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Československá vědecká společnost pro mykologii při ČSAV
Komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí

O C H R A N A

HUB.

A

J E J I C H

Ž I V O T N Í H O

P R O S T . Ř E D Í - I I .

Sborník referátů,přednesených na stejnojmenném semináři,ko
naném dne 12.května 1980 v Praze

Svatopluk Šebek
/editor/

Praha, 1980
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Široká problematika ubývání některých druhů hub stojí
dnes v popředí oprávněného zájmu mykologii i ochranářů v řa
dě evropských zemí.A právem se hledají cesty nejen k pozná
ní mnohostranných příčin^ tohoto znepokojivého jevu v sou
časném vývoji naší mykoflóry, ale i k nalezerí způsobů, jak
tento zjev pozitivně ovlivnit ve prospěch genofondu našich
hub. Ochrana našich hub a jejich životního prostředí se tak
dostává do ohniska horlivých snah našich mykologii a možnos
tí našich ochranářů, aby z jejich vzájemného názorového
střetnutí vyšla jako rovnocenná disciplína,ktecá zaujme v
naší péči o ochranu přírody patřičné a jí po zásluze nále
žející místo. Funkce hub v přírodě i jejich vědecký a utili
tární význam si - jak bylo zdůrazněno již na našem loňském
semináři-jejich ochranu plně nárokují.
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Z prací našich předních botaniků a ochranářů,které vyš
ly v posledním roce,
se dovídáme, že "asi z 1900 druhových
taxonů původní květeny vyšších rostlin Š3R jich 76,tedy ce
lá 4%,byl o navrženo k zařazení do kategorie vyhynulých a ne
zvěstných taxonů"./Zcela vyhynulých,jejichž výskyt nebyl po
tvrzen velmi dlouhou dobu, je dokonce 37 1,7.Kromě toho se
předběžně považuje 267 druhů,tj.14% české flóry, za kriticky
ohrožené, a doba jejich úplného vymizení z naší květeny se
odhaduje na 10-20 roků.Je proto třeba udělat vše,abychom po
dobná otřesná zjištění nemuseli konstatovat i u květeny na
šich hub.
Tři roky, které uplynuly od vzniku specializované odbor
né komise pro ochranu hub a jejich životního prostředí,a
rok,který náš dělí od konání I.semináře o ochraně hub,před
stavu jí příliš krátký časový úsek,než abychom očekávali ně

Ing.Věroslav S a n ě k,C3c.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,Zbraslav
Vymírání organismů,o to dokonce i hromadné vymírání ce
lých skupin/tzv.paracme/,byl o a je integrální součástí evo
lučního procesu.Je ovsem zásadní rozdíl mezi přirozeným vy
míráním, které je vždy selekčně podmíněné,a vyhubením orga
nismu lidskou činností.To je totiž akt antievoluční, neboí
jím koncí-a to bez ohledu na vývojový potenciál-možnost dal
ší evoluce daného druhu. /Termín druh je zde z praktických
důvodů chápán obecněji,tj.včetně nižších taxonomických jed
notek/. Člověk jistě i v minulosti zavinil zánik některých
druhů,zvláště stenochorních,a zničil některé dílčí populace
/např.dubu sípáku na černozemích už v neolitu/,ale v posled
ních desetiletích nabývá tento proces na intenzitě/např.USA
-Elias 1977,Pardubicko-Procházka 1972 aj./ a zasahuje stále
širší oblasti/srv.Iíedberg I.et 0./eds./1968,Dorst 1974,Fran
ce et Eliás/ed3./1977,Gorčakovskij 1979,Hedberg/ed./1979 aj./
Jde o proces,který lze označit jako antropogenní korozi ge
nofondu,přičemž v tomto pojmu je zahrnuta jak úroveň druhová/taxonomická/,tak i celková šíře genového spektra daných
druhů.
Koroze genofondu se projevuje i na našem území a její
rozsah lze doložit především na vyšších rostlinách,či přes
něji na kapracíorostech a rostlinách semenech,nebot ostatní
skupiny organismů nejsou dosud souhrnně zpracovány.Tak pod
le "červeného seznamu"/srv.Holub et al.1979,Čeřovský et al.
1979/,je v ČSR v různém stupni ohrožení zhruba 57% druhů na
ší flóry a 2% již druhů vyhynulých.To je podíl vysoký ve
srovnání s jinými středoevropskými státy/srv.Sukopp 1976,Če
řovský 1980 aj./,vyšší než je průměr evropský/IUCN-16,6% ;
srv.Sukonp 1976/ a světový/asi 10%;srv.Lucas 1977/.Přitom z
vyšších rostlin jsou zřejmě více ohroženy kapradiny než semenné rostliny/viz tab.ljtaké Procházka 1972/.
Stupeň ohrožení kapradin/K/ a semenných rostlin/S/ v NSR.
Dennert 1976/uprav./.
! Q+,lr, ~
j Stupen ohrození

Počet ohrože- ! Podíl ohrože- |
pých druhů
I ných druhů % i

_____________________________K__
! vymizelo
Akutně + silně ohroženo
j /Středně/ ohroženo
; Potenciálně ohroženo

i

I Celkem

_S_
2
23
8
10

54
327
219
254

43

854

:

K

j

s

2,5
; 28,8
10,0
12,5

2,4
14,4
9,6
11,2

i

53,8

37,6

j

j

'ů nižších rostlin jsou asi nejvíce v současné době ohro
ženy lišejníky/srv.Kreisel 1979,Sukopp et Trautmann 1979 aj;
velmi bohatá je literatura z imisních oblastí/.Ovšem souhrn
né studie pro tuto skupinu rostlin dosud chybí.Obdobně je
tomu i u /vyšších/ hub.Řada mykologů však soudí,že vyšších
3

hub ubývá a že zasluhují ochrany/Čerrý 1979,Šebek 1979 aj*/.
V Litvě jsou jmenovitě vzácné druhy/21 druhů/ chráněny/Lukin
1977/.Regionální úbytek makromycet je leckde prokázán,a to
dokonce i v chráněných územích,tak např.v Ojcówském národním
parku,kde vymizelo v poměrně krátké době na 24- druhů/ 7/ojewoda 1974/.
Jak vypadá druhová koroze u jiných skupin rostlin nelze
dosud přesněji posoudit,nicméně lze předpokládat,že více či
méně se uplatňuje tento negativní proces obecně.
Jak už bylo řečeno,koroze genofondu zahrnuje i zužování
genového spektra druhů.Typické je to při extinkci izolova pých populací "ostrovních" typů bionomů,jako jsou mokřady,
rašeliniště,slaniska,kamíky apod.Tak tomu je u většiny luč
ních orchideí,ale i u koniklece/Pulsatilla vernalis/, který
zhruba z 80ti dříve známých populací z nižších poloh Čech
přežívá asi již jen na dvou lokalitách/Skalický-ústní sděle
ní/.
Zúžení genospektra lze předpokládat u většiny druhů roz
drobených do oddělených arei po likvidaci některé z nich,
protože izolované dílčí populace mívají obvyklo, rozdílné ge
netické složení.K tomu je třeba dodat,že v některých přípa - .
dech u populací s omezeným počtem jedinců již vyhubení malé
ho podílu může vyvolat postupný zánik celé populace.
Tato
skutečnost je závažná u některých druhů vzácných /,protože
výskyt ve větším počtu dílčích populací,ale početně slabých
/nod hranicí "efektivní velikosti"/ může vést někdy k
pře
svědčení, že druh není ohrožen,a po určité dob^ může náhle
začít zanikat na většině těchto lokalitách./ +/Pojem "vzác ný" je velmi neurčitý,jak z hlediska"statistického"/srv. Kubitzki 1977/,tak i-a to především-z hlediska ekogenetického/.
O mechanismu genetických struktur a jejich strategiích přeží
vání toho víme dosud velmi málo,méně než bychom potřebovali
znát k vědeckému řízení těchto procesů.
Koroze spektra nezasahuje ovšem jen druhy "nějak zajíma
vé" z hlediska přírodovědného,ale i druhy hospodářsky využí
vané. A zde už má- tento proces závažné ekonomické dopady!Tak
u mnohých našich lesních dřevin došlo již v minulosti k vy hubení některých dílčích populací.např.v inverzních polohách
"nížinného",reliktního smrku,ostrůvků olší,topolů,jasanu aj.
V současné době včak pod vlivem antropogenních imisí a pod
vlivem kyselých srážek se extinkce nebezpečně urychluje.Kizí
řada dílčích populací jedle,smrku,ale i buku a jiných druhů
dřevin.O některých populacích je známo,že jde o typy hospo
dářsky velmi cenné/některé populace "beskydského smrku"/,
ovšem u většiny neznáme jejich genetickou konstituci/např. u
"jizerského" smrku s výskytem rezonančního dřeva a pod./.Pro
to nelze v jejich zániku ani ocenit smutečnou hospodářskou
ztrátu.Dnes už také řada genetiků varuje před nadměrným zužo
váním genofondu lesníchdřevin/srv.Hsttemer 1978,Heybroek 1978,
Gregorius et al.1979 aj./.
Specifickým problémem jé zanikání posledních zbytků sta
rých místních sort kultigenních rostlin.Obecně se dnes soudí,
že tento genofond lze výhodně využít při šlechtění na rezis
tenci a proto se mu přikládá značný potenciální význam/ srv.
Parre 1976,Iíammer 1978?31ixt 1979 aj./.Šlechtění na rezisten
ci se pak pokládá za důležitou součást integrovaného boje
prot škůdcům v zemědělství/srv.V/ilbert 1980/.Tyto staré sorty
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už ovšem většinou v oblastech intenzivního zemědělství vymi
zely ;zachovaly se hlavně v pahorkatinách,kde je rostlinná
výroba méně intenzivní a celkem mal opi o šná/Parre 1976,'íempír
1976 ,Haiomer 1973 aj./.Zde se také tyto typy usilovně vyhle dávají pro jejich zajištění v genobankách/srv.sběry pro NDR
u nás-Hamraer 1978jviz také Bareš et Sehnalová 1977 aj./.

I

Intenzifikací zemědělské výroby jsou Dostiženy i plevele/srv.obr,1/^Tak pomístně vzniká paradoxní situace v tom,že
se musí ochraňovat plevele a to i se značnými ekonomickými
obětmi/v NSR se vykupují pozemky a pronajímají pod podmínkou
kultivace "klasickým" způsobem/.
Koroze fytogenofondu,jak snad dostatečně ukázaly uvedené
příklady,je proces značně rozšířený,! když regionálně' dife rencovaný/srv.např.Sukopp 1972-vvšší rostliny;7irth 1976-1išejníky aj./.
Antropogenní koroze genofondu postihuje i říši živočiš
nou, a to u mnohých skupin živočichů ještě výrazněji než u
rostlin/srv.tab.2/.Vedle přímého vlivu člověka-se totiž i ži-

rozšiřuje;
-korozé nezasahuje všechny/taxonomické,ekologické či mor
fologie zé/ skupiny stejnoměrně;
-koroze nezasahuje jen planě rostoucí rostliny a volně
žijící živočichy,ale i hospodářsky využívané rostliny,což mu
že mít v budoucnu závažné ekonomická dopady;
-o celkovém stavu a dynamice tohoto procesu jsme dosud
málo inforaováni/snad s výjimkou kapraSorostů. a rostlin se menných/.
Z toho vyplývá,že je žádoucí dokumentaci koroze genofon
du věnovat zvýšenou pozornost.To platí plně i pro skupinu
hub/makromycet/,u nichž je navíc dlouhodobé sledování metodic
ky i technicky komplikované/rušivé sběry houbařů apod./.Inven
tarizace stavu / genofondu je ovšem jen první,i když důleži tou fází výzkumů.Nezbytná je znalost příčin koroze a jejího
mechanismu,neboí to,teprve umožňuje prognózu tohoto jevu /v
návaznosti na prognózy společenského rozvoje krajiny;srv.Ště
pán 1972,1976,1977 aj./.Není zde možné se podrobně zabývat
příčinami koroze/bláže viz Sukopp 1972,Eliáš 1977,Gawíowska
1977,Lucas 1977,Sukopp et al.1978 aj./.Proto jen axiomatické
konstatování:v minulosti se na korozi genofondu uplatňovaly
především přímé vlivy lidské činnosti/sběr ,mýceiíi ,lov zvěře
a pod./,v současné době se spíše prosazují vlivy nepřímé.
Z nich nejzávažnější snad jsou imise a kyselé srážky.Závaž nost vyplývá mj.i z toho,že často jde o pochody plíživé,dlou
hou dobu skryté/v lag-fázi/,takže přehlížené a podceňované.
To plně platí o impaktu kyselých srážek na reprodukční
potenciál dřevin/Samek 1979 b,1980/.V postižených oblastech
spadají srážky o pH pod 2,5/souhrnně viz Samek 1979a/ a do konce v územích považovaných za "čisté”/např.Českomoravská
vrchovina-3vratouch;srv.Bartáčková et Šantroch 1979/,okolo
pH 3 .Experimentálně je pak dokázáno-a ukazují to i provozní
zkušenosti-že kyselé srážky ovlivňují reprodukční procesy
dřevin/souhrnně viz Samek 1979a/.Proto mnohé porosty,
které
fyzicky dosud existují,mohou být-pokud jde o generativní reprodukci-vlastně už vyhubeny.Uvážíme-li pak,že pod porosty
mohou srážky být ještě kyselejší/viz Samek 1979a/,pak nutně
vyvstává otázka po jejich vlivu na přízemní vegetaci, včetně
celé synusie hub.Dochází jistě i k okyselování povrchových
vrstev půdních.A protože na kyselých půdách ubývá makromycet
/srv.obr.2 a 3/,nelze vůbec tento vliv podceňovat.
Na zemědělské půdě je fytogenofond i zoogenofond pod tla
kem mechanizace,chemizace a velkoplošného stylu hospodaření.
Pod těmito vlivy mizí a vymizely staré regionální sorty plo
din, včetně ovocných dřevin,ale také plevele,takže mnohde se
navrhuje jejich ochrana/Sukopp 1974,Sukopp et-.al.l973,Nilsson
1979;srv.také ta.3/.Vliv na to může mít i těžká mechanizace,
vyvolávající zhutnění půd a tím narušení vodno-vzdušného režimu/vliv na,klíčení semen, jejich přežívání v půdě a pod./.
Regenerace pórovitosti může trvat totiž celou řadu let/viz ta
ké Thorud et Frissel 1976 aj./.Obdobný stav byl zjištěn i v
lese a může jej vyvolat dokonce nadměrná rekreační aktivita.
+/Burckhardt/1979/ s určitou ironií mluví o infekční nemoci
"inventaritidě",ale sám zdůrazňuje,že jde o nutná šetření.
»
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To pak zřetelně vecL k změnám my koce nó z/srv.t ab.3;dále MolikChačatrjan 1977.aj./.Přitom ovšem vlastní mechanismus těchto
vlivů neznáme.Jistě je to komplex faktorů-raechanické poškození/i podzemních orgánů/,fyzikální změny/voda-vzduch,složení
vzduchu apod./,chemické a biotické změny.
Vliv rekreační aktivity na druhovou pestrost a ekologickou
strukturu mykocenózy v březině/Betuletum pilosae caricosum/.
Burova et Trapido 1975/uprav./
Tab.3
| Stupeň
j ušlapání
|

