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TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ OTÁZKY MYKOLOGIE

KLÍČ K URČOVÁNÍ EVROPSKÝCH DRUHŮ RODU 
MARASMIELLUS

Vladimír A n t o n í n

Rod Marasmiellus zahrnuje velmi malé až malé houby penízovkovitého 
(collybioidního), špičkovitého (marasmioidního) nebo kal ichovko vitého 
(omphalinoidního) vzhledu, s vyklenutým až slabě vmáčklým, bílým, žlutým, 
růžovým, hnědým nebo šedohnědým kloboukem, s hrbolkem nebo bez něj, 
obvykle s dobře vyvinutými, vzácněji pouze žilnatými lupeny, připojeným, 
obvykle ojíněným až plstnatým, pouze vzácně hladkým třeném, někdy s přítom
nými rhizomorfami. Mikroskopicky je charakterizován tenkostěnnými, 
hladkými, nedextrinoidními a acyanofilními výtrusy, obvykle chybějícími 
pleurocystidami, vyvinutými cheilocystidami, nedextrinoidními hyfami a po
kožkou klobouku typu kutis, někdy s přechodem k trichodermu, s vyvinutou 
rameální strukturou nebo pouze se vztyčenými až polovztyčenými, často ne
pravidelnými koncovými články (viz obr.). Z makroznaků bych chtěl vyzved
nout především způsob přisedání třené k substrátu - báze je bez speciálních 
chlupů připojená přímo k podkladu. Tento znak je jediným rozdílem mezi rody 
Marasmiellus a Gymnopus (u tohoto rodu jsou na bázi třené chlupy, které ji 
spojují se substrátem). Z mikroznaků jsou nej důležitější stavba pokožky 
klobouku, tvar cheilocystid a tvar a velikost výtrusů.

Z Evropy je známo doposud 26 druhů, ale tento počet není jistě konečný. 
Na rozdíl od rodu Marasmius je Marasmiellus rodem málo známým a mnoho 
druhů je přehlíženo. Především ve Středomoří se můžeme nadát mnohých 
překvapení.

Publikovaný klíč je upraven podle evropské monografie druhů rodu 
Marasmiellus (Antonín etNoordeloos 1993, 1997)

1. Plodnice číšovité, pak hlívovité nebo vějířovité, s redukovaným, vý
středným nebo postranním třeném.......................................................... 2

1*. Plodnice omphalinoidní, marasmioidní nebo collybioidní, se středovým, 
dobře vyvinutým třeném......................................................................... 3

2. Klobouk bílý; výtrusy vejčité až téměř válcovité......................................
.................................................... Marasmiellus lateralis Bas & Noordel.
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Pozn. Velmi drobný druh s kloboukem do 8 mm v průměru, známý do
posud pouze z Nizozemska. Sbírán byl na rozkládajícím se kmeni dou
glasky (Pseudotsuga menziesii)

2*. Klobouk krémově hnědý až šedý; výtrusy téměř kulovité.......................
....................................Marasmiellusphaeomarasmioides Mořeno & al.
Pozn. Druh popsaný teprve v loňském roce ze Španělska (Mořeno et al. 
1997), rostoucí na kůře živého jalovce Juniperus thurifera\ doposud je 
znám pouze z jediné lokality. Jeho význačným znakem jsou téměř ku
lovité výtrusy.

3. Klobouk růžový, fialově růžový, masový nebo růžovohnědý, někdy se
žlutým nebo fialovým nádechem............................................................ 4

3*. Klobouk bílý, krémový, okrový, žlutý, šedý, červenohnědý nebo hnědý, 
někdy na středu až černohnědý............................................................... 7

4. Plodnice omphalinoidní, klobouk s hrbolkem až nálevkovitý, růžový
nebo růžově fialový, lupeny sbíhavé.........................................................
.............................Marasmiellus rosellus (J. Lange) Kuyper & Noordel.
Pozn. Druh původně popsaný Langem z Dánska, typová položka se však 
nezachovala. Jediné v současnosti doložené sběry jsou z Nizozemí; 
sbírán byl na zemi v trávě.

4*. Plodnice collybioidní nebo marasmioidní, s vyklenutým až plochým, 
hrbolatým nebo mírně vtlačeným, masovým až růžově hnědým klobou
kem a připojenými nebo krátce sbíhavými lupeny..................................5

5. Výtrusy 10-14,5 x 5,0-7,5 pm; cheilocystidy početné, dobře vyvinuté, 
téměř válcovité a korálovitě rozvětvené; bez výrazného pachu; roste na
travách ................................................... Marasmiellus mesosporus Sing.
Pozn. Druh původně popsaný z USA, ale zdá se, že je rozšířen v teplých 
oblastech po celém světě. Evropské sběry pocházejí z Itálie a Španělska. 
Je podobný M. carneopallidus, od něhož se liší především odlišnými 
cystidami a většími výtrusy.

5*. Výtrusy menší; cheilocystidy kyjovité nebo nenápadné........................ 6
6. Výtrusy 6,0-9,5 x 3,5-5,0 pm; cheilocystidy nenápadné, pomíchané s 

bazidiemi, mírně kyjovité až válcovité; pach po rozemnutí nepříjemný,
po kočičincích; roste na jehličí a dalším opadu v jehličnatých lesích......
................... Marasmiellus perforaus (Hoffm.: Fr.) Antonín & Noordel.
Pozn. Známější je pod jménem Micromphale nebo Marasmius 
perforaus. Revize zachovaných typových položek druhů zařazovaných 
do rodu Micromphale však ukázala, že se nejedná o samostatný rod, ale
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druhy je možné zařadit do rodu Gymnopus (např. „Micromphale“ 
brassicolens) nebo Marasmiellus.

6*. Výtrusy 7,5-12,5 x 4,5-6,5 pm; cheilocystidy kyjovité až široce kyjovité; 
pach nevýrazný; roste na rozkládajících se lodyhách a kořenech bylin a 
keřů na travnatých nebo křovinatých stanovištích v xerothermní oblasti
...........................................Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Sing.
Pozn. Houba suchých a teplých stanovišť; u nás je známa pouze z Čes
kého středohoří a od Prahy (Podbaba a Sedlec).

7. Pach výrazný, nepříjemný.........................................................................
...........................Marasmiellus foetidus (Sow.: Fr.) Antonín & Noordel.
Pozn. Známější je pod jménem Micromphale foetidum. V rodu Maras
miellus má dosti význačné postavení jako jediný druh sekce Gloeonemae 
(Kůhn.) Antonín & Noordel.

7*. Pach nevýrazný..........................................................................................8
8. Výtrusy delší než 11,0 pm ........................................................................9
8*. Výtrusy kratší než 11,0 pm..................................................................... 17
9. Klobouk obvykle čistě bílý, 10-20 mm široký; pokožka klobouku nemá

vyvinutou rameální strukturu........ Marasmiellus candidus (Bolt.) Sing.
Pozn. Roste na stejných stanovištích jako běžný M. ramealis, nemá však 
vyvinutu rameální strukturu v pokožce klobouku. U nás nejsou novější 
nálezy.

9*. Klobouk špinavě bílý, krémový, nahnědlý, šedý nebo šedohnědý; po
kožka klobouku s vyvinutou rameální strukturou nebo s výrazně rozvět
venými hyfami.......................................................................................10

10. Třen nahoře bílý, krémový nebo okrový, na bázi často hnědý...............11
10*. Třen na bázi zelenavě hnědý, černohnědý až černý................................12
11. Bazidie tetrasporické, výtrusy 11,0-16,5 x 4,5-6,5 pm, E = 2,l-2,8(-3,2), 

Q = 2,6, elipsoidní až kapkovité; roste na větvičkách ostružiníku a vřesu
......................................Marasmiellus ornalissimus Noordel. & Barkm.
Pozn. Druh význačný korálovitými cheilocystidami, kaulocystidami a 
koncovými články hyf pokožky klobouku a velkými výtrusy. Znám je 
doposud pouze z vřesovišť v Nizozemí.

11*. Bazidie bisporické, výtrusy 10,0-16,5 x 3,0-5,0 pm, E = 2.5-3,7(-4,5), Q 
= 3,4, válcovitě kyjovité až téměř kapkovité; roste na větvičkách a
zbytcích dřeva listnáčů...............................................................................
Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing. var. macrosporus (Courtec.) 
Antonín & Noordel.
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Pozn. Varieta je doposud známa z jediné lokality ve Francii.
12. Dužnina klobouku není gelatinizovaná; roste na kořenech a bázích trav

na trávnících nebo na dřevě v listnatých lesích.....................................13
12*. Dužnina klobouku gelatinizovaná; roste na pochvách sítinovitých rostlin 

nebo na travách, obvykle na zasolených stanovištích (slaniště, přímořské 
pobřežní duny).......................................................................................16

13. Klobouk šedý, na středu tmavě šedohnědý až černavý, ve stáří až šedo-
okrový, přitiskle vláknitý až žíhaný..........................................................
..................................................Marasmiellus virgatocutis Robich & al.
Pozn. Druh popsaný teprve před několika lety ze Španělska (Robich et 
al. 1994), kde rostl na opadlých větvičkách stálezeleného dubu Quercus 
rotundifolia.

