotlina:
arborétum Borová hora, 09/1998 (Glejdura).
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Ďalšie nálezy sú z Oravy: Malatiná, Grúň, vypásane lúky, 10/2007 (Deckerová);
Malatiná, Dulová jama 10/2007; Malatiná, Vrchy, Nad lazy, 10/2007 (Glejdura);
Oravice, Surdíky, lúka mimo les, 09/2013 (Rutkowski); veľké množstvo nálezov je publikovaných na internetových stránkach HYPERLINK “http://www.nahuby.sk” www.nahuby.sk: Bukovské vrchy: Runina, Vysoká Kýčera, kosená lúka,
09/2014; Laborecká vrchovina: Snina, Tri kopce, 10/2008 (Pavlík); Laborecká
vrchovina: Snina, park pri Vihorlate, 11/2010, 10/2012 (Pavlík); 11/2010 (Brozmann); Malé Karpaty: Modra-okolie, na lúke, 11/2013 (Vašičková); Považský
Inovec: Kálnica, Drieňový vrch, 10/2013 (Hermann); ďalej nálezy uvedené v Ottovej encyklopédii húb: Malá Fatra: Bystrička, Dubový diel v smrečine 09/1984
(Hagara); Dubový diel, pasienky, 09/2001 (Hagara) a nálezy z lokality Pohronský Inovec: Čaradice, kosená, občas vypásaná lúka, 11/2016, 10/2017, 10/2019,
11/2019 (Kabát) – desiatky plodníc v tráve, na kosenej a občas vypásanej lúke.
Podobnosť: Menšia, veľmi podobná je E. fuscotomenosum, nemá fialovkasté tóny
vo farbe plodnice, rastie na vresoviskách s porastom vŕb a má menšie Vt.
E. jubatum je menšia, bledšie sfarbená, s odtieňmi do okrovohneda, môže mať černasté vlákna v pokožke. Vt. sú tiež menšie. Rastie však na subalpínskych lúkach.
E. conocybecystis je podobne sfarbená, ale má viac hrdzavé sfarbenie bez lilavých
odtieňov a má na povrchu Kl. a Hl. vlákna s koncami spojenými do šupiniek.
Hodvábnica
Entoloma elodes (Fr.) P. Kumm.
Syn.: Agaricus elodes Fr.
Rhodophyllus elodes (Fr.) J. Favre
Trichopilus elodes (Fr.) P. D. Orton
Plodnica je pomerne štíhla. Kl. nemá výrazný hrboľ, ale býva často aj v strede mierne prehnutý a jeho farba je sépiovosivá.
Klobúk je najskôr kužeľovitý, zvoncovitý, ale čoskoro plocho kužeľovitý až plochý
s nevýrazným stredovým hrboľom, často aj v strede trochu preliačený. Okraj Kl. je
aj v dospelosti podvinutý. Jeho priemer je od 2,5 do 6 cm (nachádzali sme od 3 do 5
cm). Farba je sépiovosivá, sivohnedastá, hnedočervená s purpurovým nádychom. Za
suchého počasia sú jej farby viac sivé. Pokožka klobúka je vrastene lúčovito vláknitá, môže byť málinko hygrofánna. Vlákna často trochu odstávajú v sústredných
kruhoch a tie sú viac sivo sfarbené. Klobúk nie je ryhovaný.
Lupene sú krátko, aj málinko zbiehavé, ale zúbkom pripojené, široko zaoblené až
bruškaté. V mladosti majú belavú, neskôr hnedastú farbu s ružovým nádychom.
Ostrie je rovnako sfarbené ako plocha, no nie je rovné, ale zvlnené až pilkovité.
Hlúbik: je relatívne hrubý, 0,4–1,0 cm a jeho dĺžka bola 5–9 cm (podľa literatúry
býva 2,5–7 × 0,3–0,7 cm. Má valcovitý tvar, ktorý je smerom nadol postupne hrubší.
V báze je zaoblený. Je rovnako sfarbený ako Kl., ale aj takmer biely. Dole je biely,
má bielu plsť. Je hrubo vrastene vláknitý, ale vlákna často plstnato odstávajú.
17
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PhDr. Ladislav Hagara, PhD. sedemdesiatpäťročný
Anton Janitor

Hodvábnica, Entoloma elodes
a) cheilocystidy, b) výtrusy
Dužina: má múčnu, ale aj zemitú alebo pestrecovitú vôňu. Chuť je múčna.
Mikroskopia: nepravidelné, mnohohranné, s výraznými rohmi. Ich rozmer je 8,5–
11,0 × 6,5–8,5 µm, môže byť (8–) 9–11,5 (–12,5) × (6–) 7–9 (–9,5) µm. Cheilocystidy sú hlavičkaté – fľaškovité, vzácne pilulovité. Pracky sú prítomné, pigment je
introcelulárny (vnútrobunkový).
Výskyt: Rastie v rašeliniskách, ale aj vo vresoviskách, alebo na hlbokých vlhkých
machnatých miestach. V diele P. Škublu – Mycoflora Slovaca sú uvedené lokality: Podtatranská kotlina, Tatranská Štrba, 10/1986; Važec, Soliská, 09/1995; Babia
Hora, Oravská Polhora, 09/2000 (Škubla); Hagara, v Ottovej encyklopédii húb, nález neuvádza. Na internetových stránkach www.nahuby.sk je uvedený nárez z mapovania na Orave – Oravské Beskydy, Mútne, rašelinisko 08/2019 (Kešeľák);
Ďalšie nálezy sú z Oravy – Skorušinské vrchy, Malatiná, Dulová jama, okraj lesa v
machu, 10.2007 (Deckerová); Oravské Beskydy, Mútne, rašelinisko, 07/2017 (Pavlík, Vašutová); už uvedený nález, 08/2019 (Kešeľák).
Podobnosť: Menšia, veľmi sa podobá na E. fuscomarginatum, tiež rastúcu v rašeliniskách. Kl. však nie je ani v dospelosti plochý a už vôbec nie preliačený. Lupene
bývajú s hnedým ostrím, Chc. hlavičkaté, s pretiahnutým krkom.

Vianoce 2018 navždy odišli do minulosti, príbuzní a gratulanti sa rozišli a nastúpil nový rok 2019. Hneď na jeho začiatku, t. j. 15. januára, je opäť milý dôvod na
milé stretnutie dobrých priateľov, ako aj celej Slovenskej mykologickej spoločnosti,
aby sme s úctou, úprimnou vďakou a žičením poblahoželali a vzdali hold významnému mykológovi, spisovateľovi PhDr. Ladislavovi Hagarovi, PhD., ktorý sa v tento
deň v dobrom zdraví a duševnej pohode dožil významného životného jubilea 75
rokov. Náš milý priateľ, človek dobrého a prajného srdca, ktorý ako včelička robotnica obetoval väčšiu časť plodného života hubám a aktívnemu a úspešnému rozvoju
slovenskej mykológie.