Zhutnění r ů - Počet druhů v ekologické sku-|
i dy/kg. c n T V j
pině

|
•
j . mykorrh.
sapro_______ ____ i__________ _____j.. druhy______ fy ti
nízký/K/
střední
vysoký

I
í
i

5-6
18-20
50-60

!
I
j

19
10
1

í
'

17
4
0

ostatní;
____
j
25
4
0

Protože mechanismus koroze genofondu dosud dobře neznáme,
nelze dostatečně přesně dělat ani prognózy dalšího vývoje.Lze
jen soudit,že tento proces bude nadále pokračovat a bude zasa
hovat širší oblasti.
Uvedené prognózy musí respektovat rozdílnost,příp.frngilitu ekotopů/srv.tab.4/.Z této ekologické diferenciace musí vy
cházet i stanovení priorit při případných ochranných a zá chranných akcích.Obecně jsou nejvíce a akutně ohroženy druhy
ostrůvkovitých biomů,jako jsou mokřady,rašeliniště,pískové přesypy,slaniska apod.Existují ovšem značné regionální rozdíly
/tak v Holandsku jsou nejvíc, ohroženy druhy lesní;viz Vifesthoff
1976/.Nejvíce jsou tedy korodovány rovinaté polohy,a to přede
vším vlivy pedotopního typu/"přes půdu"/.Ovšem dnes jsou už
vážně ohroženy,a to aerotopně/"přes atmosféru"/organismy i čle
nitých horských poloh/např.Krkonoš/,nebot imise a zvláště v
kombinaci s mlhou a kyselé srážky se projeví více či méně na
celé řady fytocenóz.Navíc také tlak rekreace v těchto územích
ekologicky neúnosně narůstá a tím i její destrukční vliv.
Celková situace ukazuje,pře sto že nejsou postačující pod
klady, že je třeba urychleně přistoupit k vypracování komplexní
strategie péče o genofond a k rozpracování taktických postupů,
konkretizovaných již na určité skupiny organismů a na ohrožené
oblasti a dokonce až k rozpracování detailních postupů na zá
chranu akutně ohrožených organismů.Forem ochranných opatření
je velmi mnoho a přirozeně se liší podle organismů/pro lesní
dřeviny viz Samek 1977/.Úkazuje se také,že nelze za všech okol
ností počítat s udržením genofondu in šitu.Bude jistě nutné v
některých případech k záchranným přesunům/ex situ/,aí již do
"antropogenních konfugií" nebo do "volné přírody"/introdukce,
příp.reintrodukce/.A protože tyto translokace jsou z mnoha hle
disek delikátní,je účelné připravit kodex zásad,zajioíujících
nejen odbornou úroveň,ale i etické aspekty a morální odpověd
nost.
Nakonec je snad účelné zmínit .se velmi stručně i o někte
rých aspektech péče o genofond.Na tuto činnost je jistě možné
pohlížet z různých úhlů,ale nejzávažnější jsou asi následují
cí:
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Počet vymizelých o ohrožených ářuhč kapradin a ,<?•_> \ . 7 ~ •'
lin v razných vegetačních sdruženích NSR.Sukopp ei al. 1973
/uprav./
Tab.4
• f... ...... ..... ........... .. .... ............
.. f
i Vegetační sdružení
j ..... ..... D r u h y __ _____ J
j
izmizelé iakutně + i /méně/ ’
lelkem
{silně
i ohroz o {
.i
;ohrožené J
{ Xerotermní a subxeroterm- |
,

i

\ní drnová společenstva

'4

í Oligotrof.rašeliny a raš. j
] lesy a oligotrof.vody
;
i Plevelná spolec.polí-a
! krátkodobá ruder.spol.
;
; Alpinní vegetace

rA

*
J

|
,

,0
12

,
í
;
;

0

I Vlhké louky

-,n
!
10

76

65

76

22

61
54

21

27

iXeroterm.dřevinná vegetace:

5

10

-39

! Smilková vřesoviště
j
’ Lit orální vegetaceIpřímořská i slnniska

3
i

I Subalpinní vegetace
!
iOst.vegetační sdružení
í/celkem 10/

i
:
|

'Celkem/poSet'ai7uhií/'

i

Podíl z flory

!
i

0

’

NSR %

\
d \

l i

17
in

!
j
j

58

j
|

i

2,1 í

I

17

\-

54
37

\

'22
!

35

; 76

i
]

m
127

j 428

j

822

1 16,1

j

30,8

336
12,6

:

^

9

'nu
9 ;

j

oc25

6

;

j

,

33

vod

4

m f ,
!.

6

] Vegetace eutrofních

ir,

í «o
|
d

32

-kulturně-etická hlediska,
-hospodářská hlediska,
-aspekty krajinotvorné a
-vědě cko-výzkumné„
I v odborných kruzích přežívá názor,že ochrana genofondu
je kulturní záležitostí a starost o něj se »řipisuje plně,ve
smyslu institucionálním,státní ochraně přírody»Lze však mít
zato,že plnou odpovědnost za genofond nesou i odpovídající
hospodářská odvětví,pro která je genofond aktuální,nebo po
tenciální produkční základnou»Každá koroze genofondu totiž
potenciálně může být hospodářskou ztrátou/srv.výrobu léčiv
Farnsv/orth et Bingel 1977,Lewis et Elvin-Lewis 1979 aj«/.
Ochrana genofondu je tedy i z hospodářského hlediska žádoucí,
aí již jde o plané rostlin3'’ či volně žijící živočichy» Nelze
pak oni přehlížet to,že nadměrné zúžení genofondu,jak nazna
čují zkušenosti z lesních a zemědělských monokultur,vede ke
ztrátě ekologické homeostáze ekosystému a krajiny,jako integ
rované soustavy ekosystémů,projevující se inklinací k výsky
tu kalamit/srv.Bartoš 1975/ a nakonec i potřebou zvvšovat
přidatnou energii na udržováni požadované nrodukce/srv0obr.4/
Z ekologického hlediska je nutno považovat korozi genofondu
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za velmi závažný proces a to přesto,nebo právě proto,že nezná
me jeho ekologický a hospodářský dopad.Je totiž jisté,že v li
mitní hodnotě koroze musí nastat kolaps/ahsence života/,Racio
nální resp.kritická mez genetické diverzity je jistě ve vyšší
hladině,ale kvantifikovat ji dosud neumíme.Proto je ochrana ge
nofondu už dnes plně potřebná,také proto,že neznáme doběh ze
setrvačnosti současné dynamiky korozních procesů.
Niky po vyhubených druzích nezůstávají nevyplněn)/,ale vět
šinou je zaplní druhy allochtonní,nebo autochtonní generalisti
a oportunisti.Tak se ekologické vztahy různě obměnují/srv.
Reichholt 1976/.Proto je nutné přiznat genofondu funkci nejen
produkční,ale krajinotvornou v nejširším slova smyslu.
Ještě se chci-zcela záměrně-zmínit o jedné funkci genofon
du, kterou mohou mnozí považovat za významově nadhodnocenoujto
tiž o genofondu jako faktoru psycho-hygienickém.Některá šetře
ní naznačují,že monotonní krajina,tedy krajina většinou gene ticky chudá,není nijak atraktivní a spíše na většinu lidí pů sobí depresivně.Člověk se jistě i na uniformitu krajiny může
adaptovat/srv,současné zemědělce/,nicméně pestrá krajina má
jaksi"lidštější" rozměry a jsem tedy pro nějaký ten koukol v
polích obilí.Ostatně i zde existuje určitá hospodářsky únosná
hranice a nejen to,za určitých okolností mohou i plevele být v
pravém slova smyslu užitečné.
Konečně je nutné se zmínit i o vědecko-výzkumriých problé mech péče o genofond.Ta se dnes musí stát integrovanou součás
tí tvorby krajiny.Proto se musí postavit na solidní vědecké zá
klady .Především jde o vypracování směrnic pro inventarizaci a
monitorování koroze genofondu.Dále je třeba prohloubit výzkum
mechanismu reakce organismů na antropogenní vlivy/především ne
přímé/ a to jak metodami experimentálními,tak šetřeními stacionárně-instrumentačními,zvláště na monitorovacích bodech.Velkou
pozornost je třeba věnovat studiu strategie reprodukce a obec
ně demekologii ohrožených a vzácných druhů.Konečně i poznatky
autekologické nejsou dosud dostatečná,např.pro bezpečnou reali
zaci ochranných a záchranných akcí.To snad ve zvýšené míře pla
tí právě pro mykologii.Zcela specifickým problémem je prognos
tika koroze genofondu a dále problematika funkčního postavení
genofondu jako krajinotvorného faktoru.V této problematice do
sud převažuje intuitivní přístup nad vědeckými poznatky. Proto
strategie péče o genofond nutně musí zahrnout vědeckp-výzkumné
úkoly,jejichž koordinované a zacílené zaměření je jedním ze zá
kladních předpokladů úspěšného řešení této problematiky.Provoz
ní opatření pak musí bezprostředně navázat na vědecké poznatky.
Závěr:V příspěvku jsem rozvedl problematiku ochrany geno
fondu z širšího hlediska.Proto není tato úvaha ani dostatečně
hluboká,a není ani dokonce úplná.Chtěl jsem jen dát obecný rá
mec specializovaným odvětvím,tedy i ochraně hub.A nejen to:
chtěl jsem také ukázat,že i z hospodářského hlediska má ochra
na genofondu plné oprávnění,že péče o genofond není jen "něja
kou kulturně-etickou záležitostní,ale úkol,který musí být ře
šen v celospolečenské koncepci.Do ní musí být účelně zapojena
i vědecko-výzkumná základna.Jde totiž o úkoly závažné,složité
a naléhavéýneboí existuje reálné nebezpečí z prodlení.
Všem pak,kdo se na řešení těchto úkolů zúčastní,přeji v této_zásXu.žné—x_k:d^ž^_ne vždy zcela doceňované-práci mnoho úspěchů.
Pozn.:Citovaná literatura je k dispozici u autora.
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Obr. 1.lístup nahoprutky/Teesdalia nudicaulis/ s polí szí části
Německé nížiny.Čísla v závorce udávají počet fytocenologických
snímků daných období,Meisel et v.Hubschmann 1976/ modif. /.
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Obr.2.Výskyt makromycet bučin a jedlin v závislosti na reakci
půdy.Salata 1972/doplněno šipkou označující reakci "normálních"
srážek.

ph

4

p

•

mmmmmmm
mm

5
o

•

X

6

*.
___ •

7

Amanita fulva,Elaphomyces asperulus
Gyromitra esculenta,Verpa conica

mmmmmmmmmmmmm

Xerocomus/Boletus/ badius

mnmmimmmmmmmmm
mm

Amanita rubescens

Boletus calopus

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmraQinmm

mmmmmmm

Amanita vaginata,Russula cyanoxantha,R.nigricans
Porphyrellus pseudoscaber,
Russula rosacea,R.solaria,
Strobilomyces floccopus
Amanita phalloides,Elapfaomyces variegatus
mm

10

Hygrophorus chrysodon
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Obr.3.Počet druhů /S/ a relativní frekvence plodnic /P/ vyěších
hub v závislosti na řeknei půd.Tilkins et nl.1938/se s tnvono z
údajů/.
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Obr.4.Relativní výnos obilí v závislosti na podílu jeho pěsto
vání v krajině při intenzivních opatřeních v příznivých podmín
kách /I/ a bez intenzivních opatření /O/.Vetter 1970/cit.Heitefuss 1975/.
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OCHRANA HOUBOVÝCH ORGANIZMŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ R E Ž I M NA JE -