13*. Klobouk bělavý nebo žlutý, víceméně hladký, není vláknitý nebo žíhaný 
............................................................................................................... 14

14. Bazidie bisporické až monosporické; pokožka klobouku z rozvětvených
hyf (netvoří však pravou rameální strukturu)............................................
............................................Marasmiellus brevisporus (R. Maire) Contu
Pozn. Nejasný druh původně popsaný Mairem z Mauretánie, počátkem 
90. let byl sbírán na Sardinii. Je zřejmě blízký druhu M tricolor, Contu 
(1991) však popisuje tramu jako dextrinoidní, což odporuje charakte
ristice rodu Marasmiellus. Žádosti o zápůjčku materiálu však zatím zůs
taly bez odezvy.

14*. Bazidie tetrasporické; pokožka klobouku tvořena typickou rameální 
strukturou...............................................................................................15

15. Ostří lupenů pouze s velice vzácnými, nenápadnými cheilocystidami.....
...................... Marasmiellus tricolor (Alb. & Schw.) Sing. var. tricolor
Pozn. Drobná houbička připomínající kalichovku rostoucí na rozkláda
jících se zbytcích trav, často zdánlivě přímo na zemi nebo na bázi trav
ního trsu.

15*. Ostří lupenů s početnými cheilocystidami................................................
Marasmiellus tricolor (Alb. & Schw.) Sing. var. graminis (Murrill) 
Sing.

16. Výtrusy (11,5-) 12,5-17,5 x 5,5-8,0 pm.....................................................
...............................Marasmiellus trabutii (R. Maire) Sing. var. trabutii
Pozn. Druh známý z pochev listů sítin ([Juncus), skřípin (Scirpus), šášin 
(Schoenus) a druhů rodu Erinathus na zasolených stanovištích. Doposud
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byl sbírán především v jižní a západní Evropě, ale také v Tunisku a v 
Turecku; u nás nebyl doposud nalezen.

16*. Výtrusy 15,0-24,5 x 4,5-7,0 pm................................................................
Marasmiellus trabutii (R. Maire) Sing. var. longisporus Bas & Noor- 
del.

17. Pokožka klobouku se zřetelně vyvinutou rameální strukturou 
...................................................................................................................... 18

17*. Pokožka klobouku pouze se slabě vyvinutou rameální strukturou nebo
bez ní, někdy s rozvětvenými nebo uzlinatými hyfami.........................21

18. Cheilocystidy chybí nebojsou vzácné a nenápadné...............................19
18*. Cheilocystidy vždy početné.................................................................... 20
19. Klobouk tmavě černohnědý, na okraji za čerstva se zelenavým nádechem

Pozn. Druh známý doposud pouze z Jižní Ameriky, v Evropě nalezený 
před třemi lety na Mallorce.

19*. Klobouk světlý, bělavý až krémový..........................................................
Marasmiellus tricolor (Alb.& Schw.) Sing. var. tricolor (drobnovýtrusá 
forma)

20. Plodnice velmi drobné; klobouk do 4 mm, třeň 2-3 x 0,1-0,2 mm; roste
na travách; výtrusy vejčité, téměř válcovité, 2,0-3,5 pm široké...............
...................................................Marasmiellus humillimus (Quél.) Sing.
Pozn. Drobná houba s maximálně 4 mm širokým bílým až slabě na- 
okrovělým kloboukem rostoucí na bázi trav (Stipa, Deschampsiá). U nás 
jsou doposud doloženy tři nálezy, dva z Prahy-Podbaby a jeden z 
„Biskoupské hadcové stepi“ u Biskoupek v okr. Třebíč. 1 když není 
běžná, zcela jistě je přehlížená.

20*. Plodnice větší; klobouk až 20 mm, třeň až 20 x 1 mm; roste na dřevě, 
vzácněji na bylinách, travách; výtrusy téměř válcovité až fazolovité, 2,5-
4,5(-5,5) pm široké....................................................................................
...........................Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing. var. ramealis
Pozn. Nejhojnější z evropských druhů tohoto rodu. Poznatelný je přede
vším podle úhledných penízovkovitých plodniček s mrtnatým třeněm a 
kyjovitých cheilocystid s prstovitými výběžky. Často nalezneme spo
lečně na odumřelých větvičkách nebo koříncích desítky až stovky 
plodniček.

21. Klobouk a třeň s výraznými dlouhými špičatými chlupy..........................
......................................Marasmiellus omphaliformis (Kühn.) Noordel.
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Pozn. Málo známý druh, u kterého nejsou známy recentní evropské 
sběry, protože Kiihnerovy, Malen£onovy a Bertaultovy položky z Fran
cie a Maroka se nezachovaly.

21 *. Klobouk a třen bez dlouhých špičatých chlupů....................................22
22. Pokožka klobouku gelatinizovaná, složená z uzlinatých hyf; bazidie 

bisporické nebo monosporické (vzácně trisporické); výtrusy 7,0-8,5 x
4.0- 5,0 pm ......................... Marasmiellus bisporigerus Noordel. & Uljé
Pozn. Druh známý pouze z Nizozemska. Byl publikován jako nomen 
provisorium již před více než deseti lety (Noordeloos 1987), teprve po 
dalších nálezech byl platně publikován (Antonín et Noordeloos 1997).

22*. Pokožka klobouku negelatinizovaná; bazidie tetrasporické, vzácně 
bisporické, výtrusy vždy větší............................................................... 23

23. Bazidie bisporické; roste na kůře dubů.....Marasmiellus lasset Noordel.
Pozn. Jediná lokalita je známa z Dánska.

23*. Bazidie tetrasporické; roste na jiných substrátech................................24
24. Klobouk a třen hnědé; lupeny řídké, tlusté, na ostří často ztloustlé.....25
24*. Klobouk a třen jinak zbarvené; lupeny tenké, s neztloustlým ostřím.... 26
25. Cheilocystidy kyj ovité, často inkrustované; výtrusy (6,0-)6,5-8,0(-10,5)

x 4,5-5,5(-7,0) pm, E = 1,4-1,7.................................................................
............ Marasmiellus pachycraspedum Noordel. var. pachycraspedum
Pozn. Druh s pokožkou klobouku často bez výrazně tvarovaných hyf, ale 
nápadný inkrustovanými cheilocystidami. Byl popsán z pobřežních dun 
v Nizozemí a je doposud znám pouze z typové lokality.

25*. Cheilocystidy kyj ovité nebo válcovitě kyj ovité, někdy přehrádkované, s 
hyalinními nebo žlutými, neinkrustovanými stěnami; výtrusy 6,0-8,5 x
3.0- 4,0 pm, E = 1,7-2,4 ........................................................................
Marasmiellus pachycraspedum Noordel. var. pseudoramealis Hauskn. 
& Noordel.
Pozn. Varieta popsaná teprve před dvěma roky, známá doposud z Ra
kouska a Itálie (Hausknecht et Noordeloos 1996). Roste na opadlých 
větvičkách smrků i listnáčů jak v horských lesích tak i v oblasti 
teplomilné květeny. Je potřeba jej však dále studovat, protože podle 
mého názoru nepatří k druhu M. pachycraspedum, ale představuje 
samostatný druh.

26. Cheilocystidy kyjovité až láhvovité, pileocystidy a kaulocystidy alespoň
zčásti láhvovité; roste na listech Primula auricula...................................
...................................................Marasmiellus primulae Schmid-Heckel
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Pozn. Vzácný druh známý pouze z typové lokality v Bavorsku 
(Berchtesgaden).

26*. Cheilocystidy výrazně laločnaté s jedním nebo dvěma výběžky; kaulo- 
cystidy nepravidelně válcovité; roste obvykle na travách, ostřicích a
dalších bylinách...................... Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Sing.
Pozn. Velice hojný, ale přehlížený drobný druh. Charakteristický je 
nepřítomností rameální struktury v pokožce klobouku a korálovitými 
cheilocystidami.
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OPÁTOVNÝ NÁLEZ KAVINIA ALBOVIRIDIS NA SLOVENSKU

Ladislav H a g a r a

Rod Kavinia, vystavený A. Pilátom v roku 1938 a pomenovaný podl’a 
českého mykológa Karla Kavinu (1890-1948), zahrnuje tri druhy korticioidných 
húb s ostnitým hymenofórom. V Európe rastů dva z nich - Kavinia himantia 
(Schwein.: Fr. 1822) J. Erikss. 1958 a Kavinia alboviridis (Morgan 1887) Gilb, 
et Budington 1970, známa i pod menom Kavinia bourdotii (Bres.) J. Erikss.

Na Slovensku sú doložené obidva druhy. Hojnější druh K. himantia 
zbieral Andrej Kmeť 3. IX. 1889 na vrchu Sitno pri Prenčove (na dreve Sorbus 
aucupariá). Extrémně zriedkavý druh K. alboviridis po prvý raz zbieral na 
Slovensku dr. Albert Pilát 10. X. 1934 pri obci Zádiel, okr. Košice-okolie 
(Zádielska dolina, ca. 300 m n.m., na prehnitom dreve Fagus sylvatica).