Ladislav Hagara začiatkom osemdesiatych rokov (vľavo), v čase prípravy Atlasu
húb, jeho prvej knihy o hubách a o niekoľko desiatok rokov neskôr (vpravo), v 75.
roku života pri Odomykaní lesa v roku 2018. Medzitým pribudli nielen vrásky
a šediny na jeho hlave, ale aj desiatky knižných vydaní s jeho menom. Nič však
neubudlo z jeho pracovitosti a dobrosrdečnosti.
Foto: archív autora, M. Zápařka.
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Náš jubilant sa narodil 15. januára 1944 v Novákoch. V rodnom meste vychodil
osemročnú základnú školu a štvorročné gymnázium absolvoval v Prievidzi. Vysokoškolské štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave ukončil v r.
1968. Tam absolvoval aj postgraduálne štúdium editorstva a obhájil rigoróznu prácu Jozefínska tlačová politika (1780 – 1790). Pracoval 13 rokov ako vydavateľský
redaktor v Martine. Po presťahovaní do Bratislavy (1987) pracoval ako redaktor vo
vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V rokoch 1990 – 1997 bol riaditeľom veľkého
časopiseckého Vydavateľstva Živena, a. s. Odvtedy žil v slobodnom povolaní a plne
sa sústredil na súkromný mykofloristický výskum Slovenska a autorskú prácu zameral výlučne na huby. Do roku 1990 sa aktívne venoval beletristickej tvorbe. Knižne
vydal zbierku poviedok Kroky času (1974) a romány Arzén (1984), Slnovrat (1987),
Blíženci (1990) a Uzly (1990).
Hoci jubilant si nepotrpí na honosné oslavy, predsa sa patrí vzdať úctu a poďakovať človeku, ktorý si túto poctu zaslúži. On si okrem narodenín veľmi cení aj to,
že v roku 2019 oslávi 40-ročné zásnuby s mykológiou. Profesionálne s mapovaním
výskytu húb, ich zberom, mikroskopovaním, určovaním, herbarizovaním a ukladaním do vedeckej zbierky Slovenského národného múzea začal v Martine roku 1980
a neúnavne v tom pokračuje doteraz. Keď bola dobrá sezóna, stihol za rok nazbierať
aj tisícku herbárových položiek. Je medzi nimi mnoho takých, ktoré boli prvý raz
zdokumentované z územia Slovenska. Niekoľko tisíc položiek zo svojho súkromného herbára presunul do zbierok Slovenského národného múzea. Medzi prvý raz
zdokumentované huby na Slovensku patria najmä tzv. korticioidné (kôrnatcovité)
huby, ktoré majú mimoriadny podiel na rozklade odumretej drevnej hmoty a kolobehu živín v prírode. U nás rastie okolo 700 druhov takýchto húb. Koncom 19.
storočia začal s mapovaním ich výskytu Andrej Kmeť, ale po ňom sto rokov nemali
žiadneho slovenského „gazdu“. Od roku 1995 sa na ne špecializuje náš jubilant. Stali
sa aj predmetom jeho vedeckej ašpirantúry v Botanickom ústave SAV, ktorú zavŕšil
roku 2003 obhajobou dizertačnej práce Rod Hyphodontia na Slovensku. Je to prvá
monografia korticioidných húb rozšírených na našom území.
Vďaka autorovi táto veľká skupina húb otvorila nový vedecký priestor pre tých,
ktorí by v budúcnosti chceli, resp. budú tejto náročnej skupine húb venovať profesionálnu pozornosť. Je to veľmi záslužný čin jubilanta, ktorý posunul hranicu poznania týchto húb o niekoľko rokov dopredu, čím prispel k úspešnej prezentácii
vedeckej úrovne slovenskej mykológie tak u nás, ako i vo svete.
Je autorom piatich atlasov húb a spoluautorom ďalších štyroch. Tieto knihy vďaka
reedíciám a prekladom do iných jazykov vyšli takmer v päťdesiatich vydaniach a ich
celkový náklad presiahol pol milióna výtlačkov. Životným dielom Dr. Ladislava Hagaru je a ostane Ottova encyklopédia húb, ktorá je vskutku a bezkonkurenčne najväčším jednozväzkovým atlasom húb na svete. Prináša opisy 3230 druhov a odrôd húb,
ktoré sú pre tvarovú a farebnú premenlivosť predstavené až na 4200 fotografiách.
Viac než tisíc druhov nemalo ešte slovenské meno, preto ich musel utvoriť autor,
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čím významne obohatil naše názvoslovie húb. Toto jubilantovo veľdielo prekročilo
naše i európske hranice a stáva sa jedinečným posolstvom malej krajiny pod Tatrami
a úspešne a dôstojne napĺňa celosvetový odborný i vedecký mykofloristický priestor.
Je to jedinečná propagácia slovenskej mykológie a obrovského bohatstva húb v našich lesoch na tomto kúsku zeme. Tým sa len potvrdilo už dávno známe hodnotenie
svetovými mykológmi, že Slovensko je rajom húb a má pre ich rast a celkový život
doslova ideálne podmienky. Toto bohatstvo v plnej miere reprezentuje uvedené dielo autora, ktoré u čitateľa vzbudzuje obdiv, hrdosť i patričnú úctu. Pokiaľ sa týka
samotnej ochrany húb, možno len súhlasiť s jeho názorom, že zoznamy chránených
húb ich nezachránia. Pre zachovanie biodiverzity treba chrániť predovšetkým životné prostredie, t. j. ich biotopy. Primeraným zberom plodníc sa neubližuje hubám, ale
ich podhubiu, ktoré žije pod zemou. Preto je oveľa dôležitejšia ochrana podhubia
ako ochrana plodníc.
Rád by som upriamil pozornosť aj na to, že náš jubilant má vášeň či záľubu v rybolove. Jeho obľúbenými miestami sú šaštínske štrkovecké jazerá. Ako on tvrdí,
šaštínske kapry vďaka čistej vode majú vynikajúcu chuť a vôňu.
Tak ako pri zbere húb je človek najradšej sám, podobne je to aj pri rybolove. Ako
hovorí, len v tichu, ktoré poskytuje les či zákutia šaštínskych jazier, môže človek
pokojne rozmýšľať, obdivovať prírodu a kochať sa v jej dokonalosti a kráse. Tak
ako to tvrdí budhistická filozofia, že meditácia v tichu im pomáha lepšie sa sústrediť
na prijímanie energie, ktorá prichádza z vesmíru. Nie v hluku, ale v tichu môžeme
pokojne rozjímať, čím liečime nielen telo, ale aj dušu.
V roku 1993 spolu s Ing. Jánom Kuthanom a Dr. Vladimírom Antonínom založili
tradíciu „Stretnutie bez hraníc“. Odvtedy sa každoročne v júni koná trojdňové spoločné stretnutie milovníkov húb striedavo na moravskej a slovenskej strane hraníc.
Od roku 1996 je predsedom Spoločnosti pre výskum húb.
Rád a s vďakou si spomína na jeho najbližších spolupracovníkov a učiteľov, českých mykológov J. Kuthana a Petra Vampolu. V autorskej i vydavateľskej oblasti
ostáva ťažiskovou jeho dlhoročná spolupráca s Dr. Vladimírom Antonínom.
Nuž čo na záver, milý priateľ Slavko, čo povedať? Možno stačilo jednoduché
oznámenie o Tvojom významnom životnom jubileu. Teba netreba zoširoka predstavovať. Pozná Ťa nespočetne veľa milovníkov húb nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Predstavili Ťa už Tvoje atlasy húb nielen na Slovensku ale i v zahraničí v jazyku
českom, francúzskom, nemeckom, holandskom a maďarskom.
Som ale presvedčený, že ani v tomto laudáciu nie je povedané o Tebe všetko. Zaslúžiš si, aby aj tí, ktorí o Tebe nevedia veľa, dozvedeli sa i touto cestou o Tvojom
osobnom, profesionálnom živote, ale najmä o Tvojom úprimnom vzťahu k milovaným hubám. Sám si to duchaplne vyjadril, že „Skúmanie tajomstiev húb je veľmi
vzrušujúca výskumná práca“. Týmito slovami si plne obhájil Tvoje životné krédo.
Milý Slavko, za plnú náruč Ti predkladám menom celej slovenskej mykologickej
komunity i menom svojím tie najkrajšie vinše. Veľa dobrého zdravia do ďalších
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rokov, duševnú pohodu v kruhu najbližších, radosť zo stretnutia s dobrými a prajnými ľuďmi a najmä radosť a spokojnosť s dosiaľ vykonanou záslužnou prácou pre
ďalší rozvoj slovenskej mykológie. Úprimná vďaka. Živijó!!!
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Sedemdesiatnik Ing. Vincent Kabát
Anton Janitor
Som veľmi rád, že prostredníctvom Spravodajcu môžeme informovať členov
našej spoločnosti ako aj ďalších priaznivcov húb o osobnostiach, ktoré sa výrazne
zapísali do kroniky tých, ktorí sa svojou prácou zaslúžili a prispeli k rozvoju slovenskej mykológie. Mám tú česť predstaviť touto laudáciou nášho priateľa, obetavého
a zanieteného pre prácu ďalšieho rozkvetu našej slovenskej mykologickej vedy, p.
Ing. Vincenta Kabáta.
Vincko, ako Ti familiárne hovoríme, dospel si do krásneho veku, odkiaľ dovidieť ďaleko do rokov, ktoré si prežil aktívnou prácou, ktoré môžeš najlepšie zhodnotiť len Ty sám, keď to všetko položíš na váhy a porovnáš, čo bolo a čo treba ešte dať.
Môžeš si položiť aj otázky o reálnej predstave o tom, ako v ďalších rokoch v dobrom
zdraví pretavíš svoje predsavzatia do podoby byť ešte užitočným a svojou aktivitou
a vedomosťami pomáhať naďalej rozvoju našej mykológie tak, ako si to nezištne
robil doteraz.
Náš jubilant sa narodil 28. apríla 1949 v Kozárovciach, kde ukončil ZDŠ. Po
maturite v Leviciach na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v r. 1967 začal študovať na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, kde promoval v odbore Pozemné
stavby. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval vo viacerých projektových
organizáciách. Po ukončení vojenskej služby v Benešove pracoval v projekcii na
príprave stavieb. Definitívnym riešením bola práca projektanta so špecializáciou
„statik stavebných objektov“. Svoju profesionálnu zručnosť využíval v inžiniersko-projektových organizáciách, ako boli školské stavby, Očistné kúpele Centrálne trhovisko, Elektrotechnická fakulta SVŠT v Mlynskej doline, nová Chemicko-technologická fakulta SVŠT. Pracoval na projektoch statiky kultúrnych domov takmer
po celej Slovenskej republike, projektoch divadiel v Nitre, Hviezdoslavovho divadla
a Novej scény v Bratislave, vydavateľstva Opus, nákupných stredísk spotrebného
družstva Jednota a ďalších. Po roku 1990 pokračoval ako vedúci projektového združenia, zabezpečoval dodávky kompletných projektov rodinných a bytových domov,
27