Jich“stanovíStíčh
RNDr.Vladimír S k a l i c k ý ,CSc.
Katedra botaniiiy nižších rostlin přírodovědecké fakulty Univer
sity Karlovy,Praha
Ve snaze neopakovat nicvz loňského semináře,i když se téma
referátu do jisté míry s^loňským překrývá,se pokusím přinést
nové pohledy nebo alespoň příklady nejen mykologa,ale také kon
zervátora ochrany přírody.
Úvodem bude snad nejlépe,když si uvědomíme,že např.na roz
díl od ochranářských zákon! NDR je u nás zákon ě.40/1956 Sb.
kromě obecného ustanovení vlastně jen zákonem o speciální och
raně přírody,která jediná je v péči ministerstva kultury.Jiný
mi slovy:ochrana jednotlivých druhů hub a chráněných území,kde
vůdčím motivem je ochrana z mykologického hlediska,jsou jediné
otázky,které může naše státní ochrana přírody za souhlasu dal
ších rezortů ve své kompetenci řešit.Je však nepříjemné, když
návrhy chráněných území výjimečných hodnot čekají třeba 10 i ví
ce let na své vyhlášení.Dříve bylo obtížné získat souhlas mini
sterstva zemědělství,dnes jsou potíže i s leckterými lesními
závody.Např.mnohé lesní porosty ve Džbánu jsou v návrhu přes 15
let.Vyhl áčka č.54/1958 o chráněných rostlinách -je- zcela neúčin
ná.poněvadž je sice trestné je trhat,ale zcela beztrestné je
při normální hospodářské činnosti je zničit nadobro i se stano
vištěm.Aby bylo dosaženo alespoň určité ochrany vzácné rostli
ny nebo houby,je nutno vyhlásit chráněné území a zavést v něm
příslušný ochranný režim.Chráněných fúzemi,kde není třeba spe
ciální péče,je velmi málo,Pouze cenózy klimaxové nebo trvalé
je možno ponechat bez zásahů,protože jsou schopné autoregulace
při dostatečné rozloze.
V referátech na minulém semináři jsme vyslechli např. pří
spěvky Pouzara,Svrčka a do jisté míry i Černého,které se týka
ly ochrany vzácných hub,vázaných na porosty schopné autoregula
ce. LInoha houbám, ale především houbám lignikolním, prospěl o v
současných rezervacích,že se staré padlé kmeny i jednotlivé vět
ve z chráněného území neodstraňují a porost nabývá podoby pra
lesa.
Pestrost ekosystémů krajiny však vznikla zásahem člověka do
přírody.Slověk-pastevec a ještě více člověk-neolitický zemědě
lec narušil svou činností původní lesní porosty a za řadu tisí
ciletí ovlivnil přímo i nepřímo vytvoření nágradních nelesních
přirozených ekosystémů a podmínil i sukcesní řadu ke klimaxovému lesu.Mnohanásobně se zvýšilo množství hub i kvalitativními
okazateli,kdybychom srovnali diverzní kulturní krajinu s jejím
původním lesním výchozím charakterem.I tyto nově vzniklé cenó
zy, jako např.luční prameniště,slatinné a raaelinné louky,sla niska,pastviny,potoční nivy,písčiny,štěpní loučky,křoviny atd.,
mají přírodní charakter a často výjimečnou přírodovědeckou hod
notu všetně hodnoty mykologické.Připočteme-li k tomu ještě umě
lé zásahy do krajiny stavbami a výsadbou,např.rybníky,remízky,
parky,některé bažantnice apod.,dostáváme tak téměř všechny bio
t o p y ^ které mají různí přírodovědci-ochranáři zájem.Bez zajiš
tění udržovacího režimu může i rezervace rychle upadat a měnit
se před našima očima.Pohých 15 let po vyhlášení tehdy nejcen-
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nějšího místa /SPR Vyšenské kopce u Čes.Krumlova-je toto místo
zapojeným vzrostlým lesem a tehdejšíma složení je bližší plocha
při železnici,kde místo tisíce let trvající pastvy alespoň tro
chu napomůže jinak odsazovaný regulační zásah:oheň z jisker
parní trakce.U Prahy nebo v Lounském středohoří probíhá sukce
se na xerotermních stráních pomaleji,ale i zde bude nutno na
hradit faktor pastvy,jinak se můžeme bez regulačních zásahů
rozloučit s řadou našich xerotermních břichatek a jiných hub,
které by nesnesly přeměnu nejdříve v křovinaté porosty a při za
jištění blízkého a silnějšího zdroje diaspor lesních dřevin dá
le k lesu.Abychom udrželi zcela konkrétní,z hlediska našeho op
timální stav chráněného území,musíme "blokovat" sukcesi vhodný
mi zásahy právě na tom stadiu,o které máme zájem.Udržení divarzity biotopů i v ostatní krajině mimo rezervace je důležitou
podmínkou,kterou nutno zachovat právě spíše pro houby jako cit
livější indikátory určitého prostředí nežli pro vytrvalé vyšší
rostliny.To je asi požadavek většiny mykologů,ale ten je nutno
uplatňovat u těch orgánů,které řídí v jednotlivých úsecích kra
jiny hospodářský život.
Diverzita naší krajiny v posledních desítiletích rapidně
poklesla.Unifikace zemědělské půdy snad už končí istejný je osud
zmeliorofaných luk,při terénních úpravách mizí tu skupina ke řň,stromů,remízek,louka,potok s břehovými porosty,ale přibývá
tu hnojistě,tu nová cesta po poli pro traktor místo zcela za
rostlé a neprůchodné úvozová cesty,tu smetiště,tu z někdejšího
rybníka bahniště polysaprobní vody s pneumatikami.K změnám diverzity lesního prostředí rovněž dochází,i když ne v tak velké
míře.Ještě je tu co"dohánět" než budou u nás místo většiny le
sů spíše produkční plantáže lesních dřevin nebo jakýsi experi
mentální les na místě kalamitních holin zalesněných čímkoli,co
tam ještě poroste.Jako lesy v dnešním slova smyslu zůstanou
jen ty,kde při delimitaci lesního fondu mají převažovat
jiné
funkce lesa než produkční.
Širší mykologická veřejnost se však nezajímá o vzácné hou
by nebo o houby mizejících biotopů,ale především chce zodpově
dět otázku ubývání oblíbených jedlých hub.Proto se vrátím k zá
věrečným bodům Klánová příspěvku na I .semináři/viz Sborník "Och
rana hub, a jejich životního prostředí", Praha 1979,str.8/,s nímž
souvisí ubývání některách makromycetů.Veřejnost si u+opičky
přeje,aby se zvyšovala produkce některých oblíbených jedlých
hub,ale neuvědomuje si základní příčiny jejich ubývání.Většinou
to přičítá jen zvýšenému sběru,což může být jen příčina podruž
ná.
Srovnáme-li intenzitu sběru hub v době kolem 2.světové vál
ky a dnes,nemohu říci,že by v průměru vzrostla.Vzrůst je pouze
lokální,neboí na úkor lesů vzdálenějších od přístupových cest
pro .auta se více i na venkově sbírá tam,kam lze snadno zajet
autem.
Hlavní příčiny jsou v režimu obhospodařování lesů.Ještě i
já pamatuji na obrovské rozdíly hospodaření v lesích panských
a selských.Po panských lesů,obhospodařovaných podobněji s dneš
ním způsobem,se chodilo na houby spíše jen v období sucha,kdy
v hlubších lesích s větší diverzitou biotopů bylo možno najít
alespoň něco.Jinak se chodilo převážně do selských lesů. Jaký
byl v nich režim? 1 .Odstraňovala se veškerá dřevní hmota zužitkovatelná k otopu.Nikde nebylo klestí,jen málo šišek;byly vyko-
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pávány i pařezy. 2.V lesích bylo i méně bylinného podrostu /s
výjimkou těch,kde přetrvávala Ještě pastva/.Lesy byly totiž v
určitých intervalech vyhrabávány a shrabaného materiálu se po
užívalo Jako steliva.Tráva ze smrkového nebo borového mlází se
vyžínala. 3«V selských lesích bylo rozhodně pestřejší zastou pění určitých dřevin,často záměrně;pruhy,patřící jednotlivým
sedlákům,se lišily svým složením,stářím,hustotou,rozličným ob
hospodařováním, obnovou,Mytologický závěr:dřevní houby v nich
byly silně potlačeny kvalitativně a zejména kvantitativně,z lo
ir'lit totiž zmizel substrát.lůykořrhitických hub bylo dostatek.
Ryzec. Lactarius deliciosus byl hojný právě na vyžínaných plo chách světlého mlází,Dnes je na stanovišti přítomno asi příliš
mnoho hub,které fungují při rozkladu "stařiny" a antagonistic
ky ovlivňuji mylcorrhitické houby.
Způsob lesního obhospodařování z let 1950-1960 ve srovnání
s dnešním je rovněž jiný.Stačí se podívat do lesa na rozdílný
způsob provádění probírek i těžby.Kde dnes uvidíte vyrovnané
plnometry,jinde kulatinu a les po probírce tyčkoviny/i jinde/
"čistý1* ? Opět je to další tendence k ubývání plodnic mykorrhitických hub v důsledku antagonizmu vůči jiným houbám.Nyní při
cházejí další vlivy,používání pesticidů v 1 eších,ubývání i terrestrických lišejníků,imise,změny pH atd.Tyto vlivy na mycelia
hub a jejich fruktifikaci jsou dosud poznány velmi nedostateč
ně. Synantropizace lesních lemů a plástů rovněž není ekologicky
vyhodnocena.
Způsob lesního hospodařeníase nevrátí k poměrům v nedávné,
natož ve vzdálenější minulosti.Sběr plodnic lesních,hub bude
nutno přizpůsobit nejen současným poměrům,ale i způsobům hos
podaření v budoucnosti a dokonce vzít v úvahu i toxicitu che
mických přípravků tam,kde budou používány.Bude nutno obměnit
spektrum sbíraných jedlých hub a vyloučit sběr jedlých hub i
lesních plodů v těch porostech,kdy by mohla rzidua chemických
látek ohrozit lidské zdraví.Ve srovnání s minulostí např. ne
ubylo plodnic Boletus badius/růst v porostech s Avenella řlexuosa/ nebo i B.chrysentheron a B.subtoraentosus,spíše naopak^
je dostatek plodnic václavek aj.dřevních hub.
Závěrem bych rád připojil místo shrnutí několik poznámek k
závěrům 1.semináře o ochraně hub/1979/,co je reálné dělat v té
to problematice:
1.
Prohloubit ekologická studia hub,u nichž jsme teprve n
počátku.U makromycetů poskytují plodnice jen pomocná kriteria,
ale potřebujeme alespoň nějaká.
2.
Při zřizování nových c lirdněných území i při využívání
tě stávajících formulovat co nejkonkrétněji požadavky z mykologického hlediska.Snažit se přispět návrhy i přímo zajištěním
ochranného režimu.
3.
Mimo chráněná území jsou možnosti orgánů ochrany příro
jen na úrovni přání,proseb,doporučení a vyjádření.Záleží samo
zřejmě na síle argumentů ochrany přírody,ale především na roz
hodnutí pracoviší toho rezortu,do jehož kompetence patří hos
podaření na příslušném pozemku.Výjimku z jednotlivin tvoří jen
stromy.a stromořadí chráněná státem.I úředním způsobem neprojednaná snaha ochranářských nadšenců může mnoho znamenat,ale musí
ochranný režim přijmout za své a provádět např.lesní závod ne
bo národní výbor.Tato niciativa jednotlivců,ochranářských ak
tivů při ONV nebo dobrovolné organizace ochranářské má
často
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velkou důležitost.Právě lokální drobná opatření v rámci ochra nářských snah i snah po zlepšení nebo alespoň udržení zdravého
přírodního prostředí jsou další formou a talcé důležitou možnos
tí,kde může každý z nás mnoho pomoci.
4.Sestavení návrhu ěerveného seznamu hub má význam především
vnitřní-pro mykology,přírodovědce a ochranáře samotné,aby si
uvědomili,které houby skutečně mizí z naší přírody a proč.Bude
to zatím jen první pokus-první přiblížení,který bude třeba i
diskutabilní.O seznamu chráněných hub není v této fázi ještě
reálné uvažovat.

PER^^TÍVy_OgjMir/_MA^gi_%rCETÓV_NA_SLgTON^U
RNDr.Pavel L i z o ň
Slovenské národné múzeum,Bratislava
Nebývalý rozvoj výrobných odvětví za ostatných tridsat rokov výrazné změnil celé Sloveneko.Táto,na jednej straně nepo
chybné priaznivá bilancia,má však aj svoje tienisté stránky v
podobě znečistenia ovzdusia i vody,ubúdania zelene v mestách a
celkovej devastácie prírody.Exploatácia přírody priemyslom sposobila,že dnes nie je na Slovensku miesto,ktoré by nebolo ovplyvnené exhalátmi/Hajdúk in litt./.Tiež rozsiahla chemizácia polnohospodárstva a lesného hospodárstvn majú nepriaznivý vplyv na
príroďné prostredie.Například intenzívně hnojenie polí na Podunajskej nížině zvýšilo výrazné obsah dusitá v nížinných lesí koch.Dosvědčuje to přítomnost prevážne nitrofilných druhov lichenizovaných hub na týchto lokalitách/Pišút in litt./.
Ochrano prírody na Slovensku
Ochrana prírody má u nás dlhoročnú tradíciu.Iba na Slovens
ku sú zákonmi a vyhláškami chráněné 3 národné parky,? chráně ných krajinných oblastí a viac ako 200 maloplošných prírodných
rezervácií.Při pohlade na mapu vidíme,že tieto chráněné územia
leokrývajú veíkú plochu.Ak sa však pozrieme na ochranu týchto
území z praktického híadiska,nebude sa nám javit sutiácia taká
dobrá.Nerešpektujú sa totiž velmi často všeobecné chranárske zá
sady a niekedy sme dokonca svedkami hrubých zásahov priamo v
chráněných úzpmiach.
Ako velmi vhodný příklad.m'ožeme uviest Tatranský národný
park,naše prvé velkoplošné chráněné územie.Napriek tomu,že táto
mnikátna oblast by mala byt čo nejprísnejšie chráněná,je naj navštěvovanějším centrom turistického ruchu v Československu/ v
roku 1979 navštívilo oblast TANAPu viac ako 5 milionov turistov!/
a územím,kde sa sústavne prevádza tažba drevnej hmoty.0 tejto
nepriaznivej situácii sa vie,no doteraz sa nepodnikli účinné
kroky,ktore by zastavili devastáciu tatranskéj prírody»Návštěv
níci Tatier o.i.tiež masovo znierajú beztrestné jedlé huby;
ak
však chce huby zbierat mvkológ na vedecké štúdium,povolenie na
takýto zber získá velmi tažko.
Jadným z maloplošných chráněných území .ktoré sú poškodzovavané,je Devínska Kobyla pri Bratislave.otátna prírodná rezervácia bol a vyhlášená na ochranu lesostepných spoločenstiev, ktoré
pokrývajú južné úbočia Devínskej Kobyly.Po propagácii tejto re-
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zervácie sa stali výslnné svahy miestom víkendových vychádzok^
stoviek bratislavčanov.Okrem toho,so súhlasom orgánov státněj
ochrany přírody,vysadili na týchto miestach borovice.Výsledokpoškodenie a změna povodných spoločenstiev.
Změny prírodného prostredia si vynútili chránit tak rastliny a živočichy,ako aj niektoré výtvory neživej prírody. Ako
vsak ukazujú pozorovania mykológov,citlivo reagujú na tieto
změny tiež huby.Preto je potřebné obrátií pozornost ochranárov
aj na tieto heterotrofné organizmy.
Mykolcfloristický výskům Slovenska
Ale sa máme zaoberač ochranou húb,prijaí opatrenia na ich
ochranu,musíme mač k dispozícii dostatok podkladov a výsledkov
z lcomplexného mykofl 9ristického a mykogeografického v ý s k ů m .
Dobrá znalosč mykoflóry určitého územia je totiž pr\-ým predpokladom pre vyprecovanie dobrého a realizovatelného projektu
ochrany húb.
Mykologie má na Slovensku bohatá tradíciu,ved prvý vedecky
využitelný údaj pochádza už z roku l676.Karol Rayger uveřejnil
príspevok,v ktorom opísal druh Geastrum fornicatum z Moravské
ho Jána.Najvačším prínosom pre poznanie hub Slovenska bol i joráce Fridricha Hazslinszkého,Karola Kalchbrennera a Jána A. 3áumlera,ako aj rozsiahle herbářové zbierky Andréja Kmeta a Vikto
ra Greschika.Žiaív tejto úspěšněj tradicii v medzivojiiovom ob
dobí nikto nepokračoval„Neprirodzené prerušenie mykologickej
tradicie pocitujeme dodnes,pretože stále s terénnemu mykologickému výskumu venuje iba málo pracovníkov.
Podlá prehíadu mvkofloristického výskumu Československa
/Svrček 1965/ existovalo estě donedávna na Slovensku niekoíko
oblastí ,ktř“iré dovtedy nenavštívil vooec mykológ.Situácia sa v
mykofloristickom výskáme sice zlepšila,ale aj tak je iba málo
oblastí,z ktorých máme komplexneisie údaje.Ako příklad lepsie
preskúiaaných oblastí možno uviest Bratislavu a jej okolie,širšie okolie Hurbanova,část Záhorskej nížiny medzi Kútarni a Ho
donínem, centrál nu část Strážovských vrchov a niektore oblasti
Oravy.
V najbližŠom období preto třeba zintenzívnit mykofloristicIcý výskům Slovenska^prebežně aspoň zinventarizovat druhové
spektrum makromycétov.Pri terénnom výskume se třeba predovšetkým zamerat na oblasti,v ktorých sa počítá v najbližŠom období
so změnami,a na zriedkavé druhy húb.
Ohrozenie mykoflóry

