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OCHRANA GENOFONDUd ů le ž it ý p ř e d p o k la d
p r o b io t e c h n o lo g ii
Zdeněk Urban

Rok 1986 byl obdobím,vs kterém probíhala konečná úpra
va,koordinace a konkretizace jednotlivých stěžejních směrů
a hlavních úkolů. Mám na mysli především státní plán základ
ního výzkumu /SPZV/,který převažuje jak na Univerzitě Karlo
vě v Praze,tak i ne pracovištích ČSAV a SAV. V jeho rámci je
jeden z důležitých stěžejních směrů uveden pod názvem "Geno
fond rostlin a živočichů,biologické základy jeho ochrany a
využití." Zahrnuje několik hlavních úkolů a jedním z nich
je hlavní úkol,jehož koordinačním pracovištěm je přírodově
decká fakulta U K /PřFUK/. Týká se problematiky ochrany geno
fondu hub,lišejníků a mechorostů.
0 nutnosti chránit a udržet ohromující pestrost druhů
rostlin na Zemi se píše na mnoha místech i v denním tisku.
Zpravidla však uniká,že se to týká ve velké míře právě uve
dených a ještě i jiných organismij,jako např.bakterií,aktinomycetůjřas aj.Není ani divu,nebot v poslední době tyto po
drobnosti zanikají v propagaci 3tudia a rozvoje biotechnologie/různých typů/,jejíž atraktivnost ji zařadila i mezi 5 vy
braných badatelských směrů "Komplexního programu rozvoje vědecko-technického pokroku členských zemí BVHP do r.2000".
Pro vysvětlení je nutno uvést,že pod jménem biotechnologie
se zde také rozumí,jak vyplývá z projevů předsedy ČSAV,"geno
vé manipulace na principech buděčného a genového inženýrství,
zaměřené as přípravu virových živočišných a lidských bílko
vin pomocí buněk,do nichž byly zavedeny dědičné informace pro
jejich tvorbu." Na tento program,zahrnující další cílové pro
jekty /výzkum,zlepšeni a zvýšení produkční schopnosti živých
výrobních systémů a možnost využití počítačů a mikroelektroni
ky »mikrobiologické procesy,rostlinné explantáty/ mají být
maximálně vynakládány materiální a personální prostředky.
Z hlediska stavu a rozvoje základního výzkumu zvláště v
malých státech je snad tento přístup k plánu pochopitelný,
ovšem jen do té míry,pokud si neuvědomíme,že podkladem a "po
travou" pro něj jsou jiné,zatím stranou odstrkované stěžejní
směry a z nich právě už zmíněný "Genofond rostlin a živočichů".
Pokud tento směr základního výzkumu nebude přednostně podpo řen,pak biotechnologie,jak je svrchu koncipována,bude velice
brzy zúžena a vyčerpána. Genové inženýrství dosud a ještě do
daleké budoucnosti počítá totiž s tím,co už v přírodě jako
genetické informace bylo vytvořeno a co by mohlo být využito.
Současně propagovaný objem slova "biotechnologie" je ne
zodpovědně zužován; to by se mohlo v budoucnosti i vymstít
/ v důsledku subjektivního pohledu na biotechnologii/. Podle
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Ottovs slovníku naučného /1906/ je technologie obecné na
uka o praktickém upotřebeni přírodních věd a nauk technic
kých při zpracování k výrobě předmětů a látek.Proto mnozí
technikové hovoří např.jL o technologii zemědělské.Na konci
hesla je charakterizována moderní technologie; je pozoru
hodný, že vše by se mohlo opsat a jen rozvést beze změny a
doplňků v kterémkoliv současném projevu na toto téma! Evrop
ská federace pro biotechnologii na svém kongresu /1985/ při
jala nepsanou charakteristiku biotechnologie; je to sdruže
né úsilí věd o živé přírodě na straně jedné a inženýrských
disciplín na straně druhé. Cílem je nová nebo dokonalejší
průmyslová výroba, nový nebo lepší produkt. Zmíněná federa
ce podporuje veškerou spolupráci v ochraně prostředí a pro
sazuje,aby směry,které usilují o záchranu prostředí,postup
ně stále více předvládaly.
Integrující součástí biotechnologie musí být mj.ochrana
genového fondu výtrusných organismů, tj.hub,lišejnlků a mechorostů a řas. Uplatnily se již ve starověkých,středově kých a novodobých tradičních biotechnologiích /příprava
chleba,vinařství,pivovarnictví atd./ a začínají hrát jednu
z hlavních roli v biotechnologii,.jakou se jeví např.zprů myslněná zemědělské výroba.Jde nejen o jistější a efektiv
nější přípravu zelené hmoty a dalších surovin k výrobě pot
ravin.ale též o účinnější ochrany kulturních rostlin proti
houbovým chorobám a škůdcům.Prvotní myšlenky integrovaného
ovládání chorob a škůdců /"integrovaná ochrana"/ jsou kla
sickou nápovědí dalšího rozvoje biotechnologie pěstování a
ochrany,které využije ruzavch~zpÍ3obů boje proti pAsobenl
plevelů,chorob a škůdců a ¡současně bude největší zárukou
ochrany našeho prostředí. Míra této ochrany se rozhodně
nemiče omezit,jakvje uvedeno v jednom projevu v denním tis
ku,pouze na stupeň únosnosti! Zdá se,že rozhodná reakce
proti zmíněnému zúžení náplně biotechnologie nastala v ze
mědělských kruzích. Svědčí pro to řada rozhovorů z péra Z.
Hoffmanna ,otištěných v červenci-srpnu 1986 v Budém právu
pod názvem "Biotechnologie-od teorie k využití v zeměděl ství".
Nelze též souhlasit s tím,že pozornost biotechnologie
se přesunuje z organismů prokaryontních /např.bakterie/ ,
jednobuněčných a jednoduchých eúkaryontních /např.houby/
k buňkám vyšších živočichů a vyšších rostlin.To je opět
ten velice úzký a nejistě vyústujíci jeden směr,který ne
odpovědně opomíjí existenci nepředstavitelného bohatství
projevů a vlastností .jakýchkoliv organismů a ochranu je
jich genového fondu.Proto přírodovědecká fakulta UK ve
spolupráci s ČSAV,SAV,Národním muzeem,Slovenským národným
múzeem,Moravským a Slezským muzeem a dalšími pracovišti
hodlá rozvíjet základní výzkum bohatství a proměnlivosti
výtrusných rostlin i co se týče jejich způsobu žiyota a
úlohy v ekosystémech. Zájem jednotlivých precovišt by se
měl postupně soustředit na takové skupiny,které jednak
nšou perspektivně již využitelné v dalších směrech bio technologie.jednak v dlouhodobém výhledu se jeví jako
prvořadě důležité z ne Hrůznějších hledisek. Pro stávají
cí pětiletku jsou navrženy některé kontrolovatelné etapy.
Připravuje se květena čs.játrovek /PrFUK a Slezské muže -
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um/ e monografie o houbách: jednak práce o drobnohledných
houbách,kter^ se podílejí ne rozkladu dřevní hmoty /Bota nicky ústav ČSAV/, jednak monografie terčoplodých hub dů
ležitých pro setlívání dřevní a bylinné hmoty e nepříznivě
se projevujících v zemědělských a lesních kulturách /v Ná
rodním muzeu v Praze/.

Zajím avé

druhy

naší mykoflóry

První nález pstřeňovce dubového v Západočeském kraji______
Zdeněk

H á j e k

/1948/

Při jedné z pravidelných návštěv lokality "Svanka",Bdeněves u Plzně /čtverec botanického mapování 6245a,cca 360 m
n.m./.jsem
dne 29.VII.1986 nalezl ve vykotlané dutině
rozšířené báze dubu letního /Quercus robur L./ světlé plodnice jakoby pstřeně,které však na první pohled naznačovaly,
že se nejedná o obyčejnou Fistulina hepatica /Schae£f. ex
Fr./tu na této lokalitě občas nacházím/,ale o pstřenovea
dubový-Buglossoporus pulvinus /Pers.ex Pers./Donk.Přestože
uvedené místo navštěvuji po 12 let pravidelně zhruba každých
14 dní a vykotlaný dub pečlivě prohlížím,nikdy jsem na něm
B.pulvinus nenalezl; jedná se tedy zajisté o velmi vzácný
nález.
Dle publikace F.^otlaby /1984/ se jedná o první nález
tohoto druhu na Plzeňsku a vůbec v Západočeském kraji. Ne jbližší dosud zjištěná lokalita B.pulvinus byla ve Středočes
kém kraji,dle mapky rozšířeni č.109 v uvedené publikaci v
okolí Skryjí /podle sděleni F.Eotlaby "Týřovické skály” ,na
mrtvém kmenu Quercus petraea,28.VU.1966,leg.et det.Z.Pouzar,PRM §20678/.Nejzápadnější lokalitou byl dosud "Sádecký
vrch" u Zátce,380 m n.m.,na„Quercus petraea,26.VIII.1972.
Nově uváděná lokalita pstřeňovce dubového je tedy nejzápad
nější položené dnes známá naleziště v CS3R.
Dvě plodnice nalezené B.pulvinatus nebyly dosud dospělé
a neměly vyvinuté výtrusy;přesto je část exsikátu uložena v
herbáři my^ol.oddělení Nár.muzea v Praze/PRM/ a část ve sbír
kách mykol.oddělení Západočeského muzea v Plzni.Nález byl
také barevně zdokumentován na materiál Fomachrom.Správnost
určení byla revidována F.Kotlabou,kterému touto cestou dě
kuji za laskavou pomoc.
L i t e r a t u r a
Kotlaba F./1984/: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů
/Polyporales s.l./ v Československu.-Praha.
Z. H_á_j_e_k: Buglossogorus_pulvinus /Pers^ex Persi/_Donk the first řečořd_iň Westeřn-BohimIa7
The ěuthor~fouňd_BňgIoísĎpĎrňs-pulvinus near Plzeň on
the base of living oak /Quercus robur L./.It is the first
record of this polypore in Western Bohemia.
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Najez prašivky bažínné v severních Čechách
Svatopluk