SPRAVODAJCA SMS

kotolní pre hotel Tatra, nemocnice Kramáre a ďalšie. Výpočet technicko-statických riešení je bohatý. Ja ako laik nemám ani len letmú predstavu o práci, za
ktorú bol jubilant osobne zodpovedný.
Viem však to, že je to práca nesmierne
náročná a zodpovedná postaviť dom,
ktorý má dobré základy a vydrží celé
roky. No i tak rád vyšiel z projektového ateliéru a voľný čas podľa možnosti
trávil čo najviac v prírode. Tá ho vždy
fascinovala, počnúc lesnými zvieratami,
vtákmi, ale najviac ho lákali huby. Tie
zázračné a tajuplné organizmy. Prvé vedomosti získal od otca, ktorý bol pomerne dobrým praktickým hubárom. Avšak,
ako rád spomína, podnetom k hlbšiemu
záujmu o huby bolo stretnutie s kolegom v práci v Projektovom ústave kultúry pánom Aurelom Dermekom. Vďaka tomu začal chodiť do mykologickej
poradne v SNM, kde sa stretával a poV. Kabát v hubárskej poradni na konci
stupne zoznamoval s ďalšími nadšen80. rokov. Foto: M. Zápařka.
cami a odborníkmi, majúc hlbší záujem
o štúdium húb.
Prirodzeným vývojom postupne rozrastajúceho sa spoločenstva hubárov bolo
založenie Spoločnosti slovenských mykológov, v ktorej pracoval ako hospodár. Neskoršie po odchode P. Lizoňa do USA bol zvolený za jej predsedu.
Ochrane húb sa jubilant začal venovať už pred rokom 1989. V tom čase sa Spoločnosť pripojila ako člen Základnej organizácie č. 6 KSZOPK pri mestskom výbore
mestskej organizácie v Bratislave, ktorá bola zameraná na ochranu húb. Svoje už
dobré vedomosti o hubách zúročil na trvalo výskumnej ploche smrekového porastu
Vrchdobroč, založeného na nelesných pôdach, na ktorých sa sledovala druhová diverzita, abundancia, distribúcia plodníc, dominancia a sukcesia druhov, produkcia
biomasy vyšších húb od roku 1989. Uvedená lokalita patrila VŠLD vo Zvolene. Išlo
o komplexný výskum, najmä o zmeny v rastlinnom spoločenstve, druhovom zložení
zvierat, vtákov a hmyzu, rast a vývin lesných drevín. Aby bol výskum kompletný
najmä pri sledovaní sukcesie celého spektra prírodných prejavov, oslovili koordinátori výskumu J. Kodrík a K. Vaník z uvedenej fakulty na spoluprácu aj mykológov,
čo bola veľmi šťastná voľba. Tá spočívala v dvoch termínoch – jún a september, kde
sa podrobne mapoval výskyt a početnosť makromycétov na tomto umelom ekosysté28
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me. Prihlásilo sa 8 – 10 členov Spoločnosti, ktorej členom bol aj náš jubilant. V mladej kultúrnej smrečine boli vyznačené 4 študijné plochy. Po niekoľkých rokoch bola
podrobne spracovaná kinetika výskytu vyšších húb.
Tam sa pri večerných debatách zrodila aj myšlienka založiť hubársky časopis
Spravodajca slovenských mykológov. Časopis sa vydával pre každé ročné obdobie,
t. j. štyrikrát do roka. Prvé dve čísla vyšli v roku 1993. Predsedom redakčnej rady bol
náš popredný mykológ Ing. P. Škubla, ktorý ho odborne spravoval, D. Mlynarčík bol
zodpovedný za jazykovú stránku a jubilant bol technickým redaktorom. Vyhľadával
autorov príspevkov a upravoval ich tak, aby sa dodržiavala schéma a štýl časopisu,
ktoré navrhol P. Škubla, zabezpečoval tlač a predaj v novinovom stánku.

Zľava L. Hagara, D. Janda a V. Kabát na stretnutí mykológov v Bílej v roku 2019.
Foto: E. Pisarčíková.
V roku 2000 spolu s autorom príspevku a I. Kautmanovou zorganizovali mykologické dni na Orave v Slanickej osade spolu s nadšencami Oravského múzea
v Oravskom zámku CHKO Horná Orava z príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia nestora slovenských mykológov I. Fábryho. Vydala sa pritom publikácia Huby
Oravy, ktorej zostavovateľom, autorom článkov a fotografií bol jubilant.
Odvtedy s Petrom Tomáňom sa každoročne organizovalo mapovanie makromycétov na Orave. Mapovanie sa robilo v lokalitách Spálený grúnik (2001), Surdíky
(2002), Babia hora – Vonžovec (2003), Habovka (2004), Blatné, Skorušinské vrchy
(2005), opäť Spálený grúnik (2006), Oravská Lesná (2008), Zázrivá (2009 a 2010),
Dolný Kubín (2011), Surdíky – Oravice (2013), Oravská Lesná (2014 a 2016), Orav29
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ská Lesná – Mútňanská Píla (2017). Popritom sa organizovali besedy a výstavy húb
a ich propagácia na údolnej stanici lesnej železničky. V poslednom čase aj v Dolnom
Kubíne. Na mapovaní húb sa zúčastnili a boli veľkou výpomocou dvaja významní
českí mykológovia Helena Deckerová a Mirek Beran. Počas rokov mapovania sa našlo množstvo nových druhov pre Slovensko a vzácnych, ktoré sa nájdu len výnimočne.
Zúčastňoval sa aj na mykofloristickom výskume, ktorý organizoval popredný
mykológ, autor početných kníh o hubách P. Škubla. Navštívili hrebeň Belianskych
Tatier, dvakrát Tichú dolinu, Tomanove sedlo, hrebeň Kasprovho vrchu, Kôprovú
dolinu, Zádielsku roklinu, Plešiveckú a Silickú planinu, viaceré lokality Západných
a Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a širšieho okolia Liptovskej Tepličky.
Na uvedených akciách sa zúčastňovali aj viacerí poprední českí mykológovia,
čo bolo pre jubilanta vzácnou príležitosťou rozšíriť svoje vedomosti z iných nových
rodov, ktorým sa predtým priamo nevenoval. Bola to aj vhodná príležitosť spoznávať nové, dovtedy nepoznané kúty Slovenska po stránke mykofloristickej. Za svoj
odborný rast v mykológii vďačí aj účasti na mykologických stretnutiach, ktoré organizoval M. Beran v južných Čechách často aj s medzinárodnou účasťou. Podľa časových možností rád prijal účasť aj na spoločnom stretnutí slovenských, moravských
a českých mykológov na hraničnom pohorí Biele Karpaty, ako aj v povodí Moravy
a v okolí Bratislavy.
Aby viacej pochopil tajomstvo húb, prešiel od kreslenia makroznakov plodníc
k fotografovaniu a mikroskopovaniu. Na podnet J. Kuthana aktívne prispieval do
časopisu Mykologické listy a nášho Spravodajcu opismi nálezov vzácnych druhov,
kresbami a farebnými fotografiami. Výsledkami častejších návštev Šúrskej rezervácie, Panónskeho hája a lesíka Triblavina spolu s M. Procházkom prispeli do publikácie NPR Šúr.
Spolu s autorom príspevku bol spoluautorom (+ P. Škubla a Ing. J. Magál) knižnej publikácie „Poradca hubára“ určenej pre praktických a začínajúcich hubárov.
Do druhej knižnej publikácie Abeceda hubára v spoluautorstve s autorom príspevku
prispel farebnými fotografiami spolu s M. Křížom. V súčasnosti sa venuje štúdiu
druhov rodu Entoloma. S P. Tomáňom prezentujú výsledky mapovania a nálezy
z Oravy v zborníkoch Oravského múzea a seminároch Biodiverzita húb na Slovensku.
Milý priateľ Vincko. Nielen laik, ale najmä odborník z predloženého laudácia,
ktoré je venované z príležitosti Tvojho životného jubilea 70 rokov, veľmi rýchlo si
utvorí obraz o Tvojej všestrannej činnosti na poli praktickej a vedeckej mykológie.
Obohacuješ a prispievaš k ďalšiemu rozvoju slovenskej mykologickej vedy. Patrí Ti
za to všetko úprimná vďaka.
Nuž, Vincko, my Tvoji priatelia i širšia mykologická obec želáme Ti do ďalších
rokov veľa entuziazmu a invencie, veľa nových nálezov, z ktorých budeš mať radosť
a potešenie.
Veľa zdravia a duševnej pohody. Nech Ti je naďalej mykológia Scientia amabilis.
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Milan Zápařka 70-ročný
Anton Janitor
Neviem, čím je to, ale stále mám akýsi nedobrý pocit, že tí mladší priatelia nás
starších akosi navidomoči rýchlo dorastajú či dobiehajú. Rád na stránkach nášho
Spravodaja uvediem konkrétny príklad. Je to náš jubilant, kolega a priateľ, ktorý sa
11. apríla 2019 dožil v plnej duševnej a fyzickej pohode krásnych 70 rokov.
Milanko, stále si Ťa mám v zornom poli ako rozvážneho mladíka, veselého a navyše obetavého byť všestranne na pomoci najmä pri počiatkoch rozvoja novej éry
slovenskej mykológie. Takýmto ochotným jedincom priložiť bez veľkých rečí ruku
k dielu, za každých okolností riešiť vzniknuté problémy či situácie, sa bez nadsadzovania hovorilo nápomocný ako živé striebro. Dokázal si ich nielen riešiť, ale
aj vtipne okomentovať tým známym juhoslovanským výrokom „Nema probléma“.
Našťastie vždy si mal pravdu a nemýlil si sa. Takúto stručnú informáciu podávam
o Tebe a myslím si, že aj ostatní, ktorí Ťa poznajú, dajú mi za pravdu.