Hxistencia jednotlivých druhov húb alebo mykoflóry určité
ho územia je ohrozená predovšetkým zánikom alebo změnou povol
ného stanovišta a v niektorých prípadoch nadměrným zberem plod
ní c.
Pri výstavbě priemyšlových podnikov a sídiel sa zaberajú
tak lesné,ako aj nelesné územia.Přitom se změní pdvodné stano
viště natoíko,že póvodná mykoflóra sa už neobnoví.V Brati3lave,
na pravom břehu Dunaja,sa pri výstavbě sídlísk zničily lokali
ty lužných lesov Starý háj a Ovsište.Zým sa nenávratné stratili bohaté náleziská viacerých druhov jarných diskomycétov.
Významným zásahom do prírodného prostredia je například vý
stavba velkého vodného diela.V takomto případě zaniknú nielen
pdvodné stanovištia,ale zmenia se tiež prírodné poměry v pásme,
ktoré nebolo stavbou priamo ovplyvnené.Pri výstavbě vodného die-
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la na Dunaji sa počítá s výstavbou prevádzacieho kanála,do ktorého sa má odviest vacšia část povolného prietoku Dunaja.Tým
sa zmenia vodné poměry v prilahiej časti Podunajskéj nížiny.
Nakoíko miestami poklesne hladina spodněj vody,inde zasa stup
ně ,plánuje sa úplné změnit druhový, skladbu lesných porostov.
Zánikom luzných lesov zanikne aj ich osobitná mykoflóra.
Velkoplošné poínohospodárstvo a prenena pasienkov i medzí'
na ornú podu ohrožuje viaceré triedkavé druhy,ktoré sú viazané na tieto stanoviátia.Tak v okolí Hurbanova sú ohrozené náleziská viacerých druhov;je pravděpodobné,že zaniknú napr.náleziská Pleurotus eryngii na pasienkoch.
Rozvoj a výslryt mnohých druhov húb je podnieneny určitým
sposobom hospodářenia.Premenou niektorých nižinpých lesov na
bažantnice utrpěli hlavně humusové druhy ^húb,ako sú niektoré
hviezdovky a iné bruchatky.Taktiež mykoflóra záhorských lúk
sa druhovo ochudobnila,ked tieto lúky přestali kosit.
Nepriaznivý vplyv nadměrného zberu plodníc sa najnázornejšie prejavuje na často zbieraných jedlých hubách.Kalokarpatské
lesy boli v minulosti poměrně bohaté no Boletus aestivalis.Baum
ler/1891/ uvádza,že je,v tom čase,najhojnejšié zbieranou jed lou hubou v bratislavskom okolí.Dnes sú však nálezy"dubákov" v
Malých Karpatoch sporadické a bratislavský trh je zásobovaný
týmto druhom prevážme zo stredného Slovenska.Domnievam sa,že
na tento mykorrhitic1^ druh može nepriaznivo vplývat aj oslabovanie symbiotických dřevin, pretože. svahy a hřebene Kalých
Karpát sú silné poškodzované priemyselnými exhalátmi.
Medzi najhojnejšie sa vyskytujúce jesenné huby patřila v
minulosti na Záhoří Tricholoma flavovirens.Hubu předávali na
bratislavskom trhu vo velkých množstvách,pričom zberači vyzbieravali náleziská-takmer bezozvyšku,dokonce vyhrabávali aj celkom mladé plodnice spod machu.Výsledkom tohoto nadměrného zberu je takmer úplné vyhubenie "zelánky" na Záhoří.
Praktická reáližáci a ochrany húb
Pokial ide o praktická ochranu húb,bude možné ju realizo
vat aa súčasných podmienok iba tak,ako sa chránia vyášie rastliny,teda predovšetkým ochranou ich stanovíšt a připadne vy
braných druhov.
Ochrana stanovíšt húb.Terénnym výskumom ie potřebné vyhíadat ohrozené stanovišti©- húb a tieto navrhnút na ochranu.Tiež
třeba vyhledávat stanovištia určitých typov,teda potencionál
ně náleziská istých druhov a tieto s ohladom na ich prípadnú
ochranu sledovat.
V širšom okolí Hurbanova je^viacero lokalit s osobitnou mykoflorou.V snaho zachránit aspoň niečo z tejto mykoflóry,sme v
spolupráci s Ernestom Futóom vybrali a navrhli na ochranu agátový lesík nedaleko Hurbanova.Lokalita,pomenovaná podlá blíž kej usadlosti Bacherov majer,je navrhovaná na ochranu-spoločenstiev húb typických pre agáčiny na pieskoch.Podlá informácií zo
SUPSOP v Bratislavě se počítá so zařáděním tohoto úzernia do
siete statných prírodných rezervácií do roku 1984.Ochranou lo
kality Bacherov majer sa má zamedzit nielen zberu húb,ale naj
ma poškodzovaniu pddného krytu vynášením hrabanky.Medzi najzaujímavejšie druhy patria bruchatky:Bovista nigrescens,3.plumbea,Geastrum fornicatumjG.melanocephalumjG.nanumjG.recolligens,
G .rufescens,G.striatum,Langermannia g igante a , % ri o st oma c ol1iforme,Phallus hadriani a Tulostoma bruitale.
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Ochrana vybraných druhov húb.Podaí zoznam druhov,ktoré sú ohro
zené ,vzhladom na naše medzery v znalbstiach mykoflory Sloven ska,nie ¿je možné.Zo vzácnějších druhov by bolo vhodné do zoznarau ohrozených,případné navrhovaných druhov zařadit následovné:
Ascoroycetes - Sarcosoma globosum,Snrcosphaera crassa;
Agaricales - Agrocj'be cylindracea,Amanita caesarea/miestne/,A.
ovoidea,A.strobiliformis,A.vittadini,Armillaria rickenii,Gyrodon lividus,Lentinus degener,Leucopaxillus lepistoides,Pleurotus eryngii,Tricholoma flavovirens;
Gasteromycetes - Battarrea phalloides,01athraceae/všetky druhy/,
Disciseda bovista,Endoptychum agaricoides,Geastrum melnnocepho1 urn a Salšie druhy rodu Geastrum,Mycenastrum coriumjMýri ostcma colliforme.
L i t e r a t u r a
Baumler J,A./1891/:Beitrage zur Cryptogamenflora des Pressburger Comitates.-Verh.Vor.Natur- u.IIeilkde.Pressburg
ser.n.7/1887-1931/25-90.
Svrcek M./1965/:Současný stav mykofloristického výzkumu ueskoslovenska.-£e s .Mykol.19:155-17 4.

