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c/Studium jemných struktur spor nebo askoapikálního
aparátu, které odhaluje použiti mikrochemických reakcí/amyloidita, dextrinoidita, cyanofilie/ i studium submikrosko pické stavby přehrádek, jimiž se liší zástupci houbových
tříd a konečně analýza odchylného chemismu buněčných stěn
od základní kombinace chitin-3 glukan u tříd Ascomycetes a
Basidiomycetes od tříd Zygomycetes a Endomycete% si vynu tilo pronikavé změny v hodnocení v rozmezí čeled-třída.
Studium pokračuje,další podklady pro hodnocení se hromadí,
takže dosud nebylo dosaženo relativního ustálení taxonomické interpretace, zejména když každý vynikající mykcrLog dnes
už může důvěrně poznat jen větší či menší část houbových
organismů, kde je odborníkem. Proto např.pro nlizovky je
směrodatnější kapacitou Alexopoulos, pro řád Agaricales byl
Singer a nikoli obráceně.
d/Fylogenetická interpretace hierarchie vyšších taxonů
/tj.i bez přínosu nových studií v dřívějších bodech jmenova
ných/ .
Jako vyšší rostliny měly sv£ bezkorunné,prosto- a srostloplátečné,donedávna i své kapradorosty a nahosemenné, které
se ukázaly' fylogenetieky heterogenní, tak i houby měly své
řády Thelephorales,Hydnales a Polyporales, které měly své
dobové opodstatnění. Je,pravda,že i posloupnost do jisté.mí
ry fylogenetických stupňů naznačovala i přibližný směr vývo
je. Systém byl i snáze zapamatovatelný, didakticky stravitel
nější a praktičtější, řýlogenetický systém vyšších taxonů
však vyžaduje odhalení fylogenetických linií, takže se proje
vuje změnou horizontálního pojímání taxonů ve vertikální.
K tomu přistoupí nutně i náplně vyšších ^axonů včetně změn
nomenklatorických zejména v rozmezí čeled - řád, kde je jmé
no vázáno na příslušný nomenklatorický typ. Hády Polyporales,
Hysteriales nebo Sphaeriales existují dále,ale s docela jinou
náplní, naopak řád Aphyllophorales,do něhož patří většina hub
lidově označovaných jako choroše a jim podobné,se nazývá PorialeSji když i zde je pravděpodobná další změna v důsledku
typifikace. Hierarchií nadrodových taxonů můžeme dobře vyjád
řit příbuznost i izolovanost. Někdy svádí pragmatický přístup
členit početnou skupinu více a nepočetnou m4ně.Tříd8 Hypho chytriomycota byla oddělována jen jako čeled řádu Chytridiales,i když už byla známa odchylná stavba zoospor a odlišný
chemismus buněčné stěny /celulóza + chitin/.
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Ještě komičtější situace nestane, srovnáme-li pojetí
nepř.diference řádů u různých organismů v pracích vyšlých
přibližně ve stejné době:Primuleles - Plumbaginsles/Novák/,
Ghytridiales - Hypochytrieles/Cejp/,Eubacteriales - Actinonycctsles - Virales. /Bergey/ - bez komentáře.
0 klasifikačních kritériích pro vyšší jednotky v roz
mezí čeleď - třída jsem se zmínil, pokusím se charakteri
zovat jen kriteria pro hodnotu třídy, poněvadž pro čeled
a řád jsou velice různé u různých skupin hub. Jako třídu
označují mykologové obvykle samostatnou vývojovou větev
v rámci téhož odděleni,v níž jsou shodné jen hlavní morfologické,chemické,cytologické a zásadní znaky, která ji
odlišují od jiných tříd téhož oddělení. V členitějších
skupinách je možno vytvořit ještě další jednotky vlože ním / nopr.podtřídy a nadřády v systému Ubriszsy et VftrBs
1966/, i když z fylogenetického hlediska jsou velmi vý
znamné a nikoli pomocné.
Postup budování systému vyšších taxonů je dvousměrný,
zdola i shora.Zdola od druhu nahoru sdružováním příbuz ných taxonů až po třídu,ale též od vytvořeného zastřešení
společnou dohodou směrem dolů od říše k třídě, kde končí
zásahy pracovníků jiných oborů. Podle mého názoru by se
mčli vyjádřit taxonomové jiných skupin botaniky i k tří
dám,eby si v diskusi uvědomili specialisté v jednotlivých
skupinách, že dům v různých částech o různě vysokých stě
nách nelze jednoduše zastřešit a aby sami napomohli k do
sažení dohody ve prospěch cel ového řešení.*
Byl jsem požádán,abych aktualizoval tématiku připoje
ním dodatečných poznámek k názorům na nejvyšši jednotky
od sepsání referátů. Kritika inflace organismálních říší
vedla její přívržence,jako byl dříve např.Jeffrey /1971/,
k návrhu "kompromisního" řešení mezi směrem Whittakero .'ým /7/hittaker 1969,Whittaker et Margulis 1978/ a zastán
ci mnoha monofyletických říší/např.Leedele 1974, Edv/ards
1976/.Jeho kompromisní návrh/Jeffrey 1982/ nebude asi při
jatelný nikomu. Houbové organismy jsou rozptýleny v říši
rostlin,a to v podříších Protistobionta /Plasmodiophoromycota,Myxomycote/ a Chromobionta /třída Oomycetes v rám
ci oddělení Chromophyta,kromě toho ještě "Hypochytridiomycota" = Hyphochytriomycota !!/ a většina v samostatné
říši Mycobionta. Vyšší rostliny jsou v tomto systému jen
pododdělením,krytosemenné rostliny jen třídou,zatímco u
zbytku hub jsou za samostatná oddělení pokládána Zygomycota,Ascomycote,3asidioraycota. Říši rostlin definuje ja
ko "paraphyletic basal group of eukaryontes,definable
only in terms of not being animsls or fungi".Obdobně ge
niální je charakteristika podříše Protistobionta /p.140/,
že to jsou organismy říše rostlinné, které nemají kombi
naci znaků ruduch,zelených a barevných řas /řadí mezi ně
např.Porifera,Trichomonadophyta,Euglenophyta a také Myxomycota/. Již z těchto ukázek je zřejmá nevyváženost Jeffreyova systému,uznávající pouze znaky na buněčné úrovni,
především nebo téměř výlučně jen biochemické. Rozlišuje
"houby" a "rostliny" především na základě odlišné biosyntázy lysinu.pochopitelně rozbíjí pojem hub v širším slova
‘ Předneseno na senjináři "Klasifikační jednotky v idiotaxonomii",pořádaném Cs.botanickou společností v Praze dne

1.XII.1978.
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smyslu moderních mykologických příruček a jeho rostliny jsou
jen odpadkový koš.
Jiné nové třídění jednotně koncipované rostlinné říše
přináší Pearson/1933/; uznává 3 linie fylogeneze rostlin :
a/ linii červenou bez bičíků/sinice,ruduchy,vlastní houby/,
b/ linii hnědou /obrněnky,hlenky,bicíkaté houby,Chromophyta/ s nestejnými bičíky a konečně c/ linii zelenou s izokaryontními bičíky /kránoočka,želené řasy/. I zde byly houby
roztrženy do 2 odlišných vývojových linií a jejich zbytky
hodnoceny jako oddělení.
Konečně má svou renezanci i stará hypotéza společného
původu ruduch a vlastních hub /Ascymycetes + Basidiomyce tes/ po zjištění dalších shod. Zmiňují se o ní např. Urban
et Kalina /1980:395/ nebo Bresinsky et Mttller /1977/ a Ehrendorfer /1983/: askogon s trichogynem -karpogon,askog$nní hyfy-karpqsporofyt, absence jakýchkoli bičíkatých spor
nebo gamet,póry v přehrádkách, u obou skupin pseudoparen chym a plektenchym,obdoba chemické stavby glykog^nu hub s
floridecvým škrobem ruduch,rezervní látka trehaloza. Paleontologické nálezy jsou prý v rozporu s touto hypotézou;
opak je pravdou:ruduchy nejsou známy později než houby/až
od permu/,ale podle Něméjce/1959/ dříve, s jistotou od or
doviku/ ne gasné zbytky již v středním kambriu/. Naopak pří
mé odvozování hub z bičíkatě linie chytridlomycetů ¡má přes
velké obdoby i závažné rozdíly.
Stoprocentně rozlišit všechny konvergence morfologické,biochemická,ekologické od vývojových souvislostí dnes
dosud neumíme,nemáme-li možnost se opřít o přímé paleontologické doklady. Zajisté jsou konvergence morfologické a
ekologické; z biochemických se naproti torny uznávaly jen
ty nejkřiklavější:chitin hub a hmyzu,celulóza rostlin a
tunicin pláštěnců. Také chemické znaky musí být v korelaci
se znaky ostatními;jestliže nejsou,nemohou být příslušné
skupiny hodnoceny příliš vysoko/např.asimilační produkt
škrob a inuiin u rostlin/. Jistě významný znak -přítomnost
chitinu v buněčných stěnách hub- mechanickým vyřazením
"nechitinových" heterotrofů mezi rostliny není komplexním
řešením. Ghitin byl prokázán i v buněčné stěně spor třídy
Plasmodiophoromycetes a k oomycetům přiřazované třídě Hyphochytriomycetes;naopak např.u třídy Trichoraycetes nebyl
z jištěn.Další příspěvek k opatrnějšímu hodnocení chemických
znalců napsal Bresinky /1977/. Je správná rozbíjet pojem
hub,jak to činí Jeffrey a někteří další autořiíDomnívám se,
že nikoli.
Mykologické příručky a vysokoškolské učebnice se větši
nou nechtějí v tomto chaosu názorů zcela protichůdných
"ukvapit" a jít jednostranným "originálním"' směrem. Jen je- •
diná /přebírající V/hittakerův ekologický model říší/,a to
Alexopoulos et Aims/1979/,přebírá starý široký pojem hub
jako říši Tvtyceteae. Ostatní vysokoškolské učebnice a příruč
ky zůstávají u tradičního řazení hub do rostlinné říše.Do
slove se zbláznile jen nová čs.učebnice pro gymnázia /Leno
chové. et al,1934/,v níž autor mykologické stati hlenky zcela
vynechal,aby koncepci nekomplikovaly,oomycety zařadil do
rostlinné říše,ostatní považuje za říši hub.Jak je právě v
mykologii ns výši,lze si udělat obrázek snadno: výjimku somatogamie u rodu tlorchella povýšil na princip rozmnožování
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vřeckovýtrusých hub /oni slovo o eskogonu,antheridiu,ssko.genních hýfách!/,u peronospor si plete jádro nebo zoosporu
s pohyblivou somčí gametou !!!,zcela zatemnil pojmy rozmno
žování /oogamie = geaetangiogamie
atd.Toto se učí dnes
děti z mykologie na našich gymnáziích !
Co říci závěrem? Osobně soudím,že není zdravé se ukvepovht ihned s vynořením nějaké nové hypotézy nebo jednotli vých zjištění, které nejsou samy o sobě schopny vytvořit
rozumnou novou syntézu vhodnou pro širší veřejnost,rozbít
ve světě přijímané systémy rostlinné říše. Je jasně,že hou
by v nich mají izolované významné postaveni. Je nějaká
cesta,která, by čelila inflaci pojmů říši? Je to např.didak
tické vřazení organizačních typů mezi říší a oddělení, kde
je monofyletický princip předpokladem. Do téhož organizač ního typu /Algae,Fungi,Smbryophyts/ řadí Bresinsky et Ebrendorfer/ 1983/ organismy,které si v hlavních znacích vnějších
/morfologických/ i vnitřních /anatomických a cytologických/
odpovídáji,ale nemusí být bezpodmínečně monofyletického pů
vodu.
To je patrně nejrozumnější řešení zejména pro učebnice,
příručky a encyklopedická díla. Zdůvodněné hypotézy by se
měly publikovat v odborné literatuře pro "zasvěcené". Roz
hodně j.e chybné a mykologii přinášející medvědí službu vy
dávat v středoškolské učebnici hypotézu za obecně přijatý
fylogenetieký názor.
L i t e r a t u r a
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Z a j í m a v é druhy naší m ykoflóry