Výskyt K. alboviridis na Slovensku znovu potvrdil autor tejto správy 
15. X. 1997 v katastri obce Demánovská Dolina, okr. Liptovský Mikuláš. 
Plodnicu našiel v dutině stojaceho pňa Picea abies nad Jaskyňou Slobody 
(západný svah vrchu Pusté, 890 m n.m.).

Kavinia alboviridis je dobré poznáteTná podFa bradavičkatých člnko- 
vitých spor (na uvedenom zbere merali 6-8 x 2,5-3 pm), jemných rizomorf, 
mohutného vatovitého bieleho subikula a šidlovitých ostňov pokrytých hymé- 
niom (merali až 2 mm, zamladi bol i belavé až krémové, potom vodnatohne- 
dasté, v niektorých častiach mali typické zelené sfarbenie). Úsušok K. albovi
ridis je uložený v herbári autora.

L i t e r a t ú r a :
Breitenbach J. et Kränzlin F. (1986): Pilze der Schweiz. Band 2. - Luzern. 
Krieglsteiner G. J. et Krieglsteiner L. G. (1989): Die Pilze Ost- und Nord- 

Württenbergs. Teil I: Nichtblätterpilze s. 1. - Beitr. Kenntnis Pilze 
Mitteleur. 4: 1-424.

Pilát A. (1958): Übersicht der europäischen Clavariaceen unter besonderer 
Berücksichtigung der tschechoslowakischen Arten. - Sborn. Nár. Mus. 
Praha 14B: 129-256.
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DALŠÍ LOKALITA LESKLOKORKY PLOSKÉ SE ZOOCECIDIEMI

Herbert T i c h ý

Asi před deseti lety se v mykologické literatuře (Houda 1989, Lazeb- 
níček 1989, Šebek 1989, 1990) objevily zprávy o nálezech lesklokorky ploské 
(Ganoderma lipsiense = G. applanatum) se zoocecidiemi. Zároveň byla uve
řejněna žádost o mapování dalších nálezů takto postižených plodnic. I když od 
té doby bylo nalezeno mnoho dalších lokalit, není mi známo, jestli takové 
plodnice byly nalezeny i v lužních lesích; proto upozorňuji na další lokalitu.

Jedná se o zbytek lužního lesa zvaný Loužek na pravém břehu Ohře u 
Počedělic v okrese Louny o nadmořské výšce 170 m. Stromový porost zde tvoří 
tvrdý luh s převahou jasanu (Fraxinus excelsior) s vtroušenými olšemi {AImis 
sp.) a solitérními vrbami (Salix sp.) a duby (Quercus robur).

Starou plodnici lesklokorky ploské se zoocecidiemi jsem nalezl 22. 
ledna 1998 u padlého, silně ztrouchnivělého listnatého stromu z velké části již 
porostlého mechem. Plodnice měla rozměry 17 x 12 cm a zoocecidie o výšce až 
17 mm zaujímaly cca 60% plochy.

L i t e r a t u r a

Houda J. (1989): Další houbové novotvary (zoocecidie) leslokorky ploské z 
Lounského Podlesí. - Mykol. Listy no. 38: 19.

Lazebníček J. (1989): K rozšíření lesklokorky ploské - Ganoderma applanatum 
s hálkami mouchy Agathomyia wankowiczi v Československu. - My
kol. Listy no. 38: 18-19.

Šebek S. (1989): Zoocecidie na plodnici lesklokorky ploské (Ganoderma ap
planatum) v Praze. - Mykol. Listy no. 36: 23-25.

Šebek S. (1990): Nové lokality lesklokorky ploské se zoocecidiemi. - Mykol. 
Listy no. 41: 12 et 17.

Herbert Tichý: A new locality of Ganoderma lipsiense with zoocecidia
A new locality of Ganoderma lipsiense (= G. applanatum) with developed 
zoocecidia of an insect in an alluvial forest of the Ohře river near Počedělice 
(Louny distr.) is given.
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LÉKAŘSKÁ MYKOLOGIE

MIKROMYCÉTY VO VNÚTORNOM PROSTŘEDÍ VEŘEJNÝCH 
BUDOV - TECHNICKÉ A ZDRAVOTNĚ SÚVISLOSTI

Elena P i e c k o v á

Všeobecne nie je zdravotný význam mikroskopických vláknitých húb 
vo vnútornom prostředí budov objasněný, hoci sa astma, respiračné a nespeci
fické syndromy často objavujú vo vlhkých a plesnivých bytoch alebo veřejných 
budovách. Epidemiologické štúdie vo vládnych a správných budovách sa robili 
vo Vel’kej Británii, v Holandsku, vo Švédsku [zvýšená hladina vzdušných 
aspergilov, viac ako 50 kolonie tvoriacich jednotiek (KTJ)/mJ súvisela s 
nárastom hlášení očného a kožného drážděnia, kašPa, nádchy; tiež zistili asociá- 
ciu medzi hladinou glukanu a výskytom kašl’a], v USA, Kanadě. Menej štúdií sa 
týkalo húb v úradoch - v Dánsku bola hladina vzdušných húb 0- 111 KTJ/mU; 
vo Vel’kej Británii zistili přibližné 277 KTJ/nU v 4 prirodzene větraných 
budovách a okolo 30 KTJ/nU v ostatných, pričom bola pozitivna korelácia 
medzi výskytom zdravotných ťažkostí a poctami húb a baktérií; v Kanadě zistili 
najmenej 24 KTJ/nU húb; v USA zistili viac ako 100 000 viditePných spor 
Stachybotrys atra, produkujúcej satratoxín H/cnU obkladu stien. Najviac sa 
študovali plesnivé byty, napr. vo V. Británii izolovali přibližné 50 druhov alebo 
rodov, v 50 % celkových KTJ/nU išlo o penicíliá a kladospóriá, celkový počet 
zárodkov bol 0 - 40 000, s mediánom asi 200 KTJ/m^; v inej štúdii boli 
najbežnejšie penicíliá, aspergily, kladospóriá a Botrytis sp. v počtoch 34 - 2  000 
KTJ/irU; v ďalšej sa vyskytovali najma aspergily, kladospóriá a penicíliá, s 
mediánom přibližné 230 KTJ/nU.

Pokial’ išlo o obyvatePmi si uvedomovanú expozíciu hubám v prost
ředí, vždy sa našli asociácie s respiračnými symptómami. Oproti tomu objek
tivně indikátory respiračných ochorení nikdy nekorelovali s uvědomovanou si 
kontamináciou prostredia hubami.
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Antigénne vlastnosti húb sa uplatnili pri astme, alergickej broncho- 
pulmonámej aspergilóze, extrinsickej alergickej alveolitíde a "horúčke zo 
zvlhčovačov". Vysoko toxické makrocyklické trichotecény produkované hyd- 
rofilnou hubou Stachybotrys atra boli etiologickým agensom chronických 
zdravotných ťažkostí obyvatel’ov postihnutého bytu. Existujú případy 
zdravotných ťažkostí (zlyhanie obličiek, tremorgénna encefalopatia, toxický 
syndrom z organického prachu, nespecifické ťažkostí - bolesti hlavy, 
vysychanie hrdla, alopécia, chřipkové příznaky, hnačky, únava, dermatitída, 
malátnosť, kašel’, rinitída, horúčka, epistaxis) z inhalácie mykotoxínov. 
Poškodenie zdravia možu vyvolávat’ aj hubové prchavé metabolity 
(krátkoreťazcové alkoholy a aldehydy). Glukan može sposobiť suchý kašel’ a 
dráždenie kože, očí a hrdla.

Huby produkujúce mykotoxíny sa vyskytujú vo vládnych a správných 
budovách. V Kanadě sa z bytov izoloval Aspergillus fumigatus, z ventilačného 
systému sa tu izolovali aj trichotecénové mykotoxíny.

Respiračné ochorenia možu vyvolávat’ aj prachové roztoče (vlhkosť 
ich podporuje). Choroby spojené s budovami (building-related illness) vyvolá
val aj endotoxín gram-negatívnych baktérií v rezervoároch zvlhčovačov.

Úloha húb nie je dostatočne objasněná ani v případe "sick building 
syndrome“ (SBS) - zdravotného syndromu najčastejšie sledovaného v súvislosti 
s klimatizovanými budovami. Symptomy SBS sú nešpecifické a bývajú spojené 
s mnohými faktormi, vrátane teplotných a vlhkostných extrémov, v prostředí.
Tiež sa uvažuje o vplyve osobných charakteristik, psychosociálnych faktorov a 
faktorov spojených so zaměstnáním na konkrétné postihnuté osoby. Najčastejšie 
udávané symptomy SBS: dráždenie očí (svrbenie a slzenie), dráždenie nosa, 
upchatie nosa, dráždenie hrdla, kašel’, dusenie, zachrípnutie, změněný hlas, 
dráždenie kože (alergie, svrbenie, suchá koža), bolesti hlavy, nauzea, 
vyčerpáme, únava, zníženie mentálnej kapacity, mentálny úpadok, změněná 
citlivost’ na voňu a chuť.