Š e b ek

Při mykofloristickém průzkumu východní části RslskoBezdězské tabule /jižní a jihozápadní část okresu Liberec/,
který provádím příležitostně od r.1981,jsem několikrát na
vštívil floristicky zajímavou lokalitu nedaleko Osečné-Lázní. Kundratic.. Jde o nevelkou rašelinnou loučku,lemujíc! se
verozápadní okraj, rašeliniště na dně mírné prolákliny,jehož
jižní část,přiléhající k provozním budovám lázní,je využívá
na k těžbě rašeliny pro balneologické účely,1/
Floristicky je v bylinném patře charakterizována vý
skytem druhů Aegopodium podagraria,Brize media,Carex panicea,Cirsium oleraceum,.C.palustre,Crepis paludosa,Drosera
rotundifolia,Epipactis palustris,Equisetum palustre, Eriophorum angustifolium,E.latifolium,Eupatorium cannabinum,Ga
lium apparine,G.hercynicum,G.palustre,Juncus compressus,Iysimachia vulgeris,Melica nutans,Molinia coerulea,Orchis maculata,Oxycoccus quadripetalus ssp.vulgaris,Peucedanum pa
lustre ,Pote ntilla erectSjThalictrum angustifolium a Viola
stagnina.Ze severní,východní a jižní strany obklopuje tuto
loučku rašelinná olšina s převládajícími druhy Alnus glutinosa,Betule pendula,B.pubescens,Frangula alnus,Salix cf.
cinerea,Daphne mezereum a jinými druhy typickými pro podob
ná stanoviště. Co do charakteru se toto stanoviště podobá
rašelinné loučce,kterou Turonová /1985/ uvádí jako spole čenstvo Rhynchosporetum. elbae Koch 1926,jedno z charakteris
tických pro pobřežní porosty jižní části nedalekého Hamer ského rybníka.
Z mykologického hlediska mě však zaujalo zejména mecho
vé patro společenstva uvedeného stanoviště,v němž převládá
Sphagnum subnitens,Calliergonella cuspidata,Drepanocladus
vernicosus„Drepanocladus revolvens.Cratoneuron commutatum
/za laskavé určení mechů děkuji RNDr.Z.Soldénovi z katedry
botaniky PřF UK v Praze/. Spolu s kol.0.Zemanem jsme zde
totiž nalezli dne 23.VII.1984 nejprve nedospělou plodnici
a v následujícím roce potom /29.VII.1985/ dvě dospělé plodnice vzácné břichatkovité houby prášivky bažinné /Bovista
paludosa Lév./, houby,které pro svůj vzácný a ohrožený vý
skyt byla zaijrnuta do předběžného výběru hub pro Červenou
knihu CSSR /Šebek 1985,Pvl7/. Tento nález je prvním dolože
ným nálezem pro severní Cechy.Je pravděpodobné,že na rašelinách a mechatých loukách nejen Severočeského kraje by
mohl být tento vzácný druh ještě nalezen.Je však třeba pát
rání po něm zintenzivnit.
PréŠivka bažinná roste v Evropě ve Francii,Švýcarsku,
Německu,sev.Itálii,na Zakarpatské Ukrajině,v Jugoslávii
/Černá Hora/.Švédsku a v Československu v mechu na slatinných a rašelinných loukách.V r.^963 byle nalezena v Polsku
jako nový druh pro tamní mykofloru /Wojewoda 1966/. U nás
byla nalezena celkem patnáctkrát /přehled dosud známých
nálezů viz Šmarda in Pilát A.et Kol.,Houby břichatky-Gasteromycetes,1958/.„Protože během posledních 30 let„nebyl žád
ný nový nález z Československa publikován,jde bud o druh
přehlížený2/,nebo velmi vzácný,který je navlc-v důsledku
potenciálního ohrožení svých lokalit odvodněním a těžbou ra-
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šeliny- natolik ohrožen,že ochrana jeho lokalit se jeví ja
ko samozřejmý úkoL v rámci ochrany našeho mykogenofondu.
-,
P o z n á m k y
/ Pro účely regionálního mapování je poloha této lokality
určena čtvercem 5355 b.
V lia podobných biotopech zpravidla sbírá jen málo mykologii,
kteří se zajímají o gasteromycety,nehledě k tomu,že po vy
dání publikace "Houby břichatky-Gasteromycetes" v r.1958 se
zájem o tento řád hub bohužel nezvýšil,jak se původně předpokládelo,ale spíše poklesl.Příčinou toho snad byla skuteč
nost, že řada našich významných gasteromycetologů /např. P.
Šmarda,J.V.Staněk,K.Kříž aj./ zemřela a mladší nastupující
generace většinou nejeví o břichatky již žádoucí zájem.
L i t e r a t u r a
Kreisel H./1962/: Die lycoperdaeeae der Deutschen Demokra tischen Republik.- Feddes Repertoriuig 54/2-3/:89-20j,.
Šebek S./1985/: Předběžný výběr hub prg Červenou knihu CS3R:
Amanitaceae a Gasterçmycetes.- In Šebek S./red./,Před
běžný výběr hub pro Červenou knihu CSSR /Sborník refe
rátů na VI.celostátním ^emináři,konaném dne 19.íervna
1984 v Praze/. - Praha,CSVSM,1985.
Turonová D./1985/s Y eSetace Hamerského rybníka u Hamru na
Jezeře/severní Cechy/.- Preslia,Praha,57:335-337,1985.
Wojewoda W./1966/: Bovista paludosa LéV.,nowy dla flory
Polski gatunek Gasteromycetes znaleziony ,w Gorcach. Fragmenta Floristica et Geobotanice,Krakow,12/2/:201204.
S. S_e_b_e_k 2 Neuer Ftind_von_Bovista_paludosa Léc._in NordBbEmenT
Es wird liber elnen neuen Fund von Bovista paludosa Lév.
in Nordbfthmen /ICreis Liberec/ unv/eit von Osečná-Lázně Kundratice. /Torfmoor/ referiert.

Nové jméno bondarcevky horské a její nové lokality
u nás
________________________________________
František

K o t 1 a b a

Podle změněného Kódu botanické nomenklatury po kongre
su v Sydney r.1981 /viz např.Pouzar 1983/ je správné jméno
pro bondarcevku horskou Bondarzewia mesenterica /Schaeff.
1774/ Kreisel 1984. Je tomu tak proto,že podle dřívějších
pravidel se mohla ze starých jmén hub pocházejících z dru
hé poloviny předminulého a počátku minulého století použí
vat jen ta,která byla zahrnuta ve Friesově třidílné Systè
me mycologicum /datované k 1.1.1821/ včetně Elenchus fungorum /1828/ a u břichatek,rzí a snětí v Persoonově Synopsis
methodica fungorum 1801/. Protože taková jména byla validizována Friesem/nebo Persoonem/,psalo se pak u starých,tzv.
předfriesovských/nebo předpersoonovských/ jmen hub ex nebo
per Fr. /Pers./.
Vzhledem k tomu,že výchozím datem jsou nyní jednotně
pro všechny rostlinné organismy včetně hub /s výjimkou něk
terých řas,sinic a mechů/ Linnéovy Species plantarum z r.1753.
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v případě určitých hub došlo ke změně jejich jmen. J3ylo to
mu tak hlavně tehdy,když starší jména hub Fries buď nezahr
nul do svých dvou děl jako správná jména.nýbrž jen jako sy
nonyma, anebo je záměrně vynechal či je vůbec neznal.
Takovýchto jmen sice není mnoho,evSak inejsou zanedba
telná a musíme s nimi tedy počítat.Petři mezi ně i bondarcevka horská /trsnatec horský/,jejíž správné vědecké jméno
spočívá na mnohem starším jménu Boletus mesentericus Scheeffer 1774,než byl Cerioporus montanus Quélet,který je až z r.
1888. Latinské jméno Bondarzewia mesenterica bychom proto
měli nyní pro bondarzevku horskou důsledně používat /české
jméno se však nemění/.
Při pohledu na mapu v mé knize /Kotlaba 1984/ vidíme,
že bondarcevka horská je na Slovensku oproti českým zemím
nepoměrně vzácnější. Mohlo by se to dávat do souvislosti
jednak s menší mykologickou prozkoumaností SSB, jednak s
mnohem lepším stavem hostitelské dřeviny-jedle-na Slovensku,
avšak hlavni příčinou bude zřejmě přirozený charakter roz šíření tohoto choroše,jeljož těžiště výskytu je v západní
části střední Evropy. V CSR leží většina českých lokalit v
jižní polovině Čech,kdežto na Moravě naopak v severní části
země,což do značné míry odpovídá i hojnosti výskytu jedle
v těchto územích /přes 80% známých nálezů je na jedli bělokor é/.
Během tisku a po uveřejněni mé knihy o choroších /kde
je vymapováno 60 řokalit,v textu však je omyleig uvedeno 59/
bylo zjištěno 13 lokalit bondarcevky horské v CSSB,a to de
vět \ Cecháqh a čtyři na Slovensku.
Cechy: Údolí. pot."Hutná"/"Sázava"/ ca 2,2 km jjz.od Do
miny u Chomutova v Kruš.Horách,ca 490 m n.m.,u paty souše
Abies alba,8.IX.1982,leg.et det.J.Lorber/LIT 4043/1757/. "Bublavá jedle" na úbočí Třemšína v Brdech,ca 3 km jz.od
Hutí p.Třemš.,680 m n.m.,v dutině pahýlu £.alba,10.IX. 1985,
leg.et det.F.Soukup/ljerb.Soukup/. - Pod "Červeným vrchem"
u Horní Vltavice na Šumavě,ca 1200 m n.m.,A.alba,27.IX.1980,
leg.et det.J.Vlasák /in litt./.- "Milešický prales" z.od
Milešic u Volar,Sumave,ca 1100 m n.m.,A.alba,18.IX.1982,
leg.et det.J.Vlasák /in litt./.-U silnice mezi Záhvozdím a
Arnoštovem u Voler,ca 3 km sv.od Pěkné,ca 950vm n.m.,A.alba,
25.X.1986,leg.et det.J.Vlasák/in litt./.-"Klet" u Křemže,
1059 m n.m.,A.alba,27*IX.1974,leg.et det.F.Tondl/viva voce/.Poblíž "Pencické hájovny" u Jeven,ca 350 m n.m.,na zemi/podle sběratele-ale zřejmě z kořene jedle,popř.smrku, F.K./,
27.VIII.1986,leg.P.Podhájecký,det.F.Kotlaba /PRM 842251/."Janova skála" /sv.sveh/ u Harrechova-Rýžoviště v Krkono ších,850 m n.m.,na bázi mrtvého kmene A.alba,9.IX.1986,leg.
et det.R.Fellner /herb.Fellner/.- "Hříva" jv.od Skuhrova u
Čes.Třebové,550 m n.m.,pařez A.alba,8.VIII.1983,leg.et det.
F.Kotlaba /Kotlaba 38/82-83:18/.
Slovensko: "Mláčik" nad Želez.Brezničí u Zvolena v Kremnických vrších,ca 820 m n.m.,na pařezu A.alba,30.VIII.1986,
leg.et det.F.Kotlaba /PRM 842184/.-"Pod Latiborskou hol ou"
u Jasenie v Níz.Tatrách,ca 1000 m n.m.,pařez A.alba,29.VIII.
1986,leg.et det.F.Kotlaba et Z.Pouzar /Kotlaba 42/86:10/."Grajnar" ca 1,5 km ssv.od Hnilce u Spišské N.Vsi,Slov,Rudohorie,1040 m n.m.,dřevo A.alba,15.IX.1985,leg.L.Hegera,
det.J.Kuthan /BRA/.- Bsrdejovské Kúpele u Bardejova v Níz.
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Beskydách.,ca 390 m n.m. ,pod živou A.alba,14.X.1986,leg.et
det.A.Cerný /viva voce/.
Všechny čtyři nové zjištěná lokality bondarcevky horská
na Slovensku jsou přínosem už proto,že je tam tato choro^ovitá houba neobyčejně vzácná-počet dosud známých naleziát
tak stoupl z pěti na devět.Avšak ani některé české nálezy
nejsou bez zajímavosti. Lokalita u Domina je jediná známá
v Krušných horách a v celých severozápadních Cechách je vů
bec velmi ojedinělá /dosud byl z této oblasti znám jenom jeden-zřejmě nedoložený-nález,a to z Karlových Varů: u sanato
ria "Richmond",ca 380 m n.m.,9.X.1967,leg. ?,det.K.Kun^/.
Rovněž lokalita u J^van patří k velice zajímavým,nebot v
prostoru středních Cech východně od Vltavy je nyní široko
daleko jediným známým nalezištěm bondarcevky horské,navíc
ve značně nízké nadmořské výšce.Lokalita y Harrachova v Kr
konoších leží v oblasti severovýchodních Cech,kde tento cho
roš téměř chybí /podobně jako jedle/;nejbližší dosud známou
a ojedinělou /bohužel zřejmě nedoloženou/ lokalitou jsou
Kněžice u Vrchlabí /7.VIII.1967,leg.E.Borovský,det.K.Kunc/.
Také nové naleziště u Skuhrova severovýchodně od České Tře
bové představuje osamocenou lokalitu bondarcevky horské ve
východních Cechách,ležící v samém českomoravském pomezí.
Všem nálezcům,kteří mi sdělili nové lokality bondarcevky
horské,děkuji za spolupráci.
Snad stojí za zmínku také výskyt tohoto choroše v parku
"Cibulka" v Rraze-Košířích,odkud jej podle sběru neuvedené
ho sběratele /1945/,K.Stočesa/1953/ a několika nálezů J.Habra/1964,1965,1971/ publikovel dr. a .Pilát/1965,1972/.Dodnes
není jasné,z jakého substrátu tam bondarcevka horská vyrůsta
la;! když Pilát /1972/ uvádí,že to bylo pod jedlí,ve skuteč
nosti tomu tak sotva bylo.Spojil jsem se totiž asi r.1975 s
J.Habrem,který mi příslušné místo ukázal. Zjistil jsem,že se
tam vyskytují jen listnáče /duby,jasany,jevory/;z jehličnanů
rostla nejblíže borovice hedvábná čili vejmutovka-Pinus strobus/na pařezu vejmutovky byla Bondarzewia zjištěna např. v
KDR-viz Müller 1981/. Byli jsme domluveni,že mi p.Habr dá vědět,až bondarcevka vyroste/několikrát jsem tam také sám hle
dal/, a v tom případě jsem hodlal na lokalitě kopat,abych
zjistil,z čeho vyrůstá.Od posledního nálezu r.1971 se však
už více neob j.evila-snad zcela strávila substrát,z něhož dosud
vyrůstala.Tak tento mimořádný a jedinečný výskyt Bondarzevia
-mesenteries v Praze zůstévá-pokud jde o hostitelskou dřevinui nadále záhadou.
L i t e r a t u r a
Kotlaba F./1984/: Zeměpisné rozšíření a ekologie chorošů/Polyporus s.l./ v Československu.-194 p.,36 tab.,123 map.
in append.,.Praha.
Müller K.-H./1981/: Bemerkenswerte holzbewohnende Pilze bei
Vockerode.-Mykol.Mitt.-Bl.,Halle,2 5 :25-27.
Pilát A./1965/: Chorošovitá houb^ Bondarzewia montana/Quél./
Sing.byla nalezena v P r a z e .-Ces.%kol.,Praha,19:102-103,
tab.8.
Pilát A./1972/: Plodnice. choroše horského-Polyporus montanus
Quél.byly opětovně nalezeny v Praze-Košířích v parku "Ci
bulka" .-Živa,Praha,20:60.
Pouzar Z./1983/: Změny ve výchozím bodu mykologické nomenkla
tury .-Mykol.Lis t y ,Pr aha,10:2-4.
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František _K_o t 1 a_b a :_Á_rnew_name for Bonderzewie montaňa~and_its_niw~l5calltle5 In~CžechoslovaEii
Presently,the correct name for Bondarzewia montana/Quél./
SLng.is B.mesenterica /Schaeff./Kreisel. The previously
published distribution map /Kotlaba 1984/ with 60 localities
of this uncommon polypore is supplemented wi t h 13 new records
from Bohemia and Slovakia /9 and 4,respectively/.