Poznámky
Josef

k h ř i b u c i z o p a s n é m u _________________________

5 u t a r a

Hřib cizopssný /Xerocomus parasiticus/ patří nesporně
mezi zajímavé druhy naší mykoflory. Tento hřib, připomína
jící svým vzhledem malý hřib plstnatý /X.subtomentosus/,je
zvláštní zejména svým perazitickým způsobem života na pestercích /Sclaroderma/. Makroskopické znaky druhu X.parasi
ticus byly již mnohokrát detailně popsány různými autory
/viz nspř.Singer 1965,'Watling 1970,Pilát et Dermek 1974 aj/.
Dost neúplně vsak bývají v popisech tohoto druhu uváděny
některé mikroznaky, o kterých bych oe chtěl zmínit v tomto
krátkém příspěvku.
Mikroskopický popis druhu Xerocomus parasiticus/Bull.:
Fr./ Quél. :
Výtrusy hladké, 12,5 - 18 x 4 - 5,5 jim,v čelním pohle
du elipsoidně vřetenité,z profilu téměř vřetenité,s malou
suprahilární depresí.
Trama hymenoforu je spíše boletoidní než phyllqporoidní. Mediostratum zhruba 10 - 30 jim tlusté,negelatinozní,
s hustě uspořádanými hyfsmi,dobře odl^šitelné od laterálníh> strate. Lsterálni stratům gelatinozní, 40 -100 jun tlus
té,s divergentními,/ 4/ 6-14/18/ jim širokými hyfami,které
jsou volně uspořádané a od sebe vzdálené.Subhymenium / 10/
15-20/25/ jun tlusté,buněčného vzhledu- Hymenium /20/25-35/40/
jim tlusté. Basidie většinou čtyřvýtrusé,30-42/47/x 8,5-13>im
velké. Pleurocystidy roztroušené,vřetenité nebo lahvicovité,
v NH4 OIT téměř hyalinní,50-72 x 9-13 jun. Cheilocystidy hojné,
vřeter.ité,břichaté se zobákovitým výrůstkem nebo lahvicovi
té, 40-84 x 10-15/19/ jim.
Pokožka klobouku je tvořena částečně polehlým tricho dermem se spletenými,vláknitými hafymi,4-?2/9/ jim širokými,
tenko- a hladkostěnnými,negeletinozriími. Olánky trichodermových hyf mají protáhle válcovitý tvar,jen ojedinělí kon-^
cové buňky jsou poněkud kyjovitě nebo psličkovitě ztluštělé,
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Xerocomus parasiticus: a-plodQice parazitující na pest
řící /Scleroderma citrinum/,JS 2108; b-fragment ijymenia,
JS 2088; c-tr^chodermovd hyfy pokožky klobouku,JS 2090;
d - výtrusy,JS 2088 a 2090. - Kreslil J.Sutara.
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dosahující až 12 jim šířky.Obsah pokožkových hyf je disperz
ní, vzácně ež jemně granulární,bez nápadnějšího pigmentu, v
Mclzerově činidle žlutavý nebo světle hnědožlutý.
Trama klobouku nepravidelně spletená z hyf 4-16 jam širo
kých.Trama třeně je kompaktnější,uspořádaná z hyf 4-24 jsa
širokých,víceméně rovnoběžných s podélnou osou třeně.Přezky
nebyly pozorovány.
Studovaný materiál
S ER "Borkov ická blata u„Soběslavi,13.IX.1982,leg.F.Kotlaba, JS 2088-2092. - Třeboňsko¿hráz rybníka u obce Klec,
17.IX.1982,leg.B.Aubrecht,JS 2108,2109. - SPR "Červené blá
to" ,15.IX.1932,leg.J.Kuthan et Z.Hájek,JS 2106. - Jindřicho
hradecko, poblíž rybníka "Velká Holná",24.VIII.1983,leg.P.Fejes,JS 230X. - Na břehu "Máchova jezera",IX.1985,leg.Ch.
Cljristor, JS 3.115. /Pozn. :V textu jsou použity tyto zkratky:
JS = herb.J.Sutaraj SPR- státní přírodní rezervace/.
Po z n á m k y
Některé mikroskopické znaky hřibu cizopasného naznačují,
že tento druh není tak blízce příbuzný s druhem X.subtomentosus,jak by se mohlo zdát na první pohled. Např.pokožka
klobouku těchto dvou druhů je dost odlišná. U druhu X.parasi
ticus je tvořena jednoduchou vrstvou. Na rozdíl od toho, u
druhu X.subtomentosus je pod vrchní,světle plstnatou vrst
vou ještě přítomna tmavěji pigmentovaná subkutikulární vrst
va. Hyfy této subkutikulární vrstvy jsou hnědě inkrustovány.
Tato inkrustace je dobře patrná např.v Melzerově činidle.
Některá jiná pozorovací media /NFT^OHjKOH apod./ však tuto
inkrustaci rozpouštějí a proto se k pozorování této pigmen
tace nehodí. Rozdíl v barevném rozvrstvení pokožky obou vý
še zmíněných druhů je tak velký,že je viditelný i makrosko
picky. Snadno se dá demonstrovat např.na skalpu provedeném
na povrchu klobouku.
Rozdílná je rovněž šířka trichodermových hyf. U druhu
X.parasiticus jsou hyfy pokožky klobouku široké 4-8/9/ jom.
U druhu X.subtomentosus jsou mnohem širší,měřící/6/8-17/20/
jum.
Zřetelný rozdíl je také v uspořádání tramy hymenoforu.i
Druh X.subtomentosus má pravou phylloporoidní tramu. Na dru-t.
hé straně,tramu druhu X.parasiticus je možno ,přiřadit spíše
k boletoidnímu typu,i přesto,že její gelatinoznost není tak
markantní jako u některých zástupců rodu Boletus sensu str.
Boletoidr.í uspořádání tramy je v určitém rozporu s umístě
ním druhu X.parasiticus v rodě Xerocomus. Tato otázka bude
nepochybně vyžadovat ještě další studium.
L i t e r a t u r a
Pilát A.et Dermek A./1974/: Hríbovité huby.191 p.,103 t.,
Bratislava.
Singer R./1965/:Díe RBhrlinge-I.Pilze Mitteleuropas 5:1-131.
Watling R./1970/:Boletaceae.Gomphidiaceae.Paxillaceae.-In:
Henderson,Orton et Watling:Fungus flora agarics end bo„ leti 1:1-125.
J.Sutare: Notes to Xerocomus parasiticus /Bull.:Fr./ Quél.
A description of microscopical features of Xerocomus
parasiticus is given. Some differences between the species
Xerocomus parasiticus and Xerocomus subtomentosus are dis
cussed.
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Rez na jalovci-Gymnosporanoiutn clavariaeforme(Jacq.)DC. __
Zdeněk
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Výzkum garazitických hub v Cechách neQÍ zdaleka
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jen
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Gymnosporangium
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clavariaeforme/Jacq./
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sice
& -vff.ý) \ % [ f \
popsána v
Bubákově
___ Vir V
základním díle, jistě
«W w 2
'{/
však nebude na škodu,
f
j 1
uvedu—li krátký popis.
/J?p/L^ , /
Předem nutno vysvět ¿r'— l-Mf/ífíA/ f/ A y
lit,že je to rez dvou( ’£ j¡zJM-^sěL.-■—
bý t ná/he teroecická/,
'< J W
tj.že vytváří prvou
fa
vývojovou fázi
na
\ř \
některých zástupcích
'
podčeledi jablonoviy/t)
tých,kdežto druhá,tvalj
rově zcela odlišná fá/
se téže houby se vyví
jí
jí na j8 lovci /Junipe|
rus communis/.Na jaře,
v dubnu a květnu,
na
jdeme jalovce,je jichž
větvičky a větve jsou protáhlé zduřelé/viz obr./.
Z těchto
zduřenin vynikají světle červenooranžové dlouhé,váleovité ,
stužkovité jazyky,které sestávají z množství dvoubuněčných
výtrusů,dlouze protáhlých, 50-80 |im dlouhých a 15-20 jum ši
rokých. Jsou to teliospory neboli zimní výtrusy. Tyto výtru
sy klíčí krátkými vlákny,která odškreují nepatrné sekundární
výtrusy-sporidie.Ty jsou roznášeny větrem a dostanou-li se
např.na hloh,klíčí a infikují mladá pletiva větviček nebo
plodů.Nakažená pletiva naduří a později/červen,červenec/
jsou celá poseta drobounkými válcovitými pohárky, až dolů
roztřepenými. Jsou to aecia,uvnitř kterých jsou v tisících
odškrcovány aeciospory/jarní výtrusy/ 26-33 Jim dlouhé s 2225 Jim široké,které opět jsou roznášeny větrem.Padnou-li za
příhodných podmínek na jalovec,vytváře jí nové infekce.Dovo
lím si nyní blíže vysvětlit, proč u této houby se jarní vý
trusy objevují později než zimní.
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Většina našich dvoubytných rzí vytváří zimní výtrusy v
létě a na podzim.Výtrusy nejsou ve většině případech ihned
klíčivé a musí přezimovat.Teprve na jaře klíčí,vznikájí sporidie,ty infikují hostitele,tekže od konce dubna možno po zorovat jako první fázi aecia. Aecia dávají vznik,nakazí-li
příslušného druhého hostitele,letním výtrusům /urediosporám/
a ještě později vznikají zimní výtrusy.Gymnosporangium clavariaeforme se od Vylíčeného schématu liší v tom,že zimní
výtrusy jsou vytvářeny t e p r v e
na jaře místo na pod zim. Proto teliospory se objevují z d á n l i v ě
jako jar
ní fáze.
Jak bylo„již řečenovG.clavarieefořme parazituje na něk
terých jablonovitých.V CSR bylo dosud nalezeno na následují
cích: hloh jednosemenný/Crataegus monogyna/ a hloh ostrotrnný/C.oxyacantha/.Dále jeřáby:břek a ptačí/Sorbus torminalis
a S.aucuparie/.Též na kdouli podlouhlé/Cydonia vulgeris/bylo jednou sebráno.Zatímco na Slovensku a na Moravě byly sbí
rány též výtrusy zimní na Juniperus communis,v C e c h á c h
byla tato fáze sebrána„po p r v é
prof.dr.Emilem Hadačem,
členem korespondentem CSAV,u Opolence /blíže Kašperských Hor/
ve výši 650 m n.m.dne 15.IV.1953.Od té doby je tento druh
rzi udáván na Juniperus communis z dalších 2 lokalit u Plz
ně /Sofron J.jZpravod.západočes.Poboč.CSBS,1966,4:2-3/. Bez
drobnohledného rozboru však není jisté,zda se jedná právě o
popisovaný druh. Kromě toho J.Sofroq /l.c./ se mýlí:Gymnosporangium clavariaefořme sbíral v Cechách na Juniperus com
munis skutečně poprvé E.Hadač.
Je' známo,že podhoubí v jalovci dovede přezimovat,to zna
mená, že houba nepotřebuje druhého hostitele a každoročně vy
tváří z přezimovaného podhoubí nové teliospory. Otázka však
je,proč již dávno byla aecia několikráte v Cechách sbírána,
zatímco napadený jalovec byl objeven teprve v r.1953.
Věc by se snad dala vysvětlit mimo jiné tím,že i podhou
bí na hlohu je schopno přezimovat v pupenech,tak jak bylo
pozorováno v Itálii na C.oxyacantha/Montemartini 1925/. Je
vhodným úkolem pro mladé mykology,aby věnovali této rzi na
jablqnovitých pozornost a zjistili,zda podobný jev nastává
i v CSSR.Při pozorování vždy materiál sebereme a mikrosko
picky vyšetříme,^da se nejedná o jiný druh r.GymnospoJjan gium,které se v Československu vyskytuji jak na jablonovitých,tak na jalovci.
Rez je rozšířena v celé Evropě,Asii,Sev.Americe,sev.Af
rice. Silně deformuje větve jalovce.Její nebezpečnost vzhle
dem k tomuto hostiteli není velká hlavně z toho důvodu,že
jalovec není nijak dřevařsky zpracováván.
Rez by se však mohla státi velmi nebezpečnou,nebot v
odborné literatuře je udáváno,že se vyskytuje i na hrušních.
To,že dosud v CSR není podobný nález,nezmenšuje nebezpečí
onemocnění,zvláště když uvážíme,že se zavádějí nové kultivary ovoce,nešlechtěné proti táto rzi.Proto je nutné pečli
vě zkoumat ovocné stromy a všechny nálezy hlásit,príp.zasí
lat k určení /Z.U.,Benátská 2,128 01 Praha 2/.
L i t e r a t u r a
Bubák F./1906/Hlouby české,I.díl,Řezy.Archiv pri přírodověd.
prozkoum.Cech,sv,13,č.5.-Praha.
Montemartini L./1925/:3vernamento del Gymnosporangium clavariiforme/Jacq./Rees sopra il Crataegus ocyacantha L.Reale Insiit.lómbardo di Sci.e Lettere 58,fesc.XI-XV/sep./.
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Vzácnější dřevní druhy hub na jihozápadní Moravě_________
Oldřich