A. Janitor a M. Zápařka v Slovenskom národnom múzeu-Prírodovednom múzeu,
2017. Foto: E. Pisarčíková.
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Milý priateľ, poznám Ťa už dosť rokov na to, aby som vydal certifikát o Tebe
ako človeku s veľkou dávkou ochoty a dobrodružnej spolupráce. Ako predseda
skúšobnej komisie pre vydávanie osvedčení o základných znalostiach húb pre predavačov, menovanej krajským hygienikom, padol si mi do oka hneď pri našom
prvom stretnutí. Presvedčil si ma ochotou pomôcť pri kontrole predaja húb na bratislavských trhoch, pričom si dôsledne dbal na hygienu predaja húb a ich zdravotnú nezávadnosť. Bol si mi v tom veľmi nápomocný. Spolu s pánom G. Prokešom,
otcom a synom Anovčinovcami sme tvorili dobrú priateľskú partiu. Ako sa hovorí,
zapadol si medzi nás. Zaslúžil si sa navyše pohotovým postrehom ako fotografický reportér. Spúšťou fotoaparátu si profesionálne zachytil nevšedné zaujímavé
momenty členov komisie versus predavači a kupujúci húb. Sám najlepšie môžeš
potvrdiť, že popritom vznikli veselé situácie, aj s určitou dávkou humoru. Aj to
bolo súčasťou Tvojej záslužnej práce. Tvoje fotografie sú dokumentom historickej
pravdy, že už v rokoch 70. až 80-tych bola kontrola zdravotnej nezávadnosti predávaných húb na vysokej odbornej úrovni, čo nakoniec bolo kladne ohodnotené aj
Ministerstvom zdravotníctva.
Bol som vždy s Tvojou prácou nadmieru spokojný. Som rád, že vo svojej záľube fotografa – archivára pomáhaš aj v posledných rokoch. Zachytávaš autenticky
reálny život našej Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV, ktorý je obrazovou
kronikou pre súčasnosť, no najmä pre budúce generácie. Spoločnosť Ti i touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie.
Náš jubilant vstúpil do priestoru a času života svojím príchodom na svet 11.
apríla 1949 v meste Hranice na Morave. V čase jeho raného detstva sa rodina presťahovala do Bratislavy.
Základnú školu vychodil na Českej ulici, kde v prírodovedeckom krúžku pričuchol pod vedením riaditeľa školy R. Kráľa k hubám. Spomenutý riaditeľ bol vášnivým milovníkom prírody, najmä húb, s ktorým v začiatkoch formovania mykologického života širokej spoločnosti som mal veľmi dobrý vzťah. V jednu bohatú
hubársku sezónu vo vlastnej réžii urobil pre žiakov školy prvú verejnú výstavu húb.
Bola to v tom čase hotová spoločenská senzácia. Jubilant bol od malička úzko spojený s prírodou. Preto po maturite v roku 1968 viedla jeho cesta na Vysokú školu
lesnícku a drevársku vo Zvolene. Pobudol na nej krátko, pretože po uvedenom roku
bola politická a spoločenská situácia dosť turbulentná a práve v tom čase musel školu opustiť. Tento dosť nešťastný počin veľmi vtipne komentoval: „Nemal som pchať
nos do vecí, ktoré sa v tom čase nenosili, resp. nedali rozumne riešiť a zmeniť.“ Po
vojenskej službe sa zamestnal v Meopte Bratislava, kde mal šťastie stretnúť sa na
dobrej odbornej úrovni s praktickými hubármi. V dobrom si spomína najmä na pána
Zlatana Nováka, ktorý bol dobrým znalcom a považovali ho za chodiacu encyklopédiu húb. Tomu sa povie šťastie. V tom čase do života vstúpila manželka a pribudli
deti. Po skončení pracovného pomeru v Meopte nastúpil do služieb SAV, kde sme sa
stretli po prvýkrát a bližšie sa spoznali v hubárskej poradni SNM. Bola to pre neho,
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ako sám hovorí, vzácna príležitosť stretnúť sa a spoznať našich popredných mykológov I. Fábryho, A. Dermeka, V. Kabáta, L. Hagaru, D. Mlynarčíka, P. Lizoňa, otca
a syna Anovčinovcov a ďalších.
Začiatky formovania hubárskeho povedomia pre milovníkov prírody a najmä
húb v uvedených rokoch neboli ľahké. O tom som už písal na inom mieste. Každá
ochotne podaná ruka bola pre tento cieľ veľkým prínosom. Bolo treba vhodným
spôsobom priblížiť sa k tým, ktorí odbornú hubársku pomoc očakávali. Bolo treba
organizovať stretnutia, besedy, vychádzky za hubami, propagovať v médiách a najmä pripravovať výstavy húb.
Úspešné výstavy húb sa robili v bývalom PKO vďaka Ľ. Anovčinovi, ktorý bol
zamestnancom PKO, v propagačnej oblasti zaistil bezplatné priestory a veľkorozmerné pútače, rozmiestnené na frekventovaných miestach Bratislavy. Bola to pre
nás obrovská pomoc i vďačná propagácia bohatstva húb na Slovensku a možnosť ich
využitia pre kulinárske účely. Obyvatelia Bratislavy i širšieho okolia boli za uvedené
akcie vďační najmä preto, že mali možnosť zvyšovať si odbornú úroveň poznávania
jedlých a jedovatých húb. Toto poslanie spĺňajú rovnako výstavy húb, organizované
v posledných rokoch v SNM.
V priestoroch výstav húb v PKO sa poskytovali odborné konzultácie a nechýbali
ani gastronomické stretnutia. Milanko, viem, že rád si na uvedené spoločne pripravované akcie spomínaš, no najviac však na mykologické dni v chate Havran na
Muránskej planine, kde si popri iných stretol aj vzácnych manželov Kuthanových
z Ostravy. Aj on, Honzo bol nám v mnohom nápomocný.
Nuž, milý priateľ, čo na záver. Nech to nevyznie ako fráza, ale úprimné slovo do
ďalších rokov života. Milanko, vinšujem Ti osobne ako aj Slovenská mykologická
spoločnosť dobré zdravie Tebe i Tvojim najbližším, veľa entuziazmu a krásnych momentov pri stretnutí s dobrými priateľmi, ktorí budú voči Tebe vždy čestní a úprimní
a v čase potreby budú aj nápomocní. Veľa radosti a šťastia. Vďaka! Ad multos annos,
ad multos triumphos.
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Rozlúčka s Ing. Antonom Janitorom, PhD.
Vincent Kabát
9. júla 2019 nás prekvapila
a veľmi zarmútila správa o náhlom úmrtí významného slovenského mykológa, prvého predsedu
a čestného člena našej mykologickej spoločnosti. Blízka rodina,
Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, pracovníci vedeckých
ústavov a členovia Slovenskej
mykologickej spoločnosti pri SAV
v Bratislave sa s ním naposledy
rozlúčili v bratislavskom krematóriu 19. júla.
Anton sa narodil 29. augusta
1937 v Malej Ide pri Košiciach
a predvlani sme oslavovali jeho
osemdesiatiny. Každý rok sa tešil na návrat do svojho rodného
hniezda. Trávil tam s manželkou
letné a jesenné mesiace, naplno
zamestnaný rekonštrukciou rodného domu a prácami v záhrade či
sade.
Pri jeho životnom jubileu v
roku 2017 sme oboznámili našich
A. Janitor na otváraní lesa 2019, horáreň
čitateľov s jeho pracovnými a žiTopoľové. Foto: M. Zapařka.
votnými míľnikmi. Spomínali sme
jeho pražské štúdiá a začiatky jeho
fytopatologickej profesionálnej dráhy na pracovisku v Čiernej nad Tisou, neskoršie
pôsobenie v Botanickom ústave SAV a v Ústave experimentálnej biológie a ekológie
SAV, riaditeľské roky v Ústave experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV
v Ivanke pri Dunaji a jeho posledné pracovisko – Ústav krajinnej ekológie SAV
v Bratislave. Vtedy sme podrobnejšie priblížili aj jeho rozsiahlu vedeckú a publikačnú činnosť.
Ako popredný slovenský fytopatológ absolvoval dlhodobé pobyty na Univerzite Laval v kanadskom Quebecu, v Ústave fytopatológie a fytofarmácie vo Versail34
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les a pri výskume odumierania marhúľ a broskýň v Severnej Kórei, ako aj stáže v
ústavoch kubánskej, poľskej a ruskej akadémie vied. Svoje vedomosti a skúsenosti
odovzdával študentom na Technickej univerzite vo Zvolene, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave.
Spolu s Igorom Fábrym a Aurelom Dermekom ako člen terminologickej komisie budoval základy moderného slovenského názvoslovia makromycét. V tejto práci
neskôr pokračoval Dr. Ladislav Hagara a v súčasnosti ju koordinuje názvoslovná
komisia pri SAV.
Anton Janitor sa zúčastňoval na mykofloristickom prieskume na území Bratislavy, na Veľkom Rozsutci, v pohoriach Tríbeč, Vtáčnik a Pohronský Inovec, taktiež
v Podunajskej nížine (Báb, Šenkvický háj a Martinský les pri Senci) a v posledných
rokoch aj na Hornej Orave.
Vždy sme uvítali jeho
prítomnosť na terénnych,
spolkových či spoločenských akciách. Tam sa prejavoval jeho nadšený vzťah
k hubám a mykologickému
bádaniu, jeho ústretový a
priateľský postoj k mladším
kolegom, ochota nezištne
pomáhať druhým, schopnosť
zmierovať a stmeľovať ľudí
s nerovnakými postojmi.
Vďaka skvelej pamäti bol
živou a podrobnou kronikou mykologického života
na Slovensku v uplynulých
desaťročiach. Pri okrúhlych
výročiach narodenia alebo
úmrtia slovenských mykológov a milovníkov húb uverejňoval ich medailóny. Nezabúdal a nedal zabudnúť na
nikoho, kto prispel k rozvoju
mykológie na Slovensku.
Ak mu zdravie dovolilo,
nikdy nevynechal odborné a
spoločenské podujatia našej
mykologickej
spoločnosti, A. Janitor na mykologických dňoch v roku 2016
v obci Palota. Foto: J. Červenka.
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Na záver si dovolíme citovať posledné vety z tohto príhovoru, tak ako ich vedel
povedať len Tonko:
“Sme morálne zodpovední pred verejnosťou, aj pred samotnou vedou, pre súčasnosť, ale aj pre budúce generácie, aby sme mykológiu, pre ktorú žijeme, chránili,
ctili a nosili v srdci, pretože ako povedal Hviezdoslav: Krásy sa môžeš dotýkať len
srdcom. A myslím si, že my všetci sa tejto krásy, tých našich zbožňovaných a milovaných húb, ktorým som zasvätil celý svoj život, takto dotýkame... A vyjadrujem
vnútorné uspokojenie, že slovenská mykológia dostáva krídla a že sa jej darí. Držím
vám palce a teším sa z každého vášho nového úspechu, ktorý v budúcnosti prinesiete
na oltár vedy ako doklad a historickú pravdu pre súčasnosť aj pre budúce generácie.
Želám vám to z celého srdca...”
Česť jeho pamiatke!
Výberová bibliografia Antona Janitora

