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Zdeněk Mor a ve c: 

Tulostoma hollosii sp. n. - npvý druh palečky 
v Československu. 

(Práce z katedry botaniky biologick é fakulty KU v Praze) 

Nejběžnějším evropským druhem rodu Tulostoma Per s. ze skupiny 
druhů s nepravidelným, roztrhaným ústím je Tulostoma fimbriatum Fr. Ovšem 
pojetí tohoto druhu je téměř u všech evropských i mimoevropských autorů 
různé. Někdy je považována za odlišný druh od T. granulosum, jindy zase 
jako pochybný druh je přiřazována do synonymiky T. granulosum. 
-Během mého studia břichatek se mi podařilo nalézti i několik položek 
z okruhu forem těchto „dvou" druhů a dovoluji si proto zde podati krátkou 
zprávu o pojetí a vymezení jednotlivých druhů. 

Tulostorna fimbriatum byla po prvé popsána Fri esem (1829). Popis je bohužel dosti 
kusý, nedostatečný; ze slov „ ... saltim duplo majora, stipes multo longior et robustior .. . " · 
(proti T. briimale Per s.) a z naleziště - „ . . . juxtalitora freti Oresund, Scaniae occidentalis " -
je sice velmi pravděpodobné, jaký druh měl autor na mysli, typ druhu však nyní neexistuje. 
Byl totiž poslán kolem roku 1900 z Fries o v a herbáře v Uppsale do Paříže k revisi a od této 
doby, bohužel, již n ebyl nalezen (Petr i 1904, L 1 o yd 1906, T h. C. E. Fries 1921), 
t~aže bylo po něm pátráno. 

V roce 1842 popsal Léve i 11 é z materiálu, sebraného D e m i do ff e m v jižním Rusku, 
druh Tulostoma granulosum, který ve své pozdější práci (1846) přeřazuje do r. Schizostoma. 
Pojetí tohoto druhu je u většiny autorů zcela správné. Kromě tohoto svého druhu L é v e i 11 é 
( 1846) uznává i Schizostoma ( Tulostoma) fimbriatum F r. za samostatnou jednotku; a zároveň. 
ještě popisuje nový druh Schizostoma B erteroanum z Chile, která je pravděpodobně jihoameric
kým vikarisujícím druhem k T. granulosum. 

Co r d a (1854) podává pod jménem Tulostomafimbriatum velmi dobrý popis i vyobrazení. 
druhu, který nyní běžně nazýváme T. granulosum. Po prvé zde podal i popis ústí, zejména přesný 
v německém textu „orificio conico, lacerato fimbriato" - „Der Mund desselben ist keglich und 
z ah ni g - gel ap p t." 

Winter (1884) i S c hr o t e r (1889) podávají ve svých kompilačních florách jen nedo
konalé popisy tohoto druhů pod jménem T. fimbriatum, při čemž S c h r o e t e r zařazuje do jeho 
synonymiky i T. brumalecx efile Alb. et S c h w. (1805). 

vV hite o v á (1901) popisuje ve svém zpracování severoamerických druhů r. Tulostoma 
několik druhů z tohoto okruhu. Druh 'J.l. campestre Morgan odpovídá popisem T. granulosum, 
je také obvykle řazen do synonymiky tohoto druhu, zdá se však, že se liší v některých mikrosko
pických detailech a je nejspíše typickým severoamerickým prvkem; údaje o jeho výskytu v Evropě 
(Z a blo c ki 1951) budou spočívati pravděpodobně v chybném určení. Pod jménem T . fimbriatum 
pak W h i t e o v á uvádí formu, též blízce pHbuznou 'J.l. granulosum. 

Petr i (1904) odděluje oba druhy na odlišnosti ústí a na tvaru kapilicia. T. fimbriatum 
v jeho pojetí má rozdřípené ústí a kapilicium má býti nerozpadavé, s ± dlouhými články, na konci 
rozšířenými a zploštělými. Naproti tomu ústí T. granulosum, jak jasně též vysvítá z jeho obrázku, 
je brvité, kapilicium snadno rozpadavé v jednotlivé články, které jsou na koncích jen nepatrně 
zvětšené a zakulacené. Brvité ústí však naprosto neodpovídá ani původnímu popisu T. granulosum 
ani žádným pozdějším interpretacím a tak P e t r i jediný se liš í v celkovém pojetí tohoto druhu. 