Ciele štúdia húb v budovách: určit’, či sa vyskytujú v množstvách, 
ktoré možu vyvolat’ symptomy chorob (aj prediktívne hodnotenie), 
nájsť a eliminovať miesta možného rozmnožovania. Možno to dosiahnuť: 
odberom vzoriek vzduchu (niekedy aj prachu) a vyhledáváním možných 
problémových miest v budovách. Viditeťné najčastejšie bývajú na navlhnutých 
stěnách, pod tapetami a obkladmi, na rube vlhkých kobercov, na klimatizačných 
zariadeniach, vlhkom papieri (po záplavách a hašení požiarov), v pojazdných 
chladničkách a inkubátoroch, na vlhkých organických materiáloch vrátane

— “ ----------------------“ — ------------------------- — —   — ~
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celulózy, na parapetech, v sprchovacích kútoch a kúperňových zariadeniach - 
tieto móžu pri dlhodobej expozícii spósobiť až hypersenzitívnu pneumóniu. 
Skryté možno detekovať mikroskopicky - transparentně pásové vzorkovače do 
vlhkých vnútomých priestorov zariadení, sklíčkové vyšetřeme vody zo 
zvhlčovačov, vyšetrenie jemných chlpkov z filtrov a rubov kobercov, ale aj 
očkováním povlakov zo zvlhčovačov, zoškrabov a sterov zo stien a iných 
povrchov, najčastejšie na sladinkový agar, resp. agar s dichloranom a 18 % 
glycerolu.

Závěry kanadskej štúdie kvality vzduchu v úradoch z r. 1993:
- vo vnútornom ovzduší by nemali byť přítomné významné počty patogénnych 
húb (Aspergillus fumigatus, Histoplasma sp., Cryptococcus sp.);
- pri pretrvávajúcej přítomnosti významného množstva toxinogénnych húb 
(Stachybotrys atra, toxinogénne aspergily, penicíliá a fuzáriá) třeba ďalší 
výskům a praktické opatrenia;
- potvrdená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov húb vo významnom 
počte vzoriek vnútomého vzduchu a ich neprítomnosť vo vonkajšom ovzduší 
indikuje ich rozmnožovanie v budově;
- "normálna" vnútorná mykoflóra je kvalitativně podobná a kvantitativné nižšia 
ako vonkajšia (v budovách kanadskej federálnej vlády bol 3-ročný priemer 
pribl. 40 KTJ/m^ pre kladospóriá, alternárie a nesporulujúce bazídiomycéty);
- pri viac ako 50 KTJ/nP třeba zistiť, či je tam aj iný druh ako kladospóriá a 
alternárie;
- viac ako 150 KTJ/m^ je přípustných, ak ide o zmes húb podobnú vonkajšiemu 
ovzdušiu, vyššie počty upozorňujú na špinavé vzdušné filtre a pod.;
- viac ako 500 KTJ/m-5 je přijatelných v lete, keď ide najma o kladospóriá a 
ďalšie stromové a listové huby, vyššie hodnoty móžu indikovat’ zlyhanie filtrov 
alebo vnútorný zdroj;
- významná prítomnosť húb vo zvlhčovačoch a potrubiach a plesnivé obklady a 
pod. vyžaduje ďalší výskům a zásahy;
- ak pretrvávajú nevysvětlené symptomy sick building syndrome (SBS), třeba 
odoberať vzorky prachu vákuovým vysávačom a mykologicky ich analyzovať.
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Odstraňovanie hubovej kontaminácie
Najúčinnejšie je chlórové vápno s prídavkom 0,1 - 0,7 % neiónových 

detergentov.

Odporúčané výskumné a praktické úlohy mykologie vnútorného prostre-

I
dia

Vypracovať detekčně metody na odhad expozície: standardizovat’ 
vzorkovacie protokoly a analytické metody pre huby (využívat’ monoklonálne 
protilátky a analýzu PCR a génových sond), štandardizovať metody stanovo- 
vania mykotoxínov a odhadu ich toxicity, vrátane in vitro screeningu s využitím 
róznych biologických indikátorov.

Pripraviť standardy alergénových extraktov húb z vnútorného prostre- 
dia, aby bolo možné určiť, či hypersenzitívne reakcie súvisia s prítomnosťou 
týchto húb vo vnútomom ovzduší.

Vypracovať referenčně hodnoty očakávanej expozície: zhromaždiť a 
publikovať údaje o bioaerosole vo veřejných budovách a príslušnom vonkajšom 
prostředí vo všetkých regiónoch krajiny; databáza by mala zahrňať aj 
kvantitativné a kvalitativně údaje o hubových sporách a iných propagulách, 
mykotoxínoch, prchavých metabolitoch, ergosterole a glukane.

Odhad zdravotného rizika: zhromaždiť údaje dávka-odpoveď o kvan
titách a kvalitě húb, potřebných na vyvolanie infekcie, ochorenia alebo alergie, 
epidemiologické štúdie, aby sa mohli vypracovať zdravotno-mykologické 
normy pre veřejné budovy.

Vypracovať interaktívny počítačový model protokolu na výskům húb 
vo vnútornom prostředí, aby sa uPahčil výskům aj interpretácia.

Rozšířit’ problematiku aj o ďalšie mikrobiologické kontaminanty a
roztoče.

Nápravné a preventivné opatrenia v budovách
Najdóležitejšia je eliminácia podmienok, ktoré umožňujú prežívanie a 

rozmnožovanie potenciálně nebezpečných organizmov v budovách; zahřňa to 
čistenie, odstránenie kontaminovaných materiálov a úprava postihnutého pro- 
stredia.

Na čistenie možno použiť aj biocídne přípravky - nebezpečenstvo 
zamorenia prostredia! Móže sa vytvárať nebezpečný aerosol - dóležitosť
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ochrany čistiacich pracovníkovi Najosvedčenejšie je chlórové vápno s prídav- 
kom 0,1 - 0,7 % neiónových detergentov (po mechanickom očistění). Ak je 
potřebná dezinfekcia a sterilizácia, možno použiť biocídy alebo autoklávovanie 
mateři álo v.

Dóležité je zabránit’ rekontaminácii.
Prežívaniu húb možno najjednoduchšie zabrániť zvýšením teploty a 

odvlčením prostredia, kde sa vyskytujú, úpravou vzdušného prúdenia, aby sa 
nevytvárali studené miesta. Třeba stále kontrolovať vlhkost’ a dosledne pravi
delné čistit’ prostredie.

Návrhy, konštrukcia a prevádzka veřejných budov by mala minimali- 
zovať podmienky na akumuláciu, rozmnožovanie a rozsev mikroorganizmov vo 
vnútri.

Obyvatelia a správcovia budov by mali poznať zdravotně riziko, spo
jené s kontaminovaným vnútorným ovzduším.

Na zvlhčovanie je vhodnejšie používat’ paru ako rozprášená vodu.
Pri návrhu budovy třeba: obmedziť vstupu vonkajšieho aerosolu do- 

vnútra, eliminovat’ miesta vodnej akumulácie a kondenzácie, riadiť vzdušnil 
vlhkosť - optimálna je 20 - 60 %, zabezpečiť Fahký přístup k ohrozeným mies- 
tam.

V klimatizačnom systéme by nemali byť žiadne pórovité materiály; 
všetky zdroje externej aj internej kondenzácie třeba odstrániť a štrbiny by sa 
mali ihned’ a permanentně opravovať.

Třeba zabezpečiť veřejné vzdelávanie v tejto oblasti a vytvořit’ infor
mačně siete, ktoré by umožnili hygienikom a iným zainteresovaným (špecialisti 
pracovného lekárstva, majitelia a správcovia budov, pracovníci stavebného 
dozoru, odboráři a pod.), rýchlo a efektívne riešiť komplex problémov s 
mikrobiologickou kvalitou vnútomého ovzdušia veřejných budov.

Upravené podl’a kanadskej příručky o zdravotných následkoch hubovej 
kontaminácie vzduchu vo veřejných budovách (Fungal contamination in public 
buildings: A guide to récognition and management. Federal-provincial 
committee on environmental and occupational health, Ottawa, Ontario, Canada, 
1995.)
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Elena Piecková: Indoor-fungi in public buildings - technical and medical 
coherences
Introduction to association between respiratory symptoms and damp and moldy 
dweelings and public buildings, to study method of eventual indoor-fungal 
contamination and to mycological evaluation of indoor-air in public buildings 
according Canadian experiences and recommendations.

□ □ □

CO JE NOVÉHO VE STUDIU RODŮ PENICILLIUM A ASPERGILLUS

POZNATKY Z III. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O PENICILIÍCH A
ASPERGILECH.

Alena K u b á t o v á

V květnu loňského roku (25.-29.5.1997) se v nizozemském městečku 
Baarn konala III. mezinárodní pracovní konference o houbách rodu Pénicillium 
a Aspergillus pod názvem "Third International Workshop on Pénicillium and 
Aspergillus". Podtitul konference byl "Integration of molecular and morpho
logical approaches to Aspergillus and Pénicillium taxonomy". Na propagačních 
materiálech konference se dále objevila motta: "Systematics into the 21st 
Century" (Systematika do 20. století), "Curious moulds for curious minds" 
(Podivuhodné plísně pro zvědavou mysl) a "Fungi which make you nauseous" 
(Houby, které vám zvedají žaludek), která dokreslují celkový přístup.