A. Janitor a I. Kautmanová pri oslave jeho osemdesiatín v SNM-PM
v roku 2017. Foto: E. Pisarčíková.
prednášky, semináre, konferencie, výstavy húb či tradičné jarné Otváranie lesa a
jesenné Zatváranie lesa. Aj vo vyššom veku sa priam detsky tešil z pobytu v prírode
a z nálezov jedlých alebo vzácnych húb.
Do pamäti sa mi vryla príhoda z terénnej akcie, kde som prvý raz stretol a spoznal Tonka. Takmer všetci sme sa dychtivo rozbehli po lese, ale vracali sme sa so
skromnou obnôškou. Tonko ostal na okraji lesa a tam svoj kôš naplnil krásnymi hríbmi bronzovými. Nevysmial sa z nášho neúspechu. Okomentoval ho zjemňujúcimi
slovami: Vy svetobežníci, vy svetobežníci...
Nezabudnuteľný je Tonkov dlhý príhovor na tohtoročnom seminári vo Zvolene.
Ten vyznel ako hold a poďakovanie aktérom mykologického diania na Slovensku.
A netušene sa stal aj rozlúčkou s priateľmi, ktorí ho sprevádzali na životnej púti.
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Spomíname
Ivan Mihál
S hlbokým žiaľom a zármutkom sme my mykológovia vo Zvolene prijali správu
o úmrtí nášho priateľa a významného mykológa Ing. Antona Janitora, PhD. Však len
nedávno, koncom februára sme sa spolu rozprávali na mykologickom seminári tu
vo Zvolene. Vždy sme boli radi, keď nás Tóno prišiel navštíviť do Zvolena, kde sa
vždy rád vracal ku svojim priateľom, mykológom. Pamätáme si jeho návštevy z minulosti, keď prichádzal na Technickú univerzitu do Zvolena na rôzne konferencie
a semináre ešte aj za dávnych čias jeho priateľov Karola Vaníka a Jožka Kodríka,
ktorí ho tam hore už isto privítali.
Tóna si vždy budeme pamätať ako vynikajúceho odborníka na mykológiu a fytopatológiu, zaslúžil sa o mykologický výskum viacerých lokalít na Slovensku, či
už to bol výskum mykoflóry Rozsutca, Hornej Oravy, okolia Bratislavy, Tríbeča
a Vtáčnika, ale i o výskum viacerých fytopatologických problémov v ochrane kultúrnych rastlín a štúdiu hubových patogénov. Treba tiež pripomenúť, že Tóno mal
nezastupiteľnú úlohu pri založení série trvalých mykologických výskumných plôch
na lokalite Vrchdobroč vo Veporských vrchoch, kde sa od roku 1989 uskutočňuje
viac-menej permanentný mykofloristický a mykoekologický výskum.
My všetci tu vo Zvolene, čo sme Tóna dobre poznali sa určite zhodneme na tom,
že ho nikdy neopúšťala dobrá nálada, humor a ochota vždy sa podeliť o svoje odborné skúsenosti so svojimi priateľmi a kolegami, pričom zvlášť pomáhal mladým začínajúcim mykológom ako aj všetkým zanieteným amatérskym hubárom. Ing. Anton
Janitor, PhD. mal v sebe hlbokú morálnosť a vieru v dobro človeka, a to sa dnes, ako
aj sami dobre viete, často vôbec nenosí. Tak ako staroba na vzhľade človeka zvykne
stierať hranice medzi desaťročiami, tak môžeme povedať, že staroba nemala vplyv
na aktivity Tonka Janitora v mykológii – vždy bol ochotný poradiť pri určovaní húb
mladším kolegom a do posledných dní pomáhal svojimi bohatými skúsenosťami.
Tonko Janitor naisto bude chýbať všetkým kolegom mykológom, fytopatológom, ochrancom prírody, priateľom a napokon aj širokej laickej i odbornej verejnosti. Jeho znalosti v oblasti mykológie, prírody a života ľudí sa úzko prelínali s teraz
čoraz viac žiadanou filozofiou plodnej a reálnej tvorivosti v bádaní a vo vede ako
takej, z čoho by sme si mali zobrať príklad. Ďakujeme Ti Tóno za všetku námahu,
ktorú si vo svojom plodnom živote vynaložil pri uskutočňovaní našich spoločných
cieľov. Statočná a svedomitá práca, ktorou si prispieval k rozvoju slovenskej mykológie, bude nám vždy príkladom a povzbudením.
Za to Ti Tonko patrí srdečná vďaka a naše posledné slová: „Odišiel vzácny človek, ale jeho odkaz žije v nás.“
Česť Tvojej pamiatke!
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Rozlúčka s Ing. Miroslavom Polákom
Vincent Kabát
Měl jsem rád stín stromů, říční proud,
štíty hor, co nejdou překlenout.
Krásnější svět vůbec nehledám,
to rěknu Vám tam u nebeských bran...
... toto sú slová z pesničky, ktorú
mal Miroslav Polák najradšej. Vyjadrovala jeho obrovskú lásku, pokoru a obdiv k prírode, v lone ktorej
najradšej trávil svoje voľné chvíle.
Tíško sa nám slzy tisli do očí, keď
táto skladba sprevádzala Mirka na
jeho ceste poslednej...
Takto sme sa dňa 11. júla 2019
na starom cintoríne v Karlovej Vsi
spolu s blízkymi a rodinou navždy
rozlúčili s naším priateľom, obetavým kolegom, hubárom a členom
Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV Ing. Miroslavom Polákom. Zomrel 5. júla 2019.
Miro, ako sme ho volali, sa narodil 26. mája 1933 v Budmericiach,
ale už o tri roky sa s rodinou presťahovali do Bratislavy, kde sa narodil
brat Marián a sestra Elena.
Miroslav Polák na výstave HUBY 2007.
Študoval na SVŠ ktorú ukončil
Foto: D. Pákozdyová.
maturitou v r. 1955. Potom nastúpil
na Strojnícku fakultu ČVÚT Praha na odbor metalografia. Vysokoškolský diplom
dostal v roku 1961. Pracoval ako projektant v Dopravoprojekte, neskôr v Strojstave
a nakoniec v BEZ Bratislava.
Krátky čas býval v centre Bratislavy na Rumančekovej ulici a neskôr v kopcovitej mestskej časti – Lamači, obkolesený zvyškami pôvodných lesov aj viníc. To
ho priviedlo k obdivovaniu časti prírody, ktorá je nám najmilšia – ríše húb. Ako žiak
základnej školy rád kreslil rôzne huby. Láska k nim ho ťahala do prírody, najmä
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do Malých Karpát. Záujem o huby ho priviedol do hubárskej poradne ešte v čase,
keď v Slovenskom národnom múzeu pracoval Igor Fábry a poradňu viedol Aurel
Dermek. Tam sa zdokonaľoval v poznávaní húb a mohol tak pomáhať pri určovaní
húb prinesených amatérskymi hubármi.
Bol prítomný na takmer každej mykologickej poradni a pokiaľ mu to čas dovolil, šiel do prírody na huby. Patril medzi prvých členov Slovenskej mykologickej spoločnosti v čase jej vzniku. Zúčastňoval sa na mykologických prednáškach a
náučných akciách, ktoré múzeum organizovalo a cítil sa dobre medzi nami, ktorým
učaroval svet húb. Žiaľ, z dôvodu jeho zhoršujúceho sa zdravotného stavu na podujatia Slovenskej mykologickej spoločnosti prichádzal v posledných rokoch stále
zriedkavejšie. Problémy mu nedovoľovali pohyb mimo domov. Napriek tomu ešte
na jeseň v roku 2014 prišiel za pomoci sestry na zatváranie lesa na Kačíne. Prekvapil
nás a všetci sme mali veľkú radosť zo spoločného stretnutia.
Na dobrého priateľa a obetavého mykológa budeme navždy spomínať.