K výskytu hub rodu Gyoerfyella Kol v Československu________
Michal

O n d ř e j

O nálezech hub rodu Gyoerfyella Kol. /Fungi imperfecti/
z území Československa je známo jen velmi málo údajů/Marvanová,Marvan,Růžička 1967/« V rámci mykofloristického výzku
mu foliikolnich imperfektu jsme se s výskytem zástupců toho
to rodu setkali pouze třikrát.
V roce 1973 jsme .zaznamenali na listech Potentilla aurea
Torn /8.IX.1973/ ve Vysokých Tatrách u štrbského plesa vý
skyt konidií druhu G.entomobryoides /Boerema et Arx/Marvanová. V roce 1974 jsme stejný druh zjistili opět ve Vysokých
Tatrách,v Mlynieké dolině /7.IX.1974/,tentokráte ale na lis
tech Anemone narcissiflora L. V roce 1974 jsme v Hrubém Je
seníku,u vodopádů Bílé Opavy zjistili na listech Oxalis acetosella L./24.Vlil.1974/ hojný výskyt konidií druhu G.rotula
/Htihnel/ Marvanová.
Nález G.entomobryoides roku 1973 ye Vysokých Tatrách je
zřejmě prvním nálezem tohoto druhu v CSSR. Druh G.rotula byl
poprvé nalezen Hfthnelem roku 1903 na odumřelých listech l í y o sotis alpestris Schm.v Rakousku v Tyrolských Alpách. Roku
1927 byl druh znovu nalezen společně se zelenými řasami na
sněhu ve Vysokých Tatrách E.Kolem. Roku 1966 nalezl Kol ten
to druh opět na sněhu v polské : části Vysokých Tater. Ná lez G.rotula v Hrubém Jeseníky je prvním nálezem na Moravě.
Marvanová et al./1967/ se zmiňují,že G.rotula musí být vel
mi vzácný druh,protože se jej nepodařilo zjistit během de
setiletého systematického průzkumu kryosestonických mikro
organismů ve Vysokých Tatrách.Hbhnelův nález z r.1903 na
Myosotis alpestris jakož i nález v srpnu 1974 na Oxalis acetosella v Jeseníku naznačuje,že se houba může rozvíjet na odu
mírajících listech jako saprofyt a nemusí být vázána na sně
hová pole.
V roce 1969 jsme na listech Oxalis acetosella /loc.Rešovské vodopády u Rýmařova/ zjistili výskyt houby připomínající
rod Gyoerfyella. Konzultaci u,dr.L.Marvanová dne 8.1.1970
byl vysloven názor,že by se mohlo jednat o druh G.rotula.Ve
likost konidií souhlasila,bylo však doporučeno další sledo
vání. Dalším studiem bylo zjištěno,že se jedná o houbu vysky
tující se pouze na listech Oxalis acetosella.Odlišuje se od
všech známých druhů hub rodu Gyoerfyella. Taxonomické zařaze
ní této houby do rodu Gyoerfyella není zatím jasné. Sběry
jsou uloženy v herbářích Slovenského národného muzea v Brati
slavě pod pracovním názvem Gyoerfyella oxalidis nom.nud.Sbě
ry na„Oxalis acetosella: Cechy: Orlické hory,Deštné 3.X.1973;
Třeboň,hráze rybníku Klec,1 7 .XX.1982.-Morava:Hrubý Jeseník,
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Bílá Opava,24.VIJI.1974.-Šumperk-Vikýřovice,za Anenským dvo
rem, 21.VI.1975.-Sumperk-Vikýřovice,Prostřední skála,12.IX.

1981.
L i t e r a t u r a
Boerema G.H.et Arx J.A./1964/: Ein neuer zur Gattung Ingoldia geh&render Pilz.- Kove Hedw. 8:297-300.
Hfthnel F./1904/: Mycologische Fregmente/Fortsetzung/.-Ann.
í4ycol. 2:38-60.
Kol E./1928/: Ober die Kryovegetation der Hohen Tatra I.Folia Cryptog.1:613-622.
Marvanová L.,Marvan P.et Kůžička J./1967/: Gyoerfyella Kol
1928,a genus of the Hyphomycetes.-Persoonia 5:29-44.

Poznatky ke skládkovým hnilobám jablek_________________
Josef

•

'

H a m p e j s

Na jabloních /Malus Milí./ se v roce 1984 v okrese Opa
va v důsledku nepříznivého vývoje počasí silněji rozšířily
choroby strupovltost jabloní /Venturia inaequalis,konidiové stadium Fusicladium dendriticum/,moniliová hniloba jádrovin /Sclerotinia fructigena,konidiové stadium ¿íonilia
fructigena/,dále Phyllosticta prunicola f.mali.Endostigma
sp. ,,Gloeosporium sp.,Phoma sp.a v závěru vegetace černě
způsobené jednotlivými druhy
rodů Cladosporium,Alternaria
atd.Dále byl zaznamenán velmi silný výskyt houby Nectria
!/
cinnabarina,což lze hodnotit
—
jako dlouholetou záležitost.
Zimní období 1984-1985,
zejména pak měsíce
leden a
\
únor 1985, bylo charakteris \
tické velmi silnými mrazy a
<§&© Q
1
nepříznivé z hlediska beze /
■ztrátového uskladněni ovoce
w n P O O
.'
J
a zeleniny ve sklepích a sklai '--- ^
J
deqh malopěstitelů.Zavlečeni
\
_____ /
spor saprofytických i pato genních hub pak způsobila
W
zničení 30-70% sklizně- 1984,
1
přičemž dle dostupných infor
mací všichni pěstitelé
provedli desinfekci
skladových
Afe l U W N
prostor.
Rozvoj hub probíhal velmi
rychle a lze uvést,že již
v
polovině měsíce prosince 1984
bylo zničeno 15-25% úrody.Jed//AI
_________ ai\\
'
nalO' se o následující skládkové choroby:
~~-—
hnědnuti slupky /"scald"/,
Penicillium sp.-koremiové
hnědnutí dužniny / "inteřnal
útvary na jablkách.-Kresbreak down"/rskládková spála
lil J.Hampejs.
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/"soft scald"/.Mnohé plody byly zmrzlé a dále se vyskytova
ly houby Pénicillium sp.,Pénicillium glaucum Link,Pénicil
lium expansum Link,Trichoderma sp.,Phoma s p . ,Alternarla al
ternats /Fr./Keissler,Sclerotinia sp.,Botrytis cinérea Pers.
a další.Byl zaznamenán i výskyt aktinomycetů.Nejsilněji ty
ly rozšířeny houby rodu Pénicillium,Trichoderma a Botrytis
ciñeres.
V měsících březen až květen 1985 se ve skladech velmi
silně rozšířily houby rodů Pénicillium,Botrytis a Alterna
rla. Penicillia vytvářela typické koremiové útvary o průmě
ru 1-4,5 mm,vysoká 3,.5-6,5 mm,zbarvená zelenošedě/viz při
pojený obr.na předchozí stránce/.Houba Alternarla alterna
ts poškozovala dužninu uskladněných jablek až k jádřinci.
Houby rodu Phoma poškozovaly dužninu pouze pod slupkou.
Ochrana spočívá v pečlivé desinfekci skladových pros tor a zejména v ošetřováni jabloní během vegetaceva plodů
před uskladněním,což mnozí drobní pěstitelé podceňují.Do
poručuje se plody uskladňovat pohromadě v menších množ stvích,např.v pevně uzavřených. EE sáčcích.
L i t e r a t u r a
Blatný C.et al./ig56/: Choroby a škůdci ovocných rostlin.534 + 136 p . ,ČSAV,Praha.
Benada J.et al./1962/:Zemědělská fytopatologie.4.Choroby
v
ovocných rostlin.-1086 p.,SZN,Praha.
Cača Z./1984/s Ochrana polních a zahradních plodin.-424 p.,
SZN,Praha.
Dvořák A.et al./1976/s Jablka.-592 p . ,Academia,Praha.
Ellis M.A./1983/: Colonization of Deliclous apple fruits by
Alternarla spp.and effect of fungicide sprays on moldy core.-Pl.Dis.,67/2/:150-152.
Gudkovskij V.A.Dlouhodobé skladování ovoce.-176 + 16 p.,
SZN,Praha.
Kolektiv/1968/: Naučný slovník zemědělský.2.e.-j.-1220 p.,
SZN,Praha.
Zacha V./1950/:Alternaria tenuis jako původce hniloby ovoce.
Ochr.Rostl.,4:349-352.
Josef _H_a_m_p_e_ j_s.: On_storage_diseases of_epplés
In winter period of 1984-85 there was found a strong
occurrence of storage diseases in the district of Opava,especially on apples.Fungi of the genera Alternaría,Pénicillium,
Trichoderma and Botrytis damaged a good deel of stored fruit.

R e d a k č n í s d ě le n í
Opožděné vydání tohoto čísla omlouváme organizačními změ
nami, spojenými s dalším vydáváním tohoto bulletinu.
Autory žádáme,aby k článku připojili vždy překlad názvu
článku do cizího jazyka a krátký souhrn.
Všechny odběratele ML žádáme,aby včas zaplatili dlužné
předplatné. Složenky na zaplaceni letošního ročníku budou
přiloženy k příštímu číslu Mykol.Listů /č.27/.