K_^^05Xtífe_PRAHy__A__NBJ3IjXŽSÍHg_0K0L±
ENDr.Mirko S v r č e k,CSc.
Mykologické oddělení Národního muzea,Praha
Obsahem předneseného referátu jsou některé části všeobec
ných kapitol z rukopisu referenta "Mykoflóra Prahy a nejbližšího okolí", předloženého jako závěrečná práce jmenovaného úko
lu a týkajícího se dvou největších skupin makromycetů,tj. hub
lupenatých a hřibovitých.Je součástí komplexního přírodovědec
kého výzkumu uvedeného území,prováděného jako jeden z hlavních
vědecko-výzkumných úkolů mykologického oddělení Národního mu
zea v posledních několika letech Národním muzeem v Praze.
Ve své práci uvádím celkem 771 druhů z řádů Agaricales,Po
lyporales ,3oletales a Russulales,které zastupují 121 rodů.Zmí
něný počet je výsledkem poměrně intenzívní mykologické činnos
ti během uplynulých čtyř desetiletí.Již z této skutečnosti lze
si učinit představu o výsledku, kdy by tato činnost byla- reduko
vána no pouhé dva nebo tři roky,a navíc rozvíjena ještě vedle
dalších dvou vědecko-výzkumných úkolů,na nichž jsem současně
pracoval.Uvedený počet druhů zdaleko ovšem nereprezentuje veš
keré druhové bohatství obou skupin hub na území Prahy,i když
se skutečnému poctu druhů do značné míry blíží.Jmenovitě něk teré rody budou dalším výzkumem rozmnoženy o druhy,které budou
v budoucnu v Praze nalezeny nebo se je podaří rozlišit během
zpracování dosud neurčeného materiálu při vědecké revizi nebo
v rámci monografického studia jednotlivých rodů.Platí to hlav
ně o rodech Gortimarius.Gonocybe,Kebeloma,Inocybe,Psathyrella.
Otázku, konfrontace počtu druhů,vyskytujících se na území
Prahy dříve a v přítomnosti,nelze zodnovědět jednoduše.Jedním
z hlavních důvodů je skutečnost,že neexistují podklady,které
by bylo možno použít ke srovnání se současným stavem.Houby s
většími a proto nápadnějšími plodnicemi budily pozornost bo
taniků již v prvé polovině min.stol.,proto z té doby máme in
formace o některých druzích,avšak o vlastních počátcích myko-
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logického výzkumu v Praze můžeme hovořit až teprve od prvého
desetiletí našeho století,kdy Praha se stala centrem mytologic
kého života.Nejvíce údajů z té doby obsahuje dílo J.Velenovskáho/České houby,1920-1922'/,obsahující také značnývpočet nových
druhů,popsaných hučí přímo z Prahy nebo z blízkého okolí. Pouze
Část těchto taxonů byla později znovu nalezena nebo podrobena
kritické revizi;některé z nich jsefn sám revidoval a zty jsou
zahrnuty i do této zprávy.Ostatní údaje,podobně jako řada dal
ších,podle mého názoru pochybných,-jsem vynechal,neboí předlo žepý seznam je třeba považovat za prvou kritickou revizi.Totéž
platí i o údajích jiných autorů;nutnost předčasného ukončení
práce znemožnila zahrnout a zhodnotit veškeré literární prame
ny /hlavně různá sdělení a nálezové zprávy z časopisů česká my
kologie a Časopisu českých houbařů/,které se vztahují k tomuto
tématu.
Neznáme-li přesné složení mykoflóry,jaké bylo např.na po
čátku tohoto století na území Prahy,nemůžeme tak seriózně zod
povědět otázku změny v její druhové skladhě v přítomnost i.S ur
čitostí však.můžeme posoudit intenzívní působení procesů,které
negativně ovlivňují životní projevy všech organizmů a také hub,
i když vliv těchto faktorů zdánlivě není tak výrazný jak* u ži
vočichů nebo zelených rostlin.Volná příroda nejen v Praze
ale
i v blízkém okolí je rok od roku redukována a decimována,zbyt
ky přirozených společenstev se likvidují/meliorací nebo hospo
dářským využitím/ nebo jsou nepříznivě ovlivněny znečištěným
ovzduším a jinými zásahy.Platí to i pro chráněná území a rezer
vace ;kontakt těchto lokalit s novou výstavbou narušuje jejich
rovnováhu a vede až k úplnému rozpadu původně chráněné bioce nozy.S vymizením svých hostitelů zmizí i druhy hub bezprostřed
ně na ně vázané,aí jde o parazity,saprofyty nebo mykorrhitické
houby.Proto také v mimolesních společenstvech dnes nejvíce vý
stavbou Prahy ohrožených mizí některé dříve běžné druhy např.z
čel.Hygrophoraceae,rodu Leptonia aj.,z ostatních skupin pak
zejména gasteromycety/např.na lokalitách ještě před 20 lety bo
hatých na druhy rodů Oeastrum a Tulostoma,v Prokopském a Radotínském údolí,jsem v posledních 3 letech nalezl jen nepatrné
ukázky.
Příznivější situace je prozatím u hub lesních,vázaných na.
dřeviny.Negativně se tu projevuje spíše velký zájem o sběr jed
lých hub, jako následek intenzívní popularizace houbařství u nás-*
Soustavné vysbírávání plodnic vede ke snížení fruktifikační
schopnosti mycelií.Proto také je dnes skoro nemožné nebo velmi
ztížené studovat v Praze některé rody s velkými plodiiicemi,kte
ré se běžně sbírají k jídlu,tak prakticky všechny hřibovité.
Bez ohledu na vysbírání vymizely z pražských lesů nebo se sta
ly velmi vzácnými některé druhy teplobytných hub,jako Amanita
caesarea,Boletus satanas,hojné v minulém století.Příčina toho
to zjevu se připisuje likvidaci starých listnatých porostů a
pravděpodobně i změně klimatu.
Zajímavé a svérázné jsou z mykologického hlediska některé
pražské parky a sady;jejich dlouhodobý výzkum ukázal neobvyklou
druhovou pestrost,přestože jde o porosty z největší části vysá
zené.Posledních několik let však spíše signalizuje úbytek a vy
mizení především vzácnějších druhů.
S využíváním jiných energetických zdrojů se v posledních
několika desetiletích zvýšilo množství odpadového a nevyužitédřeva v pražských lesíchjporažené nebo vyvrácené kmeny se po-
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nechávají často ležet a jejich dřevo je postupně rozkládáno
různými druhy dřevních hub.Na jejich výzkum jsem se soustředil
f.1979,kdy na četných exkurzích jsem sebral velký materiál hlav
ně hub nelupenatých/Aphyllophorales s.l./.Slo vlastně o tzv.
záchranný výzkum,hebot se jeví pravděpodobné,že tato situace
nebude v budoucnosti ani v lesích Prahy pokračovat.
Výsledky mykofloristické činnosti bývají většinou neadek vátní energii a času na ní vynálože né.Taxonomieká revize nebo
monografické zpracování,byt i sebemenších celků,jsou ve světo
vé literatuře plně respektovány,zatímco u prací čistě nebo pře
vážně mykořloristického zaměření, tomu zdaleka tak neníkPřesto
je nutno se zabývat i touto problematikou.Memento,že v současné
době je zánikem ohroženo 40-50% rostlinných druhů nejen u nás,
které zásluhou populační a technické exploze navždy zmizí s po
vrchu této planety,mělo by se stát nejzávažnějším stimulem pro
urychlenou dokumentaci také hdterotrofních organizmů a tudíž v
prvně řadě mykofyt,jejichž existence je bezprostředně spjata s
organizmy autotrofními.Z tohoto aspektu musíme přistupovat k
výsledkům,které nás informují o druhovém složení jakéhokoliv,
byt i nejmenšího území.
Houby lupenaté a hřibovitá patří k nejvýznamnějším skupi nám také z hlediska praktického.Jejich úloha v rostlinných spo
lečenstvech jako mykorrhizických symbiontů s kořeny lesních dře
vin,! jako předmětu zájmu širokých vrstev našich občanů,pro kte
ré je houbařství snortem a rekreací,jen zdůrazňuje snahu po
udržení jejich genofondu a ochranu.Ta se však může projevit
výhraně ochranou celého ekotopu.S postupujícím-a jak © zdá,ne
zadrž itelným-roz šiřo váním města Prahy,zabírající stale další a
větší plochy,dochází k radikálním změnám,vedoucím až k úplné
likvidaci organizmů.Zatímco zelené rostliny lze udržet kulti vací v botanických zahradách,mnohá zvířata chovat v zajetí v
zahradách zoologických,u hub tato možnost/kromš některých sku
pin hub mikroskopických/ neexistuje.Záchrana celého ekotopu a
tím i hub by v současných podmínkách byla uskutečnitelná jedi
ně úplným zabráněním přístupu veřejnosti na chráněnou,opi oce nou nebo ohrazenou plochu reservace,ve volně přístupných lesích
pak omezením nebo úplným zákazem sběru plodnic hub;toto naříze
ní ostatně již v některých evropských státech existuje/např.ve
Švý arsku/. Většina zemí je v šal: bezbranná proti exploataci pů
dy a globálnímu zhoršování prostředí.Sestavují se tzv."červené
knihy" kriticky ohrožených druhů a to nejen živočichů a vyšších
rostlin,ale i hub a mikroorganizmů.Že situace je opravdu vážná,
svědčí prognózy,podle kterých má do r.2000 vyhynout kolem 20 %
organizmů,t j<,jeden milión druhů! Mí sto druhové diverzity v ekotopech,které přežijí,převládne uniformita.Podobně jako u zele
ných rostlin,kde na místech,dotčených technickými zásahy dochá
zí k expanzi anthropofytů,můžeme i u hub pozorovat vzestupnou
tendenci šíření některách makromycetů/napřoPhallus impudicus,
Tylopilus felleus,Xerocomus b.adius,z dřevních Armillariella
mellea,Heterobasidion annosus/,které můžeme označit jako "plevelné",na úkor jiných,mizejících druhů/Boletus edulis,Cantharellus cibarius atd./.To lze dobře sledovat i na území Prahy.
Jen málo hlavních světových měst leží v tak příhodném a
přírodně rozmanitém terénu jako Praha.Snaha o přírodovědecký
výzkum této oblasti občas vyústila v dílčí příspěvky,dokumen
tující bohatství a pestrost organického života v této jedineč
né enklávě střední Evropy.Cílem předložené práce bylo poznání
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dvou důležitých skupin její mykoflóry.Jejich druhové bohatstvy
se zřejmě nepodaří zachovat v živé-podobě.Snad přetrvají aspoň
jako konzervované doklady--větsinou exsikáty-jako svědectví pro
budoucí generace.V tom také spoěívá význam mykologických muzej
ních fondů,které jsou a zůstávají nenahraditelným odkazem a sou
částí lidského vědění.

VTŠŠÍ HOUBY VE SPÁDOVÉ OBLASTI EXHALACÍ OSlivAVSKC-KARVÍNSK^___
PROlílSLOVá AGLOMERACE
Ing.Jan

K u t h a n,Ostrava

Životní prostředí Ostravska je těžce poznamenáno důsledkem
koncentrace hutního a chemického orámyslu,četných elektráren a
tepláren,a zčásti i specifickými geografickými a klimatickými
podmínkami.Ovzduší je nepřetržitě znečišťováno pevnými a plynnými exhalacemi,vodní toky fenolickými látkami,oleji,uhelnými
kaly a papírenskými odpady.
Prašný spad na území města Ostravy v letech 1970-75 činil
ročně v průměru 1100 t/knm s místními maximy až 2000 t/km .Dle
údajů ze čtyř následujících let činil sice průměrný spad ročně
pouze asi 500 t/knm a místní maximum kol 1500 t/km ,avšak zdán
livě příznivý vývoj je z valné části jen důsledkem propočtu na
zvětšenou plochu území města Ostravy,která vznikla připojením
okrajových obcí.Skutečný pokles prašného spadu za uvedené o
bí byl sice postřehnutelný,avšak nečinil více než asi 20 -25 %
hodnoty z let 1970-1975.
Plynných škodlivin exhalují průmyslové podniky na Ostrav sku a Karvínsku ročně více než půl miliónu tun,z čehož necelá
polovina připadá na kysličník siřičitý.Díky spalování místních,
relativně^na síru chudých paliv je sice hygienická norma/max.
0,15 mg/m-y na současném území města v denním průměru právě do--,
sahována/0,1-0,2 mg/nry,avšak denní maxima zde činí až 0,5 mg/mr;
absolutní maxima na některých z měřících míst pokračovala hygie
nickou normu až čtyřicetinásobně.Vedle SOp obsahuje ovzduší ješ
tě SO-^,značné množství kysličníků dusíku,kysličníku uhelnatého,
chlorovodíku,chloru,.fluoru,formaldehydu,pyridinu a jeho homologů,par uhlovodíků a dehtovitých látek,par kovů a aerosolů dal
ších látek.
Budováním vyšších komínů a zčásti úpravou vysokopecních vaázek se sice uvnitř aglomerace dosáhlo menšího úniku,většího od
lučování a rozptylu/zvláště proti stavu před 20-30 lety/,avšak
oč se zlepšila situace ve vlastním městě,o to více se zhoršila
v prostoru mezi ostravsko-karvínskou průmyslovou aglomerací a
Beskydami.Je to důsledek zmíněných již geografických a klima tických podmínek,zejména převládajících větrů západních až se
verovýchodních směrů.Pravděpodobně se zde přidružuje i vliv hor
noslezské průmyslové aflomerace v sousedícím Polsku.0 zhoršení
situace svědčí i dosud málo známá skutečnost,že v CHKO Beskydy
došlo v pásmu Radhoště v oblasti Kněhyně,Stolové a Nořící hory
v zimě 1978//9 k rozsáhlému poškození smrkových porostů na plo
še asi 20 knf',jakoiHůsledek kumulace škodlivých látek v ovzduší
a inverzní povětrnostní situace.
Práce V.Lednického/1978/,publikovaná ve zkratce v čas.Živa,

21

uvádí pro období 1970-1977 a oblast Lysé Jaory prům.denní hodno
tu znečistění ovzduší ve výši 0,014 mg/m:; SO 2 ,prům.denní a roč
ní maxima/v zimních měsících/ 0,071 mg/nr* SO 2 a absolutní maxi
mum 0,110 mg/rn^ 3O 2 .Obsah prachových částic je rovněž značný,
zejména v letních měsících byly zjištěny hodnoty až 0,130mg/or.
Vzhledem k tomu.že fytotoxická hodnota pro smrk je uváděna ve
výši 0,050 mg/nw 30?,lze právem předpokládat,žeorozsah poškoze
ni smrkových porostu v Beskydech bude ve skutečnosti podstatně
větší.
Důsledky teto situace nejsou a nemohou být v současnosti v
plném rozsahu známy.Před několika lety se uvažovalo o zřízení
pracoviště ČSAV v Ostravě,které by mělo na modelovém území Ost
ravska studovat problémy jeho životního prostředí,avšak záměr
nebyl pohříchu dosud realizován.Některá pracoviště výzkumných
a hygieniclcých ústavů se sice některými dílčími nroblémy zabýva
la, ale nikdy nebyl problém řešen komplexně.I můj příspěvek je
pouze dílčím příspěvkem,předběžnou zprávou o výsledcích pozor®vání a nástinem dalšího postupu.
7ja jeden z nejdůležitějších biologických indikátorů stavu
znečištění ovzduší se považují lišejníky a některé výtrusné
rostliny.Dle práce V.Sobotkové/19/ a sdělení J.Dudy/in litt./
zcela vymizely na Ostravsku a v návětrné části Beskyd některé
druhy lišejníků,mechy rodů Orthotrichum a Ulota,rostoucí na bor
ce stromů, jakož i játrovky rodů Radula a Frulania.Llakromycety
na ušení města Ostravy se obšírněji zabýval J.Veselský/1967,
1968a,1968b,1970 etc./,J.Dítě/197ó a,b/ a autor,J.Kuthan/1966,
1967,1968,1970,1972,1977/.V citovaných příspěvcích je uvedeno
více než 300 druhů vyšších hub z Dolu Jan Šverma a jeho širší
ho okolí,z hornické haldy Lučina,smíšesné hornicko-hutnické
haldy Hrabůvka a parku v Třebovicích.Z tohoto počtu však podíl
mykorrhitických hub nepřesahoval 20%.Výsledky sběrů a pozorová
ní v posledních 10 letech,jakož i poznatky získané při práci
mykologické poradny Ostravského muzea nebyly však až na malé
výjimky souborněji publikovány.S ohledem na možný rozsah toho
to příspěvku shrnuji pouze některé závažnější výsledky a závěry
této činnosti:
1/T'Ja úsemi ©ěsta OstrS/y se výskyt hub soustřeďuje především
na prostory parků,rekultivovaných hald,zahrad,skládek,trávná tých a jiných volných ploch.Výjimečně se z d e ’vyskytují i houby
na errtropicky zcela přeměněných a tedy neobvyklých místech jako
jsou doly,sklepy.garáže apod.Plochy kultivované delší dobu jsou
co do počtu druhu a plodnic nejbohatší,avšak ojediněle dochází
k masovému výskytu některých druhů/Coprinus comatus,C.atraraentariuSjHebeloma aff.crustulinifořme/ i na nově založených tráv
nících v sídlištích.
2/Na území města Ostravy převládají druhy saprofytické,aí
pozemní či dřevní.Počet mykorrhitických druhů nepřevyšuje výše
odhadnutých 20% a zdá se,že jejich výskyt má klesající tendenci.
Skoro výlučně jde o druhy tvořící ektotrofickou mykorrhizu s
břízou,topoly,olší,lípou a ovocnými strong,pouze v parku v Třebovicích na okraji města byly sbírány i druhy vázané na borovi
ci. Z* zcela výjimečné je nutno pokládat malé území mezi Martinovem a Děhylovem na záp.okraji města,kde na klimaticky i mi
kroklimaticky příznivě ovlivněném lokal itě/břehy rybníků a okol
ní prosluněné svahy/ byly sbírár^r četné druhy vzácných teplomil
ných hřibovitých i lupenatých hub.
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3/Z ostatních dosud neuvedených dřevin snášejí znečištěné
ovzduší v Ostravě ještě akáty,jírovce,babyky,hlohy,vrby a jasa
ny .Jehličnany mohou pak do jisté míry prosperovat pouze na mé
ně zamořených okrajích města.Lesy a lesíky v okolí Ostravy,ze
jména položené na jih,jihovýchod až východ od města,jsou pak z
valné mírj? poškozeny exhalacemi.Nejvíce zde trpí smrk,dochází
k rezivění jehličí,zasýchání výhonků,k opadu jehličí a odumí rání stromu.Kyselost půdy a povrchových vod vzrůstá,pH se zmen
šuje,mění se skladba i charakter rostlinných společenstev. Po-^
škozené stromy jsou napadány hmyzími škůdciya houbami,ze jména
václavkou.Ta však tvoří jediný prvek mykoflory s rostoucí ten
dencí ,naproti tomu výskyt mykorrhitických druhů je silně potla
čen. Např.výskyt klouzku Suillus placidus v porostu vejmutovky
u Nepiště,publikovaný J.Veselským/1961/,nebyl již v posledním
desetiletí zaznamenán.
4/Návětrná strana Deskyd jeví rovněž známky poškození po
rostů.Zmíněná již kalamita je sice významná,avšak naštěstí do
sud ne typická.Častější jsou známky menšího poškození zvláště
jehličnatých porostů,tj.zbytku jedlí a zvláště smrku.Oblasti
Morávky,Prašivé,Travného a předhůří Lysé hory byly-dle svědectví
praktických houbařů-ještě před 20 či i 10 lety středně bohaté
na jedlé houby.I když jsem si vědom relativnosti těchto údajů,
dle mých zkušeností ovlivněných značně růstem chatové zástavby
o snazším dostupem v důsledku motorizace,zůstává faktem',že hlav
ní těžiště houbaření se posunulo dále do středu a na východní
svahy Beskyd a západní svahy se staly na houby chudými.Srážky
jsou zde sice hojně jší,ale s vyšší.kyselostí.Z těchto oblastí
je hojně přinášen jinak roztouženě se vyskytující hřib nachovýtrusý/Porphyrellus pseudoscaher/,který spolu s hřibem, žlušovým/Tylopilus felleus/ je dle mých zkušeností charakteristic
kým druhem pro lesní půdy s vyšší kyselostí.
5/Veškeré závěry v příspěvku dosud uvedené mohou být více
či méně považovány za subjektivní.Volba vhodné metodiky .umož
ňující srovnání a tedy potvrzení či odmítnutí předpokladů,naní
však jednoduchá.Postup užitý F.Šmardou/1972,1973/ při studiu
diskutabilních společenstev vyšších hub vycházel ze stálých
ploch asi 2000nk velikých,na několika lokalitách týchž lesních
typů,stejně tak jako postup užitý I.A.Petrenkovou/1978/ při
studiu mykoflory lesů Jakutska,jsou pracné a především časově
náročné.Chtěl-bych zde dát v úvahu jiný postup,který mně byl
doporučen R.Singerem při společném pobytu v Tatrách v září
1974 a téhož roku společně,v pozdějších letech pak mnou samo statně prakticky použit v dosud nepublikované srovnávací studii
četnosti výskytu mykorrhitických hub ve stejném typu leso/horská smrčina na kyselém podkladu s ojedinělými modříny a poros
tem Vaccinium myrtillus/ve Vysokých Tatrách a švýcarské části
Alp.Pro informaci uvádím stručný postup této metodiky a ukázku
některých dílčích závěrů za léta 1974-1978:
Na zvolené ploše daného a v podstatě jednotného porostu pří
slušného lesního typu se postupně od libovolně zvoleného výcho
zího bodu a namátkově zvoleným směrem počnou vytyčovat čtverce
o ploše 49 .Přitom každý čtverec má jednu stranu totožnou se
stranou následujícího čtverce.Postupuje se v přímém směru,pokud
by náhodou tato řada čtverců narazila na nějakou překážku/vodní
tok,strž/ je možno ve vytyčování pokračovat v pravém Úhlu k
předchozímu směru/tedy např.ve formě písmene L nebo U/.Na čtver-
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cích určí se postupně veškeré zde rostoucí druhy vyšších hub,
stanoví jejich počet,počet plodnic každého druhu příp.jejich cel
ková váha.Po zpracování prvého čtverce se následující vypustí a
takto se postupuje i nadále,Práce se uzavírá po vytýčení 49
čtverců, z nichž 25/tj.IOQmV je podrobeno zkoumání .Získané zá
znamy se zpracují do přehledné formy a analýzují.Lze^tak vyčís
lit řadu údajů vztahujících se k poměru mykorrhitických a saproíytických druhů.co do počtu a četnosti výskytu/počtu druhem ob
sazených čtverců z celkového jejich počtu/,tvorbu biomasy apod.
Při opakování tohoto postupu v různých časových údobích je moš
no získat srovnávací údaje pro různé aspekty,fenologické charak
teristiky jednotlivých druhu apod.
6/Tento poastup pro zvolenou lokalitu ve Vysokých Tatrách
poskytl např.pro léta 1974-1978 údaje pro výskyt ektomykorrhi tických druhů v následující zkrácené konečné sestavě:

Počet záznamů: 17
/červen 2,červenec 5,sroen 5,září 4,říjen 1,
Celkový počet zaznamenaných mykorrhitických druhů; 46
Celkový počet" zaznamenaných .plodnic _raykQrrhiti.ckých .druhů: 4586
Počeť~zá znam ů ''bez příto
m
n
o
s
t
i
: 2
% mykorrhitických druhů.y_JeAOPllixých.Msicibii:
VI
s počtem plodnic

46,3
30,1

VII
53,1
31,5

.

VIII
55,6
49,5

IX

X

62,0
46,9

56,7
42,3

celkem 0
54,7
40,1

Poznámka:/podíl ve váze biomasy byl by evidentně vyšší,vážení
^
však nebylo prováděno/.
Lactarius rufus
56%
Russula paludosa
56%
Hygrephorus olivaceoalbus 52%
Lactarius necator
48%
Dermocybe cinnamomea
44%
Russula decolorans
36%
Amanita inaurata
32% / ! /
Cantharellus cibarius
28%
Cortinarius scandens
28%
Cortinarius collinitus
28%
ostatní méně než
28%.
7/V letech 1978 a 1979 zahájil jsem sledování dvou lokalit
pomocí výše uvedené metodiky,a to a/v oblasti Morávky u obce
Pražmo a b/v podhůří Lysé hory u Janovic,obojí v návětrné západ
ní části Beskyd.Dosud bylo uskutečněno 5 záznamů v porostu smrků
o stáří asi 50-60 let,vždy na ploše cca 100 m^.Předpokládám,že
sledování bude ukončeno v r.1983,získané výsledky publikovány v
dalších letech.
Věřím,že přednesené závěry a nástin postupu při hodnocení
výskytu hub může být pro některé z přítomných podnětem pro jeho
vlastní práci,a to zejména při zkoumání vlivu znečišíování ži
votního prostředí na výskyt vyšších hub a jejich vztahů k ostat
ním složkám biotopu.Jedině tak lze totiž prokázat,že ochrana ži
votního prostředí a přírody zvláší b,y měla zahrnovat i ochranu
hub a že jedině komplexním přístupem k těmto otázkám můžeme do
sáhnout alespoň určitého úspěchu.
L i t e r a t u r a
Dítě J,A976a/:Houby Městského parku v Ostravě-Třebovicích.Čss.
čs.Houbařů 53:119-120.
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Dítě J./1976b/:Další příspěvek k mykofloře Městského parku v Ost
ravě -Tře b ovi c í ch .Č a s .č s .Roub arů 53:152-153.
Kuthan J./1966/:Kukmák bělovlnný-Volvariella bombycina/Schaeff.
ex Fr./Sing.jako důlní houba.Čas.čs.Houbařů 43:

65-68.

,

/1967/:Psivka Ravenelova-Mutinus ravenelii/Berk.et Curt./
E.Fischer v Československu.Ses.Hykol.21:112-116
s J.Veselským.
/1968/:Makromycety Dolu Jan Šverma v Ostravě.Přír.Sborn.
Ostrav.Muzea 24:149-158.
/1970 / :Champignons poussant dans les endroits insolites.
Bull .Féd.Eýcol.Dauphiné-Savoie 10/37/Í12-13.
/1972/:Makromycety sbírané na povrchu a v nejbližším
okolí Dolu Jan Šverma v Ostravě.Přír.Sborn.Ostrav.
Muzea 25:183-190.
/1977/:Dva zajímavé nálezy vyšších hub z podzemí uhelné
ho dolu.Ses.Mykol.31:164-169.
Lednický V./I978/:Znečištění ovzduší v Chráněné krajinné oblas—
ti Beskydy.Živa 26:164-165.
Petrenko I.A./1978/:Mikro- i makromicety le sov Jakutii.Novosibirsk,
Sobotková V./l969/:Bioindiknce znečištění ovzduší Ostravska.
Spisy Pedag.Fak.v Ostravě č.14,Ostrava.
Šmarda F./1972/:Pilzgesellschaften einiger Laubwaldér Mahrens.
Acta Sc.Nat.Brno 6/ 6/:1-53.
/1973/:Pilzgesellschaften einiger FichterwaLder Mahrens.
Acta Sc.Nat.Brno 7/8/:1-44.
Veselský J,/1961/:Příspěvek k výzkumu klouzku bílého či vejmutovkového Suillus plorans/Roll./Sing.ssp.placidus/Bon./Pilát.Sas.čs.Houbařů 38:46-50.
/1 967/ :Ný k o c enol ogi c k$ studie hornických a hutnických
hald na území města Ostravy.-Poctěno cenou města
Ostrava.Archiv MěstNV Ostrava/manuscriptum non
editum/.
/ 1968 a/:Synusie mekroínycetů ve společenstvu terrestrických mechů na vybraných hornických a hutnických
haldách v Ostravě.Přír.Sborn.Ostrav.Muzea 25:13914 8 .
/1968b/:Hnojník Romagnesiův-Coprinus romagnesianus Sing.
vzácný dvojník hnojníků inkoustového v Českoslo
vensku. Sas. čs. Houbařů 45:101-102.
/1970/:Inocybe carbonaria Velen.-vláknice uhelná.Ses.
Mykol.24:100-102.
^ § Y Q R ^ L íí_íí4Y5SJ_LJA_rh^Í5LÍ_8TÁTNÍ_PfiÍRgDNÍ_REZERVACE_"_RENz
DEZVOUS" V POLESÍ IlXjE.LZ ŽIDLOCHOVICE

'