Zomrel Ing. Ján Pardovič
Ján Červenka
Akoby tých smutných správ v tomto roku nebolo dosť, s hlbokým zármutkom
sme prijali informáciu, že nás 8. decembra vo veku 72 rokov opustil dlhoročný člen
Slovenskej mykologickej spoločnosti Ing. Ján Pardovič. A to len nedávno sme uverejnili príspevok od Tonka Janitora, ktorý mu zagratuloval k jeho okrúhlemu výročiu. Hubári z východného Slovenska si nášho priateľa pamätajú už od roku 1982
ako vedúceho hubárskej poradne v Košiciach. Do povedomia odbornej a laickej
verejnosti však vstúpil najmä ako jeden z tvorcov a hlavný aktér dvanásťdielneho
dokumentu „Huby“, ktorý celoplošne vysielala Slovenská televízia a vďaka ktorému
boli huby predstavené hubárom z celého Slovenska. Sám som sa nevedel dočkať
každého ďalšieho dielu z tohto seriálu, zobrazujúceho huby v prirodzenom prostredí
počas jednotlivých ročných období.
Janko Pardovič sa narodil 23. marca 1947 v Drienovskej Novej Vsi neďaleko
Prešova. Keďže vyrastal v prostredí obkolesenom lesmi a lúkami a vybudoval si hlboký vzťah k okolitej prírode, po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v
Prešove jeho ďalšie kroky viedli na Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V roku 1971 nastúpil do Slovenských lesov Košice, stavebného
závodu Revúca.
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J. Pardovič v Košiciach v roku 2007 počas premietania filmov
s hubárskou tématikou. Foto: J. Kandra.
Vo voľnom čase spoznával krásy prírody svojho kraja a ako amatérsky mykológ
sa vypracoval na výborného znalca húb. Zúčastňoval sa rôznych podujatí organizovaných našou mykologickou spoločnosťou, pričom mnohé z nich aj jeho zásluhou
boli zdokumentované nielen fotoaparátom, ale aj filmovou kamerou. V roku 2016
nám na Mykologických dňoch v Snine premietol dvadsať rokov staré zábery z mykologických akcií, na ktorých sme sa všetci pobavili. Za dokumentárny seriál „Huby“,
v ktorom stvárnil rolu hubára objavujúceho v lesoch i húštinách jedlé a im podobné
nejedlé i jedovaté huby, bola v roku 1997 jeho tvorcom udelená cena Telemúza ’97.
My, ktorí sme nemali tú česť zažiť s Jankom tú pravú hubačku na východe
v čase, keď huby rastú ako divé a kedy pomaly niet kam stúpiť, sa s ním v lese
ocitneme aspoň prostredníctvom filmových záberov, ktoré na vysokej odbornej úrovni okomentoval s dôrazom na najčastejšie otázky bežných hubárov.
Česť jeho pamiatke!
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Z NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Ukončenie hubárskej sezóny 2018 nad Záhorskou
Bystricou
Ján Červenka
V sobotu 10. novembra 2018 sme nad Bratislavou opäť raz symbolicky uzamkli
les, aby sme sa rozlúčili s relatívne vydarenou hubárskou sezónou. Keďže k tradičnému miestu – bufetu na Kačíne nie je jednoduchý prístup a autobus do týchto
končín už v novembri nepremáva, rozhodli sme sa, že populárnu akciu po prvý raz
zorganizujeme nad Záhorskou Bystricou pri Chate Poľovník na Plácku, ktorá sa nachádza len jeden kilometer od najbližšej autobusovej zastávky a dá sa hneď pri nej aj
zaparkovať. Výhodná poloha bola znásobená príjemnou obsluhou chaty s útulným
bufetom, ktorý bol oázou tepla počas mrazivého rána. Doping v podobe teplého čaju
s rumom či iných destilátov dobre padol najmä počas prípravy ohniska a krájania
surovín do guláša. Lákavá vôňa bublajúcej špeciality priťahovala k hrncu stále viac
účastníkov, až sa nakoniec ich počet okolo 12. hodiny ustálil a ochutnávka guláša
mohla začať. Na stole vedľa prístrešku postupne pribúdali aktuálne rastúce huby,
z ktorých vznikla menšia výstavka.

Spoločné foto účastníkov akcie. Foto: M. Zápařka.
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Otváranie aj zatváranie lesa 2019 na „konci sveta“.
Ján Červenka
V roku 2019 sa členovia Slovenskej mykologickej spoločnosti a iní priaznivci
húb stretli pri Bufete na konci sveta až dvakrát – pri otváraní aj zatváraní lesa. Prvá
akcia sa konala 27. apríla. Lákadlom počas nej vždy bývajú smrčky, rastúce hojne
v okolitých lužných lesoch. Tento rok nás však o týždeň predbehli a rástli už najmä prestarnuté plodnice. Celkovo ich však bolo oveľa menej ako po minulé roky.
To však nevadí, dôležité je, že sa hubári z rôznych končín Slovenska opäť stretli na jednom mieste a mohli sa pozhovárať. Túto príležitosť využil Tonko Janitor
na to, aby pred všetkými verejne zablahoželal Vincovi Kabátovi k jeho okrúhlym
narodeninám. Účastníci jeho prejav ocenili potleskom a zablahoželali oslávencovi.
Na rozdiel od jarnej akcie bola tá jesenná poznačená daždivým počasím, no najmä nepredvídateľným problémom s dopravou účastníkov. Len dva dni pred konaním
Zatvárania lesa, naplánovaného na 9. november, sme totiž dostali správu z bufetu,
že autobus k horárni Topoľové nepremáva z dôvodu prekládky prístupovej cesty,

Účastníci otvárania lesa, Topoľové, 2019. Foto: E. Pisarčíková.
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Samotnému zberu predchádzalo stretnutie bratislavských členov Slovenskej
mykologickej spoločnosti s kolegami Mykologického spolku Považská Bystrica.
Mykológom z Považskej Bystrice sa tento ročník vydaril.
Uskutočnil sa v dňoch 6.–7. septembra 2019 v čase plnej hubárskej sezóny. Rozsiahla expozícia živých vzoriek potešila organizátorov, ale hlavne širokú verejnosť.
Počet účastníkov výstavy je každým rokom vyšší, záujem neustále stúpa a tým sa
znásobuje aj naše nadšenie a opodstatnenosť našej práce.
Záujem prejavili nielen individuálni účastníci, ale prekvapujúco aj deti pod vedením učiteľov základných škôl, ktorí nás okrem účasti požiadali o prednášky v
rámci vyučovacích hodín počas školského roka. Samozrejme radi vyhovieme.
Potešilo nás, že na zbieraní a príprave vzoriek sa podieľali nielen stálice z mykologického spolku a bratislavský členovia Slovenskej mykologickej spoločnosti, ale
aj dobrovoľní hubári z Považskej Bystrice. „Chodievame na huby pravidelne“, spomenula istá p. Anna. „Väčšinou ich sušíme. Do košíka berieme iba to, čo poznáme“.
Pani ostala zaskočená po oznámení, že priniesla huby chránené.
Návštevníkov väčšinou zaujímala konzumácia a spracovanie húb, hlavné odlišovacie znaky a ich zameniteľnosť.
Aj v tom výstavu obohatila nástenka s ručnými kresbami húb od p. Candráka,
ktoré boli skvelou pomôckou pri detailnej identifikácii jedlých, nejedlých, jedovatých, chránených a liečivých húb.
Momentka zo zatvárania lesa. Foto: M. Zápařka.
ktorá súvisela s výstavbou obchvatu. Situáciu vyriešila Ivona Kautmanová, ktorá
v ranných hodinách zvážala každú hodinu ľudí z 2,5 km vzdialenej osady Lieskovec
obchádzkovou trasou na miesto konania akcie. Aj v tomto nečase sa oplatilo prísť
ochutnať výborný guláš Juraja Bojnanského, ktorý aj na netradičnom mieste chutil
rovnako dobre, ak nie lepšie. Najmä nepriaznivé počasie spôsobilo, že účasť nebola
až taká hojná ako po minulé roky. Guláš, ktorého zostalo celkom dosť, sme dojedali
ešte o dva dni neskôr, na poslednej tohtoročnej pondelkovej hubárskej poradni v Prírodovednom múzeu.