10

Mykoflori štika

ZMIZELÉ MAKROMYCťTY NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
Oldřich

L á z n i č k a

Výskyt a mizeni mnohých makromycetů není, jak známo, sku
tečností výlučně novodobou.ha dlouhá léta se ztratily,nebo
byly přehlédnuty,některé druhy popsané již V.J.Krombholzem
a dalšími mykology,převzaté s jistými pochybnostmi,aby pak
zase byly rehabilitovány,jako ku př.Gyromitra fastigiata
Krombh.a jiné.Mizely a objevovaly se v době,kdy se ještě
nevěděla o problému stupňujícího se znehodnocování životní
ho prostředi,dnes ve značné míře a velmi negativně ovlivňu
jícího také i lesní společenstva a jejich doprovodnou,mar
kantně ustupující mykofloru.
Bozhodujícími dřívějšími příčinami dlouhotrvajících
změn ve výskytu,či naopak nepřítomnosti mnohých druhů,byly
zde ekologické a klimatické zvraty.Násilným převodem pře
vážných části původních lesů v průběhu 18. a ještě na po
čátku 19.století,byly zcela zničeny vyrovnané přirozené biocenozy.Ale i vývoj nových kulturních porostů byl později
stále velmi narušován neuváženým velkoplošným holosečením
a následnými často se střída jíciijji přírodními kalamitami,
napadení kůrovcem,nebo /jako na Zdársku v letech 1928 -1932/
rozsáhlými zimními polomy apod.
Do životních pochodů hub tu však vždy nejvíce a bezprost
ředně zasahovaly klimatické vlivy,mnohdy až extrémně abnor
mální ,vyznačující se cyklickým střídáním suchých období se
sérií mokrých let,dlouhodobě nízkými či vysokými teplotami,
silnými studenými větry,prudkými holomrazy a jinými nepřízni
vými podmínkami.A jak bylo pozorováno,zejména druhy s vyhra
něnou specifikou pak vždy velmi citlivě reagovaly na všechny
i sebemenší změny a to nenadálou fruktifikací,častěji však
úplnou absencí v různě dlouhých intervalech.
Pohledem nazpět připomínám alespoň některé ze vzácnějších
makromycetů zatím na jihozápadní Moravě zmizelých.Není bez
zajímavosti,že jsem je sbíral i determinoval,pokud není uve
deno jinak,právě většinou jen v klimaticky optimálních letech,
zejména 1957-58.
A g a r i c a l e s
Boletus re/gius Krombh.
Hoštanka,565 m n.m.,v hrabance dubového porostu,22.VIII,1957.
Gyroporus cyanescens/Bull.ex Fr./Quél.
Žákova hora,809 m n.m.,pod buky v nánosu listí a detritu,
10.VIII.1946,6.VIII.1950 a 10.VIII.1959
Hygrophorus capreolarius Kalchbr.
HoŠtanka,565 m n.m.,na jedlovém jehličí,22.IX.1957«
Hygrophorus erubescens Fr.
Klučovská hora,594 m n.m.,v jehličí a mechu smíšeného lesa

11

Melanoleuca brevipes/Bull.ex Fr./Pat.-Kreslil
O.Láznička.
Vápenice,605 m n.m.,v hrabance smrkového lesa s T r o u š e 
nou břízou,27.X.1963.- Vranovská přehrada-polesi Široký
hon,457 m n.m.,v jehličí smíšeného lesa,31.VII.1966.
Hygrophorus marzuolus /Fr./Fr.
Heraitice-Kopce,6é7 m n.m.,v mechatém jehličí smrčiny,
30-50 ex.,7.,13.,a 20.V.1950,13.V . 1951.
Hygrophorus pudorinus /Fr./ Fr,
Vápenice,605 m n. m . tna jehličí smrkového a jedlového le
sa, 22.IX.1945.- Hoštanka,565 m n.m.,na jehličí smrkového
a jedlového lesa,15.IX.1955. - Klučovská hora,594 m n.m.,
v humusu smíšeného lesa,7.X.1966.
Inocybe gpdeyl Gill.
M m ě s t n.0sl.-obora,400 m n.m.,v humusu pod Aesculus hippocastanum.,21.VII.1957 a 7.X.1958.
Lactarius badiosanguineus Ktlhn.et Romagn.
Veselský les,587 m n.m.,ve vlhké smrčině na jílovitém
břehu lesního potůčku,13.VIII.1957,6.VIII.a 14.IX.1958.
Lactarius spinulosus Quél.
^ p e n i c e , 605 m n.m.,v humusu a jehličí smrčiny s vtroušenou břízou,5.X.1957Lactarius vietus Fr.
Vápenice,605 m n.m.,v humusu a jehličí smíšeného lesa,
13.IX.1958.
Lentinus adhaerens/Alb.et Schw.ex Fr./Fr.
Vápenice,6o5 m n.m.,na pařezu Picea,15.IV.a 30;XII.1945.Klučovská hora,594 m n.m.,na pařezu Picea,21.IX.1957.Žákova hora,809 m n.m.,na pařezu Picea,Abies 7,28.X.1963.Hrotovice-Velký les,425 m n.m.,na pařezu Picea,8.X.1967.
Leucopaxillus amarus /Alb.et Schw.ex Fr./Ktthn.
Žákova hora.800 m n.m.,v nánosu listí a detrltu,6.X.1957.Limace 11a H l i n i t á /Fr./ híurr.
Trebič-sv.Jan,482 m n.m.,v trávě a humusu pod akáty ve
spol.Cystoderma granulosum na jehličí borového lesa,
25.IX.1965.
Melanoleuca brevipes /Bull.ex Fr./Pat./viz obr./
Vápenice,605 m n.m.,na travnaté mezi u polní cesty,30.IV.
1946,1.V . ,16.VI II.,2.IX.a 13.IX.1950.-Babin,534 m n.m.,
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v trávě ne hrázi rybníka,14.V.1949.
Mýcena pelianthina /Fr./ Quél.
Žákové hora,809 m n.m. ,v nánosu listí a detritu,10.VIII.
1959,10.VIII.a 30.X.1962,30.IX.1967.
Mýcena sanguinolenta /Alb.et Schw.ex Fr./ Kuxnm.
Hoštanka,565 m n.m.,v hraběnce dubového lesa,22.IX.1957.
Mýcena stylobates /Pers.ex Fr./ Kumm..
Klučovská hora,594 m n.m.,na tlejících listech Quercus,
29.VII.1957.
Panus tigrinus /Bull.ex Fr./ Sing.
Žákova hora,809 m n.m.,na pařezu Fagus,10.VII.1957.-Heraltice-Kopca,667 m n.m.,na pařezu Fagus,15.IV.1962.
Phaeocollybia christlnae /Fr./ Heim
Babin,534 m n.m.,na jehličí podmokřené smrčiny,ll.VIII.
1957.
Phaeocollybia lugubris /Fr./ Heim
Sklenský vrch,710 m n.m.,na jehličí podmokřenáho smrko
vého lesa,5.VIII.1957. - Veselský les,587 m n.m.,
na
jehličí podmokřenáho smrkového lesa,6.VIII.1958.
Phollotina togularis /Bull.ex Fr./ Fay.
Vápenice,605 m n.m.,v lesní světlině na humusu pod roš
tím,28.X.1957 a 27-X.1958.
Phvllotopsis nldulans /Pers.ex Fr./ Sing.
Žákova hora,809 m n.m.,na padlém kmeni Fagus,14.X.1967.
Pleurocybella llgnatilis /Pers.ex Fr./ Sing.
Žákova hora,809 m n.m.,v dutině a rozštěpu suchého sto
jícího kmene Fagus,28.X.1967.
Plutéus luteovlrens Rea
Náměšt n.Osl.-obora,400 m n.m.,na trouchnivém kmeni Cerpinus,25. VIII.1957*
Psathyrella caput-medusae /Fr./ Kont.et Maubl.
Radonín-Cerné lesy,650 m n.m.,na bázi pařezu Picea,31.
VIII. 1968.
Resupinatus applicatus /Batsch ex Fr./ S.F.Gray
Třebíč-sv.Jan,482 m n.m.,na živém částečně poškozeném
kmeni Robinia,13.IX.1957.
Rhodocybe obscura Pii.
Vápenice,605 m n.m.,na jehličí smrčiny,15.IX.1957.
Rhodophyllus byssisedus /Pers.ex Fr./ Quél.
Hoštanka,565 m n.m.,na borové kúře ve staré králičí no
ře ,22.IX.1957. - Račín,638 m n.m.,na boku projeté vlhké
lesní cesty s příměsí detritu,2.IX.1967.
Trícholoma apium Schaeff. /incl.var.helviodor Pil.et Svr./
Zdár n.Sáz.-Bartačky,608 m n.m.,na jehličí s m r kovéhoa
borového lesa,det.Pil.et Svr.,1.IX.1946,18.VIII. a 14.
IX.
1958.- Veselský les,587 m'n.m.,na jehličí smíšeného
jehličnatého lesa,ll.IX.a 24.IX.1955,25.VIII.1963/42
ex./,13.IX.1964.
Tricholoma calligatum /Vlv./ Ricken
Babin,534 m n.m.,na vlhkém jehličí smrkové světliny,leg.
S.Jetmar,det.Láz.,rev.A.Pilát,6.VIII.1949.
Tricholoma orirubens Óuél.
Vápenice,605 m n.m.,v n á n o s u jehličí na okraji smrkové
ho lesa,27.X.1963.
Volvariella bombycina /Pers.ex Fr./ Sing.
Ždár n.Séz.,570 m n.m.,při st.silnici ku Praze v dutině
živého kmene Fraxinus,na tomtéž hostiteli ještě 3.VIII.
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1958,,10.VIII.1957* - Náměšt m.Osl.-obora,400 m n.m.,v duti
ně živého kmene F e gus,30.VI.1957,27.VII.1958 a 16.VIII.1964.
A p h y l l o p h o r a l e s
Albatrellus crlststus /Schaeff.ex Fr./ Kotl.et Pouz.
Náměšt n.0sl.,v hrabance smíšeného lesa,2 5 .VIII.1957.
Bondarzewia mesenterica /Schaeff./ Kreisel
Žákova hora,809 m n.m.»při bázi kmene~Fagus /?/,17.VIII.
1957 a 30.IX.1967.
Cinereomyces llndbladii /Berk./ JBllch
'
Žákova hora,809 m n.m . ,na boku padlého kmene Abies,det.F.
Kotlaba,28.X.1963.
Clavarls fusiformis /Fr./ Corner
Trebíč-sv.Jan,482 m n.m.,na mezi v trávě při okraji lesa,
18.IX,1957.
Clavaria yermicularis Sw.ex Fr.
Náměšt n.Osl.-obora,400 m n.m. ,na mezi při lesní cestě
pod Aesculus hippocastenum,24.VIII.1957.
Cllmacodon septentrionalis /Fr./ P.Karst.
Žákova hora,809 m n.m.,v zacelené mrazové trhlině na záp.
straně živého kmene Fagus sylvatica č.152 /prúm.90 cm/,
hustě střechovitě nad sebou ,3 m od terénu na výš. 2 ,5 m,
10.a 17.VIII.1957,1.V.,17.VIII.a 26.X.1958,10.VIII.1959.
Od té doby pozorován téměř každoroěně jinými mykology až
do r.1963,kdy prohnilý kmen spadl. Na zlomeném pahýlu ani
jiném kmeni se pak již neobjevil /det.F.Kotlaba/.
Cytidia sellclna /Fr./ Buřt.
Trebíč-Paleěkův mlýn,420 m n.m.,na opadlých, větévkách Salix sp. 3 .XI. 1957,det.F.Kotlaba.
Cystostereum murraii /Berk.et Curt./ Pouz.
Žákova hora,809 m n.m.,na kůře padlého kmene Abies,9.VIII.
1957,7.IV.,9.VI.,3.e 17.VIII.,26.X.1958,10.VIII.1959,10.
VIII.1962/de t .Z .Pouzar/.
Hericlum flagellum /Scop./ex Pers.-f.caput medusae /Bull.ex
Bourd.et Galz./Nlkol.
Žákova hora,809 m n.m.,na padlém kmeni Abies,26.a 28.X.
1963,30.IX.a 14.X.1967 /det.F.Kotlaba/,
Inonotus dryophllus /Berk./ Murr.
Náměát n.Osl.-obora,400 m n.m.,na živém kmeni Quercys,19.
V.1963 /det.F.Kotlaba/.- Vranovská přehrada-polesí Širo
ký hon,346 m n.m.,na živém kmeni Quercus,30.VI.1963.
MacrQtyphula fistulosa /Fr./ Petersen
Žákova hora,809 m n.m. ,.v listí a detritu,10.X.1954.-Kluěovská hora , 594 m n.m.,v trávě a hrabance lesní světliny,
26 .X.1958 .
Onnia circ.inata /Fr./ P.Karst.
Náměšt n,0sl.-obora,400 m n.m.,v humusu smíšeného lesa,
25.VIII . 1957 /det.F.Kotlaba/.
Phellinus conchatus /Fr./ Quel.
Mohelno-hadcové step,38$ m n.m.,na poškozeném kmeni Prunus mahaleb,8.IV.1962,19.V.1963 a 11.V . 1968 /det.F.Kotla
ba/.
Phellinus punctatus /Fr./ Pil.
Náměšt n.Osl.-obora,400 m n.m.,na suchém stojícím kmeni
CarpinuSjll.V.a 23.VI.1968 /det.A.Vágner/.
Phellinus trivialis /Bres./ lúpelsel
Vranovská přehrada-polesí Široký hon,346 m n.m.,v listna-
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tém porostu ssutového svahu na suchém stojícím kmeni
Carpinus,26.VIII.1962 /det.F.Kotlabe/.
Tyromyces mentschulensis /Pil.ex Pil./ Bond.
Žákově hora,809 m n.m.,na Doku ležícího kmene Abies,
30.IX.1967 /det.F.Kotlabe/.
G a s t e r o m y c e

tes

Astraeus hygrometricus /Pers./ Morg.
Mohelno-hadcová step,385 m. n.m.,v trávě a jehličí horového porostu,15.XII.1957 a 19.V.1963 . - Vranovská přehrada-Vrátná,457 m n.m.,v hrabance při jižním okraji
smíš.lesa /Quercus,Pinus/,19.VII I .1962.
Disclseda candlda /Schw./ Lloyd
Třebíč- Za horou,456 m n.m.,ns písčité zemi okraje
skupiny keřů a borovic,22.V . 1962.
Geastrum minimum Schw.
Mohelno-hadcovó step,385 m n.m.,na trávě a jehličí me
zi řídkou skupinou borovic,8 . IV.1962.
Geastr.um nanum Pers.
Mohelno-hadcová step,385 m n.m.^na svahu travnaté stepi
P£i okraji borového porostu,15.XII.1957,28.IX.a 2.X.1958.
-Cíchov,539 m n.m.,na písčité zemi při jižním okraji
jehličnatého lesa,21.IX.1964.
A s c o m y c e t e s
Cenengium. furfuraceum /Fr./Roth.
Trebíč-hiátí,468 m n.m.,na živých větvích Corylus,3.XI.
1957 a 20.IV.1958.
Chlorosplenlum aeruglnascens /Myl./ Karst.
/-"A
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/
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Vápenice,605 m n.m., v
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ného lesa,27.X.1958.
\ U fV)
Gyromltra fastigiata Krombh.X^CT r /T
v
/
V
Babin,534 m n.m.,
na
fS3
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|\ (
travnaté jílovité
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A
/ý
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V á p e n i c e , 605 m n . m . , v
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Leptopodia pezizoldes /Afz./
Žákova hora,809 m n.m.,
v potůčku na opadlých
větévkách Fagus,6.III.49.
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..
Gjromitra fastigrata Krombh.Kreslil O.Láznička.