Ho 11 ó7°(1904) ve svém díle, které je poměrně velmi dobrým základem pro evropské, 
zejména pak stfodoevropské břichatky, uvádí dva dobré samostatné druhy, odlišené navzájem 



hlavně velikostí, barvou a utvářením ústí. T. granulosum představuje skutečně původní L é ve i 1-
1 é ů v druh, zatím co pod T. finibriatum Ho 11 ó s popisuje druh, dosud v literatuře neznámý. 

Později L 1 o yd (1906) podle sděleni Pat o u i 11 ar d a (in litt.) a T h. C. E. Fries 
(1921) na základě exemplářů T. fimbriatum, které nalezl G. M a 1 m e ve Švédsku, ukazuji na 
totožnost druhů, které popsali Fries i L éve i 11 é. Jako platné jméno potom podle zákona 
priority používají T .. fimbriatum .Fr i e R. Po nich i mnozí ostatní evropští autoři přejímají názor 
o totožnosti obou. Vzhledem k tomu však, že vznikají pochybnosti o původním druhu T. fimbria 
tmn, který je různě vykládán (nom en ambiguuni), b yl nedostatečně autorem popsán a typ není. 
možno nyní revidovati, an i n ebyl dříve skutečně kriti ck y zhodnocen, přijímají tito mykologové 
raději druhý n ázev, který je zcela j ednoznačný (A n d e r s s o n l 9ú0, E b e rl e 1954, E c k b 1 a d 
1951, Fa Y r e e t R n h 1 ó 1952). Tento názor plnč odpovídá i zásadám m ezin á rodního botanic
kého kodu a proto se jej i nadále přidržíme . 
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Obr. 1. n,) T.fimbriatum sensu Ho 11 o s - t'1 Rtí - mouth - ycThe. 
b) ,._J..1. granulosum L é v. - ústí -- mouth - ycT be . 
c) T. hollosii Mor. - řez plodnicí s vylomeným třeněm - section without a stem. 
rl ) T. hollosii Mor. - :foz celou plodnicí - section of receptacle. 
e) T. fimbriatum Fr. 
f) T. jimbriatum sen su II o 11 o R 

(a, b, f, ex Ho 11 o s, e -ex T h . C. ·~ .Fri es, c, d - orig.) 

V nové české literatu :ř'e se setkáváme se jménem T. fibriatum v díle J. Ve 1 e no v s k é ho 
(1922) české houby díl. IV- V., kde na str. 838 podává. opět jen kusý popis, avšak mysl ím, ŽA se 
skutečně jedná o druh T. fimbriatum Fr. t. j. T. granulosum L év. Další zpráva o palečkách 
Tulostoma byla od J. Šimr a (1 936), v které je uvedeno kompilační klíčové zpracováni čeledi 
palečkovitých - Tulostomaceae podle Ho 11 6 se. Uvádí zde oba druhy, t. j. jak T. firnbriatum, 
tak i T. granulosum, v poznámkách pak uvádí, že u nás byla sbírá.na pouze T. jimbriatum (s popi
sem podle Ho 11 ó se!), z:i'-ejmě podle údajů Ve 1 e no v s k é ho a z autopsie, zatím co 
T. granulosum nikoliv. Později ve svém článku Šimr (1938) oznamuje T. granulosum jako nový 
druh pro Cechy; na stejném místě se však i dočteme, že T. fimbriatum nebyla ještě u n ás sbí-
rá.na ( ! !). , 

Podobným způsobem se drží pojetí Ho 11 ó se i Moser (1953), aniž by kriticky zhodnotil 
skutečný sto.v. 