III. ročník výstavy húb v Považskej Bystrici
Jozef Rybárik
Takmer 200 exponátov mohli vidieť návštevníci v centre voľného času v Považskej Bystrici, počas dvoch dní. Vystavené huby pochádzali z lokalít Milochova,
Maríkovej, Papradna, Moštenca a okolia mesta.
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J. Bojnanský a J. Červenka pri príprave výstavy v Považskej Bystrici.
Foto: E. Pisarčíková.
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Výstavu navštívilo okolo 400 záujemcov a deti dvoch miestnych základných
škôl.
Samozrejme, že za úspechom našej výstavy sú ako vždy naši priatelia zo Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV, p. I. Kautmanová, E. Pisarčíková,
V. Kabát, J. Červenka a J. Bojnanský, ktorí nám poskytli veľkú pomoc pri dekorácii
a určení odborného názvoslovia vzoriek. Veľká vďaka patrí Drahošovi Ďuriškovi a
I. Gerulovi za poradenskú službu počas celého priebehu výstavy.
Výstava podľa vyjadrení účastníkov splnila svoje poslanie, získali sme ďalšie
množstvo záujemcov a tešíme sa na budúce podujatie.

Hubársky rekord v Malinovej
Pavol Remiaš
V dňoch 11. až 13. októbra 2019 sa uskutočnil 7. ročník hubárskej výstavy
v hornonitrianskej obci Malinová neďaleko Prievidze. Možno ju nazvať rekordnou.
Pretože hubári nielen z Malinovej, ale tiež z Prievidze, Novák, Bojníc, Nitrianskeho
Pravna, Nedožier - Brezian a ďalších obcí priniesli na výstavu dovedna 267 druhov
húb, čo je približne o 60 viac ako vlani. Boli medzi nimi aj viaceré vzácnejšie druhy,

ako hľuzovka letná, rýdzik Stephensov, srnka ježatá, kvetovec Archerov, zrnuľa zlatá, lopatovka obyčajná, aj viacero druhov rýdzikov, číroviek, prilbičiek, trúdnikov.
Nechýbali veľké trsy koralovca bukového, kučierky veľkej, či pekný exemplár hríba
satanského, ktorý sa na hornej Nitre vyskytuje pomerne vzácne. Plodnice boli čiastočne poznačené vlhkým počasím, čo trochu sťažovalo ich určovanie. Napriek tomu
sa podarilo pomerne spoľahlivo určiť viac než 90 percent prinesených húb. Je potešiteľné, že sa zapojili aj mladí hubári, ktorí vytvárali vlastné estetické kompozície
z nájdených húb doplnené jesennými listami, kvetmi a plodmi. Výhodou výstavy,
vzhľadom na uchovanie čo najdlhšej čerstvosti plodníc je, že sa každoročne koná vo
vonkajších priestoroch pohostinstva Cachovanka a nie v uzatvorenej miestnosti.
Výstavu zorganizovali členovia SMS Pavol Remiaš a Jozef Vaš. Významnou
mierou sa na zbere a určovaní húb podieľali aj ďalší – Viliam Ridzoň, Stanislav
Jankech, Peter Kučmáš, Ladislav Tábi a Branislav Ivčič.
Súčasťou bola aj výstavka fotografií z úlovkov tohoročnej hubárskej sezóny.
O výstavu bol vo verejnosti veľký záujem. Návštevníci zo širokého okolia, ba aj
mimo hornej Nitry, ktorých bolo približne 350, mohli ochutnať jedlá z húb, ktoré
pripravili organizátori. Dva druhy hubových polievok, hubové fašírky, praženicu
a dokonca hubový horec – Tylopilus felleus. Najúspešnejší hubári a najaktívnejšie
deti si odniesli domov ceny vo forme hubárskych atlasov, ale aj dóz na sušené huby.

Výstava húb v Liptovskom Mikuláši
Maroš Peiger

Výstava húb v Malinovej. Foto: P. Remiaš.
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Počasie na konci leta a začiatkom jesene prialo rastu húb na Liptove, a preto sa
predpokladalo, že by plánovaný druhý ročník výstavy húb v Liptovskom Mikuláši
mohol dopadnúť podľa očakávaní organizátorov i samotných návštevníkov. Záštitu
nad ňou prebrali Milan Paulíny, Pavol Tomka, Maroš Peiger a Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Obr. 1 Väčšina pripravenej expozície. Foto: M. Peiger
Výstava sa uskutočnila v dňoch 13. a 14.09.2019 v nových zrekonštruovaných
priestoroch múzea, čo ešte viac umocňovalo príjemnú atmosféru podujatia. Na návštevníkov čakala štandardná expozícia jednotlivých druhov rozmiestnených na výstavných stoloch, medzi ktorými nechýbali tie najpopulárnejšie, no zároveň tu boli
hojne zastúpené aj menej známe či zriedkavé huby. Pre lepšie znázornenie fascinujúcej rozmanitosti ríše húb boli súčasťou výstavy aj postery, premietanie prezentácie
fotografií a videí zo života húb, k nahliadnutiu bola mykologická odborná literatúra
i komerčné atlasy. Interaktívnu časť výstavy tvorili otvárateľné sklenené dózy s aromatickými hubami, v ktorých boli prezentované ich nevšedné vône či pachy. Drobné
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Expozícia živých húb a modelov v simulovanom prírodnom prostredí.
Foto: M. Peiger.
a nenápadné časti húb mohli návštevníci skúmať lupami. Nosnou časťou výstavy sa
stala expozícia, ktorá napodobňovala prírodné prostredie. Pozostávala z machu, ihličia, lístia, trávy, papradia, stromčekov, pňov, živých húb a vierohodne spracovaných
modelov húb.
Prvý deň výstavy bol v doobedňajších hodinách vyhradený pre žiakov základných škôl, ktorým sa organizátori výstavy starostlivo venovali a poskytli výklad
s praktickými ukážkami. Množstvo zvedavých otázok, vtipných komentárov či
vlastných zážitkov detí nás utvrdilo v tom, že najmladšia generácia má stále záujem
o huby a že niektorí rodičia svoje ratolesti k hubárčeniu stále aktívne vedú.
Zvyšný program bol určený širokej verejnosti. Návštevníci sa s organizátormi podelili o svoje bohaté skúsenosti z prírody vrátane starostí, ktoré im spôsobujú čoraz častejšie výruby ich obľúbených hubárskych
lokalít.
Takisto
neváhali
poskytnúť
zaujímavé
informácie
týkajúce sa výskytu niektorých zriedkavých húb v rámci regiónu Liptov.
Najväčšia pozornosť detí aj dospelých sa sústredila na bedľu vysokú (Macrolepiota procera), hríb červený (Caloboletus calopus), hríb dubový (Boletus reticulatus), hríb smrekový (Boletus edulis), hviezdovku trojitú (Geastrum triplex), jelenkovec škridlicovitý (Sarcodon imbricatus), mrežovku kvetovitú (Clathrus archeri),
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muchotrávku červenkastú (Amanita rubescens), náramkovku cisársku (Catathelasma imperiale), pavučinovec hercýnsky (Cortinarius hercynicus), podhríb žlčový
(Tylopilus felleus), prášnicu hruškovitú (Lycoperdon pyriforme) či psovku obyčajnú
(Mutinus caninus). Naopak, najviac im chýbal vatovec obrovský (Calvatia gigantea) a muchotrávka zelená (Amanita phalloides), ktorá bola nahradená kvalitným
modelom zobrazujúcim všetky jej vývojové štádiá.
Hojný počet záujemcov si mohol pozrieť celkovo 311 prezentovaných druhov
húb rastúcich v širšom okolí Liptovského Mikuláša. Preto dúfame, že všetci, ktorí na
výstavu prišli, si z nej odniesli inšpiráciu k svojim hubárskym potulkám a obohatili
svoje doterajšie poznatky novými zaujímavosťami, ktoré využijú nielen pri konzumácii húb, ale aj pri ich všeobecnom poznávaní a chápaní prírodných procesov,
ktoré rast húb ovplyvňujú.
V mene organizátorov si týmto dovoľujem poďakovať riaditeľke Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, pani doc. RNDr.
Danke Šubovej, CSc., ktorá nám umožnila výstavu zorganizovať. Rovnako ďakujeme Mgr. Barbore Kyzekovej za jej aktívny prístup počas príprav i v priebehu výstavy. Ďakujeme aj ďalším zamestnancom múzea, ktorí nám pomáhali s inštaláciou
výstavy, zberom húb, tlačení štítkov s menami húb a podobne.
Úspešný prvý ročník našej výstavy húb v roku 2014 otvoril dvere pre knižný
projekt Huby Liptova. Čas ukáže, aké nové výzvy a plány vyplynú z jej druhého
ročníka. Isté je, že v šírení osvety a v mykofloristickom prieskume Liptova budeme
pokračovať aj naďalej.

Aktivity Mykologického spolku v Považskej Bystrici
Jozef Rybárik
Odozva na III. ročník výstavy húb nedala na seba dlho čakať. Oslovilo nás päť
základných škôl s požiadavkou prednášok v rámci vyučovacích hodín.
Prvú prednášku sme uskutočnili 4. októbra na VI. ZŠ. Deti boli úžasné a prejavili väčší záujem ako dospelí. Najviac sa tešili tí najmladší. Bolo to pre nich niečo
nové vzhľadom k tomu, že táto oblasť je v učebných osnovách zakomponovaná až
koncom tretieho ročníka. Obdivovali sme prekáračky našich najmenších, keď bez
mihnutia oka kategorizovali huby, ktoré sa im páčili do „jedlých“. Jedovaté boli tie
škaredé. Detské hlásky sa prekrikovali „tá je dobrá, tá je dobrá, tá je zlá...“.
Malý Romanko hral hlavnú rolu. „Ja všetky poznám, lebo chodím s dedom a
potom varíme polievku.“ V hlavách nám prebehlo, či ešte zbytok rodiny žije.
Väčšina detí má svoj zmysel pre spravodlivosť, a tak sme sa od Tiborka dozvedeli, že celá rodina zlé huby rozkopáva.
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Bol prekvapený, keď sme
mu vysvetlili, že huby sú ozdobou lesa, používajú sa pre vedu
a medicínu, a je to aj potrava
pre zvieratká.
Malé spolužiačky si ho
hneď
„podali“, takže náš
výchovný cieľ bol úspešne
zavŕšený.
Deti sú proste zlaté.