I
üicroglossum vlrida /Pers.ex Fr./ G U I .
,
Čtvrtě,671 m n.m.,u potůčku na vlhké humozní zemi,12.
VIII.1958.
Mitrula abletls Fr.
Vápenice,605 m n.m.,v nánosu hraběnky ne jehličí Picea,
28.X.a 17.XI.1957,27-X.1963.
Ombrophila violacea Fr.
Žákova hora,809 m n.m.,v potůčku na šišce Picea,6.VIII.
1949. - Heraltice-Kopce,667 ni n.m.,v mokřině na šišce
Picea,29.VI.1959.
Peziza saniosa Schrad.ex Fr.
Hoštanka,565 m n.m.,na jehličí smíšeného, modřínového a
jedlového porostu,7.IX.1957.
Sarcosphaera crassa /Santi et Steud/ Pouz,
Vápenica,605 m. n.m.,v trávě a mechu příkopy lesní cesty
s vápencovým podklaaem,12.VI.1949 a 8.VIII.1957«
Tuber aestivum Vitt.
NáměŠt n.Osl.-obora,400 m n.m.,u paty svahu se smíšeným
porostem /Quercus,Tilia,Aesculus/,24.VIII.1958.
Verpa digitaliformis Per s .
Cíchov,539 m n.m. ,,na zemi. chráněného travnatého úvozu
s vápencovým podkladem,9.V . 1965.
Seznam lokalit a jejich orientace:
Bab^n: 4 km jz od Ždáru n.Sáz. - Číchov: 12 km sz od Tře
bíče - Čtvrtě:6 km sy od Ždáru n.Sáz. - Heraltice-Kopce:15km
záp.od Třebíče - Hoštanka: 5 km jižně od Třebíče - Hrotovica-Velký les: 16 km jv od Třebíče - Mohelno-hadcová step:
24 km jv od Třebíče. - Náměšt Q v0sl.-obora: 20 km výcij.od
Třebíče - Račín: 13 km sz od Zdáru n.Sáz. - Radonín-Ce^Qé
lesy: 14 km sz od Třebíče - Sklenský vrch: 6 km sv od Zdá
ru n.Sáz. - Třebíč-Liští: pri vých.okraji města - Třebíč-Palečkův mlýn: při vých.okraji města - Třebíč-sv.Jan:jz okraj
střední části města - Třebíč-Za horiju: při vých.okraji města
Vápenice /Pilský^es/: 2 km sz od Zdáru n.Sáz. - Veselský^
les: 9 km jz od Ždáru n.Sáz. - Vranovská přehrada-polesí Ši
roký hon:njezi zříceninou hradu C o r d t e jn a obcí L§QČov,okr.
Znojmo - Žákova hora: 11 km sv od Zdáru n.Sáz. - Zdáru n.Sáz.:
2 km jv od města.
Oldřich _L_á_z n_i č_k_a_: Verschwundene Arten von Makromyze-_
ten Stl3w5stmfihreRsDer Autor erwShnt die ausschlagende Ursachen der ekologischen und klimatischen Umstürze,die im Region langfristige
Vorkommensünderungen beeinflusst haben,oder im Gegenteil öf
ters zur Absenz mancher Uakromyzeten geführt haben.Zugleich
erinnert er an einige von den selteneren,schon früher in den
Bedingungen Südwestmührens verschwundenen Arten,die er gesam
melt und determiniert hatte-soweit nichts anders angeführt
ist,in den klimatisch optimalen Jahren,namentlich 1957-1958.
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M IZ E J ÍC Í MIKROMYCETY ?_____________________________
Michal

O n d ř e j

Zkušenosti s mykofloristikou parazitických imperfektních
hub ukazují, že existují jednak druhy běžné, které lze
na
lézt obecně všude tam, kde se nalézá hostitelská rostlina,
a jednak druhy méně běžné až velmi vzácné, jejichž výskyt
se někdy jeví jako periodický. Příčiny kolísání četnosti
výskytu některých druhů v jednotlivých letech nejsou ješ
tě dostatečně známy. Je proto obtížné rozhodnout,jestli
je vůbec možné označit některé druhy ze mizející nebo do
konce již za zcela vymřelé.Nicméně faktem zůstává,že někte
rá druhy se již po desetiletí nedaří znovu nalézt.K nim
patří i zajímavé perazitické houby listů olší /Alnus sp.
div./,řazené do rodu Passallora Fries /Fungi imperfecti.Dematiaceae/. Na listech olší je znám výskyt tří druhů:P.bacilligera/Mont.et Fr./Mont.et F r .,P.alni/Chupp et Greene/
Deighton a P.microsperma Fuckel/popisy s vyobrazením viz
Deighton 1967 a Ellis 1971/.Celosvětově byly tyto„tři dru
hy sbírány od r.1836 celkem 62 x/z toho na území Českoslo
venska 11 x/ a sbíralo je 47 sběratelů/Allescher,Andrews,
Babos,Brlosi,Cavara,Cessti,Cooke,Drechsler,Fokin,Fuckel,
Gibelli,He ikhe imo,HOhne1,Hrubý,J a a p ,Kebá t ,K a r ,í ,Lagerhe i m ,
Liro,Ludwig,Magnus,Malkopf,Nagornyi,Niessí,O Connor,Passerini,Petrák,Piskoř,Radulescu,Rossi,Rostrup,Sandu-Ville,
Savile,Savulescu,3chirajewsky,Schorajanský,Smarods,Starcs,
Sydow,Therey,Thomson,Thtlmen,Volkarť,Voss,Wincenty,Zavřel,
Ziller/.
Celosvětový přehled četnosti nálezů hub rodu Passallora:
lx
1911 - 1930 ........ 7 x
- 1850 ............
- 1870 ............
3x
1931 - 1950 ........ 13 x
- 1890 ............ 16x
1951 - 1970 ........ 4x
- 1910 ............ 18x
1971 - 1986 ........ O x
Ze tří známých druhů byly na území Československa sbí
rány pouze dva druhy: P.microsperma a P.bacilligera.
P.microsperma tyla sbírána v Cechách Kabátem r.1906 u
Turnova,P.bacilligera byla sbírána lOx. Koncem minulého stol.
byla nalezena u Bratislavy/BSumler/,Brna a Adamova/iiiessl/.
V letech 1914-1923 sbíral hoi^bu Petrák v okolí Hranic na
Moravě a roku 1926 Piskoř u Šternberka.V 30.letech byla hou
ba sbírána u Brna/Hruby/ a v Chřibech/Zavřel/.Roku 1944 nalez^ houbu Zavřel v Hranicích-Teplicích.Poslední sběr z úze
mí Československa je z Dřevohostickáho lesa u Bystřice pod
Hostýnem, ze dne 24.VIII.1945/Zavřel/.Od roku 1945 do sou časné doby se u nás houbu již nepodařilo znovu nalézt, i
přes intenzivní sběratelskou činnost,speciálně zaměřenou
na sledování výskytu parazitických hub na listech olši/negativní byly i sběry na lokalitách v okolí Brna,Hranic na
Moravě,Hranic-Teplicích a v Dřevohostickém lese,realizova
né, v letech 1984-1986/.
Příčiny vymizení druhu P.bacilligera z listů olši nejsou
známy.Je možné,že je to způsobeno vzrůstem znečištění ovdu ší a kyselých srážek anebo v důsledku rozšířeni jiných pato
genních hub,které antagonisticky potlačily výskyt hub rodu
1836
1851
1871
1891
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Passallora na listech, olší.Od roku 1970 byl zaznamenán u nás
na listech olší postupně se zvyšující výskyt houby Deightoniells alni Ondřej /1984/.

L i t e r a t u r a

'■

Deighton F.C./1967/: Studles on Cercospora and allied genera II.-Mycological ťapers No 112,80 p.
Ellis M.B./1971/: Dematiaceous hyphomycetes.-Commonwealth
Hycol.Inst.,Kew,608 p.
Ondřej M./1984/:„Výskyt imperfektních hub rodu Deightoniella Hughes v Československu.-Ces.Mykol.,Praha,38:39-45.