Rody Pénicillium a Aspergillus patří k nejznámějším mikroskopickým 
konidiálním houbám a vyskytují se kosmopolitně v půdě, na potravinách, 
krmi věch apod. Odborníci jim věnují velkou pozornost proto, že řada z nich je 
využívána v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ale také proto, že 
mohou produkovat řadu nebezpečných mykotoxinů nebo způsobovat mykózy.

Konference se konala na půdě největší evropské sbírky vláknitých hub 
(CBS - Centraalbureau voor Schimmelcultures) v Baarnu již potřetí. Svolala ji
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Mezinárodní komise pro penicilia a aspergily (International Commission on 
Pénicillium and Aspergillus - ICPA), která má v současné době 13 členů. 
Hlavními organizátory konference byli již tradičně australský mykolog John I. 
Pitt (předseda ICPA) a nizozemský mykolog Robert A. Samson (místopředseda 
ICPA).

Do města Baarnu, v té době nádherně rozkvetlého, se sjelo 40 specia
listů ze všech koutů zeměkoule: z Austrálie, východní Asie, Severní i Jižní 
Ameriky a samozřejmě z Evropy. Mezi účastníky, kteří reprezentovali celkem 
13 zemí, byli nejvíce zastoupeni Evropané (celkem 19) a dále Američané (12). 
Z České republiky zde byla kromě dr. Kubátové (Sbírka kultur hub katedry 
botaniky Př.F. UK Praha) ještě doktorandka Lucie Pařenicová, která však 
dlouhodobě pracuje na své doktorandské práci ve Wageningen v Nizozemsku. 
Z našich sousedních zemí se konference zúčastnil jen kolega z Maďarska. Z 
ostatních zemí bývalého východního bloku nepřijel nikdo. Z letmého pohledu 
do seznamu účastníků bylo patrné, že výzkumu penicilií a aspergilů se daří 
zvláště na univerzitních pracovištích a dále v různých výzkumných centrech, 
ústavech nebo lékařských pracovištích. Pozoruhodné je, že zastoupena zde byla 
svými specialisty i jedna firma: Novo Nordisk.

Celý vědecký program konference byl velmi zajímavý. Během 4 dnů 
bylo prezentováno okolo 50 příspěvků. Jak již naznačil podtitul konference, 
ukázalo se, že do 21. století opravdu vstoupí systematici ruku v ruce s moleku
lárními biology. Bylo velmi překvapující, že snad více než 20 příspěvků pre
zentovalo výsledky získané molekulárně biologickými metodami.

V první sekci týkající se nomenklatury vystoupil dr. Gams (CBS, 
Nizozemsko) s velmi významným plánem na vytvoření databáze jmen penicilií 
a aspergilů a s návrhem struktury databáze. Dr. Pitt, dr. Frisvad (Dánsko) a dr. 
Samson - nej významnější specialisté na rod Pénicillium - vystoupili v této sekci 
s návrhem sestavit seznam synonym akceptovaných druhů čeledi Tricho- 
comaceae, samozřejmě včetně anamorfních druhů Pénicillium, Aspergillus a 
dalších. Tento seznam synonym by tak navazoval na předchozí seznam sou
časných druhových jmen v čeledi Trichocomaceae, který je důležitou pomůc
kou pro pracovníky v této oblasti.

Druhá sekce byla zaměřena na metodologické problémy - týkala se 
zvláště používaných médií, protože penicilia i aspergily se studují v naprosté 
většině kultivačními metodami. Dr. Okuda (Japonsko) a kol. upozornili, že na 
vzhled kolonií má velký vliv množství agarového média v Petriho miskách, 
světelné podmínky a aerace; velice sugestivně to dokumentovali na diapoziti-
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věch. Dr. Ahmad a dr. Malloch (Toronto, Kanada) vyvinuli výhradně chemicky 
definované médium, které může být použito jako standardní jak pro 
makroskopickou, tak i pro mikroskopickou charakterizaci penicilií. Provedli 
rozsáhlé studium 1000 izolátů, které testovali na 15 variantách základní živné 
půdy obsahující různé zdroje dusíku a uhlíku. Kombinace zjištěných 
fyziologických znaků se zdá být užitečná pro identifikaci. Dr. Frisvad a kol. 
provedli zajímavý experiment na peniciliích a na jejich pozorovatelích. Chtěli 
vědět, do jaké míry podléhá hodnocení některých morfologických znaků 
subjektivitě. Takovéto zajímavé příspěvky testující nejen houby, ale i 
mykologickou komunitu tu byly celkem dva. Frisvad a kol. rozeslali 16 
účastníkům z 8 zemí 8 kultur představujících 4 neznámé taxony. Ti měli za 
standardních podmínek pozorování světelným mikroskopem zhodnotit 
bradavčitost konidioforů a tvar konidií zaslaných kultur a na základě tohoto 
pozorování zodpovědět 12 zadaných otázek. Ukázalo se, že méně zkušení 
pozorovatelé nezjistili rozdíly mezi tvarem subglobózním a elipsoidním.

Třetí sekce shrnovala poznatky z fýlogeneze a molekulární taxonomie 
penicilií. V průběhu tohoto bloku vystoupilo 7 přednášejících, kteří většinou 
prezentovali výsledky kolektivní práce. Příspěvky se týkaly jednak taxonomicky 
složitého podrodu Pénicillium, ale i vztahů mezi blízkými rody Pénicillium, 
Aspergillus, Geosmithia, a jejich vztahy k teleomorfám. Pozoruhodný byl 
zvláště výsledek Ogawy a Sugiyamy, kteří sekvencováním rDNA zjistili, že rod 
Geosmithia má bližší fylogenetické vztahy k zástupcům řádu Hypocreales než 
Eurotiales. Scott a kol. (Toronto, Kanada) srovnávali různé molekulárně bio
logické metody a jejich vhodnost pro ohodnocení vnitrorodových vztahů druhů 
u rodu Pénicillium. Z klasických hybridizačních metod to byl "Restriction 
Fragment Length Polymorphism“ (RFLP), dále metody založené na PCR: 
"Random Amplified Polymorphic DNA“ (RAPD)-PCR, "Arbitrary-Primed“ 
(AP)-PCR, "Amplified Fragment Length Polymorphism“ (AFLP), "RFLP of 
PCR products“ (RFLP-PCR), "Single-Stranded Conformational Polymorphism“ 
(SSCP), "Minisatellite Multilocus Fingerprinting", "Microsatellite Single-Locus 
Fingerprinting" a nové metody "Heteroduplex Motility Assay“ (HMA).

Velmi zajímavá byla 4. sekce zaměřená na taxonomické a digitální in
formace. V této části zazněly 4 příspěvky, během nichž byla též použita zají
mavá technika promítání přímo z obrazovky počítače na bílou stěnu poslu
chárny. Dr. Seifert (Kanada) demonstroval tímto způsobem z Internetu některé 
databáze zajímavé pro mykology a potom Fuskey - klíč na určování fuzárií 
volně přístupný na Internetu. Frisvad pak prezentoval počítačový klíč Penlight2
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pro identifikaci terverticilátních penicilií, který je možno použít na 3 úrovních: 
pro začátečníky, zkušené pracovníky a experty. Pro rod Aspergillns byl zase 
vyvinut poněkud jinak komponovaný synoptický klíč Asp45 pro určování 45 
druhů běžných aspergilů. Diskutováno bylo také vytvoření souboru stan
dardních referenčních kultur penicilií, který by tak doplnil již existující soubor 
aspergilů.

Pátá sekce obsahovala příspěvky zaměřené na klasifikaci a identifikaci 
penicilií. Dr. Seifert a kolektiv nás seznámili s využitím mikroploten BIOLOG 
pro druhovou identifikaci penicilií. Mikroplotny obsahují 96 jamek s různým 
zdrojem uhlíku. Do jamek se inokuluje suspenze konidií známé optické density 
a po 4 a 7 dnech inkubace jsou výsledky odečítány zvláštním čtecím strojem a 
je možno z nich sestavit dendrogram. Seifert a kol. vyzkoušeli tyto mikroplotny 
pro 90 kmenů třiceti morfologicky definovaných druhů. Zdá se, že některé 
druhy mají charakteristickou kombinaci fyziologických znaků, avšak např. u 
obtížného komplexu druhů blízkých druhu P.aurantiogriseum je velká 
vnitrodruhová variabilita. Celkově je metoda mikroploten hodnocena jako 
důležitý doplněk morfologické analýzy. Dr. Seifert v rámci tohoto studia 
vyzkoušel, zda by se dal k odlišení morfologicky blízkých druhů využít cyklo- 
heximid (aktidion). Jako citlivé se však projevily pouze 4 druhy: P. 
decumbens, P. digitatum, P. italicum a P. thomii.

Dr. Frisvad, který se již řadu let zabývá terverticilátními penicilii a 
jejich chemotaxonomií, uvedl současný přehled terverticilátních penicilií a 
jejich rozdělení do čtyř ekologických skupin: 1) penicilia extrémních podmínek, 
2) na potravinách, cereáliích, 3) v půdě, 4) koprofilní (na trusu). Vyzkoušel také 
klasické Raulin-Thomovo médium a přitom zjistil, že druhy v komplexu P. 
aurantiogriseum produkují v tomto médiu tmavě hnědé "haló" s výjimkou 
druhů P. melanoconidium a P. tricolor. Ostatní terverticilátní penicilia tento 
pigment také neprodukují, což je důležitý poznatek využitelný pro praktickou 
identifikaci těchto druhů.