Účastníci akcie MykoLOM v teréne. Foto: J. Gruska.

Malí mykológovia
Foto: J. Rybár.

Z DOMOVA

MykoLOM
Jonáš Gruska
Dňa 27. 10. 2019 sa odohralo prvé neformálne stretnutie nadšencov a záujemkýň
pre svet húb “MykoLOM”. Organizoval som ho spolu s kolektívom LOM. Hlavnou
pohnútkou pre organizáciu akcie bol veľký záujem o tému zberu, identifkácie a pestovania húb u mojich kamarátok a známych.
64

Akcia začala trojhodinovou prechádzkou do lesov Železnej studienky a Kačína,
ktorej sa zúčastnilo 17 ľudí z rôznych vekových skupín a zameraní. Pre niektorých
to bola prvá hubačka, iní boli zasa ostrieľaní mykológovia z Prírodovedného múzea
v Bratislave. Spoločne sme našli cez 20 rôznych húb, od bediel, cez “vajce” hadovky
až po čiaškovec. Prechádzka bola obohatená o krátke vysvetlenia základných určovacích znakov húb a rôzne hubárske anekdoty.
Poobedný program sa začal spoločným identifikovaním húb a mikroskopovaním
premietaným projektorom na plátno. Účastníci si mohli pozrieť aj prinesené vzorky húb a pre mnohých to bol prvý kontakt s mikroskopom v kontexte húb. Tu sme
veľmi odcenili pomoc Adama Polhorského a Jána Červenku, ktorí nám pomohli s
určovaním a prípravou preparátov.
Nasledoval workshop mykologickej ilustrácie od Nikoly Nikolai, operujúcej
pod prezývkou “Mykola z lesa” (www.mykolazlesa.org). Zúčastnilo sa ho asi 10
ľudí a po hodine a pol usilovného kreslenia a gumovania si každý na konci mohol
odniesť svoju vlastnú kresbu.
Pokračovalo sa mojou prednáškou o pestovaní hub, ktorá zhruba priblížila, prečo huby pestovať, čo je možné a nemožné a ako pri tom celom postupovať. Predstavil som aj pokročilejšie techniky výroby vlastných sadieb, klonovania “divokých”
druhov priamo z lesa a metódy aseptickej laboratornej práce. Pre pár záujemcov bolo
dočasne sprístupnené aj moje malé laboratórium, kde sa venujem hubárskym experimentom. Verím, že sa ho podarí v budúcnosti sprístupniť aj odbornej verejnosti,
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ktorá potrebuje priestor pre sterilnú prácu s laminárnym prúdením vzduchu.
Pred závŕšením programu filmom Víta Janečka “Houba” sa mohli ukázať ešte
traja pestovatelia húb, ktorí popisovali svoje praktické skúsenosti nielen s pestovaním v domácich podmienkach (Adam Hlavatý, Michal Hrozáň), ale aj na záhradách
– pestovateľ Martin Jankovič mal popri ukážkach svojich vonkajších hubových projektov aj krátku prezentáciu o ekologickej úlohe mykoríznych húb.
Súdim, že mykoLOM bol úspechom. S účasťou prekonávajúcou 50 ľudí prekonal aj moje očakávania. Už teraz rozmýšľam nad ďalším ročníkom a srdečne
pozývam!
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Thomas Laessoe, Jens H. Petersen: Fungi
of Temperate Europe
Ivona Kautmanová
Na trh prichádza ďalšia skvelá publikácia z pera škandinávskych autorov. Toto
dvojzväzkové dielo prináša na 1 700 stranách takmer 10 000 ilustrácií a farebných
fotografií a opisuje vyše 2 800 druhov húb. Aj keď názov odkazuje na huby mierneho pásma, v naprostej väčšine ide o druhy s ktorými sa môžeme stretnúť vo všetkých
európskych krajinách. Autori vynechali len huby najextrémnejšieho boreálneho a
alpínskeho pásma, ako aj druhy najteplejších stepí a polopúští južnej Európy.
V úvodných kapitolách autori stručne približujú čitateľovi ríšu húb vo svetle najnovších poznatkov o systematike, morfológii spôsobe života, ekológii a rozšírení
týchto zaujímavých organizmov. Nasleduje akýsi “rýchlokurz” klasickej taxonómie,
kde sa v niekoľkých kapitolách oboznámite so stavbou plodníc, s tým, čo sú makroskopické a mikroskopické znaky, aj ako ich správne zaznamenávať a interpretovať,
ako postupovať pri zbere plodníc na určovanie a ďalšie uchovanie v herbári, ako
pripraviť mikroskopický preparát, ako postupovať pri fotodokumentácii a dokonca
aj ako pripraviť vzorky na analýzu DNA.
Každý, kto sa niekedy snažil určovať huby podľa literatúry vie, že najťažším
orieškom býva správne určenie rodu, do ktorého huba patrí. Obaja autori sa taxonómii venujú vyše 40 rokov a práve preto sa rozhodli pre úplne nový prístup. Hlavná,
taxonomická časť knihy je rozdelená podľa morfológie plodníc na 80 “tvarových
skupín”. Každá z nich začína unikátnym kruhovým diagramom s fotografiami, charakteristickými črtami a najvýznamnejšími mikroskopickými znakmi, ktorý slúži
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Príklad kruhového kľúča z publikácie.
ako rýchly a jednoduchý kľúč na určovanie rodov v danej skupine. A hoci keď je
kniha koncipovaná ako hubársky fotografický atlas, vďaka týmto výborne vypracovaným kruhovým schémam ju možno používať ako spoľahlivý kľúč na určovanie aj
tých ťažších rodov, bez toho aby čitateľ ovládal systematické rozčlenenie ríše húb. A
ako bonus navyše, všetky kruhové kľúče sú voľne dostupné na webových stránkach
MycoKey http://www.mycokey.com/Downloads/FungiOfTemperateEurope_Wheels.pdf .
V rámci 80 tvarových skupín sa okrem hríbovitých, pečiarkovitých, smrčkovitých, kuriatkovitých, či iných často opisovaných skupín autori podrobne zaoberajú
aj menej známymi rodmi a čeľaďami, ako sú cyfeloidné, korticioidné, klavarioidné huby, pyrenomycéty, vláknité a fytopatogénne huby a mnohé iné. Opisy jednotlivých druhov prinášajú informácie o ich morfológii, ekológii a rozšírení v rámci
mierneho pásma Európy. A aj keď je text vždy vysoko odborný, je zrozumiteľný
a ľahko pochopiteľný aj pre úplných začiatočníkov. Autori sa úmyselne vyhýbajú príliš podrobným opisom, ktoré podľa nich bývajú často mätúce a zavádzajúce.
Dávajú prednosť grafickej informácii, ktorá má podľa nich väčšiu výpovednú hodnotu. Všetky druhy sú vyobrazené na jednej alebo viacerých fotografiách, ktoré sú
v prípade potreby doplnené snímkami taxonomicky významných detailov. Aj keď
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NA POBAVENIE

technicky vysoká kvalita fotografií by sa dnes dala považovať za samozrejmosť,
treba vyzdvihnúť aj výber a vyobrazenie plodníc, ktoré sú vždy typické a výborne
charakterizujú jednotlivé druhy. Jedovaté a jedlé druhy sú v texte farebne zvýraznené. Navyše, pri asi 1 500 druhoch je diskutovaná možnosť zámeny s podobnými
druhmi.
Na záver možno povedať, že sa nám dostáva do rúk hubársky sprievodca, s
ktorým bude radosť pracovať a ktorý významne uľahčí prácu všetkým mykológom,
ktorí potrebujú určovať veľké množstvo rozmanitých druhov húb. Veľmi výstižne to
vyjadrila Else C. Vellinga, redaktorka časopisu Mycotaxon:“Je to najlepší dostupný
hubársky sprievodca, mimoriadne užitočný nielen pre ľudí z Európy, ale z celého
sveta. Je to nádherný príklad toho, ako možno prezentovať bohatosť foriem tak, aby
určovanie bolo jednoduché a zábavné a zároveň ukázať huby v celej ich kráse a rozmanitosti.”

Autor: D. Ďuriška.
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Discinka žltohnedá, Discina parma, CHKO Dunajské luhy, Topoľové,
14. 4. 2018. Foto: L. Zíbarová, s. 7–11.
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Žezlovka, Polycephalomyces onorei, Kautman & Kautmanova, typ, Ekvádor,
Otongachi, horský dažďový prales, 1. 4. 2011.
Foto: M. Kozánek, s. 7–11.

Pichliačovka tmavnúca, Mucronela calva, Podunajská rovina,
PR Dunajské ostrovy, 8. 11. 2018. Foto: L. Zíbarová, s. 7–11.