Ander s on (1950) a E c k b 1 ad (1951) udávají, že se zdá, že rozdíly obou druhů, jak 
je popisuje Ho 11 ó s, n emají žádné taxonomické hodnoty. Již při srovná.ni kreseb obou druhů 
(li o 11 6 s 1. c. Tab. XI. fig. 9- 11 a fig. 15- 16) však dojdeme k závěru, že jsou zde i značné 
h abituální rozdíly. Rozdílná je i struktura výtrusů. Též při srovnání jednotlivých položek, které 

35 



se shodují velmi dobře s popisy Ho 11 ó s e, jsem zjistil makro i mikroskopické rozdíly a proto 
je tfoba přiznati i tomuto druhu samostatnost. Zbývá však ještě rozhodnout, zda tento druh byl 
již popsán a jaké je tedy jeho jméno. Ho 11 ó s jako synonyma tohoto druhu uvádí T.fimbriatum 
sensu auct. nonnul„ Tylostoma Berteroanum L év. a Tylostoma poculatum White. Ho 11 ó s 
měl velmi široké pojetí druhů a často slučoval mnohé druhy jen na základě nedostatečných údajů 
literárních , což mu bylo již často vytýkáno, a to vidíme i u našeho případu. Srovnáním popisů 
těchto druhů i položek, vztahujících se k těmto jménům, uvidíme, že poslední druh je sice dosti 
příbuzný našemu druhu, avšak T. B erteroanuni, jak jsem se již zmínil dříve, patří' spíše k druhu 
T. granulosum a nepřipadá tak vůbec v úvahu. Kromě toho existuje ve světové literatuře ještě 
fada dalších popsaných druhů z velmi blízkého příbuzenstva této palečky. Žádná se však zcela 
neshoduje s hlavními podstatnými znaky našeho druhu. Pokládám proto tento druh za nový 
a nazývám jej podle zasloužilého maďarského badatele v oboru břichatek , Dr Laszló Ho 11 ó se, 
prvého, který tento druh n 'ašel a odd ělil , jako Tulostoma hollosii n. sp. 

Tulostoma holJosii M o r a v e c sp. n. 

P 1 od nice drobné, štíhlé, 17-27 mm vysoké. Ex oper i d i e bla
nitá, velmi tenká, uvnitř bělavá , vně černohnědá od přilehlých částeček hlíny . · 
Velmi dlouho vytrvává na endoperidii a tvoří obvykle dosti vysokou mističku. 
E n doper i d i e tenká, hladká, špinavě bělavá, někdy s nepatrným okrově 
hnědavým nádechem, stlačeně kulovitá , k vrcholu slabě kuželovitě vytažená, 
6- 10 mm v průměru, 6-9 mm vysoká. Ústí na vrcholu podélně popraskané 
až roztrhané, působící dojmem vláknité struktury, zřetelně odděleno od 
peridie slabou rýžkou , bělavě hnědavé , kuželovité. Límeček na spodu 
peridie je zřetelný, zoubkatý, bělavý. 

Třeň 7- 18 mm vysoký, 1,5-2,5 mm široký, po celé délce obvykle 
stejně silný , jen někdy na basi se rozšifojící v malý hlízkovitý útvar, z kterého 
vyrůstají obvykle tenké bílé myceliové provazce, zcela lysý, bez šupinek, 
vždy podél význačně jemně rýhován~ bělavý , ke spodu někdy poněkud tmavší 
až jemně hnědavý, nesnadno se vylamující od peridie, uvnitř dutý. · · 

Výtrusný prach světle rezavě okrový. Výtrusy jsou kulovité 
nebo někdy se stran stlačené, polygonální, medově žluté, pí·i menším zvětšení 
(až do 500 X ) téměř hladké, nebo jen nepatrně zdrsnělé , při použití olejové 
immerse je epispor dosti silný, na povrchu zdoben drobnými, hustě uspořáda
nými bradavkami, někdy s velmi kratičkou (asi 1 µ dlouhou) bezbarvou sto
P_!čkou, průměrná velikost výtrusů 5,84 X 5,6 µ, ko~sá však od 4,7 do 6,5 µ , 
(x ± 3. s~ = 5,84 µ ± 3. 0,046 µ , Sx = 0,324 µ; x + 3. s:x = 5,57 µ ± 3 X 
'/ 0,052 µ , Sx = 0,371 µ). Kap i 1 i c i um je bezbarvé, jen zřídka větvené , 
dosti silnostěnné, 4--7 µ široké, na konci tupě zakončené , neseptované. 

Na 1 e z i š tě typ u : na vyprahlých hlinitých půdách v puklinách 
vápencových skalnatých stepí, jižní exposice, v Prokopském údolí u Klukovic, 
jihozápadně od Prahy, 310 m n. m. 

Holotyp sbíral 3. října 1952 Z d. Mor a ve c a je uložen v kryptogamo
logickém herbáři katedry botaniky biologické fakulty KU v Praze (PRO). 