Doc,Ing.Alois Č e r ň ý,CSc.
Katedra ochrany lesů lesnické fakulty VŠZ,3rno
V po] esí Háje,v porostu 25 84 ,LZ Šidlochovice v okresu Břec
lav,byle v min.stol.tehdejšími majiteli této oblasti Lichtenštejny postavena budova odpovídající uspořádáním stavbě Vítězného
oblouku v Paříži.V okolí této budovy zvané "Rendezvous" jsou v
současné době na ploše 10 ha převážně přirozené dubové porosty
většinou pařezového původu ve stáří od 80 do 160 let.Nejvíce je
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zastoupen dub cer/Quercus cerris L.//asi 70 %/,dále je zde á*sti rozšířen dub zimní/Quercus petraea/Mattusch./Liebel.//v roz
sahu asi 20%/ a v celím porostu je jednotlivě vtroušen dub py
rity /Quercus pubescens '7illd./,dub jadranský/Q.virgiliana Ten/
a dub bulharský/Q.frainetto Ten./.Do porostů v okolí budovy
byly v min., stol. vy sázeny v malém rozsahu borovice vejmutovka
a v blízkosti budovy alej tisku červeného.Vtroušená borovice
lesní je zde původní dřevinou.
V rámci výzkumného úkolu "Studium ekologie parazitických
dřevokazných hub dubů",řešeného v letech 1976-1980,jsem na lo
kalitě "Rendezvous" zjišíoval výskyt parazitických dřevokazných
hub na dubech.V r.1976 v porostu 25
byly vytýčeny 3 zkusmé
plochy;jedna o velikosti 50x100 m a dvě o velikosti 50x50m, v
kterých byl podrobně zjistován zdravotní stav dubů.Celý porost
25 a* náleží .do skupiny lesních typů 1 S 1 ,tj.habrová doubrava
na piscích s lipnicí úzkolistou. Terén je převážně rovný s mír
ným sklonem v jižní části k j Lhu,nadmořská výška je 180m, zakmenění 7,zápoj místy mezernatý,průměr středního kmene dubů
44 cm,hmota středního lanéne dubů 2,2 nv,bonitní stupeň 6,
Zdravotní stav dubů ve, zkusných plochách.
Zkusná plocha č.l o velikosti ÍÓ0x50ra,Z celkového počtu
110 stromů je ve zkusné plose 89 dubů cerů,6 dubů zimních,2 du
by. jadranské,6 borovic lesních,5 vejmutovek a 2 ‘(Trnovníky aká
ty.48 dubů cerů je ochořelých rezatcem Andersonovým,tj.53,93%
všech dubů cerů v ploše,4 rezavcem pokožkovým,tj.4,49%, 2 rezavcem datlím,tj.2,24% a 6 hlívou jilmovou,tj.6,74%.Ochoření
dubů cerů dalšími 11 druhy houbových patogenů bylo zjištěno
ve výši 1,12%,tj.výskyt na jednom stromu dubu ceru.Jsou to ná
sledující druhyrrezavec šikmý,bělochoroš Litschauerův,bělocharoš pěnový,sírovec'žlutooranžový,lesklokorka pryskyřičnatá,ohňovec statný,dřevomor kořenový,strmělka hnilobná,pěnízovka vřetenonohá,šindelovník severský a pevník polokloboukatý.6 dubů
cerů bylo současně ochořeno dvěma nebo více druhy parazitických
dřevokazných hub.
2 duby zimní jsou ochořelé pstřeněm dubovým,tj.33,33% dubů
zimních,1 rezavcem kořenovým,zj.16,66% a 1 lesklokorkou lesk lou,tj.16,66%.
Zkusná plocha č.2 o velikosti 50x50m.Z celkového počtu 77
stromů je 51 dubů zimních,20 dubů cerů,2 borovice lesní a 1 vej
mutovka.26 dubů zimních je ochořelých pstřeněm dubovým,tj.
50,98% všech dubů zimních,3 pstřeňovcem dubovým/3uglossoporus
pulvinus,tj«5,88%,2 ohňovcem statným,tj.3,92%,1 rezavcem po
kožkovým,! rezavcem kmenovým,! rezavcem kořenovým,! korálov cem ježatým,tj.1,96%*.5 dubů zimních je ochořeno dvěma nebo ví
ce druhy parazitických dřevokazných hub.
3 duby cery jsou ochořelé šindelovnikem severským,tj.15%
všech dubů cerů v ploše,2 ohňovcem hrbolatým,tj.10%,2 dřeveraarem kořenovým,tj.10%,1 rezavcem kořenovým,tj.5%,1 rezavcem po
kožkovým, t j .5%,1 rezavcem datlím,tj.5%.
Zkusná plocha č.3 o velikosti 50x50m.Z celkového počtu 60
stromů je 32 dubů cerů,17 dubů zimních,6 dubů pýřitých,2 duby
bulharské,1 dub jadranský a 1 borovice lesní.
3 duby cery jsou ochořelé rezavcem pokožkovým,tj.5% všech
dubů cerů,2 pstřeněm dubovým,tj.3,33%.Ochoření dubů cerů dal
š í m i ^ druhy houbových patogenů bylo zjištěno ve výši 1,66%,
tj.výskyt na 1 stromu dubu ceru.Jsou to druhy:rezavec datlí,
ohnovec hrbolatý,bělochoroš bukový a hlíva dřevní.
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7 dubů zimních je ochořelých pstřeněm dubovým,tj.41,17 %
voech dubů zimníchy 2 pstřeňovcem dubovým,tj.11,76% a 1 korálovcem ježatým.t j *5 »38%*
2 6 dubu pýřítých je jeden ochořelý rezavcem datlím,! ohňovcem statným,! pstřeněm dubovým a 1 rezavcem pekožkovým .2 du
by balkánské v ploše jsou zdravé 1 dub jadranský je ochořelý
rezavcem datlím.
Ve zkusné ploše č*l je nejvíce zastoupen dub cer.Z 89 dubů
cerů je 44 stromů ve stáří od 130 do 160 let znehodnoceno v
celých kmenech a v tlustých větvích hnilobou dřeva,způsobenou
rezavcem Andersonovým.U 4 dubů cerů starých 80 let je v průmě
ru znehodnoceno rezavcem Andeřsonóvým 50% hmóty dřeva těchto
dubů*
,
Ve ákusné plose čt2 je hejVíce zastoupen dub zimní.Z 51 du
bů zimních je 26 ochořeiych patřeném dubovým,u kterých je 50%
dřevní hmoty znehodnoceno hnilobou.
Ve zkusné ploše č.3 je nejvíce zastoupen dub cer a dub zim
ní.Ze 17 dubů zimních je 7 ochořelých pstřeněm dubovým,u kte rých je 40% dřevní hmoty znehodnoceno hnilobou.Na kmenech dubu
ceru bylo zjištěno 6 druhů parazitických dřevokazných hub.
Na lokalitě "Rendezvous" z chorošovitých hub je nejvýznam
nější výskyt rezavce Andersonova-Inonotus andersonii/Ellis et
Sverhart/Černý.V &S3R a současně i v Evropě byl poprvé zjištěn
výskyt rezavce Andersonova 20.8.1960 na dvou asi 2001etých ži
vých stromech dubu ceru v polesí Háje,LZ Židlochovice /Černý,
1963/.V r.1960 jsem sbíral rourková plodnice rezavce Anderso nova na zlomech tlustých větví ve spodní části korun čtyř sta
rých dubů cerů*Při sledováni zdravotního stavu dubů v porostu
25 &4 v polesí Háje 29.října 1976 jsem našel na stojícím 8 m
vysokém zlomu kmenu dubu ceru,starém asi 130 l e t ,rourkovou
plodnici rezavce Andersonova,vyrostlou v létě 1976.Plodnice se
vytvořila po celém povrchu vnitřní vyhnilé části kmene stojí
cího zlomu.Kůra s tenkou vrstvou zdravého bělového dřeva byla
na několika místech podélně roztržena a odstávala od kmenu a v
některých místech byla kůra odpadlá.Nadzvednutí kůry se zbyt-,
kem zdravé běle bylo způsobeno tzv.vzpěrnými lištami,které by
ly kolem báze pahýlů větví a v místech,kde bylo vrstva'zdravé
běle o tlouštce 2- 3 cm.Po smýcení a analyzování osmimetrového
zlomu lemone dubu ceru s vytvořenou rourkovou plodnici rezavce
Andersonova 6 .XII.1976 bylo zřejmé,že jde o vytvoření rourko
vé plodnice poprvé za celé období mnohaleté parazitace na ži
vém stromu.Poznáním,že jde o typ rourkové plodnice,která se
vytváří' pouze jedenkrát za celé období parazitace na tlusté
větvi a zejména na celých kmenech stojících stromů,na kterých
parazitace rezavcem Andersonovým může trvat 20-40-50 i více
letjbylo pobídkou hledat na okolníchvkmenech přestárlých dubů
ceru imperfektní plodnice,které umožňují rozšiřování rezavce
Andersonova téměř po celé'jedno parazitace na živých stromech.
Při průzkmu zdravotního stavu dubu ceru v porostu 25 04 ,v
polesí Háje,LZ Židlochovice 6.XII.1976 jsem poprvé našel na
živých kmenech dubu ceru imperfektní plodnice rezavce Sndersonova.Podle údajů dosud uveřejněných o této houbě nebyly imper- •
fektní plodnice rezavce Anddrsonova nikde jinde zjištěny.
Na základě výsledků studia parazitických dřevokazných hub
na dubech v porostu 25 Ua ,v polesí Háje,LZ Židlochovice navr
huji postupně připravovat vyhlášení této lokality jako státní
přírodní, mykologické rezervace "Rendezvous".Desetihektarový
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porost,který má být chráněn,hrániČí na jižní straně se zatravnělou plochou a na ostatních stranách je rozsáhlý,asi 60 letý
porost dubu ceru.Doporučuji při návrhu na vyhlášení této rezer
vace zvětšit desetihektarový porost 25 ^4 o ochranné pásmo v
šíři asi 20 m.