L á z n i č k a

Poslední dobou je stále časněji poukazováno na trvalou
ebsenci mnohých hub naší mykoflory,a to nejen těch, které
mají vyhraněné nároky na životní prostředí,ale i takových,
jež u nás v hojné míře rostly donedávna každoročně.O to vět
ším překvapením jsou pak nálezy nečekaných druhů v dlouho době e intenzivně navštěvovaných lokalitách s předpokládá ným dokonalým prozkoumáním.
Příkladem uvádím v kratším seznamu některé zajímavé dřev
ní druhy Aphyllophorales,z nichž mnohé možno v terénu snadno
přehlédnout pro drobnost nebo usazení na spodní straně leží
cích dřevin. Sbíral jsem je na vybraných lokalitách jihozá
padní Moravy v roce 1984,kde jsou bud velmi vzácné,nebo by
ly zjištěny poprvé.
RNDr.Františku Kotlabovi,CSc.a prom.biol.Zdenku Pouza rovi,CSc.,děkuji za laskavou revizi a určeni exsikátových
položek.
Amylostereum ereolatum /Pers,/Boidin
2b.IX.1984 Kojjetice: v horách 583 m n.m./lO km jz od
Třebíče/,ve smrkovém lese na trouchnivém pařezu Picea
/det.Láz./;
C.ylindrobasidium eyolvens /Fr.ex Fr./Jtllieh
Í3 .X.1984 Náměšt n.Osl.:obora,400 m n.m.,na kůře leží
cí větve Tilia/det.Kotl.et Pouz,/;
22.VIII.1984 Vranovská přehrada/obec Bítov/,polesí Ši
roký hon,proti osadě Farářka,457 m n.m.,na kůře spodní
strany ležícího kmene Carpinus/det.Láz./j
Hyphoderma setigerum /Fr./ Ponk.
„
19.VIII.i934a" Q.X.1984 Náměšt n.Osl. sobore,400 m n.m.,
na kůře opadlé větve Quercus /det.Pouz./;
Meruliopsis coriugL7Pr./ Ginns
19.VIIÍ.1984 Vranovská přehrada/obec Bítov/:polesí Ši
roký hon,proti osadě Farářka,547 m n.m.,na opadlé větvi
Quercus /det.Kotl./;
Meruliopsis tsxicola /Pers./ Bond.in Parm.
12.X. 1984 Kluéovská hora:594 m n.m./7 km jv od Třebíče/,
na kůře spodní strany ležící větve Pinus/det.Kotl./;
Fhlebia radiata Fr.
10.XI.1934"Namešt n.Osl.:obora 400 m n.m.,na kůře pad
lého mechatého kmene Quercus/det.Láz./;
Rilebia rufa /Pers.ex Fr,/M.P.Christ.
7.X.1984 Vranovská 'přehrada/obec' Bítov/rpolesí Široký
hon,proti osadě Farářka,457 m n.m.,na boku ležícího
kmene Carpinus/det.Kotl.et Pouz./j
Rifíidoporus vitreus /Pers.ex Fr./ Ponk.
25.IX.1984 Žákova hora,S09 m n.m.:ná boku ležícího,velmi
trouchnivého a rozpadávajícího se kmene Fagus /det.Kotl.
et Pouz./:
Steccherinum fimbriatum /Pers.ex Fr ./J.E-rikss ■
22.VII.1984 Vranovská přehrada/obec Bítov/:polesí Širo
ký hon,proti osadě Farářka,457 m n.m.,na spodní části
ležícího kmene Carpinus/det.Kotl.et Pouz./j
Steccherinum ochraceum /Pers.ex Fr,/ Fr.
Í.ÍCI.1984 Žákova hora,809 m n.m.,na silných ležících vět
vích Fagus/det.Láz./;
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Trametes hoehnelii /Bres.in HPhn./ Pil.
3.XI.1984 Žákova hora,809 m n.m.,no boku ležícího kmene
Fagus /det.Láz./.
Oldřich lá znička: Seltene Arten v on Holzpilzen in Südwest möhrärT
Der Autor führt eigene Funde von einigen merkwürdigen
Arten von Holzpilzen an,die in der Mehrzahl im Terrain leicht
zu übersehen sind,sei es wegen ihrer Winzigkeit,oder wegen
ihres Vorkommens auf der unteren Seite liegender Asten. In
den Bedingungen des Regions sind |sie ausserordentlich selten-,
oder handelt es sich sogar um Erstfunde.

Pozoruhodné nálezy Cordyceps ophioglossoides na Šumavě
Zdeněk
M i k a

H á j e k

/48/ - Svatopluk

H o l e c -

František

Dne 2 5 .VIII.1985 nalezl René Kareš v jehličí a mechu na
jihozápadním svahu hory Pancíř /okr.Klatovy/ dvě plodničky
housenice Cordyceps ophioglossoides/Ehrh.ex Fr./Link, vyrůs
tající z jedné pod zemí uložené plodnice Elaphomyces sp.
Houba,určená prvním z nás,rostla v čisté smrčině mezi Spi čáckým sedlem a Hofmankami/čtverec 6845 a/.Doklad se bohu Sel nepodařilo uchovat.
Dne 21.IX.1985 nalezli následující dve autoři tento druh
v trávě a borůvčí no západním svahu Jiory Javorná /cca 2 km
jihojihovýchodně od obce Javorná na Šumavě,okr.Klatovy//čtverec 6745 d/. Plodnice,opět prokazatelně propojené s Elaphorayces sp..vyrůstaly na malé lesní světlince,x jejímž okolí
rostly taktéž smrky a sem tam vtroušený buk.Slo o období
konečná fáze hromadného růstu hub/na exkurzi bylo nalezeno
přes 100 druhů makromycetů/.Doklad je uložen v herbáři
S.Holce.
I vkdyž samy o sobě jsou tyto nálezy jistě dost vzácné,
zvlášt pozoruhodné jsou dvě okolnosti:

a/ množství plodnic v případě druhého nálezu.Na plošce
cca 1 x 2 m jsme napočítali celkem 19 plodnic:
b/ nadmořská výške obou nálezů. V prvém případě dle od
hadu Z.Hájka šlo o lokalitu cca 960 m n.m. /vrchol Pancíře
je 1214 m/,v druhém případě dle odhadu manželů Randových
/kteří jsou s lokalitou velice podrobně obeznámeni/ šlo o
cca 990 m n.m./vrchol Javorné je 1090 m/. Zdá se,že jde o
jedny z nejvýše položených známých nálezů u nás.
S o u h r n
Jsou popsány dvě lokality Cordyceps ophioglossoides
/Ehrh. ex F r ./ Link z poměrně vysoko položených lokalit no
Šumavě. V jednom případě je pozoruhodný i značný počet na
lezených plodnic.
Zd.Hájek - Sv. Holec - Fr.Mika:Interesting recodsof Cordy
ceps ophiöglocsoidll~in the Bohemian ForeIt.?wo fin3š 3? š.

0phI3gl3SI3IďII-iň’"tfiI mouňtaiňš Šumava ma3e in very high
situated localities are described.
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Ochrana

hub

Další krok v ochraně vzácných a ohrožených druhů hub
Jaroslav

B i b e r

V r.1985 se povedlo pracovníkům aktivu SOP v Lounech
dosáhnout podstatného rozšíření dosavadního chráněného úze
mí v oblasti Oblíku i na sousední vrchy Srdov a Brník /S od
Loun/ a zejména také na téměř všechny xerotermní pastviny ■
v jejich bezprostředním okolí. I když podnětem k tomuto roz
šíření nebyla právě ochrana hub,dostalo se tak zákonné och
rany lokalitám zcela mimořádným i z mykologického hlediska.
Zatímco v dosavadním chráněném území byl výskyt hub cel
kem nevelký,hos^í uvedené pastviny zcela jedinečné druhové
bohatství žampionů - Agaricus /15 dosud spolehlivě určených
druhů a další zatím neurčené/ a jsou také lokalitou typu
Agaricus biberi Hlav. Dále byly na nich nalezeny velmi vzác
né druhy teplomilných hub,jako běločechratka štěpní-Leucopaxillus lepistoides /R.Maire/$ing.,plaménečka stepní-Flammuline ononidis Arnolds, choroš travní-Polyporu 3 rhizophilus
Pat.,mecháček stepní-Arrhenia fissa/Leyss./Redh.,strmělka
modrošedá-Pseudoclitocybe obbata/Pr./Sing.a další vzácné
druhy dosud spolehlivě neurčené.
V rozsáhlé míře se zde vyskytuje zajímavý fenomén,jaký
představuje výskyt mykorrhitických/na dřeviny vázaných/ hub
/např.Amanita pantherina,A.vaginata,Cortinarius anomalus,
Russule sp./ na xerotermních pastvinách.kde jsou zřejípě vá
zány na společenstva drobných polokeříků/Thymus sp.,Helianthemum sp.a pod./.
Dá se předpokládat,že podmínky ochrany běžné u botanic
kých lokalit,jako je zákaz používáni umělých hnojiv,herbici
dů,pesticidů a provádění případných rekultivací pastvin pou
ze podsevem a nikoli úplným zničením/zaoráním/ původního dr
nu,by měly být postačující i pro ochranu hub.Přiměřená past
va ovcí-asi v dosavadním rozsahu-je naopak žádoucí.
Bylo by velmi záslužné,kdyby se přátelé ze SOP v Lounech
pokusili o vyhlášení statutu chráněného naleziště také nad
nedalekou,rovněž zcela mimořádnou mykologickou lokalitou,
tentokrát lesního typu,kterou je Velký vrch u Vršovic severo
východně od Loun.Tuto klasickou lokalitu Jeronýma Subrta
ido literaturyl uvedl známý pracovník ochrany přírody v Lounéch.řed.školy Josef Houda.
"
Teplá dubina na jílovité půdě s bohatým obsahem vápna
zde hostí dosud bohaté a v Severočeském kraji pravděpodobně
již jedno z posledních nalezišt hřibu satana-Boletus setanss
Lenz a dalších vzácných teplomilných hub:hřibu medotrpkého— Boletus radicans Pers.ex Fr.,muchomůrky Beckerovy-Amanita
beckeri Huijsm. a muchomůrek šiškovité-A.strobiliformis/Vitt./
Quél. a m.ježohlavé-A.solitaria/Bull./Mérat,které z jiných
12
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severočeských nalezišt zatím pravděpodobně nejsou známy.
Vzhledem k tomu,že jde o lokalitu malého rozsahu,pro lesní
hospodářství celkem bezvýznamnou,nemusely íjy zde být pod minky ochrany pro lesní správu nijak zvlášt zatěžující — zákaz používání herbicidů a pesticidů,těžba výběrem,ne holosečí,a nová výsadba jen původními dřevinami.
Pokud by se akce za ochranu Velkého vrchu podařila,šlo
by o jedno z praních,ne-li vůbec první mykologické chráně
né naleziště v CS3R.Zatím je třeba pracovníkům aktivu SOP
v Lounech poděkovat za již vynaložené úsilí a popřát jim
chut,vytrvalost a zdar i ve snaze o ochranu Velkého vrchu.
L i t e r a t u r a
Hlaváček J./g986/: Amanita beckeri Hu ijsm.-muchomůrka Beckerova.-Čas.Ces.Houb.,Praha,6 3 :4-6.
Houda J./1971/:Hřib medotrpký/Boletus amarus Pers.ex Vitt./
průvodce hřibu satana/Boletus satanas Lenz/ na Loun s ku.-Živa,P^aha,19 :178.
Houda J./1972/:Časný růst muchomůrky šiškovité-Amanita
strobiliformis/Paul.ex Vitt./ Bertillon na Lounsku.Ziva,Praha,20:178.
J.Biber: Ein weiterer Schritt in der Schonung von seltenen
úH5~běďřóHtIň~PiIžartěň7