Ostatní položky druhu: na témže stanovišti dne 2. 10. 1951~ 2. 12. 1951. 
18. 5. 1952, 29. 12. 1952 a 28. 11. 1954. 

Cotypy jsou uložené v herbářích: Royal Botanic Garden, Kew, Eng
land (K), Musée Nationale d'Histoire Naturelle, Paris, France (P) , Institutionen 
for systematisk Botanik, Uppsala, Sverige (U). 

Carposomate exiguo, 17- 27 mm alto. Exoperidio membranaceo, tenuissimo, intus albes 
cente , extra fuscoatro, in endoperidium permanente et consuete altam patellam formante. 
Endoperidio tenui , glabro, sordide albescente, aliquando pallide fulvo , compresse globoso, 
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6- 10 mm lato, 6- 9 mm alto. Summum ore conico, perspicue a peridio tenui rimula separato, 
albofusco, discerpto , fibrillosam structuram simulante. Stipite aequali, raro in basi dilatato, 
glaberrimo, sine squamulis, semper longitudinaliter conspicucas et graciles rimas ferente, 
albescente, ad infimam partem aliquando obscuriore, non facile a peridio secernendo. 

Pulvis sporarum ferrugineo-ochraceo. Sporis globosis aut nonnumquam polygonalibus, 
melleo-fulvis, epispore, firmiore, in summa parte exiguis, dense ordinatis verrucis ornato, Capillitio 
hyalino, raro ramoso, laLeribus firmi s, 4-7 µ crasso, ad finum obtuso, non septato. 

Localita typi in npricis et humosis in sinuis saxorum calcem continentium desertorum , 
oxpositione meridionali, in valle „Prokopské údolí" dieta apud vicum Klukovice, qui ad meri 
cliem et occidentern ab urbe Praga situs est, 310 m s. m. 

Druh Tulostoma hollosii Mor. patří ke skupině paleček, které nyní zařa
zujeme, hlavně na základě L o n g o v ý c h prací, do sekce Poculata Po u
z ar et M o r a ve c, sect. nova*) 

Houby s blanitou exoperidií a vláknitým ústím, obvykle drobnějšího 
vzhledu. Většinou rostou na hlinitých půdách. 

b 

-, • 1 "----

' (' ' ' ,,,---' , \ 

Obr. 2. a) T. granulosuni L fi v. - výtrusy - spores - cnophl. 
b) T. lwllosii M o r . - výtrusy - spores - c nopbJ. 

] 

C') T. hollosii Mor. -- kapilicium - eapillitium - Hamrn1a~11.yM. 

Tulostoma, sect. Poculata Po u z ar et Mor a ve c sect. nova. Fungi exoperidio membra
naceo, ore fibrilloso, consuete specie minus exigua, qui maxima parte solo argillaceo inveniuntur. 
Typus: Tulostoma poculatum W h i t e 1901. 

Stanoviště našeho druhu, které se vyskytuje na vrcholu svahu, chráněné od severu malým 
borovým lesíkem, nám pfodstavuje velmi pěkný pHklad typického společenstva teplomilných 
stepních druhů hub. Z b!·ichatek (Gasteromycetes) zde byly ještě nalezeny: Disciseda bovista 
(K 1 v t z s c h) P. H e n n., Gastrosporium simplex M a t t., Geastrum campestre (M o r g.) 
Kam b 1 y et L ee, G. floriforme (Vitt.) O u n ., G. minimum S c h w. a Lycoperdon spadiceum 

*) Vnitřní taxonomické vztahy rodu Tulostoma Per s. budou podrobně objasněny 
v našem samostatném budoucím článku. 
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Per s. z lupenatých hub ( Agaricales) byly určeny: Clitopilopsis popinalis (Fr.) S in g., Crini
pellis stipitariu.s (Fr.) Pat., Deconica inq_uilina (Fr.) Rom a gn„ Marasmius anthocepool·us 
S a c c„ Melanoleuca rasilis (Fr.) S in g. a Tricholoma staněki Pi 1 á t. Ze rzi jsem sbíral druh 
Puccinia stipina Tran z s che 1 na Stipa capillata L. (det. Dr Zd. Urban). 