Na tento příspěvek hned navázal další kolektivní příspěvek zaměřený 
přímo na 9 druhů komplexu Pénicillium aurantiogriseum. V rámci tohoto 
příspěvku bylo šesti expertům z komise pro penicilia a aspergily zasláno 32 
neoznačených kmenů penicilií a experti je měli identifikovat. Většina použila 
morfologické metody, jeden z nich navíc sekundární metabolity a jeden fyzio
logické testy BIOLOG. Překvapivě se ukázalo, že s výjimkou 2 účastníků 
(Frisvad a Samson) bylo identifikační skóre menší než 28 %. Např. druh 
P.aurantiogriseum tak byl identifikován jako P. cyclopium, P. crustosum, P.
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verrucosum, P. aurantiovirens, P. polonicum, P. viridicatum či dokonce P. 
commune. Podobně tomu bylo i s jinými druhy. Z toho vyplývá, že v současné 
době ani mnozí mezinárodní experti nejsou schopni bezpečně rozpoznat druhy 
v tomto obtížném komplexu. Důvody mohou tkvět v odlišné použité metodice, 
ale spíše v neznalosti nových druhů a v nejednotné druhové koncepci.

Následoval příspěvek o peniciliích na dřevě (dr. Seifert a dr. Frisvad) a 
peniciliích spjatých s odumírajícími dřevinami (dr. Kubátová). Ukázalo se, že 
tyto substráty byly dosud dosti přehlíženy. Zajímavé je, že jak na skladovaném 
užitkovém dřevě, tak i na dřevě hynoucích dřevin bylo zjištěno podobné 
druhové spektrum penicilií. Extrémním substrátům se věnoval opět dr. Frisvad. 
Popsal tři nové druhy penicilií: P. xerophilum je silně xerofiíní, P. 
psychrophilum roste lépe při nižších teplotách a P. chroogomphi roste pouze na 
Choogomphns rutilus (slizák lepkavý) a na běžných médiích roste pomalu.

Tematikou komplexu P.purpurogenum (podrod Biverticillium) se pod
robně zabývali dr. Hoekstra, dr. Samson, dr. Horst (Baarn, Nizozemsko) a dr. 
Frisvad. Na základě morfologických znaků a produkce sekundárních metabolitů 
rozdělili komplex P. purpurogenum na 4 skupiny: 1) P. purpurogenum, 2) P. 
rubrisclerotium spec.nov., 3) P. neopurpurogenum spec. nov., 4) P. 
crateriforme a P. sanguineum. Ve spolupráci s kolektivem z Baarnu se 
komplexem P. purpurogenum zabývali také pracovníci z Korejské sbírky typo
vých kultur, kteří použili různé molekulárně biologické metody. Jejich výsledky 
přitom z velké části podpořily výsledky práce baarnského kolektivu.

Dr. Christensenová (Laramie, USA) pak měla na závěr 5. sekce 
shrnující příspěvek o biodiverzitě penicilií v půdě. Čerpala přitom údaje ze 73 
podrobných půdních studií z celého světa a věnovala se dále současné situaci v 
rodu Pénicillium. Tato situace je dosti bouřlivá. Např. jen nově popsaných 
druhů od roku 1980 do roku 1994 bylo 95! Na příkladu metod používaných na 
vlastním pracovišti pak dr. Christensenová rozvedla, že pro taxonomické 
studium je nutné jednak využívat mnoho čerstvých izolátů, jednak studovat 
okolo 100 nebo více různých znaků.

Šestá sekce probíhala pod názvem Molekulární taxonomie aspergilů. 
Dr. Peterson (Peoria, USA) prezentoval fýlogenetické vztahy v rodě Aspergillus 
na základě studia sekvencí rDNA. Potvrdil současné rozčlenění na podrody a 
sekce v rodu Aspergillus a zpřesnil některé vztahy. Např. sekce Fumigati a 
Clavati mají patrně užší vztahy, než jak se to odráží v současném rozdělení 
rodu Aspergillus, kde jsou tyto sekce zařazeny v odlišných podrodech. Potvrdil 
molekulárními metodami také opodstatněnost některých synonym. Dr. Su-
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giyama (Tokyo) se zabýval rovněž fylogenetickými vztahy v rodě Aspergillus. 
Složitost situace je charakterizována např. tím, že tento anamorfní rod je spojen 
s 11 teleomorfami čeledi Trichocomaceae (řád Eurolíales). B. Rassingová z 
firmy Novo Nordisk (Dánsko) zdůraznila ve svém referátu velký potenciál 
penicilií a aspergilů pro hledání nových sekundárních metabolitů.

Sedmý blok přednášek byl věnován opět rodu Aspergillus, a to černě 
pigmentovaným zástupcům. Aspergillus niger - známý producent kyseliny 
citrónové a jiných organických kyselin - má řadu blízkých druhů, které se jen 
obtížně morfologicky odlišují. Dva příspěvky prezentovaly výsledky studia této 
skupiny na základě molekulárně biologických metod. Víceméně se ukázalo, že 
zatímco morfologické rozdíly mezi některými blízkými kmeny jsou velmi těžko 
porovnatelné (např. A. niger a A. tubingensis), molekulárními metodami lze tyto 
druhy odlišit. Jak se ukázalo v diskusi, existuje ale i opačný případ. Toxi- 
nogenní Aspergillus flavus a netoxinogenní A. oryzae se sice do určité míry liší 
morfologicky, hlavně se však odlišují sekundárními metabolity. Ale podle 
dr.Geisera (Berkeley, USA) je A. oryzae geneticky stejný jako A. flavus.

Ve skupině černě zbarvených aspergilů představil dr. Jens Frisvad 
další nový druh Aspergillus fijiensis, pocházející z ostrovů Fidži. Vyznačuje se 
produkcí neznámých sekundárních metabolitů. Morfologicky je blízký druhu A. 
aculeatus.

Další přednášky (8. sekce) byly zaměřeny na patogenní aspergily a 
penicilia. Zajímavý byl např. příspěvek dr. Latgé (Paříž). Zabýval se problé
mem detekce druhu Aspergillus fumigatus u pacientů i v prostředí a úspěšností 
různých metod. A. fumigatus je velmi nebezpečný, neboť způsobuje asi 90% 
úmrtnost, když dojde k napadení člověka se sníženou odolností. Jako mnozí jiní 
i Latgé doplňoval přednášku nádhernými diapozitivy. Jiné práce se zabývaly 
testováním citlivosti aspergilů na amfotericin B a itraconazol nebo využitím 
metody PCR pro diagnostikování aspergilóz. V souvislosti s tím dr. Bretagne 
(Francie) považuje za slibné studium mikrosatelitů v genomu. Z penicilií je 
jediným nebezpečným patogenem Penicillium marneffei, které má ohnisko výs
kytu v jihovýchodní Asii (např. Thajsko), kde je přenášeno místními krysami. 
Na konferenci však byly prezentovány i další druhy, které jsou nyní považovány 
za potenciálně patogenní, a to P. purpurogenum, P. neopurpurogenum, P. 
crateriforme, P. funiculosum a P. cf. piceum (všechny z podrodu Biverticillium 
jako P. marneffei), které byly nalezeny jednak v lidském infekčním materiálu a 
v jednom případě i u psa.
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Zajímavé byly také výsledky studia zaměřené na produkci mykotoxinů, 
prezentované hlavně v poslední, 9. sekci. Ukázalo se např., že aflatoxiny 
neprodukují jen známé druhy A. flavus a A. parasiticus, ale i A. nomius, A. 
ochraceoroseus, A. terreus, A. candidus, A. argentinicus, Eurotium amstelo- 
dami, E. chevalieři a E. rubrum (dr. Abarca, Španělsko; dr. Frisvad, Dánsko). 
Další nebezpečný mykotoxin - ochratoxin A - je produkován nejen druhem A. 
ochraceus, ale byl nalezen i u druhů A. niger, A. fumigatus, A. versicolor a také 
u druhů E. amstelodami, E. chevalieři, E. rubrum. U tří posledně jmenovaných 
druhů byla zjištěna i produkce sterigmatocystinu. Současné výsledky tedy 
ukazují, že produkce těchto tří nej významnějších mykotoxinů je u mikroskopic
kých hub širší, než se dosud předpokládalo. Jeden ze zmíněných druhů - 
Aspergillus argentinicus - byl nově popsán z burských oříšků v Argentině. Je 
podobný druhu A. flavus. Produkuje aflatoxiny B, G a kyselinu cyklopiazono- 
vou, což je kombinace dosud neznámá.

Na závěr ještě několik poznámek. Velice pozoruhodná byla příspěv
ková aktivita některých účastníků. Zcela bezkonkurenčně si vedli Dr. Frisvad a 
Dr. Samson, kteří byli autory či spoluautory 16 a 14 příspěvků!

Jednání konference bylo velmi intenzívní, probíhalo od 9 do 18 hodin. 
Poté byla společná večeře a po ní často ještě řízené diskuse na určitá témata. 
Vítaným rozptýlením tak byla soutěž v bowlingu a vyjížďka po am- 
sterdamských kanálech.