K ochraně hřibu příživného ve jstřednim Poiabí
Svatopluk

Š e b e k

Pohled na mapu rozšíření Ijřibu příživného-Xerocomus parasiticu^/Bull.ex Fr./Quél.v Československu,připojenou k
práci F.Smardy/1963/,ukazuje,že kromě koncentrace jeho lo
kalit v Třeboňské pánvi je tato houba v Cechách soustředě
na převážně do středního Polabí.Smarda/l.c./ dává tuto
skutečnost do ekologické souvislosti s nahromaděním loká lit rostlin subatlentského typu rozšířeni v této oblasti.
Jaký je dnešní stav výskytu hřibu příživného ve střed
ním Polabí/resp.v podokresu 11 b,označovaném jako Poděbrad
ské Polabí/ ? Kromě několika topograficky příliš širokých
údajů F.Smotlachy /Poděbrady,městský park,na vlhké louce u
lesa,1911;Poděbrady,okolí,1931; u Nymburka a v lese Kersko/
/Smotlacha 1947/ a E.Nového a Bezpalka/1931/-dnes bohužel
nerevidovatelných- je Xerocomus parasiticus v literatuře
znám ze 7 lokalit v Polabí:
g.Jabkenická obora,250 m,VIII. 1955,leg.et det.A.Procház- .
ka /Šmarda 1963/. - 2.Semice u lysé n.L.,200 m,19.IX.1955,
leg.et det.A.Lukavec. - 3.Písty u Nymburce,v řídkém boroví,
180 m,l ex.,VIII.1944,leg.K.Cvejn,detvS.S./nález nedolože
ný,ale fotodokumentovaný v archivu S.S./. - 4.Zvěřinek u
Nymburka,v řídkém mechu na JV úpatí písečné duny/závětrná
strana/ za továrnou Asbestos,130 m,15 ex.,IX.1946,leg. et
det.S.Šebek/Smotlecha 1947,p.194/. - tamtéž,IX.1949,leg.et
det.3.Sebek/Šmarda 1963/. - 5.Písty,na S okraji vysokého bo
rového lesa v sousedství SgR "Písečný přesyp",180 m ,6 ex.,
13.VIII.1961,leg.et det.S.Sebek/Smarda 1963/.- 6.0seček,190
m,20.IX.1955,leg.et det.J.Psroulek/Čas.Ces.Houb.,Praha,32:
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133,195i;ámsrda 1963/. - 7.Semická hůrka,231 m,leg.et det.L.
Hanuš /Šebek 1979/.
Při mykofloristickém průzkumu Nymburská a Poděbradské
byly v posledních 10 letech zjištěny další 3 lokality této
vzácné houby: 8 .Písty,na okraji mladé výsadby Pinus strobus
JZ„od SPR "Písečný přesyp"-,130 m ,6 ex.,VII. 1975,leg.et det.
3.Šebek /PRM 796472/. - 9.Hradištko-Kersko,březový porost v
místě zvaném"Na zámečku” ,180 m,10 ex.,VIII.1985,leg.et det.
B.Jeništa. - lO.Vlkov nad Lesy,271 m,4.IX.1985,2 ex.,leg.et.
det.P.Adam.
Máme-li z těchto údajů učinit ochranářské závěry,je tře
ba přihlédnout ke kritériím,stanovujícím míru ohrožení a
ochranářský význam této houby ve středním Polabí/mykososi ekologický index-IEOSI/:
I.
í.Iykogeograf ické charakteristika: Xerocomus parasiti cus je„druh rozšířený prakticky v celém evropském areálu -stupeň 1/viz Lenge; 1974/;
II.
Aktuální rozšíření: bereme-li v úvahu v současné do
bě existující lokality ve středním Polabí/tj.nálezy,zjištěné
po r.1970/,možno počítat pouze se 4 lokalitami - č.7-10/lokality č.1-3 a 5-6 nebyly v posledních letech potvrzeny,lo
kalita č.4 byla prokazatelně zničena těžbou modelářských
písků z přesypu v letech 1950-1951/:jde tedy o druh velmi
vzácný,známý z méně než 10 lokalit-stupen 5;
III.
Ekologická amplituda: druh roste sice převážně na
ohrožených stanovištích,ale je schopen spolu s hostitelem
přežívat v polokulturních rostlinných společenstvech a sná
ší změnu dřevinné skladby - stupen 3 - 4 ;
IV.
Akutní ohrožení: stanoviště druhu ve středním Pola
bí jsou ohrožena přímým^ zásahy a druh mizí zatím i bez
zjevného důvodů - stupen 4;
V.
Význam pro člověka: druh drobný,běžným houbařům té měr neznámý,málo sbíraný,avšak chutově velmi dobrý -stupen 3 .
Zjištěná hodnota souhrnného MSOSI /l+5+3/4/+4+3=16/17/
řadí hřib příživný mezi ohrožené druhy ve středním Polabí.
Proto byl právem zařazen do návrhu „červeného seznamu ohrože
ných hub na území okresu Nymburk /Šebek 1984/.
L i t e r a t u r a
Lange L./1974/:The distribution of Slacromycetes in Europe.Dansk.Bot.Árkiv,30/1/:1-105.
Smotlacha F./1947/:Atlas hub jedlých a ne jedlých.-Praha, íie„
lantric'n,l ed.
Šebek S./1979/:Mykoflora "Semické hůrky"/okr.Nymburk/.-Oes.
Mykol.,Praha,33/3/:159-169.
Šebek S./1984/:Ohrožené druhy hub v našem kraji.-Vlast.Zprav.
Polabí,Poděbrady,24/5-6/:94-99.
Šmarda F./1963/:Příspěvek k mapování makromycetů v Evropě na
příkladu suehohřibu přiživného-Xeroepmus parasiticus
/Bull.ex Fr./Quél.v Československu.-Ces.klykol.,Praha,
17/3/: 12 7-133.
S.Šebek: Zum Schutz des Schmarotzer-Rfthrlings in der MittelělSeiSIHI
Es ist ttber drei neue bisher unveríďfentlichte Standorten
vonXerocomus parasiticus aus der Umgebung von Nymburk und Po
děbrady referiert.Infolge seines hohen mykososiekologischen
Index/16-17/ ist der Pilz ais stark bedrohte Art geschfitzt.
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Mykotoxikologi*

Aflatoxiny a jejich účinky__________________________
Věra

N e u m a

n n o v á

Do popředí vědeckého zájmu se v posledních letech dosta
ly mykotoxiny, rozmanité toxické metabolity mikroskopických
hub. Mezi nejlépe prostudované patří aflatoxiny,skupina
blízce příbuzných toxinů produkovaných mikromycety druhů As
pergillus flavus a A.parasiticus.
Po chemické stránce tvoří aflatoxiny kumarinov^ jádro,
spojené s bisfuranovou polovinou,navíc obsahují bud pentenonový kruh /B série/ nebo šestičlenný jlakton/G série/.Výše
uvedené druhy rodu Aspergillus syntetizují především aflato
xiny B i ,B2,Gi ,G2,v menších množstvích aflatoxiny M i ,M2',B2A.»
G 2A,Parasitikol/B 3/,aflatoxikol/RQ/ a aflatoxin GMl.Aflato
xiny Qi a Pl jsou metabolické deriváty známé z živočišných
organismů.
Aflatoxiny jsou silně toxické látky»poškozující zejména
játra/hepatotoxiny/.Dále vykazují účinnek mutagenní,kancerogenní a teratogenní.
K toxickému účinku aflatoxinu jsou | nejcitlivější kach
ňata,u kterých je udávána LD 50 pro aflatoxin Bn 0,3-06 mg/kg
tělesné hmotnosti. U dospělých samců krys je 1S 5 o(aflatoxinu
B^ 7,2 mg/kg tělesná hmotnosti a u myší 9,0 mg/kg. Aflatoxi
ny vyvolávají u zvířat především jaterní poškození s nekrotickými změnami jaterního parenchymu a hyperplazií žlučovodů. Je mgžné rozrůstání pojivové tkáně, které může být počát
kem cirhozy jater.U hospodářských zvířat subakutní dávky sni
žují účinnost krmívala růstovou rychlost.
Akutní aflatoxikoza člověka je známa ze zemí s vysokým
znečištěním /kontaminací/ potravin aflatoxiny,např.z Giny,
Ugandy a Indie. Projevuje se jako hepatitis způsobená pří
jmem aflatoxinů v potravě v koncentraci od 0,2 do několika
mg/kg.Stále je diskutován vztah Reyova syndromu a aflatoxinové kontaminace potravin. Toto onemocněni se vyskytuje hlav
ně u dětíjklinicky se projevuje zvracením?horečkou,hypoglykémií,křečemi a komatem,které obvykle konci smrtí za 24-48
hodin po objevení příznaků..Degenerativní změny postihují
zejména játra,ledviny a nakonec i centrální nervový systém.
K onemocnění dochází_i v oblastech bez vysoké kontaminace
potravin aflatoxiny/ČSSR,U3A,Nový Zéland/.Naši autoři uvádě
jí 31 smrtelných případů Reyova syndromu u dětí,u kterých
byl v játrech nalezen aflatoxin Bi v množství od 20 do 2760
p.g/kg hmotnosti jater.
Aflatoxin B 3. je silný hepatokarcinogen,kterým se podaři
lo vyvolat hepatomy u všech dosud studovaných zvířat/pstruti,krysy,kachňata,opice,myši,prasata a další/. Vysoce vnimavý je pstruh,kde dávka 0,8 ppb aflatoxinu B^ po 2 letech vy
volala jaterní nádory.Po podání aflatoxinu Bi vznikají také
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nádory dalších orgánů,např.žaludku,tlustého střeva,ledvin a
plic.Kancerogenní vlastnosti ostatních aflatoxinů Ml,Gi,B2
e aflatoxikolu jsou méně výrazné.
Etiologické studie v jižní a střední Africe a v jihový
chodní Asii,kde je častá lidská rakovina jater,naznačují,že
chronické vystavení člověka aflatoxinové kontaminaci potravin
má aktivní podíl v lidské hepatokarcinogenezi.Rovněž se zdá,
že aflatoxin vdechovaný s prachem může přispět u lidí ke
vzniku alveolárního plicního karcinomu. Byla prokázána pří
tomnost neobyčejně vysokých koncentrací aflatoxinů v prachu
kontaminované kukuřice.
Teratogenní účinky aflatoxinů Bi byly zjištěny u křečků,
krys,myší a kuřecích, embryí. Mutagenita aflatoxinů Bi,tj.je
ho schopnost vyvolávat mutace,byla prokázána u řady bakteri
álních,rasových,houbových a hmyzích druhů a také v tkáňových
kulturách savčích a lidských buněk. V přítomnosti savčích
metabolických systémů se mutagenita mnohonásobně zvětšuje.
Aflatoxin negativně ovlivňuje imunitní reakce organismu,
zejména buněčnou imunitu.Působí degeneraci thymu,snižuje ak
tivitu komplementu a účinnost fagocytozy.Ke snížení množství
cirkulujících protilátek dochází až při vysokých dávkách
aflatoxinů. Aflatoxin tímto způsobem zvyšuje vnímavost hos
podářských zvířat k různým chorobám.
Podívejme se, jak vypadá metabolismus aflatoxinů B]_,který
probíhá především v játřech.Spočívá v hydroxylaci aflatoxinů
B-|_ nespecifickými jaterními oxigenázami endoplazmatického
retikula na metabolické deriváty aflatoxin M]_,P]_ a Ch. Tyto
deriváty díky větší rozpustnosti snadněji tvoří sloučeniny
typu glukoronidů a sulfátů,které jsou vylučovány v moči a
žluči.Tento enzymový systém provádí rovněž přeměnu aflatoxinu Bi na další hydroxylovaný derivát,aflatoxin B^.Aflato xin B 2£ se ve fenolétově formě nespecificky váže n3 protei
ny, číms nespecificky inhibuje jaterní enzymy a patrně takto
způsobuje akutní toxické účinky aflatoxinů B^.
Nespecifické jaterní oxigenázy provádějí také přeměnu
aflatoxinů Bi na dosud hypotetický metabolit 2 ,3-epoxyaflatoxin,který alkyluje nukleové kyseliny a proteiny a odpoví
dá za mutagenní a kancerogenní účinky aflatoxinů B^. Kromě
toho se cytoplazmatickou reduktázou z aflatoxinů B^ reverzibilní reakcí tvoří aflatoxin /Ro/,což je vlastně jakýsi metabolický rezervoár aflatoxinů 3^,který může zvýšit kance
rogenní účinek.
Jaké jsou účinky aflatoxinů na molekulární úrovniTBylo
zjištěno,že aflatoxin inhibuje biosyntézu bílkovin jednak
reakcí s DNA a modifikací DKA -předlohy,jednak specifickou
inhibicí RNA-polymerázy.V mitochondriích aflatoxin blokuje
respirační řetězec.Aflatoxin rovněž narušuje lipidový trans
port a vede tak ke hromadění tuků v játrech,ačkoliv vlastní
biosyntéza mastných kyselin a cholesterolu je snížena.Déle
snižuje obsah jaterního glykogenu.
In vitro aflatoxin zmenšuje stabilitu membrán izolova
ných organeljtomu odpovídá in vivo zjištěné zvýšení propust
nosti membrán lyzozomů,buněčných orgáne1 ,sloužících k hydro
lyze organických polymérů v buňce,které vede k uvolnění a
zvýšení aktivity lyzozomálních enzymů.
Závažná je skutečnost,že 1-4 % aflatoxinů
přijatého
v krmivu se může přenést do mléka lektujících zvířat ve
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formě aflatoxinu M ^ ,4-monohydroxyderiv á tu aflatoxinu Bi.Aflatoxin Mi se objevuje v kravském mléce,přesahují-li koncentra
ce aflatoxinu Bi v krmivu 7 ppm.Toxicita,mutagenita a kancerogenita aflatoxinu Mi je sice nižší než u aflatoxinu Bi,ale
na druhé straně mléko používá především nejmladší a nejcitli
vější část lidské populace.
Aflatoxin se vyskytuje v řadě různých zemědělských pro
duktů, především v kukuřici,arašídech a výrobcích z nich,bavlníkových semenech,obilovinách,sóji a dalších.Ke kontaminaci
dochází nejen během skladování,ale byla prokázána i kontami
nace na poli.Aflatoxinová kontaminace skladovaných zeměděl ských produktů se zvyšuje go použití nedostatečných dávek
ochranných prostředků,nebot subletální koncentrace kyseliny
propionové a sorbové výrazně stimulují u druhu Aspergillus
flavus syntézu aflatoxinů.
Tento článek poskytuje bohužel jen omezené množství in
formací,což je pochopitelné vzhledem k tomu,že problematice
aflatoxinů a ostatních mykotoxinů se intenzívně věnuje po
zornost v řadě laboratoří u nás i ve světě.
Věra Neumannov á : D ie Aflatoxine und deren Wirkung