Závěrem ještě uvádím tabulku, kde vysvitnou nejnápadněji rozdíly mezi druhy ze sekce 
Poculata a zároveú i druhem dosud zaměúovaným, t. j. '1.1• granulosum. 

Došlo 1 7. III. 1955. 

Adresa autora: Z. Mor a ve c, Praha XII„ A. Letenské 16. 

Vysvčtlivky k tabulce č. VI. 

l. Tulostoma hollosii Mor. - holotypus . - 2. Tulostoma granHlositm L év. - 3. 'P. hollosii 
Mor. - cotypus. - 4. T. hollosii Mor. - holotypus. 
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Znak 

Exoperidie 

Endoperidie 

Ústí 

Třeň 

Výtrusy 

K apilicium 

Stanoviště 

Rozšífoní 

Srovnávací tabulka některýd1 druh ú r. 1'u lostoma Per s . 

T . granulosum L év. 

zrnitá 

hnědá 

ploché, hrubě roztr 
hané 

i 

robustní, až 5 cm dlou- 1
1 

hý, tmavě rezavohně
dý, pokryt hnědými , 
šupinami 

hrubě bradavčité 
5,4µ v 0 

bezbarvé, zřídka pře-
hrádkovan é, 
nezduřelé 

převážně psammofilní 
prvek 

Evropa 

T . lwllosii :Mor. 

blánovitá 

bělavá 

ku želovité, vláknité 

drobný, max. 2 cm 
dlouhý, bělavý, lysý, 
jemně podél rýhovaný 

zdrsnělé až tečkované, 
5,7 µv 0 

bezbarvé, nepřehrád -
kovan é 

na hlinitém, vápen co-
vém podkladu 

Evropa 

'1'. poculatuni vVhite 

blán ovitá 

hnědavá (tilleul buff) 

j emně zdvižen é, 
vláknité 

I 

T. strťaturn Cunn. 

bláno vitá 

bledě tříslově hnědá 
nebo špinavě bělavá 

kuželovité, vláknité 

až 3 cm dlouhé, často li větší, 2- 6 cm dlouhý, 
nahoře rýhovaný, bledě tříslově hnědý, 
bílý (za čerstva) až rýhovaný 
světle či dřevově 
hnědý 

hladké až bradavčité, rýhované v podobě 
krátce stopkaté, poledníků, 4-6 f-t v 0 
4,2- 6/t v 0 

bezbarvé, přehrádko- bezbarvé, zřídka pře-
vané, slabě zduřelé hrádkované, slabě 

zduřelé 

v písku pustin a pouští -

Severní Amerika , Severní a J ižní Arne-
Australie rika, Australie 

T. parvissimum Long 
et Ahmad 

bláno vitá 

bílá 

jemně zdvižené, neur
čité, beze stop 
po vláknech 

štíhlý, 17 mm dlouhý, 
bílý až dřevově hnědý, 
hladký nebo jen slabě 
rýhovaný 

zřetelně ostnité, 
4,2--5,4 ,, v 0 

bezbarvé, Hdce pře-
hrádk ované, nezduřelé 

v hlinitých půdách, 
v polopouštích 

Asie (Indie) 



3 .u. M o p a B e u: 

Tulost oma hollosii M o r . sp. n. - HOBbIŘ nu.u racTepoMu~eToB 
B qexocJIOBaKUH 

ABTop paccMaTpHBaeT B3rJU1)J.bI npep;mecTByrou~IIx H coBpeMeHHbIX MHKO
noroB Ha BII.U T. fimbriatum R granulosum, a TamKe o6parr~aeT BHIIMamrn 
Ha :HX pacrrpocrpaRemrn lI rrpHXO)J,lIT R Hlilf\8CJI8AYIOIIWM BbIBOAaM: 

1) T. fimbriatum Fr. n T. granulosum Lév. HBJIHIOTCH CIIHOHIIMaMH, 
XOTH MHOrJie aBTOphl pa3JIHlJaIOT HX OAHH OT p;pyroro no npH3HaKaM, OCHO
JJaHHbIM Ha napbHponaHmL Bmip;y Toro, lJTO T. fimbriatum om1caH no pa3HOMY 
II onpe)J,eJilITb ero TRII ceií~rnc H8B03MOfHHO, TaR RaR 6bIJI yTepHH, aBTOp 
ClJHTaeT ero 3a <momen ambiguum» H p:yMaeT, 11To npaBHJihHee 6yAeT na3i,rnaTh 
ero T. granulosum Lév. 