Ochrana

hub

M a p o v á n í o h r o ž e n ý c h d ru h ů hub_________*__________
Svatopluk

Š e b e k

Jednou ze závažných otázek,na které se už řady let sou
střeďuje naše pozornost,je ochrana mykogenofondu.Úspěšné
řešení tohoto naléhavého úkolu,zařazeného mezi stěžejní smě
ry státního plánu základního výzkumu v 8.pětiletce /1986 1990/,předpokládá především inventarizaci současného stavu
druhového bohatství naší mykoflory se zvláštním zřetelem
k současnému výskytu ohrožených a ustupujících druhů. Při
dnešním personálním stavu profesionálních mykologá u nás
je shromažďování podkladů o rozšířeni těchto druhů hub mož
né jen za intenzivní spolupráce se širokým okruhem našich
amatérských pracovníků v mykologii,kteří výskyt hub v regio
nech své působnosti dobře znají a mohou tedy svým dílem spo
lehlivě přispět k vytvoření obrazu rozšíření hub na území
naší republiky.
Sekce pro ochranu hub a jejich životního prostředí ČSVS14
spolu se sekcí pro mykofloristiku a mykocenologii se v této
souvislosti obracejí na členy obou našich mykologických spo
lečností a ostatní zájemce o mykologii s výzvou ke spolupráci
při sledováni a hlášeni výskytu vybraných druhů hub,o nichž
se domníváme,že jsou v souvislosti se zhoršujícími se podmín
kami životního prostředí ohroženy ve svém růstu á proto ustu
pují.
Touto akcí navazujeme na bohaté zkušenosti ze spolupráce
s mykology-amatéry,získané zejména v šedesátých letech při
mapováni 100 druhů evropských ujakromycetů a od r.1979 při ma
pováni jedovatých druhů hub v CSSR. Údaje,která takto zjistí
me,budou v'zájmu jednotnosti ústředně zaznamenány do sítové
mapy /tj.mapy,opatřené tzv.středoevropskou mapovací sítí
souřadnicového typu; podobné mapy se dnes používají např. i
při přípravě Atlasu rozšíření cévnatých rostlin v CSR/.Tento
materiál /mykokartogramy/,zachycující dnešní stav rozšíření
sledovaných druhů,bude především sloužit aktuálním práčem na
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na problémech ochrany hub.Ve druhém sledu se stane základem
budoucího atlasu areálů hub ne našem území,který bude zachy
covat souhrn dosavadních znalostí o výskytu jednotlivých
druhů.Podobný mykokartografický materiál byl v některých sou
sedních zemích již publikován; je naší povinností vyvinout
veškeré úsilí k tomu,sbychom sni my nezůstali pozadu.
V první etapě táto akce,která by měla proběhnout v příš
tích čtyřech letech /1987-1990/,by se měla pozornost našich
spolupracovníků zaměřit zejména na sledování těchto 30 dru
hů /u druhů,označených za jejich českým jménem písmenem D,
bude od mykologů-amatérů vyžadován doklad/:
1. Amanita caesarea /Scop.:Fr./Pers.-muchomůrka císařská
2. Amanite friabilis/P.Karst./Bas-muchomůrka olšová /D/
3. Armilleriella tabescens/Scop.:Fr./Sing.-václavka bezprstenná
4. Catathelesma imperiale/Fr./Sing.-náramkovitka císařská
5. Clitocybe geotropa/Bull.:Fr./yuél.-strmělka zemězvrat- ná /D/
6. Crepidotus crocophyllus/Berk./Sacc.-trepkovitka šaf
ránová /D/
7. Floccularia stramines/Krombh./Pouz.-náremkovitka žlu
tozelená /D/
8. Geastrum coronatum Pers. -hvězdovka tuhová /D/
9. Geastrum fornicatum/Huds./Hook.-hvězdovka klenbové/D/
10. Gomphus clevatus/Pers.:Fr./S.F.Gray-stročkovec kyjovitý
11. Gyrodon lividus/Bull.:Fr./Sacc.-podloubník siný
12. Lactarius lilacinus/Lasch/Fr.-ryzec lilákový /D/
1 3 . Microstoma protracte/Fr./Kanouse-ohnivec zimní /D/
14. Myriostoma coliforme/Dicks.:Pers./Corda-mnohokrčka
dírkovaná
15.0mphalotus olearius/DC.:Fr./Sing.-hlívá olivová
16.0udemansiella melanotricha Dttrfelt-slizečka černá/D/
17.Phaeolepiota aurea/Matt.:Fr./R.Malre-bedlovnice zlatá
lé.Pholiota henningsii/Bres./Orton-šupinovka Hetjningsova
19. Phylloporus rhodoxanthus/Schw./Bres.-lupenoporka červenožlutó
20. Pleurotus cornucopiae Paul.:Fr.-hlíva miskovitá /D/
21. Pleurotus eryngii/DC.:Fr./Quél.-hlíva méčkové /D/
22. Polyporus rhizophilus Pat.-choroš tróvní/D/
23. Psathyrella typhae/Kalchbr./Pearson et Dennis-křehutička orobincová /D/
24.Sarcosoma globosum/Fr./Casp.in Rehm-masečgík kulovitý
25.Sarcosphaera crassa/Santi:Steud./Pouz.-banka velkokališná
26.Stropharia hornemannii/Weinm.:Fr./Lund.et Nannf.-límcovka očesané /D/
27. Tricholoma pardalotum Her.et Kotl.-čirůvka tygrovená/D/
28. Tubaria confragosa/Fr./Kllhn.-šupinovka napurpurovělá
29. Tyromyces mollis/Pers.:Fr./P.Karst.-bělochoroš fialo
vějíc! /D/
30.
Xerocomus perasiticus/Bull.:Fr./Quél.-suchohřib přlživný.
V druhé etapě/po r.1990/ budou sledovány další vybrané druhy
hub. Zprávy o výskytu by měly obsahovat tato základní údaje:
1/jjiiéno houby; 2/lokalitu/obec,okres,směr a vzdálenost na
leziště od obce,příp.pomístní název naleziště,nadmořská výška/;
3/údaj.e o biotopu,v němž byly houby ■nalezeny/např.typ lesa,
louky,příp.geologický podklad,u dřevních druhů jméno dřeviny/;
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4/datum sběru,počet nalezených lodnic,jméno sběratele a determinátora.
Lokality zaznamenávejte průběžně na jednotlivé lístky
formátu A 6 /tj.148 x 105 mm/ pro každý druh houby zvlášt a
hromadně je posílejte /zpravidla koncem kalendářního roku /
na adresu Svatopluk §ebek,Boleslavská 481/30, 288 02 Nymburk,
kde se budou soustředovat k dalšímu kartografickému zpraco
vání .Dokladové položky /exsikáty/ k určení a revizi s pří slušnými údaji zasílejte průběžně na adresu: Mykologické odd.
Národního muzea,Tř.Vítězného února 74, 115 79 Praha 1.
Protože se jedná o druhy vzácné a mizející.sbírejte do
klady s co největší opatrností a jen v nejnutnějším množství
/stačí 1-2 dobře vyvinuté plodnice/,aby nebyl ohrožen jejich
výskyt na lokalitě nadměrným sběrem.
Výbory obou sekcí,které tuto akci organizují,doufají,že
mezi našimi mykology najdou řadu těch,kteří budou ochotni se
k akci připojit a přispět tak svými zkušenostmi a znalostmi
ke shromáždění materiálu značné dokumentární ceny.Abychom si
mohli vytvořit určitou představu o tom,v kterých oblastech
bude sledování hub prováděno,prosíme ty,kteří jsou ochotni v
naznačeném směru spolupracovat,o zaslání předběžné přihláš
ky s uvedením oblastí,z kterých hodlají svá údaje zasílat.
Bližší pokyny budou průběžně otiskovány v tomto bulletinu.
Všem,kteří se k této akci připojí,předem děkujeme a pře
jeme jim hodně mykologických úspěchů a radosti z práce.
Svatopluk _Š_e_b ek:_Die Kartierung von bedrohten Pilzarten
In~d5r~TScRečhoslowaIEeI

M ykotoxikologie

BIOLOGICKÝ TEST K URČENÍ PŘÍTOMNOSTI JEDOVATÝCH HUB
Augustin

F u n f é l e k

Pro určení příměsi jedovatých hub mezi jedlými houbami,
jmenovitě muchomůrky zelené-Amanita phalloides/Fr./Link,by
ly hledány způsoby určení této příměsi.Takovým pokusem byla
např.diplomová práce na Vys.škole chemicko technologické v
Praze/Qmelka 1966/,v níž se au^or pokusil určit příměs mucho
můrky zelené chromatograficky.Účelem této diplomově práce by
la snaha nalézt rychlou a bezpečnou metodu,která by vyloučila
přítomnost muchomůrky zelené v dovážených houbách uložených
v nálevu.Tato metoda však dávala výsledky až když příměs mu
chomůrky zelené činila 25% a více.A tak se metoda založená na
chemickém určení jedů muchomůrky zelené ukázala nezpůsobilou.
Chemické analytické zjištování houbových jedů je pracná,
zdlouhavé a obtížené a v nemocniční praxi se neprovádí. Pak
zbývá jen botanické určení požitých hub,které vyžaduje spolu
práci mykologa.
Z praxe protozoologů je známo,že teoreticky i prakticky
významný rod Paramecium /trepka/ je spolehlivým indikátorem
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organického znečištění vod.Ne¿známějším druhem je Pertmecium
caudatum Ehrenberg 1838 /trepka velká/,ze všech druhů nejhojnějši, jehož se užívá jako„testu na vitaminy,alkohol,toxi
citu tabákového kouře,k zjištování implantátu z umělých hmot
apod.Paramecium caudatum se jeví jako velmi vhodný citlivý
biologický testovací materiál,lehce dosažitelný,který lze
jednoduše kultivovat a který reaguje na houbové jedy velmi
rychle.Před zkouškou se nanese kapka kultury Paramecium cau
datum na podložní sklíčko a v mikroskopu se prohlédne jeho
forma i pohyb dříve,než je porovnán a pozorován zkoumaný roz
tok. Tak je vyloučeno použití poškozené nebo odumřelé kultu
ry.Z výplechu zažívacích orgánů pacienta nebo z nálevu na
houbách se přenese pipetou kapka na kulturu Paramgcium cau
datum pod mikroskopem.Pozorováním se zjistí stupen toxického
poškození kultury,reakce a forma pohybu trepky hned a během
první hodiny.Známkou toxického poškození kultury je: a/stoupající pohyb a abnormální rotacej b/patologická reakce-rotace trvající kolem podélná nebo příčné osy bez místního pohy
bu, c/zpomalování pohybu trepky až k jeho zastaveni,d/zastavení pohybů,e/odpuzování trepky,f/rozřušení endoplasmy a g/
prasknuti membrány trepky a výron endoplasmy.Přítomnost leh
čího či těžšího stupně poškození trepek dokazuje,že zkouma
ný roztok obsahuje biologicky aktivní chemické látky.
V Číně /Chung Hua Xu řfeng 1982/ provedli zkoušky s růz
nými druhy hub.Podle výsledků a účinku jejich výluhů na Pa
ramecium caudatum byly houby rozděleny do čtyř skupin:a/houby jedovaté/pro Paramecium caudatum/ jak za syrová,tak i po
uvaření,b/houby nejedoveté za syrové ani ve vývaru,c/houby
za syrová jedovaté,ale vývar není jedovatý,d/houby za syrová
nejedovaté,ale výluh byl jedovatý.Celkem bylo zkoumáno 36
druhů hub,z nichž 8 druhů bylo jedovatých za syrová i ve vý
luhu po uvaření.Byly to:Amsnita phalloides,A.pentherina,A.so
litér ia,Bussula densifolia,E.nigricans,R.lepida,R.elutecea,
Tylopilus felleus.Největší počet zkoumaných hub /20/ byl pro
Paramecium caudatum nezávadný:Cantharellus floccosus,5cleroderma polyrrhizum,Ramaria sp.,Inocybe umbrinella,Boletinus
punctatipes,Russula virescens,Armillaria ventricosa,Boletinus pinetorum,Boletus crocipodius,Clitocybe/Laccaria/ laccata,
Clitocybe/Laccaria/ amethystina,Lactarius corrugis,Pleurotus
sp.,Iyophyllum conglobatum,Collybia albuminosa,Russula fragilis a Russula foetens.Dalších pět druhů hub za syrová usmrti
lo kulturu Paramecium caudatum,ele pověřené se nejevily jako
jedovaté.Byla to Amanita strobiliformis,Russula delica,Suillus bovinus,Boletus/Cerrena/Unicolor a Clitocybe/Armillaria/
tabescens. Dva druhy/Lactarius volemus a Russula cyanoxantha/ byly za syrová neškodné,ale výluh vařených plodnic byl
pro Paramecium caudatum smrtelně jedovatý/Chung Hua Xu Fang,

1982/.

Test pomocí trepky velké není univerzálním,nýbrž jen tes
tem kvalitativním,který má ukázat,zda je přítomna některé
škodlivá nebo jedovatá látka,pocházející z hub.l když paleta
36 druhů hub je dosti pestrá,odpovídá spektru hub,rostoucích
v Číně,neobsahuje všek další druhy zejména jedovatých hub,^
které by nás zajímaly.Nejde ani o test kvantitativní,který
by ukázal i množství škodlivých nebo jedovatých látek.Jako
pomůcka může být vypracován graf,kde by byly naneseny pokus
ně zjištěné časy a účinky výluhu jednotlivých druhů hub.Zá
kladem by byla rychlost s jakou dochází k úhynu trepek v zá-
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vislosti. na přítomných toxických látkách.Již nyní lze říci,
že při nefaloidních otravách dojde k pomalejší reakci, pochopitelně i v závislosti na množství konzumovaných jedo vátých hub.
Překvapující je,že stejnou reakci dávaly i druhy hub,kte
ré u nás považujeme za zdravotně nezávadné.Zdá se tedy,že
obsahují látky,která nejsou lidem škodlivé,ale kulturu trepek
ničí.Vzhledem k pozitivním zkušenostem čínských toxikologů
předkládáme metodu určení přítomnosti jedovatých hub pomocí
trepky Paramecium caudatum i našim toxikologiím k úvaze event.
přezkoušení v našich podmínkách.

^
j
!