Osobni

K itde sitinám prof.Zdeňka Kluzáka___________________
Jubilent o sobě někdy říká,že je málo výkonný a haní se
i jinak.Pravdivý je však přesný opak.Prof.Kluzák,který se
dne 24.VII.1986 dožívá šedesátých narozenin,mykologicky in
tenzivně pracuje,píše,organizuje a přednáší v celém Jihočes
kém kraji. Jsme štastni,že je zde naší vůdčí mykologickou
osobností.
Zhrulja čtvrt století učil biologii na Střední zemědělské
škole v Českých Budějovicích.V r.1975 přešel <3o Jihočeské
ho muzea,kde cele rozvinul svou mykologickou aktivitu.Při Do
mu kultury ROB založil a řídí Hykologický klub,jehož neprofe
sionální členy poučeně vede a podporuje při mykofloristické
práci.Pravidelné zářijové výstavy hub vynikají odbornou i
výtvarnou úrovní. Totéž platí o trvalých či dočasných tématic
kých muzejních expozicích,které významně přispívají k rozší
ření poznatků v oblasti,kde houbařství je téměř pravidelnou
složkou rekreace.Výstave "Houby ve fotografii" /jaro 1986/ je
cosi,co asi jinde nemá obdobu výběrem objektů počínaje a vý
stavním zpracováním konče.
Je vynikajícím znalcem hřibovitých hub a jeho studia ji
hočeských mekromycetů přinesla řadu překvapujících zjištění
/hřib moravský,květnatec Archerův,psivka Ravenelova aj./.
Přehled jeho vědecké činnosti je však uveden jinde.Koncem r.
1985 vyšla jeho kniha "Poznáváme houby",je jimiž spoluautory
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¿sou M.Smotlecha s J.a M.Erhartovými.Jeho texty jsou zde vy
nikající a amatéru umožňují snadnou a dobrou orientaci v po
třebných otázkách.Bohužel nebyl vydán knižně jeho "Houbařův
rok". V r.1976 vycházel na pokračování v Jihočeské Pravdě a
je to bezpochyby nejlepší vyprávění o.houbách,které se kdy v
naší literatuře objevilo. Analogie k Čapkově půvabné knížce
"Zahradníkův rok" není náhodná.
Co proř.Kluzákovi přejeme: aby byl stále zdráv a ještě
dlouho pracoval tak,jako dosud. A aby pro houbaře našeho kra
je nopsel "Houby jižních Čech",po kterých toužíme.Jistě je
napíše,protože ví,že toto dílo je potřebné pro širší okruh
jeho odchovanců a milovníků hub ve zdejším kraji.
Jan N e č á s e k

Krátká

sdělen/

SOUČASNÝ STAV VÝZKUMU MYKORRHIZ V ZEMÍCH ZÁPADNÍ EVROPY-III.
FRANCIE
Pavel

C u d 1 £ n

V červenci loňského roku se konalo ve francouzském městě
Dijonu I.evropské sympozium o mykorrhize.Po jeho absolvování
jsem měl možnost navštívit ještě pět dalších pracovišt,zabý
vajících se intenzivně výzkumem ekto- a endomykorrhiz.
V posledních pěti až osmi letech proběhla ve Francii ta
ková vlna zájmu o studium všech aspektů mykorrhizního souži
tí rostlin a jejich symbiotických hub,že můžeme dnes považo
vat Francii společně s Velkou Británií za země s nejrozvinu
tějším výzkumem mykorrhiz v Evropě. Je to způsobeno nejen
prudkým vzrůstem počtu pracovníků v tomto oboru /z několika
izolovaných pracovníků na zhruba sedm t5'mů o více než páde sáti pracovnících/, ale i velice efektivním rozdělením, e
propojením celé mnohooborová problematiky mezi jednotlivé
skupiny. Neoficiálním centrem tohoto "mykorrhizního hnutí"
je Výzkumná agrotechnická stanice Národního institutu pro
zemědělský výzkum v Dijonu; hlavní organizátorkou je vynika
jící pracovnice ve fyziologii vesikulo-srbuskulárnich mykor
rhiz a neúnavná propagátorka zavádění očkování zemědělských
půd endomykorrhizními houbami,dr.V.Gianinazzi-Pearson.
Na I.Evropské sympozium o mykorrhize,pořádané právě pra
covníky této výzkumné stanice,se sjelo kolem 150 vědeckých
pracovníků z mnoha evropských i dalších zemí.Hlavním těžiš
těm sympozia bylo studium fyziologických aspektů mykorrhizní
symbiózy; tomu odpovídaly i názvy jednotlivých diskusních
bloků: vzájemné interakce na buněčné úrovni mezi rostlinou
a symbiotickou houbou,příjem fosforu a dusíku,genetické as
pekty mykorrhizních vztahů,primární a sekundární metabolis
mus mykorrhizních hub,mykorrhiza jako prevence proti choro18