2) AnTop npe)l.nonoraeT, lJTO Hei-wTopi,re BMALI, ROTophre cqIITaIOTCH CHHo
HHMaMn o60llX BII,UOB, HBJifIIOTCH no nceii BepOHTHOCTH BJIRapH3YIOITTIIMliC.fl 
BH,UaMJ1. Tait, aa npHMep, T. Berteroanum Lév. 10nrnoaMep1maBCHIIMr 
a T. campestre M o r g. ceBepoaMep1utaHCKHM n11p;aMH. 

3) M1mpoc1wnJiqecm1M nccneAoBaHIIHM OT,UeJibHhIX BIIAOB i-rno6xoAJIMO 
y.uemITh 6onhmee BHIIMaHIIe, t.IeM :no .uenanoch p;o CIIX uop. AnTop noRa He 
C'lllTaeT pernaiomHM npn pasrpaHHlJ8H11ll OT,UeJibHbIX BH)_(OB MlIRpo-npmrnaKa 
HaIIIIJIJlllIVIH' npHBe,UeHHhie IleTpHeM (P e t r i 1904). 

4) BHA, KOTOphlií omrnan 11 Hap.rrcoBaJI foJIJIOlll (H o l l o s, 1 ~04) non 
Ha3BaHlieM T. fimbriat um HBJUieTCH HOBhlM BIIAOM, KOTOphlŘ Mhl emerO)J,HO 
HaXO.UHM B 0Rp8CTHOCTHX Il parn:; aBTOp IIpIIBO,ll.HT ero IIOA Ha3BaHll8M 

Tulostoma hollosii M o r a ve c sp. n. 

fIJIO]J;OBbie reJia Memme' BblCOTa RX 17-2? MM. 8K8onepR;r:n1tt TIJieHO"llHblH' TOHKHÍÍ , 
cttapyam '-IepHOHOpliqHeBbifi, BHyrptt 6eJioBaThiií, olleHb AOJHO ocTaeTcH Ha an.u;orrepHARH 
H o6paayeT AOBOJihHO BhlCOIHle qawellKlI. 8HAOIIepHAHfi TOHlUIŘ, rJia]J;I-mfi, rp.fI3Ho6enonarblŘ, 
11HOr.u;a c He3Ha'-!HTeJibHbIM oXpOBO·HOpli'-IHeBbIM OTTeHI<oM, c]J;aBJieH l\0Hycoo6pa3HO, R Bep
xywHe He3Hai:.mreJihHO 6yJIOBli]J;HO BbITHHYT, 6-10 MM B ]J;ftaMeTpe, BhICOTOit 6-9 MM. 
'YcTRU.bI HaBepxy 6yJIOBli]J;Hble' .fICHO OTT]J;eJieirnhie OT rrepRARH TOHHHM IlOHCHOM, no )l.Jll{II8 
pacTpecmrna10m;necR: H ]J;ame nopBaHHhie' RMeIOT BH]l; BOJIOKHHCTOit CTpYRTYpbI. BopOTHHt.Iel\ 
nn11ay nepHAIHI aaMeTHbifi:, ay6t.J.aThrit, 6eJionaThiit. HomHa ?-18 MM ]J;JIHttoit, ToJiu_~Hnoi:t 
1,5-2 ,5 MM, Rttor]J;a B 6a3RH pacumpHercrr, ronaH, 6ea '-lewyeR, 6enonararr, CHR3Y ueMHoro 
Ter.mee - cneTJIOHOpHllHeBaH. CnopoBarr IlhIJih cBerJiaH pmano-oxpoaoro u.sera. Hami.JI~ 
JI Hi.Viit 6eC1'BeTHhIÍÍ' Ol.JeHb pe]l;HO pa3BeTBJieHHblfi' O]J;HHaRoBoH TOJIIUl1.HbI' D ]l;HaMerpe np11.6JI. 
4- ? µ, I-<otteu. Tynott, 6ea rreperopo.ri;o1c CrropbI Kpyrnhrn HJIR tteMnoro c]J;aBJieHHhle, rromuo 
HaJihHbie, arnJITO·Men;oaoro u.neTa; TOJICTblif an11cnop, na ero nonepxnocr11 naxo)l,HTCll 
MeJI1me, rycro nocaarnHHhie 6opo.u;aaot.JKR, mrnrp;a c KOpOTHllM nrnJIHHHbIM cTC pHrl\'iaroM. 