Zájemcům mohu zapůjčit abstrakty z této konference. Podobně jako n 
předchozích konferencí se plánuje knižní vydání celého sborníku prací, prav
děpodobně začátkem příštího roku.

Alena Kubátová: Whaťs new in Pénicillium and Aspergillus study?
On 26-29 May 1997 "Third International Workshop on Pénicillium and As
pergillus" was held in Baarn, The Netherland. Species ot these cosmopolitan 
genera are known by their production of mycotoxins and by pathogenicity. 
Taxonomy, nomenclature and identification of these fungi is difficult. There
fore, contributions were focused on cultivation problems, the use of physiolo
gical and biochemical features as taxonomic characters, on new computerized 
keys etc. A great attention was paid to the Pénicillium aurantiogriseum com
plex, P. purpurogenum complex and black Aspergilli. Several new species were
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presented. Many contributions were based on molecular methods which seem to 
be important phylogenetic tool.

OSOBNÍ ~

ZA KVĚTOSLAVOU KONCEROVOU (16. 1. 1916 - 4. 4. 1998)

Vladimír A n t o n í n

Ve středu 15. dubna 1998 jsme se v brněnském krematoriu naposledy 
rozloučili s paní Květoslavou Koncerovou, která zemřela 4. 4. 1998 po dlouhé 
nemoci ve věku 82 let. S ní odešla jedna z posledních legend brněnské školy 
popularizace houbaření, tvořená např. ing. K. Křížem, dr. F. Šmardou, doc. dr. 
J. Špačkem, CSc. a F. Valkounem.

Květoslava Koncerová byla odbornicí na svém místě a vynikající 
popularizátorkou. Dovedla o svých milovaných houbičkách vyprávět s takovým 
zaujetím, že přitáhla zájem mnoha lidí. Houbařská poradna Moravského 
zemského muzea se stala na dlouhá léta neoddělitelnou součástí jejího života - 
pracovala v ní od jejího vzniku v září 1967 až do konce roku 1991. Po one
mocnění ing. Kříže a v průběhu mé vojenské služby vedla houbařskou poradnu 
více než dva roky zcela sama. Nikdo z návštěvníků netušil, že houby byly jejím 
koníčkem (kterému se intenzivně věnovala téměř 40 let), nikoliv její původní 
profesí. Původní profesi (kuchařka - cukrářka) dokázala i v houbaření bohatě 
využít. Její recepty byly pověstné a organizovala i ochutnávky houbových spe
cialit.

Ještě jednu vlastnost nebo spíše poslání paní Koncerové nelze nezmí
nit. Byla to láska k lidem a nesmírná obětavost, se kterou se věnovala všem 
svým příbuzným i známým.

Paní Koncerová neměla lehký život, ale i přes některé problémy stále 
kolem sebe šířila optimizmus a dobrou náladu, kterou vždy nakazila široké 
okolí. Také díky tomu byla velice oblíbená na všech akcích, kterých se zú
častnila. Bez ní by nebyly ani početné výstavy hub, na kterých se odborně 
podílela především v Dubňanech a Ratíškovicích.
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Svou aktivitou se zařadila mezi naše nej významnější popularizátory 
houbaření. Její znalosti a velký přínos byly oceněny také čestným členstvím v 
obou našich společnostech - České vědecké společnosti pro mykologii i České 
mykologické společnosti.

Čest její památce.

ZPRÁVY O AKCÍCH

SYMPÓZIUM POLSKÝCH MYKOLOGII. Ve dnech 24.-27. září 1997 se 
uskutečnilo v Janówě Lubelskim II. Ogólnopolske Sympozjum Mikologiczne, 
zaměřené na ústřední téma "Flóra, ekologie a zeměpisné rozšíření hub". Setkání 
polských a zahraničních mykologů se uskutečnilo při příležitosti 40. výročí 
trvání mykologické sekce a 75 let Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Na sympoziu, které zahájil profesor Univerzity Marie Curie-Sklo- 
dowské v Lublinu dr. Boguslav Salata, byl přečten pozdravný dopis prof. Wo- 
jewody a pozdrav mykologů a fytopatologů z Kyjeva.

Na sympóziu byly během dvou dnů předneseny referáty polských a 
zahraničních mykologů a byl proveden výklad k zajímavým posterům. V 
prvním dnu (24.září 1997) přednášeli: Prof. dr. hab. Maria Lawrynowicz 
(Lodž): Ochrana hub v Evropě: potřeby, možnosti a organizace; dr. A. Chle- 
biski (Wroclaw): Biogeografická analýza mikroskopických hub vyskytujících se 
na alpinsko-arktických rostlinách a dr. Wieslaw Mulenko (Lublin): Využití 
trvalých ploch pro studium fytopatogenních hub v přirozených lesních poros
tech. K velmi zdařile dokumentovaným posterům podali výklad: Dr. hab. Maria 
Dynowska a Mgr. Anna Biedunkiewicz (Olstyn): Nové lokality Typhitla ssp. na 
Pojezeří Mazurském; Mgr. Grzegorz Fiedorowicz (Olstyn): Nové lokality 
Sarcoscypha coccinea (Fr.) Lambotte na Pojezeří Mazurském; Dr. hab. Stefan 
Friedrich (Szczecin): Charakteristika mykoflóry lesních společenstev 
Cedynskiego Parku Krajobrazowego; Mgr. Piotr Grzegorzek (Chrzanów): 
Mapy rozšíření vybraných druhů hub v Polsku; dr. Wieslaw Mulenko (Lublin): 
Výklad k expozici barevných fotografií hub.
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Druhého dne (25.9.1997) dopoledne pokračovaly referáty: dr. Anna 
Drozdowicz (Kraków): Slizovky (Myxomycètes) a jejich mikrostanoviště; Mgr.
Irina Bazjuk (Ivano-Frankovo u Lvova, Ukrajina): Makromycety Zapovidniku 
Roztoččja; RNDr. Peter Paulech, CSc. (Bratislava): Zeměpisné rozšíření sněti 
zakrslé Tilletia controversa na Slovensku; Mgr. Agata Wolczanska (Lublin):
Přehled polských druhů hub z rodu Ramularia Unger; doc. RNDr. Bronislav 
Hlůza, CSc. (Olomouc): Příspěvek k ekologii a fenologii muchomůrky šedivky 
- Amanita spissa (Fr.) Opiz; dr. Janusz Luszczynski (Kielce): Makromycety 
vybraných ploch ve společenstvu Potentillo albae-Quercetum v Górach 
Swietokrzyskich.

K předneseným referátům i posterům probíhala živá a neformální 
diskuse. Výstava více než sta překrásných barevných fotografií hub Mgr. W.
Mulenka z Bialoviežského pralesa i z dalších chráněných území (např. Lasy 
Janówskie) byla přijata s nadšením, které pontánně vyústilo v soutěž o nejpěk
nější záběry. Mezi nejzdařilejší se zařadily snímky Fomes fomentarius a Fuligo 
septica. Bylo by prospěšné, kdyby se podařilo uspořádat výstavu těchto foto
grafií také v České republice.

Během sympozia se uskutečnily také 3 mykofloristické exkurze do 
okolí Janówa Lubelskiego, a to do rezervací "Szklarnia" a "Lasy Janówskie" a 
do projektované rezervace "Leká".

V závěru sympozia byla otevřena výstava hub, nalezených při exkur
zích (bylo vystaveno kolem 110 druhů), která se těšila zájmu jak všech myko- 
logů, tak učitelů i žáků místních škol. Návštěvníkům byl podáván účastníky 
sympózia odborný výklad. Na sympóziu se mnohdy po letech potkali staří 
přátelé, byly obnoveny dřívější kontakty a byla navázána nová přátelství a 
spolupráce. Přispěla k tomu nejen přátelská atmosféra celého setkání, překrásná 
podzimní příroda i společná práce v terénu, ale i setkání účastníků u táborového 
ohně, při němž zazněly polské, slovenské a české národní písně. Nechybělo ani 
opékání klobás a tradiční polské národní jídlo bigos (kyselé zelí dušené s 
různými druhy uzenin a masa).

Je třeba poděkovat všem organizátorům sympózia za bezvadnou pří
pravu přenáškového, exkurzního i společenského programu.

Bronislav H l ů z a  a Ewa M a t e j k o - G o s z t y l a
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ZPRÁVY Z VÝBORU ČVSM

Dne 6. dubna 1998 se konala první schůze výboru ČVSM v tomto roce za
přítomnosti všech členů (tj. dr. Pouzar - předseda, dr. Antonín - místopředseda,
dr. Kubátová - tajemník, ing. Landa - hospodář, dr. Klán, doc. Hlůza a MUDr.
Herink - čestný předseda).

Hlavními body jednání byl program činnosti Společnosti a jeho finanční
zabezpečení.

Publikační činnost
• Dr. Antonín informoval, že právě připravuje č. 64 Mykologických listů, tj. 

první číslo pro rok 1998. V distribuci Mykologických listů dochází ke 
dvěma změnám: 1) od čísla 62 a 63 jsou Mykologické listy odesílány pro
střednictvím dr. Lepšové z Českých Budějovic, 2) veškeré změny v evidenci 
odběratelů mají být zasílány na adresu Společnosti (ČVSM, P.O.Box 106, 
11121 Praha 1).