bám rostlin,fyziologické aspekty využití mykorrhiz v praxi
etd. Z celého jednání celotýdenního sympozia jednoznačně vy
znělo, že je dnes již k dispozici v mnoha jednotlivých fyzio
logických i ekologických aspektech mykorrhizního soužití vel
ké množství poznatků,umožňujících uspokojivě řeěit některé
dílčí otázky /ultrastruktura buněk,zprostředkovávájících
výměnu látek mezi rostlinou a mykorrhizní houbou,transport
fosforu z houbového mycelia do buněk primární ^ůry a opačný
transport rostlinných asimilátů,vzájemné ovlivňování obou
symbiotických partnerů produkovanými látkami,antagonistické
působení mykorrhizních hub na některé půdní patogeny etd,/.
Přestože na základě těchto poznatků došlo v posledních letech
k formulování celé řady syntetizujících teorií /o vzájemné
rovnováze mezi symbiotickými partnery,o komplexní ochraně
kořenového systému hostitelské rostliny myceliem mykorrhiz
ní houby apod./, zdá se,že stále j§,átě nejsou k dispozici
všechny podklady pro úspěšné ovlivňování mykorrhizní sym biozy v lesnické a zemědělské praxi,často pro oba partnery
za velmi nepříznivých ekologických podmínek následkem antropického znečištění životního prostředí. Velmi málo pqznatků
je dosud shromážděno např.o roli rhizosférnf mikroflory při
tvorbě a dalším vývoji mykorrhiz v průběhu ontogeneze hos —
titelské rostliny.stále není ještě uspokojivě dořešena zá —
kladní otázka jednoznačné identifikace ektomykorrhizních
symbiontů,tvoříeích spontánně mykorrhizy atd. lase tedy dou
fat, že velký zájem o studium mykorrhiz potrvá i v budoucnos
ti a že již na 2 .Evropském sympoziu o mykorrhize,které se
bude pořádat v r.1988 v Praze,se zaplní další bílá místa
našeho poznání.
Součástí sympozia bylo i seznámeni se s vlastní
vý
zkumnou činností pracovníků Výzkumné agrotechnické stanice
v Dijonu.O hlavním cíli výzkumu - zvýšení zemědělské pro dukce pomocí umělé inokulace půdy vesikulo-arbuskulárními
houbami - vypovídají rozsáhlé inokulační polní pokusy,zamě
řené na vyhledávání optimálních symbiotických hub a agrotech
nických opatření pro jednotlivé kulturní plodiny /hlavně
obiloviny a zeleniny/. Zajímavé výsledky byly získány při
pokusech s řepou cukrovou. Přestože zástupci této rostlinné
čeledě /Chenopodiaceae/ většinou mykorrhizy netvoří, bylo
dosaženo pravidelného pronikání mykorrhizní houby do kořenů
při společném pěstování s pórem; houba sice nevytvořila arbuskuly a nestimulovala růst hostitelské rostliny, zato však
významně zlepšovala její odolnost proti parazitické houbě
Polymyxa betae.Paralelně s tímto aplikovaným výzkumem pro bíhá na pracovišti základní výzkum fyziologických aspektů
vesikulo-arbuskulárních mykorrhiz,zaměřený především na
studium enzymatických procesů při příjmu fosforu hostitel skou rostlinou a ultrastruktury buněk,zprostředkovávájící
výměnu látek.Pro tato studia byla vypracována celá řada ori
ginálních metodik pro syntézu mykorrhiz za sterilních podmí
nek. Kromě zemědělských plodin se však pracovníci této la boratoře zabývají /často ve spolupráci s jinými výzkumnými
skupinami/ i problematikou endomykorrhiz u planě rostoucích
rostlin /hlavně zástupců čeledí Gentianaceae,Ericaceae a Ro
sace ae /.
Menší pracovní skupina oddělení biologie rostlin na uni-
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versitě v Lyonu se zabývá zase studiem fyziologie ektomykor
rhizních hub,a to jak v čistých kulturách,tak i ve spojení s
hostitelskou rostlinou.Kromě studia metabolismu fosforu a
dusíku zde izolují e identifikují růstové látky tvořené hou
bovým nyceliem a zjiStují jejich roli při tvorbě plodnic,
morfogěnezi kořenového systému dřevin a mykorrhiz.V posled nich letech zahrnuli do svých experimentů i genetická hle
disks a snaží se zmírnit heterogenitu výsledků získaných u
různých kmenů téhož druhu. Domnívají se,že kmeny izolované z
plodnic jsou pro další práci nevhodné;i když jde o dikaryo tické mycelium,je tu v mnoha případech důvodné podezření, že
nevzniklo fúzí pouze dvou monokaryotických mycelií.Pokud
předpokládám,že jednotlivé kmeny se i v přírodě od sebe liší
v některých fyziologických vlastnostech /schopnosti rozklá det makromolekulám! látky a využívat různých zdrojů živin,
enzymatické aktivitě a schopnosti transportu látek do hosti
telské rostliny atd./ a uvědomíme si,že u většiny druhů
se
podaří vy izolovat čisté kultury jen z některých plodnic, do
jdeme k teorii,že snadno izolované kmeny mohou být méně gřizpůsobeny symbiotickému vztahu. Z toho vyplývá,že zároveň
mohou méně stimulovat růst hostitelské rostliny a například
pro inokulační pokusy jsou zcela nevhodné. Z těchto důvodů
provádějí dnes na tomto pracovišti všechny experimenty pou
ze s kontrolovanými dikaryotickými mycelii,vzniklými spoje
ním dvou mycelii vyklíčených z jednotlivých spor.
Metabolismus fosforu a dusíku u ektomykorrhizních hub
studují též v Laboratoři kořenových symbióz Národního insti
tutu pro zemědělský výzkum v Montpellier.Stanovují zde přede
vším aktivitu kyselé fosfatázy v myceliu i v mykorrhizách v
závislosti na různých zdrojích fosforu v živném médiu. V po
slední době se jim podařilo aplikovat tuto metodu i na krát
ké kořínky nesterilně pěstovaných semenáčků v lesní školce.
Pro rychlé zjištování kvantity ektomykorrhizní infekce vy
pracovali poměrně jednoduchou metodu,kdy se houbový chitin
převede kyselou hydrolýzou na glukosamin a ten se stanovuje
kolorimetricky; i tento postup lze použít pro nesterilní
krátké kořínky. Na jednom fyziologickém pracovišti univer šity v Montpellier se snaží objevit mezi moderními chemie kými analytickými metodami vhodný postup pro jednoznačnou
identifikaci ektomykorrhizních symbiontů. Z dosud testová ných metod /UV spektrofotometrie houbových pigmentů,chromatografie na tenké vrstvě a kapalinová chromátografie/ se je
ví zatím posledně jmenovaná jako nejperspektivnější.
Velký důraz,který je ve Francii kladen na základní vý
zkum metabolismu fosforu a dusíku u mykorrhiz,bylo možno vi
dět i^na posledním ze čtyř hlavních mykorrhizologických pra—
covišt,ve Výzkumné stanici lesních půd v Seichamps blízko
Nancy. Rozpracovali zde řadu biochemických metod /např.s po
užitím emisního spektrometru pro všechny stabilní izotopy,
nebo nukleární magnetická rezonance/, pomocí kterých sledu
jí krok za krokem proces asimilace dusíku na nejrůznějších
mykorrhizních modelech /čisté kultury ektomykorrhizních hub,
mykorrhizy buku za sterilních podmínek,mykorrhizy buku z
lesních půd/; další materiál již připravený k analýzám do
stávají z ostatních mykorrhizologických pracovišt. Hlavním
těžištěm výzkumu této lesnické stanice je však pochopitel
ně zavádění umělé inokulace čistými kulturami ektomykorrhiz-
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nich hub do současných postupů pěstování sadebního materiálu
ve školkách.Již několik let zde testují inokul(£n připravova
né ze směsi mycelia,alginitu a benthonitu;v loňském roce na
hradili pokusně benthonit rašelinou a získali tak zlepšení
některých biologických vlastností inokula.Hlavní testovanou
dřevinou je buk,začínají pracovat též s některými druhy vrb
a ve spolupráci se skupinou v Dijonu též s endomykorrhizními dřevinami,javorem a olší. Paralelně se sledováním efektiv
nosti umělé inokulace jsou zakládány experimenty pro stáno vení optimálního složení a dávek umělých hnojiv a pesticidů,
nutných k ochraně intenzivně pěstovaných kultur.
Přestože většina uvedených pracovišt se zabývá mykorrhizní problematikou ne déle než pět let,z uvedeného stručného
přehledu vyplývá,že již bylo dosaženo mnoha pozoruhodných vý
sledků.’/ budoucnu lze proto očekávat z "francouzské mykorrhizní dílny" nejen mnoho dalších výsledků a perspektivních pra
covních metod,ale i nové metodické přístupy a originální kon
cepce vysvětlující doposud nejasné aspekty mykorrhizní sym
biózy.

ŽÁDOSTI 0 SPOLUPRÁCI - I.
Pro studium otázek ekologické adaptace makromycetů ve
lice uvítám pomoc při sběru údajů o některých druzích hub1.
Russula mustelina Fr./holubinka kolčaví/, mykorrhizn*
druh s t M í š těm rozšíření v horských a podhorských smrčinách,
silně ustupující pod vlivem imisí S 02* Pro účely biomonito —
ringu imisního zatížení a stability ektotrofních poměrů ve
smrkových porostech prosím o zasílání údajů o lokalitách,spo
lu s datem soěru, jménem sběratele, počtu sebraných plodnic
a charakteristikou lesního porostu /vítány jsou dále tyto
údaje: nadmořská výška,přesná orientace a kilometrová vzdálenost k nejbližšínu městu či osadě, další druhy hub na stano
višti, event.též fytocenologická zhodnocení/. ZDracovány bu
dou údaje ze všech lokalit hlášených za léta 19Š6 a 1987. a
to vždy do konce záři, s možnými dodatky do konce kalendářní
ho rOiCu. Cenné jsou konkrétní údaje z lokalit dlouhodobě sledov 8 nycn,ns nichž se plodnice přestaly či přestávají objevo
vat.
2.
Hebelona radicosum /Bull.:Fr./Ricken /slzivka kořenují
cí/ ,ekologicky pozoruhodný druh,vyrůstájící v blízkosti paře
zů,ale ve skutečnosti zřejmě z nejrůznějších,na amoniakální
dusík bohatých substrátů.Nalezená růstiště nepoškozujte a
hlaste pokud možno bezprostředně v průběhu roku 1986/event.
1987/ pro účely jejich dokumentace.
Údaje ,o lokalitách obou druhů hlaste na adr.:Rostislav
FellnerjVUIHM,Jíloviště-Strnady 167 , 255 01 Praha 5-Zbraslav.
-rf-
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Zprávy

o akcích - p r o g r a m y

^ ZALOŽILI KLUB IESTOVATBČCV HUB.Pestovanie jedlých hub ne
má na Slovensku dlnú tradíciu.Posledně roky sme ^zaznamenali
zvýšený záujem najnš o pestovanie jedlých šampinonov a hlivy
ustricovitej.Jednotliví pestovstelie, vačSinou 2 radov mladšej generácie nemali okrem kusých’informáciíVv podstatě žiadne praktická skúsenosti a ani možnosti ověřit, svoje techno
logická postupy pestovania.Nadviezali preto bližšie kontak
ty s pestovatelmi na Morave,krotí im vyšli v ústretý a pomá
hali ira radami i materiólnou pomocou.
Otázkami pestovania húb predovšetkým hlivy ustricovitej
sa od konca 60 rokov profesionálně zaoberali ešte na Výskumnom ástave liehovarov a konzervárni v Bratislavě pod vede ním RNDr.A.Ginterovej,CSc. Z její iniciativy sa před dvorná
rokmi zorganizoval seminář pre záujemcov o pestovanie húb
v Slovenskom národnom muzeu.Na počiatku roka 1985 sa usporiadal 14 týždenQý dvojhodinový kurz pre záujemcov pestovania
jedlých šampinonov a hlivy ustricovitej.Pri záverečnom zhodijotení si účastníci ověřili svoje znalosti formou testu.Pod
lá dosiahnutých výsledkov im boli vydané osvedčenia v počte
89,na základe ýctorých možu v Bratislavě a v Západoslovenskom
kraji předávat na vyhradených trhoviskách dopestované huby.
Při tejto příležitosti bolo jednomyslně přijaté aj rozhodnutie,aby sa založil "Klub pestovatelov húb".Novozaložený
klub oe Specializovaná základná organizácia s celoslovenskou
pSsobnostou pri Obvodnom výbore Slovenského zvbzu zshrúdkárov
Bratislava J. Za.svoje c^ele si klub kledie predovšetkým od
borné usměrňovat činnost členov kl^bu a pomáhat im i po
stránke materiálovéj.Sirokú možnost a pomoc poskytne klub aj
v oblasti osvětověj,propagačněj a výchovnéj.Eredsedom základ
né j organizácie je Ing.S.Stefdnik a tajomníkom Ing.J.Klimáček.Odborná gesciu nad činnostou klubu převzali RNDr,A.Ginterová.CSe. a Ing.A.JanitorvGSc,,ktorí patria medzi iniciatorov
zalozenia klubu pestovatelov v Bratislavě.Významu pomoc pri
zakladani klubu poskytli aj funkcionáři Obvodnáho výboru
SZZ Bratislava I,jeho podpredseda J.Olša a tajomníčka Ing.V.
Furdíková.Významnou mierou,pre dalsie zvyšovanie úrovně pes
tovania húb prispeje aj velmi žiadaná a na dobrej úrovni napísaná kniha pod názvom "Pestovanie húb",ktorá vyšla právě
v čase založ§.nie klubu z pera Dr.A.Ginterovej,CSc.Sídlo klubu
je na ulici Červenej armády č.47,811 09 Bratislava.
Anton J a n i t o r
_ ^ EXKURZE NA BRDSKB HŘEBENY, Podzimní mykologická exkurze
Cs.vědecké společnosti pro mykologii byla uspořádána 29.září
1985.Navázala na tradici podzimních exkurzí do pražského oko
lí,kdy je největší pravděpodobnost nalézt řadu hub a součas
ně se naskytne příležitost výjimečného soustředění odborníků.
Těch se tentokrát sešla celá řada:prof.dr.Z.Urban,DRSe.,Dr.
M.Svrček,CSc.,Dr F.Kotlaba,CSc.s manželkou,Dr J.Holub,CSc.,
Dr V.Holubové,CSc.,Dr M.Semerdžieva,CSc.,Ing.P.Bartoš,DrSc.,
Ing.E.Lippert,CSc.,Dr V.Skalický,CSc.,Dr J.Chalupský,CSc.,
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Dr.J.Klán,CSc.,K.Prášil,CSc.,Ing.R.Kuželka,Dr A.Kubátová,Dr
L.Pujmanová ej.Celkem bylo přítomno asi 30 účastníků,mezi
nimi řada posluchačů a absolventů přírodovědecké fakulty UK
v Praze.
Exkurzi vedli Dr F.Kotlaba, CSc.a Dr M.Svrček,CSc.Nebyla
zaměřena jen na makromycety,ale i na mikromycety vzhledem
k účasti řady pracovníků před rokem založené sekce pro stu
dium mikromycetů.Trasa exkurze vedla za krásného podzimního
počasí z Dobřichovic zhruba jižním směrem do lesů brdských
Hřebenů až na Hvízdinec a přes křižovatku lesních cest
U obrázku zpět do Dobřichovic.I když před touto exkurzí tr
valo delší dobu počasí bez vydatnějších srážek,bylo sebráno
zejména na vlhčích místech dosti hub pozdně letních a jen
nemnoho typicky podzimních.Ze zajímavějších nebo vzácných
druhů.stojí za zmínku: Russula laurocerasi,Tricholoma psammopus,Hygrophorus leporinus,z dřevních druhů Laxitextum bicolor,Hyaloscypha stevensonii nebo Simocybe centunculus,
5 biotrofně parazitických teprve v posledních letech se v
CSSR od východu rozšířivší padlí Microsphaera vanbrutiana
var.sambuci-racemosae.F.Kotlaba a E.Lippertem našli Xeroco-r
mus parasiticus parazitující na Scleroderma citrinum.Celko
vý seznam nalezených hub je k dispozici u Dr F.Kotlaby,CSc.
Vladimír