Augustin_ Fun f á 1 e k:_The_Paramecium caudatum_test for the
differetiation_of edible_mushrooms_from goisonous mushrooms
L i t e r a t u r a
Chung Hua Yu Fang/1982/: J.Hsueh Tsa Chich,Jan,16/1/:35-38.
Funfálek A./1963/:Průmysl potravin 6:320-322.
Herink J./1981/:Lékařské repetitorium.-Avicenum,Praha,p.12881310.
Jírovec 0. et al./1953/:Protozoologie.-Praha,p.481.
Káš V./1964/:Zemědělská mikrobiologie.-SZN,Praha,p.124-125.
Kovalenok A./1945/: Sensitivity of Paramecium caudatum to toxic agen^s at various stages of ontijgenesis.-Comptes Rendus de 1 Académie des Sciences de 1 URS3 48/6/:437-439.
Novák L./1950/:Naše skúsenosti s kultiváciou prvoka Paramecium caudatum.-Biol.sborník 7/1-4/:171-178.
Omelka J./1966/: Diplomová práce VSCHT,Prahs./llS/.
Werner R./1964/: Der Protozoen-Iest.Eine klinische Untersuchungsmethode zur Toxicitáts-PrtSfung von Kunststoff-Im
plantáte,-Der Chirurg 35/10/:452-454.
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BIOLOGICKÝ BOJ PROTI PLEVELŮM NEBO PROTI ČLOVĚKU ?
P e t r F r a g n e r

V posledních asi dvaceti letech byla popsána lidská one
mocnění,někdy vážná a smrtelná,vyvolaná druhy mikroskopie kých hub,které dosud byly považovány za neškodné pro člově
ka, za saprofyty nebo za fytopatogeny. Tuto skutečnost nelze
vysvětlovat tím,že by snad některé houby získaly patogenní
schopnosti.Hlavní příčinou je oslabení obranyschopnosti
člověka vážnými chorobami,rakovinou a dalšími zhoubnými ná
dory ,diabetem a různými metabolickými poruchami,nedostateč
nou výživou a parazitárním postižením v rozvojových oblastech,
X-radiací nebo imunosupresi celé řady mikroskopických hub,
jejichž výskyt v lidských onemocněních byl dosud vzácný
/Fragner. et al.1983,1985,Fragner 1987/.Druhou příčinou je
zdokonalení mykologické diagnostiky v celé řadě lékařských
oborů.Proto se čím dél tím častěji setkáváme s podivnými
případy lidských onemocnění,které by před 20-30 lety byly
značně nepravděpodobné a neuvěřitelné.
,
, JVhzi tyto případy patří lidské alternariozy.Vdechnuté
spory alternarií často bývají agens alergických onemocnění
s různými klinickými projevy charakteristickými pro alergie.
Ty však ponecháme stranou a upozorníme na skutečné mykozy.
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Alternaria elterrjata /syn. :A. tenuis/ je známa jako povod
ce četných onychomykoz /Ernst 1983/»současně s onychomykozami
původce kožních, projevů na hřbetu ruky/Delacrétaz et al.1970/,
hlubokých vředů na rukou/dvapřípady Pedersen et al.1976/.kož
ních. projevů u pacienta po transplantaci ledviny/Bourlond a
Alexandre 1984/,,kožních mlkroabscesů/Farmer a Komorowski 1976/.
Kožní alternariózu bez určení druhu se superinfekcí Candida
albicans u osmiměsíčního dítěte v Japonsku popsali Higashi a
Asada/1973/ a zmínili,se o šesti dalších případech z litera
tury. Kožní alternariózu léčenou mikonazolem uvedli Moragas
et al./1981/.Male a Pehamberger /1985/ publikovali dva vlast
ni případy a 31 referovaných.Nejčastějším agens byle A.alternata,vzácným A.stemphyloides,A.dianthicol§,A.chartarum a A.
tenuissima.Sami jsme onemocněni elternariozou nezaznamenali.
Počet známých lidských onemocněni elternariozou ^atím
snad nepřesahuje padesát.Ve srovnání s několika miliony pří
padů histoplesmozy v endemických oblastech Ameriky nebo s de
sítkami ^milionů tinea capitis v Africe a Asii,je výskyt alternarioz co do počtu případů zcela zanedbatelný.Toto onemoc
nění však existuje 1
V minulém čísle Mykol.listů jsme se dočetli,že některé
druhy alternarií způsobují úhyn laskavců,které zaplevelují
porosty cukrovky,a že by snad "mohlo být možná využití hub
rodu Alternaria k likvidaci obtížného plevele v porostech
cukrovky" /Hampejs 1986/.
Rád bych upozornil všechny experimentátory s alternarií
v laboratoři a zvláště v terénu na její potenciální patogenitu pro člověka,především v některých situacích a alterovaných
zdravotních stavech.Použití alternarií k boji proti plevelům
představuje tak velké riziko pro zdraví člověka,Že zdravot nickými institucemi nebude nejspíše nikdy povoleno.
L i t e r a t u r a
• Bourlond A.et Alexandre G./1984/:Dermal alternariosis in a
kidney transplant recipient.-Dermatologica,Basel,1 6 8 :152156.
Delacrétaz J.,Grigoriu D.et Grigoriu A./1970/:Alternaria te nuis en pathologie cutanée humaine.-Ann.Derm.Syph.,Paris,
97:15-20.
Ernst T.M./1983/:Nsgel-Alternariose.-Mykosen,Berlin,26:553-556.
Farmer S.G.et Komorowski R.A./1976/:Cutaneous microebscess
formation from Alternaria alternata.-Amer.J.clin.Path.
66:565-569.
Fregner P . ,Miřejovský P.et Luk^Sová „M./1983/:Pankarditis při
diseminované lidské absidioze.-Ces.Mykol.,Praha,37:252-256.
Fragner P . ,Miřejovský P.et I/ikášgvá M./1985/:Stomatomaxilární
a rhinoorbitální absidioza.-Ces.Mykol.,Praha,39:150-154.
d Fra gier,P./i987/:Padesát méně známých vyvolavatelů dermato mykoz.-Cs.Derm. ,Praha /v tisku/
Hampejs J./1986/:Ještě k využiti hub v biologickém boji proti
plevelům.-Mykol.Listy,Praha,25:6-10.
Higashi N.et Asada Y./1973/:Cutaneous alternariosis with mixed infection of Candida albicans.-Arch.Derm.»Chicago,108:
558-560.
a Male O. et Pehamberger H./1985/:Die kutané Alternariose.-Fallberichte u.Literaturtlbersicht.-Mykosen,Berlin,28:278-305,
moragas de J.M.,Prats. G.et Verger G./1981/:Cutaneous alterna
riosis treated with miconazole.-Arch.Derm.,Chicago,117:
292 - 294.
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Krátká

sdělení

OHLAS KROM3HOLZOYÝGH NÁZORŮ V SOUDOBÉ LITERATUŘE____________
Ve své knihovně mám 28stránk'ovou brožuru s dvěma ručně
kolorovanými tabulemi 18 druhá hub,tištěnpu na ručním papíře.Jejím autorem je T.E.Schummel.Knížka/s předmluvou prof.
dr.Wendta z r.1838/ byla vydána ve Vratislavi/Breslau/ v
r.1840 pod názvem "lieber die giftigen Pilze mit besonderer
Hllcksicht aus Schlesien" .Autor se zde na několika místech
odvolává na V.J.Krombholze.
Tak např.na str.ll při popisu muchomůrky růžovky/Amanita rubescens/ píše:"Versuche,von Paulet und Krombholz angestellt^zeugen allerdings v o n der Schädlichkeit desselben".
K jedlosti ryzce kravského ¿^aricus/=Lactarius/torminosus
poznamenává:"Krombholz ass iiin,mit Pleischbrllhe gedünstet
und auch auf Butter gebraten,zwar ohne Schaden,eber er
fand den Geschmack bitter und fühlte dann Kratzen im Halse"/str.l4/.Ryzec krátkonohý/Lactarius ecerrimus Britz.=
/podle Schummele/ Agaricus insulsus Fr.-Weissmilchender
Gift-Reizker/"wächst im October undNovember in Gebüschen
nach Krombholz bei Prag im k.Thiergarten Stern.Sein schar
fer Geschmackt macht in,,wie Krombholz bemerkt,sehr verdächtig"/str.l5/. U "Agaricus zonarius Bolton/Gelbmilchender
Giftreizker/" uvádí:"Wächst nach Krombholz in Böhmen in Na
delwäldern verschiedener Gegenden unter andern bei Prag,
sehr häufig und mit den essbaren Reizker zusammen.Bei einem
Manne/erzählt K./ erzeugten drei Loth davon,in Butter ge braten,ein 3/4 St.darnach später Uebelkeiten,Ekel,Neigung
zum Erbrechen,die bis zum folgenden Tage fortdauerte
Zatímco hřib koloděj/Boletus luridus Schaeff./patří pod
le Krombholze mezi jedlé houby,odvolává se při popisu hřibu
satana/Boletus satanas Lenz/ znovu na Krombholze a píše:
"Krombholz und einige seiner Freunde bekamen nach dem Genüs
se eines kleinen rohen Stückes des Blutpilzes/B.sanguineus
Pers./,der noch wohl einerlei mit dem B.satanas/Lenz/ ist,
obgleich er sich durch einem runzlichen Hut von ihm unter
scheiden soll,Ohnmächten und Erbrechen"/str.21/.A konečně
při popisu chřapáčů poznamenává:"Krombholz erzählt,dass im
Jahr 1829 eine Familie in Böhmen nach dem Genüsse einer Art
Helvella,welche als neue Art Helvella suspecta/Krombholz/
von ihm beschreiben werden wird,erkrankt und gestorben sei."
/str.22/.
Skutečnost,že se Schummel v několika případech odvolává
na mínění našeho V.J.Krombholze,svědčí nejen o dobré znalos
ti jeho stěžejního díla,která vycházelo v letech 1831-1846,
ale i o tom,jak rychle se tehdy šířily i jeho názory a vý
zkumy.
Augustin
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akcích - programy