• Doc. Hlůza připravil index k časopisu Mykologia (předchůdce České my
kologie). Původně se předpokládalo, že práce bude uveřejněna v 
Mykologických listech. V diskusi byla posuzována možnost vydávání po
dobných prací v samostatné knižnici, pokud by došlo k podpoře některou 
grantovou agenturou. Dr. Klán a dr. Antonín připraví finanční rozvahu pro 
tuto akci.

• Dr. Klán informoval výbor, že ve vydávání Czech Mycology dochází stále k 
nepříznivému posunu. Číslo 3/1997 má být vytištěno v dubnu, č. 4 se při
pravuje. Výbor tímto žádá své členy o vyšší publikační aktivitu.

• Ing. Landa a doc. Hlůza dokončují index časopisu Česká mykologie za 
posledních 50 let. Bylo diskutováno o dvou možnostech jeho zveřejnění: 
buď jako jedno z dvojčísel ročníku 51 anebo samostatně. Záležitost bude 
nutné dořešit.

• Dr. Pouzar upozornil, že bude nutné usilovat o to, aby časopis Czech Myco
logy byl zařazen mezi mezinárodně uznávané časopisy, v nichž je možno 
bez komplikací s datováním publikovat nové druhy. Výbor pověřil touto 
záležitostí dr. Antonína a dr. Marvanovou.
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Mykologické akce
• Dr. Klán informoval výbor, že sestavil jarní cyklus 5 přednášek, které se 

budou konat v Praze.
• Výbor schválil uskutečnění 1-2 mykologických exkurzí do okolí Prahy na 

podzim r. 1998.
• Výbor vzal na vědomí informaci dr. Kubátové, že sekce pro studium mi

kroskopických hub připravuje koncem května nebo na začátku června 1998 
exkurzi zaměřenou na mikromycety a 17. září 1998 celodenní seminář o 
rodu Fusarium.

• Dr. Pouzar informoval o jednání s dr. Holcem (Plzeň), který nabídl uspo
řádání mykologické akce v roce 1999 v oblasti Českého lesa.

• Dr. Antonín informoval o dvou akcích slovenských mykologů: Bílé Karpaty 
(19.-21. VI. 1998, pan L. Varjú) a Biele Vody (11.-15. IX. 1998, pan L. 
Varjú)

Informace o grantové činnosti ČVSM a finančním zabezpečení Společnosti
• Ing. Landa informoval výbor, že v lednu 1998 bylo vypracováno a ode

vzdáno vyúčtování účelové dotace od Rady vědeckých společností (RVS) i 
grantové podpory od Ministerstva školství (MŠMT). Oběma institucím byly 
předány též zprávy o činnosti za rok 1997.

• Pro rok 1998 žádala Společnost opět o výše uvedené podpory. Od RVS i od 
MŠMT má ČVSM na tento rok získat po 55 tis. Kč, tedy celkem 110 tisíc 
Kč na vydávání časopisu Czech Mycology.

• Dr. Pouzar ocenil dosavadní intenzívní práci ing. Landy ve funkci hospo
dáře ČVSM, kterou začal vykonávat po svém zvolení v loňských volbách.

Různé
• Dr. Antonín přednesl výsledky dotazníkové akce provedené během let 1996 

a 1997.
- Dotazník odevzdalo 160 členů, tj. okolo 70 % celkového počtu členů.
- O jednotlivé sekce mělo zájem následující počet členů: mykotoxikologie - 

15, mikroskopické houby - 44, mykofloristika a mykocenologie - 48, 
ochrana hub - 23 (pro tuto sekci bude nutné zvolit předsedu). O založení 
dalších speciálních sekcí projevili zájem pouze jednotlivci (mykologie po
travin - 1, fytopatologie - 1, experimentální mykologie - 1).

- O pořádání exkurzí projevilo zájem celkem 57 členů.
- Značný zájem byl i o přednášky.
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- Třicet tři členů se nabídlo uspořádat přednášku v oboru, kterým se zabý
vají.

- Více než 30 členů by v případě potřeby mohlo pomoci v různých oblastech 
(např. administrativní práce, organizace mykologických setkání apod.). 
Výbor velice děkuje těmto členům za projevenou ochotu.

Adresář členů Společnosti novelizovaný na základě této dotazníkové akce 
bude publikován v některém z dalších čísel.

• Výbor ČVSM s politováním oznamuje, že zemřeli tři členové naší Společ
nosti: čestný člen ing. Jan Kuthan, dále Antonín Grepl a čestná členka 
Květoslava Koncerová.

• Výbor schválil přijetí nového člena: Mgr. Soňa Jančovičová ze Sološnice, 
Slovensko.

• Dr. Herink shrnul současnou situaci v oblasti organizačního řádu Společ
nosti, který má rozvíjet jednotlivé body stanov ČVSM. Zatímco stanovy

I
ČVSM byly schváleny, nový organizační řád dosud nebyl vypracován. Vý
bor rozhodl, že návrh organizačního řádu vypracují dr. Herink ve spolupráci 
s ing. Landou, dr. Klánem a dr. Kubátovou.

• Jak výbor informoval v minulých zprávách, ČVSM získala pronájem sute
rénní místnosti na 1. lékařské fakultě UK v Kateřinské ul. v Praze, která 
bude sloužit jako sekretariát a archiv Společnosti. Díky dr. Klánoví a ing. 
Landovi byla místnost v posledních měsících uklizena a vybavena zařízením 
(psací stoly a židle, koberec, počítač aj.), takže je zde možné pracovat. Bude 
nutné dořešit převezení archivních materiálů Společnosti z Národního 
muzea.

• Knihovní komise (dr. Kubátová, dr. Holec a dr. Marková) rozeslala upo
zornění členům, kteří mají několik let vypůjčené knihy a časopisy, aby je 
urychleně vrátili pro jejich zaevidování knihovnicí p. Matoušovou. Dále 
byly zaslány upomínky některým odesílatelům zahraničních časopisů, u 
nichž vázne výměna s Czech Mycology.

Květen 1998 A. K u b á t o v á ,  Z. P o u z a r
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BURZA

V poslední době se mezi lidmi zvyšuje zájem o mykologii a tím i o 
mykologickou literaturu. Rovněž někteří kolegové, kteří se po listopadu 1989 
vrhli do víru podnikání, se z nejrůznějších důvodů vracejí zpět k mykologii. Na 
druhé straně se cena naší i zahraniční literatury v posledních letech výrazně 
zvýšila a není každému cenově dostupná. Proto v tomto čísle Mykologických 
listů otevíráme novou rubriku "Burza". V ní se budeme snažit zprostředkovat 
výměnu, nákup či prodej literatury a dalších mykologických potřeb mezi 
jednotlivými mykology. Nabídky posílejte na adresu technického redaktora, 
uveřejnění je bezplatné. Věříme, že tím uspokojíme zájem mnoha lidí.

Jiří Hák, Kostelní 204, 542 24 Svoboda n. Úpou (tel. 0439-942078)
Nabízí k prodeji nebo k výměně následující publikace (všechny ve velmi dob
rém stavu):
• Dennis (1978): British Ascomycètes, (původní cena 200 SFr., za 1400 Kč, 

nebo výměna za Candussovu monografii rodu Hygrophorus s. 1. ve Fungi 
Europaei)

• Capelli (1984): Agaricus L.: Fr. (pův. cena 140 SFr., za 1000 Kč, upřed
nostňuje výměnu za Noordeloosovu monografii rodu Entoloma ve Fungi 
Europaei)

• Romagnesi: Champignons d'Europe I.+Il. (pův. cena 173 SFr., za 1000 Kč - 
oba díly)

Pořebuje:
• veškerou literaturu o rodu Cortinarius vyšlou od roku 1990
• některá základní taxonomická díla z posledních let

UPOZORNĚNÍ AUTORŮM ČLÁNKŮ PRO ML

Své příspěvky můžete posílat redakci také jako připojené soubory 
internetovou poštou na e-mailovou adresu: ANTONIN@MZM.ANET.CZ.

-
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MYKOLOGICKÉ LISTY č. 65 - Informační orgán České vědecké společ
nosti pro mykologii, Praha. - Vycházejí v nepravidelných lhůtách a rozsahu. - 
Toto číslo sestavil a k tisku připravil dr. V. Antonín. Vyšlo v červnu 1998. 
Administraci zajišťuje dr. Anna Lepšová, Krčmová 6, 370 11 České Budějo
vice - sem je možné se obrátit v případě reklamace dodání, resp. vadnosti tisku 
zaslaného čísla. Evidenci předplatitelů vede ČVSM, P. O. Box 106, 111 21 
Praha 1 - sem, prosím, hlašte event. změny adresy, objednávky a záležitosti 
týkající se předplatného. Předplatné na rok 1998 je pro členy ČVSM zahrnuto v 
členském příspěvku (120,- Kč), pro nečleny činí 80,- Kč.
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., ředitelstvím 
odštěpného závodu Jižní Čechy v Českých Budějovicích, j. zn. P-6921/97 ze 
dne 29. prosince 1997.

Mykologické listy, Praha, No. 65. 1998.

30