S k a l i c k ý

# PR03IEMATIKA MYKOTOXI n Q Z HLEDISKA POTRAVINÁŘSTVÍ A VE
TERINÁRNÍ PRAXE byl název semináře.který ve dnech 12.-13.11.
4985 pořádal spolu s pracovní skupinou pro cizorodé látky
Českého výboru společnosti potravinářského průmyslu CSVTS a
Vysokou školou veterinární Dům techniky ČSVTS v Brně.Na se
mináři,věnovaném problematice výskytu toxigenních plísní a
jejich metabolitů-mykotoxinů v potravinách a krmivech,které
ho se zúčastnilo přes 70 posluchačů,bylo předneseno 16 refe
rátů od 33 autorů.Referáty se zabývaly toxicitou plísní,je
jich metabolity a tvorbou reziduí v živočišném organismu ;
kromě toho byly táž hodnoceny metody průkazu některých myko■ toxinů a zpracovány zábrany kontaminace potravin a krmiv.Se
minář byl určen pracovníkům kontrolních,hygienických,vete rin 4rních,potravinářských,zemědělských a výzkumných prsco višt,kteří se podílejí na kontrole hygienická nezávadnosti
potravin a krmiv nebo řeší vědecko-výzkumnou problematiku
v oblasti nykotoxinů.
Seminář,kterého se zs sekci pro mykologiekou toxikologii
ČSVSM zúčastnila dr.Marta Semerdžiava,CSc.,e UUDR.Josef Simůnek /který rovněž přednesl referát/,přispěl podstatně k
prohloubení znalostí z této dosud málo známé sféry mykolo gické toxikologie a umožnil navázání nových styků pro vzá jemnou spolupráci i na půdě sekce pro mytologickou toxikolo
gii naší Společnosti.
-sš.
9 .PROFES,QR.D R .KAREL CEJP VE VZPOMÍNKÁCH SVÝCH 3 PÓLUPRA COVNIKU A ZAKU ožil na stejnojmenném semináři.který dne 19.11.
1985 pořádala katedra botaniky nižších rostlin přírodověd.fa
kulty UK v Praze u příležitosti jeho nedožitých 8 5 .narozenin.
Za četné účasti posluchačů přírodověd ifakulty vzpomněli jeho
spolupracovníci/např.prof.dr.J.Dostál a prof.dr.Z.Cernohor skýjDrSc./ a žáci^dr.O.Fassatiová,CSc.,dr.V.Holubová-Jechová,
CSc.,dr.F.Kotlába,CSc.,dr.V.Skalický,CSc.,dr.M.Svrček,CSc.,
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S.Šebek a prof.dr.Z.Urban,DrSc./ jeho života a vědeckého a
pedagogického dílo a vřelými slovy přiblížili dnešním studen
tům i Cejpovu osobnost po lidské stránce.Seminář,doplněný
demonstrací četných fotografií,týkajících se prof.K.Cejpa a
ukázkami jeh$ publikací a zvukovým záznamem Gejpova hlasu
/ z archivu ČSVSi.j/ byl důstojným uctěním památky tohoto vý
znamného českého mykologa a profesora přírodověd.fakulty
Karlovy university e připomenutím jeho osobnosti zvláště těm.,
kteří prof.Karle Cejpa již nepamatují.
-sš.
# 3S;.;i;.'XŘ O PLASHODIOI^IORA BRASSICAS se uskutečnil 25.3.
1986 ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu zelinářském v Olo
mouci, Jeho obsahem byly informace o současných poznatcích
na Useku výzkumu tohoto petogena,informace o plánu a metodi
ce výzkumu a dosavadních výsledcích ve VSUZ a vzájemná dis
kuse .Semináře se zúčastnilo 55 pracovníků aplikovaného vý
zkumu,šlechtitelských stanic,UKZUZ a vybraných zemědělských
paniku,které na problematice nádorovitosti spolupracují s
VSUZ. Vzhledem k tomu,že Plasmodiophora brassicae je váž ným problémem nejen v zelinářství,byli na seminář pozváni
i pracovníci pícninářského a řepkařského výzkumu.Ze závěrů
semináře je zřejmé,že k dosažení účinné ochrany brukvovitých
plodin je třeba využívat všechny známé způsoby komplexně.
V současné době jsou již všechny předpoklady k započetí rezistenčního šlechtění. Nebude to však práce jednoduchá a vy
žádá si týmovou práci řady pracovníků různých profesí.Nevy
hnutelná je též mezinárodní spolupráce.
Jaroslav R o d
# XXIII.VALMŠ SHROMÁŽDĚNÍ ČSVSM se konalo v pondělí dne
12.5.1986 v Praze. Úvodem k němu proslovil předseda C3VS5!
prof.dr.Zdeněk Urban,DrSc.,obsáhlý referát na téma,rPřínos
československé mykologie v letech 1931 - 1985",v němž shr
nul výsledky naší mytologické práce v období 7 .pětiletky a
poukázal i na úspěchy,jimiž československá mykologie v tom
to období přispěla k základnímu a aplikovanému výzkumu.
Na XXIII.valném shromáždění byli zvoleni čestnými čle
ny Společnosti známý lichenolog prof.dr.Zdeněk Černohorský,
DrSc.,jeden z nejstarších zakládajících členů Společnosti
RNDr.Mirko Svrček,CSc.,věd.pracovník mykologického odd.Ná
rodního muzea v Praze a známá pracovnice houbařské poradny
Moravského muzea v Brně a organizátorka mykologické práce
na Moravě Květoslava Koncerová.
Za své zásluhy o naší Společnost byl jjrof.RNDr.et PhMr.
Vladimír Rypáček,DrSc.,člen korespondent ČSAV,zvolen jejím
čestným předsedou.
-sš.
# SBĚRNŠ DNY HA KARLŠTEJNE v rámci projektu mykotransektů v karlštejnských lesích,o které podrobnější informaci pro
Mykologické listy připravuje dr.J.Herink,se plánují na dny
23.a 24.vni.l986;sraz zájemců po příjezdu vlaku v 8,15 hod.
na ž.st.Karlštejn.Bližší informace u vedoucího akce MUDr.J.
Herinka,Tř.Rudé armády 717, 285 01 Mnichovo Hradiště nebo u
dr.R.Fellnera,Opatov 1315, 149 00 Praha 4.
-rf# X. ČESKOSLOVENSKOU KONFERENCI O OCHRANĚ ROSTLIN pořádá
u příležitosti 100.výročí narození prof.Eduarda Baudyše ve
dnech 2,-4.září 1986 v Brně Výzkumný ústav rostlinné výroby-odbor ochrany rostlin v Praze-Ruzyni,Katedra zemědělské en-
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tomologie a fytopatologie Vys.školy zemědělské v Brně,kated
ra ochrany rostlin Vysvškoly zemědělské v Praze a sekce fytopatologické mykologie CSVSM.Konference se bude konat v aule
VSZ v Brně,Zemědělská č.l a je otevřena všem zájemcům o pro
blémy ochrany rostlin.Vložné činí 400.-Kčs¡pracovníci ochra
ny rostlin,kteří již odešli do důchodu,vložné neplatí.Event.
bližší informace poskytne Ing.Karel Veverka,C3c.,VÚHV,161 06
Praha- Ruzyně.
Q PODZIMHÍ VYCHÁZia: BHĚHSKÉ POBOČKY ČSVSM se konají v tom
to roce s následujícím programem:21.září 1986:Rozdrojovická
oborajsraz účastníků v 8,00 hod.na zastávce tramvají BystreZoo.Vede A.Vágner. - 5 .října 1986:”Zlobice" :sraz účastníků
na nádraží v Kuřimi.Odjezd vlaku z Brna hl.n.v 8,18 hod./Kr.
Pole v 8 ,29/.Vede K.Konceřová. - 13.října 1986:"Kovářová":
sraz účastníků na nádraží v Medvědicích,odjezd vlaků z Brna
hl.n.v 6,45 hod./Kr.Pole v 7,04/.Vede ing.K.Knoll.- V přípa
dě deštivého počasí se vycházka nekoná.
D ,,BK0L0GIB ICKORRVIZ A imCORRTIIZrrÍGH HUB" je název celo
státní kotjferelice,kterou uspořádá Český výbor Lednické spo
lečnosti G3VTS ve spolupráci sq Správou KRNAP a C s .vědeckou
společností pro mykologii při ČSAV v říjnu 1987 ve Spindlerově Mlýně- Svatém Petru,s ústředním tématem "Imise a mykorrhiza".Vzhledem k tomu,že je zapotřebí zajistit vytištění
sborníku referátů z konference předem,žádáme zájemce o před
nesení příspěvku,aby jeho titul sdělili nejpozději do konce
listopadu 1986 na sdresu:Pr.R.Fellner,C3c..Výzkumný ústav
lesního hospodářství a myslivosti,Jílovištš-Strnady 167,
255 01 Praha-Zbraslsv.Plné znění referátů bude nutno odevzdet
do tisku ve sjednaném rozsahu nejpozději do dubna 1987.
© IX.KOUGKBS EVROPSKÝCH MYKOhOGQ-NORSKO 1985./Pokračování/.
Zatímco do Kongsvallu,Kurdalu a Biri cestovali účastníci
pokongresových exkurzí z hlavního norského města vlakem resp.
autokarem,odjížděli účastníci poslední exkurze-do Stangešesti osobními auty účastníků a terénním dodávkovým vozem
VV//ten byl mj.naložen 20 mikroskopy s příslušenstvím,litera
turou a dalšími zavazadly/.Ubytování a stravování bylo za jištěno ve stř,zemědělská škole J/nsberg /Jjénsberg Iisndbrouksskole/,která tvoří samostatný areál asi 3 km od vlastní obce
Stange,ležící cca 110 km severně od Oslo.
K překvapení-a příjemnému neplánovanému přivítání-všech
účastníků této exkurze došlo hned při vystupováni z automobi
lů na parkovišti před školou v J<$nsbergu:na krátce stříhá ných trávnících,a to zejména v březových alejích,bylo možno
určit téměř 3 desítky druhů hub.Co do množství tu převládaly
Lactarius torninosus a Lactarius pubescens,Leccinum scabrum,
Marssmius oreades,Paxilllus involutus,Russula nigricans,R.lepida.R.delica s .1,,Amanita muscaria,A.vaginata,hojné však byly
i druhy Calvatia excipuliformis,Agaricus srvensis,Russula heterophylla,Tric'noloma flavobrunneum,Chalciporus piperatus a
další.Na dvou starých břízách vyrůstaly také imperfektní
plodnice rezsvce šikmého-Inonotus obliquus.
První z dílčích exkurzí/22.srpna/ byla vedena do přírod
ní rezervace Rotlia/Rot.lia Katurreservat/,která se rozkládá
na prudkých západních svazích k jezeru Mjz$sa/největší v Norsku:368 km^,délka 96 km/.Z velké části jde o hustá porosty
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■ lísky/Corylus avellana/ se solitéry či skupinami některých
listnáčů-zejména přízy bělokoré/Betula pendula/,osiky/Populus' tremula/,javoru mléče/Acer platenoides/,jilmu horského
/Uliaus glabre/,zřídka také jehličnanů-borovice lesní /Pinus
sylvestris/ e smrlru obecného/Picea ebies/.V keřovém podros
tu s lískou jako determinantou bylo možno-kromě mladých je
dinců již jmenovaných dřevin-určit jívu /Salix caprea/,jeřáb
/Sorbus eucuperia/,jasan/Fraxinus excelsior/,kalinu/Viburnum
opulus/,olši šedou/Alnus incana/,střemchu/Padus serotina/,
zimolez obecný/Lonicera xylosteum/,lýkovec/Daphne mezereum/