MecroHaxom.ri;eHRe nrna: Ha rrepecywenHhIX rJIHHHCTLtX noi:.max, na irnsecTHODOM 
OCHODaHHH, B Ilpol<OTICROtt .u;omtue D0 3Jie KJiy1<oBl1U., Ha 10roaarra]J; OT Ilpartt , 300 M Ha)l. 
yposneM MopH. I'oJIOTHil Haxo;n,RTC.FI n r ep6ap11H Bora1-rnt.Jeowro

0

MIICTHTyTa lfapJiona ym1-
BepcHTera n IIpare (PRC). 
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Z. Moravec: 

Tulostoma hollosii M o r. sp. n. ~ a new species of puff-balls in Czechoslovakia 

The author analyses the views of several earlier and contemporary 
mycologists on the conception of some species of the genus Tulostoma , at the 
same time he considers a.lso their distribution and arrives at the following 
conclusion: 

1. Tulostoma fimbriatum Fr. and T. granulos·um Lév. are synonyms, 
though many authors distinguish them from each other, usually on the basis 
of characters lying within the range of variability. As, however, T. fimbriat'ltm 
is very differently interpret ed and as the type cannot now be evaluated as it 
has been lost, he regards it as a „nomen ambiguum" and proposes as correct 
name Tulostoma granulosum Léve i 11 é. 

2. Some species placed among the synonyms of the two species the author 
regards as probably vicariating species, as e. g. the South American species 
T . berteroanum Lév. and the North American species T. carripestre Mor g. 

3. Though greater attention has to be paid to microscopic findings in the 
different species than has been done hitherto, the microcharacters of the 
capillitium given by P e tr i (1904) cannot be regarded as decisive for the 
present in defining the different species. 

4. The species described and figured by H o 11 ó s (1904) under the name 
T. fimbriatum represents a new species which author finds every year in the 
vicinity of Prague and describes as Tulostoma hollosii Mor a ve c sp. n. 

Receptacles small, 17-27 mm high. Exoperidium membranous, thin, blackish brown 
outside, whitish inside, persisting very long on the endoperidium, and usually forming a rather 
high cup. Endoperidium thin, smooth, dirty whitish, sometimes with a faint ochraceous tinge, 
depressed globose, towards the apex slightly conically ext ended , 6- 10 mm in diameter, 6- 9 mm 
high. Mouth at the apex conical, distinctly separated from the peridium by a faint groove, longitu
dinally cracked, giving the impression of a fibrillose structure. Collar on the underside of the 
peridium distinct, crenulate, whitish. Stem 7- lSmm long, 1,5-2,5 mm thick,sometimes expand
ing at the base, glabrous, whitish, without squamae, towards the base somewhat darker- finely 
brownish. Spore mass light rusty ochraceous. Capillitiuro hyaline, only rarely ramified, with 
rather thick walls, 4-7 /..l in diam„ bluntly terminated at the end, unseptate. Spores globular or 
slightly depressed, polygonal , honey yellow, epispote strong, decorated on the surface with 
minu te, closely arranged verrucae, sometimes with a short hyaline pedicel , 4,7- 6,5 µin diam. 

T ype locality: On parched loamy soi ls on a limestone substratum, in the Prokop Valley 
at Klukovice, southwest of Prague, 310 m above sea level , with interesting association of xero 
therme fungi, the list is given in the Czech t ext. 

Holotypus, collected 3rcl Oct. 1952 Zd. Mora vec, is deposited in the herbarium of the Botan
i.cal Departement of Charles University, Prague, Co-types are deposit ed in H erbarium Royal 
Botanic Garden , Kew, England (K) , Musée Nationale d'Histoire Naturelle, Paris, France (P) , 
Institutionen for systematisk Botan ik , Uppsala, Sverige (U). 

'l'his species belongs into the section Poculata Po u z ar et M <;> r a v e c, sect. nova, 
including the spec ies with membranous exoperidium, fibrillose mouth, usually growing on 
('lay-soils. 
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Z. M o r a ve e: Tulostoma hollosii sp. n. 
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