• SEĚRtré DNY NA^ KARLŠTEJNE-" NULTÍ" ROČNÍK.Tak by bylo mož
no nazvat akcí,zahájenou 23.VIII.iy86 v rámci projektu "mykotrensektů” v karlštejnských lesích pod odborným vedením
MUDr.J.HerInka jako součást výjezdního zasedánívodborgé skupiny pro otázky mykorrhiz a lesnické mykologie ČV LS CSTVS
a ve spolupráci se sekcí pro mykofloristiku a mykocenglogii
a sekcí pro ochranu hub a jejich životního prostředí CSVSM.
Realizaci celé akce by^y vytvořeny velice příznivé podmínky
ze strany Správy CHKO Český kras/Ing.J.Moucha,CSc./,
která
poskytla zúčastněným pracovní místnost a přislíbila další
pomoc při jejím zabezpečování.Celkem 12 účastníků zasedání
z řad členů CSVSM i CsMS tak mohlo být u zrodu akce,která
by měla v průběhu,příštích 3-5 let přinést aktuální poznat
ky o stavu mykoflory karlštejnských smrčin/e některých dal
ších srovnávaných lesních porostů/,o bohatství či ochuzová
ní jejich, mykogenofondu a o možnostech chranářských opatře
ní pro jeho záchranu.Cíle prvního setkání byly i přes dopo
lední nepřízeň počasí z větší části splněny:byly vytipovány
4 sběrné plochy/tzv.mykotransekty/ ve smrkových porostech v
blízkém okolí Karlštejna a provedeny první orientační sběry.
Zbývá ověřit obchůzkou situaci ve smrkových porostech v údo
lí Bubovického potoka a v jeho širším okolí/Doutnáč,Velká
hora/ a provést vlastní vyznačení všech trensektů v terénu
/za asistence Správy CHKO/.Tím by po schváleni projektu se
strany orgánů státní ochrany přírody mohl být v roce 1987
zahájen první regulérní ročník mykologických sběrných dnů
na Karlštejně/organizovaných asi 3-4x ročně/.Výsledky této
akce bude možné využit nejen jako konkrétní argument do dis
kuse o naléhavé potřebě ochrany genofondu hub karlštejnských
smrčin /srv.zvi.přílohu Mykal.Listů č.21/1985/,ale podle
sděleni Doc.Ing.A.Příhody současně jako podkladový materiál
při řešení některých úkolů SPZV,zaměřených na otázku mana gementu v chráněných územích.
R.Fellner
# 47.SJEZD P0I5KŽ BOTANICKÉ SPOLEČNOSTI V LODŽI /Polskiego towarzystwa botanicznego/se konal ve dnech 3.6.IX.1986.
Zúčastnilo se ho kolem 300 botaniků,rostlinných fyziologů
a cytologů,z toljo 9 pozvaných hostů ze zahraničí/po dvou z
Velké Británie,Švédská a CSSR-kromě pisatele článku ještě
dr.I.Pišút,CSc.ze Slovenského národného múzea-a po jednom
z NDR,NSR a Nizozemí/.Z mykologů byli přítomni,kromě polských
/prof.A.Skirgiello,doc.M.Lawrynowiczová,dr.A.Bujakiewicz aj./
prof.3.Kreisel/NDR/,prof.N.Lundquist a dr.A.Strid/Švédsko/
a prof.J.J.Barkman/Nfzozeml/.Hlavním tématem sjezdu byly "Ge
nové zásoby rostlin-perspektivy výzkumu,využití a ochrana".
Na toto téma se také konalo úvodní společné shromáždění prv
ní den.Druhý den se jednáni sjezdu rozdělilo do 5 sekcí,z
nichž jedna byla věnována mykologii,lichenologii a elgologii.
Témata jednotlivých referátů byla zaměřena především na ohro-
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žené druhy a červený seznam e červenou knihu Polska.Jednání
v sekcích bylo doplněno postery.
Zbývající dva dny byly věnováhy terénním exkurzím,záměřerým nejen botanicky,ale také vlastivědně.Mimo jiné jsme si
prohlédli klasický vodní mlýn,který na rozdíl od jemu podob
ných byl ještě v činné službě a mlel mouku místním občanům.
Zde jsem měl vzácnou příležitost k ověření moučného pachu.
Celkem byly na výběr 4 exkurze,z toho jedna dvoudenní.Měl
jsem možnost zúčastnit se exkurzí na Puszczu Bolimowskou a
Puszczu Pilickou.Nejzajímavějším biotopem první cesty byla
lesní rezervace "Kopanicha" s podmáčeným borovým lesem aso
ciace Vaccinio uliginosi-Pinetum a olšinou asociace Ribo nigri-Alnetum s hojně přimíšenou Frangula alrius.Na druhé exkur
zi na Puszczu Pilickou byl velice zajímavý asi 2 ha velký po
rost jedle na rovině s přimíšeným dubem letním a modřínem
polským v rezervaci "Lubiaszow".Obě exkurze byly velmi dobře
zorganizovány a nabity programem,i když jejich délka byla
na naše poměry nezvyklá/odjezd byl v 8 hod.a návrat mezi 19,45
a 20,30 hod./.
Cfelý sjezd byl ze strany polských kolegů výborně zajištěn,
takže vše probíhalo,i přes velký počet účastníků,bez velkého
časového vypětí a odchylek od plénu.Také péče o pozvané hosty
byla výborná.Nezbývá mi,než všem organizátorům této akce co
nejsrdečněji poděkovat.
Vladimír A n t o n í n
♦NÁVŠTĚVA PROFESORA SAGARX V ČESKOSLOVENSKU.Ve dnech
1.-7.-¿t.1986 navštívil Československo v rámci své studijní
cesty po zemích Evropy a Severní Ameriky význačný japonský myko^og a ekolog Dr.Naohiko Sagara,profesor na Univerzitě v
Kjoto.Speciálním předmětem zájmu a mnohaletého studia prof.
Sagary je skupina tzv.amoniakálních hub,tj.hub,jejichž fruktifikace je výrazně podmíněna přítomností amoniakálního dusíku
v půdě.Jejich přirozený výskyt v přírodních ekosystémech je
často pozoruhodným způsobem spojen s životní aktivitou něk
terých živočichů/např.krtků/ v lesních půdách,event.i přítom
ností jejich ostatků ve finálních stádiích rozkladu.O rozře
šeních záhadách z biologie a ekologie těchto hub/např.i u nás
dobře známé slzivky kořenující-Hebeloma radicosum/ prof.Saga
ra referoval dne 4.XI.1986 na pracovním zasedání odbvskupiny
pro otázky mykorrhiz a lesnické mykologie při CV LS CSVTS v
Praze.Jeho přednáška,doprovázená barevnými diapozitivy,byla
přijata všemi zúčastněnými s neobyčejným zájmem a dala pod
nět k diskusi.V souladu se svými studijními plány prof.Saga
ra dále navštívil některé přírodovědecky zajímavé oblasti
Slovenského ráje a Krkonošského národního parku.Obsáhlejší
informace o tématech výzkumu a současné studijní aktivitě prof.
Sagary je publikována v č.5/1987 časopisu "Krkonoše" a v č.
5-6/1987 informačního bulletinu"Nika".
R F e l l n e r
♦VÍBOR PRO KONZULTACI 0 PREVENCI A OVLÁDANÍ DERMATOFXTOZ
se zvláštním zaměřením na imunitu a imunizaci /WHO-ISHAM Consultation on Prevention and Control ofDermatophytoses with
Speciál Reference to Immunity and Immunisation/,který se sej
de 14.-15.V.1987 v Oslo,vytvořila Světová zdravotnická organizace/WHO-World Health Organization/ a Mezinárodní společnost
pro lidskou a zvířecí mykologii/ISHAM-International Society
for Human and Animal Mycology/.
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Počet pozvaných odborníků/prakticky z celého světa/byl
omezen na maximálně 20.Svolavatelem je prof.Dr.W.Loeffler,
Institut of Biology II,University of Ttlbingen,organizátorem
Dr Roar Gudding,DVivl,Ph.D. ,Netional Veterinsry Institute,Os
lo.Výlohy hradí účastníci sami nebo jejich vysílající orga
nizace.
.
♦SBERNŽ DMI NA KARLŠTEJNĚ V ROCE 1987 se uskuteční pod
patronací odb.skupiny pro otázky mykorrhiz a lesnické myko
logie CSVTS v měsících květnu,červenci,září a říjnu pravdě
podobně v těchto termínech: 23.V . ,18.V I I . ,12.IX.a 31.X.1987.
Sraz účastníků vždy v 8,15 hod.po příjezdu vlaku od Prahy
na nádraží Karlštejn.Pouze 12.IX.bude sraz až v 9,oo hod.
v Praze na Alšově nábřeží u Domu umělců/stanice metra Staro
městská/, odkud bude zajištěna pro přihlášený počet účast
níků doprava autobusem do Bubovic/příjezd asi v 9,45 hod./
a na další lokality a večer doprava nazpět do Prahy a na Hor
ní Bradlo v Železných horách/ubytování/.Sběrných dnů na Karl
štejně,které se uskuteční pod odb.vedením UUDr.J.Herinka,se
mohou zúčastnit i další vážní zájemci o poznání mykoflory
karlštejnských smrčin,kteří se podřídí organizačním pokynům
pořadatelů.Bližší informace u MUDR.J.Herinka/Tř.Rudé armády
717, 295 01 Mnichovo Hradiště/.
-rf♦ FLORISTICKO-MIKOLOGICKÍ KURS V HORNÍM BRADLE v Želez ných horách spojený se seminářem na téma "Houby československých bučin" uspořádá ve dn^ch 12.-16.IX.1987 sekce pro mykofloristiku a mykocenologii Cs.vědecký společnosti pro mykolo
gií gři ČSAV a Východočeská pobočka Cs.botanické společnosti
při ČSAV.Cílem kursu je mj.poskytnout všem účastníkům základ
ní informace o přístupech při sběru a studiu makromycetů, o
dostupné mykologické literatuře a o konkrétních možnostech a
potřebách mykofloristického výzkumu;pro pokročilejší zájemce
budou organizovány tématické exkurze a diskusní setkání k
problematice jednotlivých rodů a skupin velkých hub.Zahájení
mykologické části kursu proběhne oficiálně v neděli 13.IX. v
8,00 hod./Exkurse/.Seminář o houbách československých bučin
se bude konat v pondělí 14.IX.ve 14,00 hod.Zájemci o účast z
řad mykologické,botanické I ochranářské veřejnosti mohou za
sílat přihlášky k účasti a ubytování do 31.V . 1987 na adresy:
Dr.Vladimír Faltys,Krajské středisko st.památkové péče a och
rany přírody Východočeského kraje,Zámek 4, 531 16 Pardubice
nebo Dr.Rostislav Fellner,CSc.,Výzkumný ústav lesního hospo
dářství a myslivosti,Jíloviště-Strnady,156 04 Praha-Zbraslav.
Zájemci o předneseni referátu na semináři o houbách českosloslovenských bučin přihlásí téma svého příspěvku rovněž do 31.
V.1987/na adresu R.Fellnera/ftext referátu pro publikování ve
sborníku §ude třeba předložit pořadatelům v den konání seminá
ře. Upozorňujeme,že počet účastníků kursu i semináře je omezen.
-rf ♦ KONFERENCE O EKOLOGII MTK0RR3IZ A MYKORRHIZNíCH HUB /s pod
titulem "Imise a m y k o m h ^ z a 1'/ se bude konat podle pův. oznámení
ve dnech 5.-7.X.1987 Ve Spindlerově Mlýijě-Svatém Petru/objekt
Kaménka/.Na jejím uspořádání se podílí Český výbor Lesnické
společnosti„CSVTS/odb.skupina pro otázky mykorrhiz ^ lesnické
mykologie/,Cs.vědecká společnost pro mykologii při ČSAV a Sprá
va Krkonošského národního parku.0 vlivu imisi na mykorrhizní
houby a mykorrhizy poreferují kromě mnoha domácích účastníků
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také tri zahraniční hosté na základě aktuálních poznatků z
dalších evropských zemí/Dr.Arnolds,Nizozemí,prof .Kowalski,Polsko a dr.Schlechte,NSR/.Součástí konference bude také jedno
denní exkurze do vybraných částí horské přírody Krkonošského
národního perku/autobus pro dopravu na lokality zajistí pořa
datelé/.Přihlášky k účasti možno zasílat na adresu:Ing.Jana
Veselá,DT Pardubice,Tř.míru 113, 532 27 Pardubice, nejpozději
do 30.6.1987.Počet účastníků je omezen kapacitou objektu.
-rf • "HUBY V OBRAZOCH".Přírodovědný ústav Slovenského nérodného múzea \ Bratislavě otvoril dna 6.XI.1986 vo svoj.ich priestoroch velmi zaujímavú a svojim zameraním pjedinelú výstavu
pod názvom "Huby v obrazoch".Je prvou soubornou prehliadkou
československéj. mykologicke j ilustrácie od najstarších čas po
súčasnost ako to v príhovorq, na vernisáži zdQraznil riaditel
přírodovědného ústavu RNDr.Stefan Juriš,CSc.Představuje najvýznamnejších ilustrátorov-maliarov. i fotografov a obozn§muje
návštěvníka s ich výtvarnými dielami,ktoré svojou úrovnou i
frekvenciou nepochybné reprezentujú svetovú špičku.Odborný vý
klad „k jednotlivým exgozíciam podal komisár výstavy RNDr.P.
Lizon,ktorý je zároveň aj autorom libreta a scenára.Výstavu
vhodné propaguje výtvarné dobře riešený plagát ne ktorom je
fprebne vyobrazený Boletus calopus podlá o^ig.A.Dermeká.Kata
log výstavy,ktorého autorom. je RNDr.P.Lizon,v ucelenej formě
představuj^ všetkých ilustrátorov,ktorí sú zastúpení na výsta
vě a niekolko dalších,kto^ých dlela sa nemohli pre obmedze.ný
rozsah výstavy prezentovat.Práce jednotlivých autorov sú v 14
vitrínách vystavené podlá časového sledu od najstarších. po
súčasnost.V štyroch pultových vitrinách sú vystavené poštové
znáijky,příležitostné pečiatky,příležitostné lístky a obálky,
pohlednice a světová ilustrátorská tvorba.Na 8 prin^onoch sú
farebné snímky J.Baiera,A.Dermeka,L.Hagaru a P.Lizona.Ns dvoch
panelech, sú černobiele fotografie,výběr súčasnej tvorby česko
slovenských fotografov húb.Vydavanie poštových známok,najmá
námětových sérií,plnia okrem komerčného zamerania důležitou
úlohu aj pri propagácii výsledljov vei^y alebo objektov výskumu.
Huby sú,ako je uvedené v katalogu,oblúbeným námetom aj na korešpondenčných lístkoch. a obálkách,ktoré sa vydávajú pri p r i - ,
ležitosti mykologických střetnutí,alebo si ich vydávajú mykologovia pre vlastnú potřebu.
Hostia i záujemci o hubýsi pozorné prezreli vystavené dlela
a nakoniec přijali aj pozvanie vystavovatelov na společné posedenie spojené s občerstvením.
Třeba povedat,že výstava si získala srdcia nielen milovnikov húb.ale všetkých tých,ktorí ijajú rádi přírodu.Obyvatelia
i n4vštevníci Bratislavy budú mat po celý rok vhodnú příleži
tost obohatitsvoje zážitky prehliadkou tejto nielen atraktívnej,
ale aj poučnej výstavy.Organizátorom i všetkým menovaným,ktorí
akým kolyek sp&sobom přispěli k úspěšnému otvoreniu výstavy,
patří podakovanie. Vystavovatelia ju věnovali pamiatke nestoro
v i slovenských mykologov Igorovi Fábrymu.
Anton J a n i to r

*
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