e jalovec/Juniperus comraunis/.
K charakteristice bylinného patra:z trav,bik a ostřic
tu byly např.Avenelle flexuosa,Calamagrostis arundinacea,
Carex digiteta,Dactylis glomerata,Deschampsia caesp4tosa,Luzula pilosa,i,íeíica uniflora a Poa nemoralis.z kapradorostů
Ptcridium aguilinum,Dryopteris filix-mas a Áthyrium filix femina,z ostatních bylin
např.Adoxa moschatellina,Aconitum septentrionale,Asperula odorata,Anemone nemorosa,Actaea
špiceta,Campanule latifolia,Geum urbanum,ÍTepatica nobilis,
Lathyrus niger,L.vernus,Paris quadrifolia,Viola reichenbachiana a mnohé další,
V pojetí československého lesnieko-typologického systé
mu by šlo o subnitrofilní společenstvo javorové C-řady.
Ze 144 druhů makromycetů v této rezervaci během nedlou
hé exkurze zaznamenaných /nejde zdaleka o konečný počet/
může zde být uvedeno jen několik desítek druhů.Byly to např.
/v abecedním.nikoli systematickém uspořádání/:
a/z druhu zemních,humusových:
Auriscolpium vulgare S.F.Gray,Calvatia excipuliformis/Schaeff.
ex Fr./Perdeck,Clavaria vermicularis Sv/.ex Fr.,Collybia peronata/Bolt.ex Fr./Sing.,Gyrodon lividus/Bull.ex Fr./Sacc.,
Hygrocybe conica/Scop.ex Fr./Kumm.,Lactarius glyciosmus Fr.,
E.pyrogalus Bull.ex Fr.,Lečcinum scabrum/Bull.ex Fr./S.F.
Gray,Oudemansiella platyphylla/Pers.ex Fr./Mos.,Russula aurata/WÍth./ex Fr.,R.foetens Fr.,R.vesca Fr.,Tricholome acer bum/Bull.ex Fr./Quél. a další,
W z druhů dřevních /které byly hlavním předmětem zájmu
účastníků exkurze do Stange/:
Antrodiella semisupina/Berk.et Curt./Ryv.et Johansen,Chondroste^eum purpureum/Pers.ex Fr./Pouz.,Corticium polygonoides
P.Karst.jDichomitus campestris/Quél./Dom.et OrZ./jeden z
nejzajímavějších druhů teto exkurze;zde na lísce/,Eichleriella
deglubens/Berk.et Br./Reid,Exidia pithya/Alb.et Schw./ex Fr.,
Galerina marginata/Fr./Kúhn.,Galzinia inerustans/Tífthn.et
Litsch./Parm.,Grandinia crustosa/Pers.ex Fr./Fr.,G.pallidula
/Bres./Jlllich,G.subalutaeea/P.Karst./Jtilich,Gloeocystidiellum
porosum/Berk.et Curt.in Berk et Br./Donk,Hymenochaete tabacina/Sow.ex Fr,/Lév.,Hyphoderma argillaceum/Bres./Denk.,H.praetermissura/P.Karst./Erikss.et Strid in Erikss. et Ryv.,H.radule
/Fr.ex Fr./Donk,H.setigerum/Fr./Donk,Inonotus radiatus/Fr./
Karst.,I.rheades/Pers./Bond.et Sing.,Laxitextum bicolor
/Pers.ex Fr./Lentz,Leotia lubrica Pers.,Meruliopsis corium
/Fr./Ginns,Micromphale foetidum/Sow.ex Fr,/3ing.,Mýcena galeticulata/Scop.ex Fr./S.F.Gray,M.renati Quél.,í^ýcoacia aurea/Fr./Erikss.et Ryv.,M.fuscoatra/Fr.ex Fr./Donk,Oudeman siella platyphylla/Pers.ex Fr,/Mos.,Oxyporuš populinus/Schum.
ex Fr./Donk,Fhaneroch8ete affinis/Burt./Parm./= P.laevis
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euct./,Ph.sordida/P.Karst./Erikss.et Ryv.,Fhěllinus punctatus
/Fr./Pilát,Phlebie bresadolae Parm.,P.radiate Fr.,Porpomyces
mucidus/Pers.ex Fr./JBlich/=Fibuloporia donkii Dom./,Resinioium bicolor/Alb.et Schw.ex Fr./Parm.,3chizopora paradoxa
/Schrad.ex Fr./Donk,Scopuloides rimosa/Cooke/Jttlich,Steccherinum fimbrietum/Pers.ex Fr./J.Erikss.,S.ochraceum/Pers. in
Gmelin ex Fr./S.F.Gray, Stereum rugosum/Pers.ex Fr./Fr..To
rnénte11a pilosa/Burt/Bourd.et Galz..Tramětes multicolor
/Schseff,/jniich,Tremella foliecee/Pers.ex S.F.Gray/ Pers.,
Trechispore farinacea/Pers.ex Fr./Liberta,Tricholoma acerbum
/Bull.ex Fr./Quél.,Tubulicrinis calothrix/Pat./Donk,Tylospora fibrillosa/Burt/DonkjVúilleminia comedens/Nees ex Fr./Maire atd.
V uměle založených smrkových porostech/místy s příměsí
borovice a dslěích dřevin/ v sousedství rezervace Rotlia by
lo nalezeno více než 60 druhů hub,např.Antrodia heteromorpha
/Fr./Donk,A.seriali 3/Fr./Donk,Basidiodendron caesiocinereum
/HBhn.et Litsch./Luck-Allen,Botryobasidium intertextum/Schw./
Jfllich et Stalpers/=Pellicularia sngustispora Boidin/,Chroogomphus rutilus/Schff.ex Fr./O.K.Miller,Climsčocystis borealis/Fr./ÍCotl.et Pouz.,Coniophora puteana/Schum.ex Fr./
P.Karst.,Gloeocystidiellum ochraceum/Fr.ex Fr./Donk,Ischnoderma benzoinum/ífehlenb./P.Karst.jI^ctarius scrobiculatus
/Scop.ex Fr./Fr.,Leptoporus mollis/Pers.ex Fr./Pilát,Lobulicium occultum Larsson et Hjortst.,Marasmius wettsteinii Sace.
et Syd.jMicroraphale perforens/HoíÝra.et Fr./Sing.,Fheeolus
schweinitzii/Fr./Pat.,Phellinus nigrolimitatus/Romell/Bourd.
et Galz.,fhlebia cretacea/Bourd.et Galz./Erikss.et Hjortst.,
Pholiota squarrosa/Pers.ex Fr./Kummer,Phyllotopsis nidulans
/Pers.ex Fr./Sing.,Postia caesia/Schrad.ex Fr,/P.Karst.,Ramaria abietina/Pers.ex Fr./Quél..Ramariopsis kunzei/Fr./Corner,Russula sardonia Fr.em.Rom.,Skeletocutis subincernata
/Peck/Keller,VesiculomyceS citrinus/Pers./HegstrBm e další.
V pátek 23.VIII.byla podniknuta druhá krátká exkurze ze
Stange: vedla na jihovýchodní úbočí hory Gitvola/asi 35 km
severně od Stange/,do přirozených nesmíšených horských smrčin.Gitvola dosahuje výšky 852 m,většina účastníků exkurze
se však pohybovala na JV svazích v nadmořských výškách 730800 m.
Jiné dřeviny než smrk tu byly zastoupeny jen v keřovém
patru:bříza pýřitá/Betula pubescens/,jeřáb/Sorbus aucuparia/
a jalovec/Juniperus communis/.
Vzhledem ke kyselému geologickému podloží/žula/ a poměr
ně drsným klimatickým podmínkám je v oblasti Gitvola jen
sporá a výhradně acidofilní vegetace:z trav většinou jen Avenella flaxuose a Kardus stricta.z ostatních bylin převažuje
Vaccinium myrtillus a hojnější jsou/alespon místy/ Empetrum
hermaphroditum,Trientalis europaea,Vaccinium uliginosum,Rubus chameemorus,PolygoQum viviparum a Comarum palustre.Dos
ti časté jsou tu kapradorosty,zejména lycopodium annotinum,
Athyrium filix-femina i A.distentifolium,dále Phegopteris
dryopteris i Ph.polypodioides,Dryopteris austxiaca a Equisetum silvaticum.Z mechorostů se hojně vyskytují rašeliníky
/Sphagnum sp.div./,z lišejníků zejména Cetraria islandica.
Takové lesní společenstvo bychom u nás zařadili/z hlediska
typologie lesů/ do kyselé smrčiny,na přemeništních lokali
tách do horské podmáčené smrčiny.
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Exkurze byla v poledne přerušena deštěm a náhlou kroupo
vou bouří,při níž během několika málo minut byl půdní povrch
pokryt 5- 7cm vrstvou ledových krup.I přes neplánované zkrá
cení terénního prizkumu tohoto dne bylo tu zaznamenáno více
než 70 druhů makromycetů.Ze seznamu je tu možno uvést jen
část: Amanita regalis F r .,Amylocorticium cebennense/Bourd./
Pouzer,Antrodiella semisupina/Berk.et Curt./Ryv.et Johansen,
Armillaria borealis Msjjxmůller et Korhonen,Ceriporia reticulete/Roffin.ex Fr,/Domanski, Cerocorticium hiemale/Laurila/
Jtilich et Steipers/=Globulicium h./,Oinereomyces lindbladii
/Berk./Jülich,Clavariadelphus ligula/Schaeff.ex Fr./Donk,
Clirnecocystis boreelis/Fr./Kotl.et Pouz.,Columnocystis abietina/Pers.ex Fr./Pouzar,Coniophora puteana/Schum ex Fr./ P.
Karst,Cystostereum murrayi/Berk.ot Curt./Pouz.,Dermocybe einnamomea/L.ex Fr./V/tlnsche ,Galerina paludosa/Fr./Klihn. ,Gerronema chrysophyllum/Fr./Sing.,Grandinia pallidula/Bres./Jll lich/=Hyphodontia p./,Gymnopilus picreus/Pers.ex Fr./Karst.,
Hygrophorus olivaceoalbus/Fr.ex Fr./Fr.,Jaapia ochroleuca
/Bres.in Brinkm./Nannf.et Erikss.,Lactarius hepaticus Plowr.
ap.Boud./ss.Neuhoff/,L.trivialis Fr.,Lentinellus castoreus
/Fr./K.et M.,Marasmius wettstei'nii Sacc.et Syd.,Peniophora
pithya/Pers,/J.Erikss.,Phellinus chrysoloma/Fr./Donk,Ph.ferrugineo-fuscus/P,Karst./Bouřd.et Galz.,Ph.nigrolimitatus
/Romell/Bourd.et Galz.,Ph.viticola/Schw.ex Fr./Donk,Pseudotomentella mucidula/P.Karst./Svrček,Russula decolorans Fr.,
R.paludosa Britz.,Tomente11a terrestris/Berk.et Br./K.J.Larsen/ - T.umbrinella/jTubulicrinis globisporus K.-H.Larsson
et Hjortst.jT.hirtellus/Bourd.et Galz,/J.Erikss.,T.inornatus/H.S.Jacks./Donk a Vesiculomyces citrinus/Pers./HagstrBm.
/Dokončení/. Jiří L a z e b n í č e k
a Jan K u t h a n
ŽÁDOSTI 0 SPOLUPRÁCI - I I . '
Z redakčních důvodů nemohl být v tomto čísle otištěn
článek k problematice okruhu druhů Phqliota destruens/Brond./
Quél.aPholiota heteroclita/Fr./Quél. Žádáme proto nálezce
P.destruens,zejména na jiných substrátech než na topolech,
a vzácnějšího druhu P.heteroclita/zejména na olši,dubu,bří
za,? habru/ o zaslání exsikátů s údaji o lokalitě,nálezci,
datu sběru spod. U druhu P.,heteroclita jsou charakteristic
kým znakem zejména žluté tony na klobouku,třeni a lupenech,
a význačná, ovocná vůně /"hruškový" éter, Inoqybe pyriodora
s lehkou příměsí vůně organ.rozpuštědel/. - Údaje a' doklady
zasílejte na adr.Dr.Libuše Kotilová,Hliník 628, 379 01 Tře
boň II.nebo Ing.Jan Kuthan,Gottwaldova 1127, 708 00 Ostrava
4.
-JKN-

MIKOLOGICKÉ LISTY č.23 -^Informační orgán Čs.vědecké společ
nosti pro mykologii při ČSAV — vycházejí v nepravidelných
lhůtách a rozsahu. Toto číslo sestavil J.Kuthan, k tisku
připravil S.Šebek. - Toto číslo vyšlo dne 30.června 1986.
v
Příspěvky a veškerou korespondenci zasílejte na adresu
Cs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV,pošt.přihrád
ka 106, 110 00 Praha l,tel.26 44 05.
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