DRUHY HUB- NAVRHOVANÉ K OCHRANĚ ZE 100 MAPOVANÝCH MAKROMYCE t B
RNDr.František K o t 1 a b a,CSc.
Botanický ústav ČSAV,Průhonice u Prahy
Na II.sjezdu evropských mykologii v Praze r.1960 byl zvolen
mezinárodní výbor pro mapování makromycetů v Evropě,který vy bral pro první etapu/ta však zůstala i etapou poslední/ 100 dru
hů hub,vyhlášených k mapování r.l 962/viz např.Čes.Nykol.,Praha,
1 6 :15 5 -160 /.Druhy byly vybrány ze tří různých hledisek,a to z
hlediska zastoupení nejhojnějších fytopatokenních hub,pak mykogeograficky.výgngmnýeh a konečně všeoběcně..Jvz.á.cáiýnh druhů hub.
Ačkoliv se předpokládalo,že výzba k mapování padncr ve všech ze
mích na úrodnou půdu,ukázalo se,že některé státy se přes očeká
vání do této akce nezapojily/Albánie,Itálie,Portugalsko,Španěl
sko, SSSR/ a jiné prováděly mapování značně nedokonale,tj.nesrov
natelně s ostatními zeměmi /Francie,Jugoslávie,Rumunsko,Řecko
aj./»Výsledky mapovací akce v celoevropském měřítku nebyly pro
to zdaleka takové,jak se předpokládalo.
Přesto však měla tato akce ve většině evropských zemí po
dobu asi 10 let velice st imulujícX.Yliy. na aktivitu jak profe
sionálních, tak zejména amatérských mykologů,kteří se zapojili
ve značném poštu a § velkým elánem do práce,a to hlavně na sbě
ru materiálu a zjištování lokalit.Mapovací akce přinesla všude
celou řadu QQ3íý.fib>-.p.aznatků,především pokud jde o rozšíření a
ekologii nejen sledovaných 100 druhů,ale i mnoha hub nezahrnu
tých do mapovací akce,které byly při výzkumech v této souvislos
ti zjištěny.Československo patřilo k nejaktivnějším zemím,neboí
dodalo relativně největší počet údajů/viz L.Lange 1974/.Naši mykologové uveřejnili také řadu významných prací o některých ma
povaných druzích,které jsou dodnes citovány v odborné literatu
ře, a podobně tomu bylo i v některých jiných evropských zemích.
Souhrnné zpracování výsledků mapovací akce v Evropě uveřejnila
před 6 lety L.Lange/1974/,a to zatím první polovinu,tj . 50 druhů.
Co nejdůkladnější znalosti o celkovém rozšíření a zároveň
hojnosti či vzácnosti jednotlivých druhů hub v Evropě jsou pro
posouzení potřebnosti nebo nezbytnosti jejich ochrany neobyčej
ně významné či nutné,a to i z hlediska snah o ochranu hub v kaž
dé jednotlivá zemi-tedy i u nás.Při úvahách,zda je nutné houby
chránit,musíme brát v úvahu-tak jako u zelených rostlin a živočichů-několik hledisek,a to především ohroženost existence ur
čitých druhů a pQ.četnQat.._a_fihamkter_.
.
W r o z H ř e n í /,
což jsou prvořadá měřítka.Musí nám jít totiž o to,zachovat kaž
dý existující druh houby a zabránit jeho případnému vymření ne
bo vyhubení,a to nejen z toho důvodu,že se obecně počet organis
mů na celé zeměkouli vlivem výrazně negativního dopadu lidské
činnosti na přírodní prostředí rok od roku nebezpečně redukuje
a tak nenávratně mizí z genofondu,ale zejména proto,že naše vě
domosti o většině z niqh-hlavně znalosti biochemické apod.-jsou
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dosud doslova minimální ;jejich případným vymizením by se tak
lidstvo možná nenávratně připravilo o budoucí využitelný zdroj
potravin,pochutin,vitamínu,léčivých či jinak užitečných látek
apod.Je tedy v zájmu každého z nás maximálně spolupracovat na
všech akcích směřujících k ochraně a zejména k záchraně jak
jednotlivých organizmů,včetně hub,tak především ekologicky vy
váženého životního prostředí,bez čehož ochrana jednotlivých
taxonů je neúčinná á ztrácí svůj význam.Přirozeně,že při úvahách
o ochraně hub musíme mít zároveň na zřeteli i to,zda se nejed
ná o houby nebezpečně škodlivé,tj.u vyšších hub hlavně o para
zity a saproparazity,anebo o houby jedovaté?vyvolávající otra
vy a tím poškozující lidské zdraví nebo i působící smrt lidí.
Domníván se však,že jde-li i v takovýchto případech o houby
vzácné a příp,významné i z jícných hledisek,nemelo by být upuš
těno od snah alespoň o jejich částečnou ochranu.
Ze 100 mapovaných makromycetů nepřipadají v úvahu k ochra
ně druhy zcela obecné,hojné i některé méněvčas*té,kterým nehro
zí nebezpečí vyhynutí nebo vyhubení/alsepoň v nejbližsích le
tech,což se může později v některých případech změnit/.Avšak i
u nehojných a vzácných druhů budou vždy existovat určité dife
rence v hojnosti- výskytujto je dále komplikované značně nerov
noměrnými znalostmi o skutečném rozšíření a počtu lokalit té
měř všech druhů.V takovýchto případech je třeba brát navíc v
úvahu i charaktero jejichulokalit,tj.ekotop/např.mokřiny,baži
ny, rašeliniště a prameniště,kde se obecně málo sbírá/,
způsob
růstu plodnic/např.pod zemí,kde se těžko hledají,nebo na stro
mech,kde je málokdo zahlédne apod./,drobnost plodnic a jejich
tvarovou nebo barevnou nenápadnost atp./čímž většinou unikají
pozornosti/.Takovéto houby mohou být proto spíše málo s.pírané
nebo přehnižqné.nežli vzácné:jsou pouze zdánlivě vzácnější než
jiné,barevně a tvarově mnohem nápadnější houby rostoucí na čas
to houbaři navštěvovaných místech a v dobu,příhodnou k vj^cház'kám do přírody.K druhům možná hojnějším,avšak z výše uvedených
důvodů zřídka nalézaným patří ze 100 mapovaných makromycetů
např.bělolanýž obecný/Chpiromyces venpsus/jlžičkovec šiškový
/AjgfflSSALRiia». XUlg.áXb/jÍíhá rááeiinikóvá/Lyophyllum •palustre/,
čepišatka močál ová/Gale řina_paludosa/,čí šenlcá'Hrběčk'óvá/(^at hus olla/ aj.Tyto druhy jsou zdánlivě"vzácnější než houby tva
rově* nebo barevně nápadné a v létě na dobře přístupných loka
litách rostoucí,které jsou pro svou nápadnost svírané i nemy kologyjtak je tomu např.u outkovky rumělkové/^/cnpporus_cinnabarinus/,lakovky ametystové/Laccaria amethystea/, Šxavňatl^y pc-poščíTÍIygrophprus .psittacinusTňHolúBinký sl’1cně/Russula _lepida/aj.Rovněž příliš Srzy n a ’jaře nebo naopak velmi’'pozdi na’pod
zim za špatného počasí rostoucí houby jsou zdánlivě vzácnější,
nebot v těchto obdobích chodí na houby nesrovnatelně mědě lidí
/včetně mykologů/ než v létě a počátkem podzimu,kdy chodí sbí
rat houby velké množství lidí a jejich pozornosti pak unikne
jen máloco.
Ze 100 mapovaných druhů mykromycetů dávám v úvahu chnÁnít
ULnás....asaujasJiftJ&ásí ..lÚM, vxsiůsné,4P,U.Hy/ jsou seřazeny sys
tematicky podle seznamu uveřejněného v České mykologii r 01962/,
při čemž počet dosud známých lokalit u nás je u některých dru
hů jen odhadován;pouze u určitých druhů .jsem se mohl opřít o
publikované údaje/někdy dosti staré/ nebo o údaje z kartotéky
mapovací akce 100 druhů makromycetů/dále v textu zkracuji na
KMA Brno/,které je uložena v Moravském muzeu v 3rně;poslední
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údaje v ní jsou z r.1969.
Ohnivec šarlatový/Sarcoscypha coccinea/- i přes nápadnou
Šarlatovou černeň theciá~pTodni5' -3o~u ňSB^znám jen asi ze 70 lo
k a l i t y českých zeních je vzácnější,kdežto na Slovensku leží
asi dvě třetiny známých lokalit/Lizoň 19?2,Svrček 1959/.Vzhle
dem ke krásnému zbarvení je tento druh do určité míry ohrožen
mykology-stoěrateli.
Kačenka náprstkovitá/Verpa jconica/ a kačenka Česká/Jiyp.hoverpa bohenipa/ jsou v ČSSR' dosti vzacné/výskytu druhé je vá zan převážně na xeroterm/.Jejich rozšíření u nás nebylo dosud
podrobně studováno,ale počet známých lokalit je podle KKA Brno
u první 62 a u druhé 97;také v jiných zemích Evropy jsou vzác
né nebo zcela chybějí/viz L.Lange 1974/.Kačenka česká je dobrá
jedlá houba,ohrožená sběrem pro kuchyňské účely;celkem je vzác
ná,! když může být lokálně nebo některý rok hojná/viz Biber 1979
Mase Ční k kul ovi.tý/>§pr,5P.SQJfta,.gl Qjpos.Uíi/ patří jak svým zje vem,tak i rozšířením k velice pozoruhodným houbám, a mnoho myko
logii jej nikdy ne sbíral o JJ nás o něm psal např.Kavina/1929/,
avšak převážně z hlediska jeho morfologie a biologie,méně roz
šíření „Roste brzy na jaře ve starých podhorských smrcinách,kdy
a kde se málo sbírá,a navíc nenápadným hnědým zbarvením plodnic
uniká pozornosti.Ve většině států Evropy chybí a nejhojnější
je v již.Švédsku/kde má však jinou ekoiogii/a pak v ČSSR/srov
nej L.Lange 1974/„Počet jeho známých lokalit u nás nedosahuje
ani 20,při čemž není vůbec znám ze Slovenska a z Hořavy jen z
nepatrného počtu lokalit/Lazebníčck 1969a/.Pro jeho ochranu se
již vyslovil Svrček/1979/.
Trusovka tečkovaná/Poronia; punctata/ má v Evropě submediteránní charakter rozšíření a*u nás*je"vysloveně vzácná:známe ji
dosud jen z pěti lokalit v ČSSR/podle K M Vrno ze šesti/a to
pouze v oblasti teplomilné květeny/Lazebníček 1969a/.I když vzhl
dem ke specifickému růstu převážně na starých kravincích jistě
také uniká pozornosti,možnosti jejího růstu v úrodných oblas
tech,kde se už dávno přestalo pást,jsou vskutku mizivé.
Rosolovec červený/Xrexaiseus.Jieívndloidos/ není ve vápenco
vých oblastech Karpat na Slovensku a částečně i na Moravě pří
liš vzácný,takže by tam nemusel být chráněn.V Čechách však pat
ří k vysloveným raritám s nepatrným početem známých lokalit/2/,
takže by zde měl být velmi přísně chráněn.Rovněž v některých
jiných evropských státech je nehojný až vzácný a v dalších zce
la chybí/viz L.Lange 1974/.Vzhledem k nápadnému zbarvení i tva
ru by mu mohlo v oblastech velmi vzácného výskytu hrozit pří padne nebezpeční vyhubení sběrateli.
Rozděrka splývává/gístotrema ,cQpíXuehs/ patří u nás k vzác
ným a zajímavým druhům hub;do r„1969 bylo v ČSSR známo pouze
12 lokalit/Lazebníček 1969a/ a podle mých nepublikovaných zjištění/Kotlaba 1980/ je jich dnes známo 29.Lomní varu se, že nebezpe
čí vyhubení člověkem tu nehrozí,
Pevník rozpraskaný/Stereum frustulosum/ je celkem hojný v
některých oblastech již.a střed.Slovenska,kde by proto nepři cházel v úvahu k ochraně.Zato v Čechách a kupodivu ještě více
na Moravě patří k velice vzácným houbám:v Čechách ho nyní známe
snad jen z 15 lokalit a na Moravě asi ze tří/srovnej Kotlaba
1967/.V Českých zemích zasluhuje tento druh přísnou ochranu,
avšak naštěstí vzhledem ke skrytému růstu jeho plodnic mu nehro
zí příliš velké nebezpečí vjdiubení.
Iiožnatka purpurová/Hymenochaete tmouge ot i i/ není v ČSSR pří
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liš vzácná a do r.1969 byla známa podle Lazebníčka/1969/ z ví
ce než 80 a dnes už nejméně ze 100 lokal it. Avšak vzhledem k to
mu,že roste převážně na jedli bělokoré,která v celém svéin ev
ropském areálii v posledním půlstoletí zřetelně vymírá, je třeba
s předstihem -počítat i s mizením kožnatky purpurové a chránit
ji proto již nyní: mohl a by být pro své nápadné zbarvení ohro
žena v budoucnu i sběrateli.U nás je zatím známa z největšího
počtu lokalit v Evropě/srv.L.Lange 1974/.
Stročkovec kyjovitý/Gomphus clavatus/ patří nejen u nás,
ale i jinde v Evropě k dosti vzácným houbám.Počet jeho lokalit
v ČSSR je podle KL1A Brno 112 a v jiných evropských zemích je
nižší/viz L.Lange 1974/.Hoste hlavně pod jedlemi a s jejich
ústupem bude zřejmě mizet i tento druh houby.Jo ho proto třeba
s předstihem chránit,a to tím spíše,že je to dobrý jedlý druh,
vyhledávaný některými houbaři k jídlu.
Šindelovník seversicý/Qlimacpdon .septentrionalis/je nebez
pečný parazit některých listnáčů,především buku a klenu,avšak
všude je velmi vzácný.Jeho rozšíření nebylo u nás podrobně studováno/stručné údaje zmiňuje Lazebníček 1969 a,c/,avšak počet
jeho lokalit v Č3SR nepřesahuje nyní pravděpodobně číslo 15.Vy
hubení mu však asi nehrozí.
Troudník růžový/Fomitopsis rosen/ není u nás rozšířen pou
ze v horských smrkových á smíšených lesích,jak se dříve mělo
zato,nýbrž i v nižších a nízkých pelohách,ze jména v pahorkati
nách ,a jedna jeho lokalita leží dokonce v nížině ve 160 m n.m,
/Rakovice u Piešían/!Poněkud větší počet lokalit od nás publi
koval 3vrček/1960/ a dnes jich známe podle mých nepublikova ných zjištění/Kotlaba 1980/ celkem 29;z toho celá polovina je
známa z nadmořské výšky do 500 ra/bez jedné všechny z kolinního
stupně/.Téměř ve všech státech Evropky patří tento choroš ke
vzácným houbám a-v některých vůbec meroste/voz L.Lange 1974/.
Měl by být přísně chráněn,nebot pro pěkné růžové zbarvení dužniny a zejména pórů by mu mohlo hrozil nebezpečí vyhubení sbě
rateli.
Bondarcevka horská/Eondgirzeyi^ montana/ je velký,nápadný a
význačný choroš,vázaný svým růstem převážně na jedli bělokorou.
Několik málo lokalit od nás publikoval naposled Pilát/1965/ v
souvislosti s nálezem táto houby v parku na Cibulce v Praze,
avšak v současné době je jich známo podle mých neuveřejněných
výsledků/Kotlaba 1980/ přes 50,což je asi nejvíce v Evropě/srv.
L.Lange 1974/«Protože jeho hlavní hostitel-jedle-vymírá,je *
ohrožena i existence tohoto choroše.
Klouzek žlutavý/Suillu s ,flavjdps/ patří všude ke skutečným
raritám a ani na některých známých lokalitách netvoří plodnice
asi každým rokem.Podle Piláta a Dermeka/1974/ je u nás znám
pouze z pěti doložených o lokalit:bereme-li v úvahu i nedolože
né lokality,známe ho v ČSSR nejvýše z 12 nalcziší/z toho po je
diné na Moravě a na Slovensku/.Jeho ochrana je nanejvýš nutná
nejen proto,že to jo velice vzácný druh,ale také z toho důvodu,
že jeho biotopy-rašeliniště-jsou stále více ohrožovány odvodňo
váním a exploatací rašeliny.Tím berou nenávratně zasvé všechny
houby vázané svým výskytem na rašeliník nebo rašelinu.
Hřib p ř í ž ivný /B o1 et u s_p ar a s it i c u s/ náleží rovněž kevvzác ným houbám a podle~kúbicky/lů97ó77hazebníčka/1969a/ a F. Šmardy
/1963/ známe dnes v ČSSR na 100 jeho lokalit,které jsou koncent
rované zejména na již.Čechy a pak v Polabí/ze Slovenska jsou
známé pouze 4 lokality/; je to druh se sub atlant sirým charakterem
!
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rozšíření v Evropě o měl by být chráněn zejména přísně na Mora
vě a na Slovensku,kde je nejvzácnější.
Lupenopórka červcnožlutá/Phyl loporus rhodoxanthus/ je pozo
ruhodná nejen svým lupenovitě vytvořených’ Hyráehofóřem a zajíma
vým zbarvením,ale i relativní vzácností výskytu.Roste u nás pře
vážně na kyselých půdách a s výjimkou již,Čech,odkud je známa
ze 17 lokalit/viz Kluzák 1979/,nebyla dosud vyraapována;podle
KMA Brno byla do roku 1969 známa ze 46 lokalit a dnes počet je
jích známých lokalit asi nepřesahuje číslo 60/srv.též Pilát et
D o m e k 1974/.I když to je jedlá houba,není,myslím,ohrožena prak
tickými houbaři,nýbrž spíše sběrateli.
Hlívovec olivový/Omphalotus qlearius/ nepatří na některých
místech již Slovenska ke vzácnostem á proto také nemusí být
chráněn.Na Moravě však je mnohem vzácnějsi/poněkud hojnější je
jen ve Ždánickém lese/ a v Čechách už se vyskytuje jen zcela
ojediněle,a to všude u nás skoro výhradně v oblasti xerotermní
květeny,ne’
ooí má v Evropě submediteránní charakter rozšíření.
I když to je jedovatá houba/od nás však s ní nejsou známy té
měř žádné otravy/,je ji třeba na většině lokalit v Českých ze
mích chránit,nebot do r.1969 bylo odtud známo jen kolem 30 lokalit-12 v Čechách a 18 na Moravě/Lazebníček 1969b/;dnes jich
není známo asi o mnoho více.
Náramkovéc královsky/Catathela srna imperiále/ patří u nás
zejména v Českých zemícli k velice vzácným "druhům hub,zatímco
na Slovensku je poněkud hojnější.Přes svou nápadnost je v Č3SR
znám podle KMA Brno jen z 56 lokalit.Rostě hlavně v podhorských
až horských jehličnatých losích,avšak jeho rozšíření u nás v
posledních několika desetiletích nikdo nezpracoval.Vzhledem k
tomu,že to je nápadná,velká a nřitom dobrá.jedlá houba,mohla
by být ohrožena vysbíráním praktickými houbaři.
Houžovec hlemýžčový/Lentinqllus cochleatus/ není v Č3SR
rovněž nijak hojný druh a'póceť" jeho známých'lokalit je podle
KMA Brno 98; jeho rozšíření nebylo u nás dosud zpracováno,místy
však může byt i dosti hojný.Roste z pařezů,kořenů a bází něk
terých listnatých dřevin,především dubů,buků a bříz,a to od ní
žin až do hor.Má nevonnou teplomilnou a vonnou horskou varietu,
která je nutno rozlišovat.
Helmovka zoubkatá/Ijycena pelianthina/ je u nás méně častá
houba rostoucí v opadu listnáčů,ve Vyšších polohách skoro vý
hradně buků,v nížinách i dubů.Před 30 let byla u nás známa pou
ze ze 12 lokalit/Kubička et Pouzar 1950/,avšak dnes už ji zná
me z 83 naleziší.Nejvzácnější je v Čechách,odkud je známa jen
ze 14 lokalit,a proto by zde měla být přísně chráhěna.Vzhledem
k nenápadnému zbarvení ji nehrozí nebezpečí vyhubení.
Helmovka šafránová/íjycena crocata/ náleží ještě ke vzácněj
ším druhům helmovek,třebaže oranžovým 'třeněm a roněním šafrá
nově červeného mléka neuniká tolik pozornosti mykologů. Vyskytuje se též především v bučinách a je u nás trochu hojnější ta
ké jen na Slovensku.V r.1966 byla u nás známa ze 37 lokalit/Kubička 1967/ a dnes asi z 58,z toho v Čechách ze 14,a proto prá
vě zde by měla být velmi přísně chráněna.Za sdělení dnešního
počtu lokalit obou uvedených helmovek děkuji MUDr.J.Kubičkovi.
Muchomůrka císařka/Amanita caesarea/ je barevně i tvarově
nápadný druh. se submediteránním charakterem rozšíření v Evro
pě.V ČS3R je dosti hojná v oblasti teplomilné květeny místy na
již.Slovensku a poměrně hojnější je i na již.Moravě,kde byla
známa do r.1969 podle Lazebnická a Kříže/1969/ ze 120,avšak
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podle H.lůzy/1976/ jen z 81 lokalit .Avšak v Čechách,odkud ji Hlůzq /1976/ udává z 31 lokalit,patří k vysloveně vzácným houbám a
na některých lokalitách už nebyla řadu let nalezena.Lze tedy o
ní právem soudit,že zde vymírá a měla by být úzkostlivě chráně
na.Navíc je to velmi dobrá jedlá houba,takže je ohrožena i prak
tickými houbaři.
Jvluchomůrka šiškovítá/Amanita strobiliformis/ patří rovněž k
teplomilným druhům se subineďi^éřánnim 'charakterem rozšíření v
Evropě,avšak je ještě vzácnější než císařka,a to zejména na Slo
vensku.Do r.1950 byla známa podle šebka/1950/ v Čechách z 23,na
Moravě z 11 a na Slovensku pouze ze tří lokalit,tj.v ČS3R celkem
ze 37 nalezišť.myslím,že dnes už lze počet jejích lokalit u nás
odhadovat asi na 60.Protože to je vydatná a velmi dobrá jedlá
houba,hrozí jí nebezpečí hlavně ze strany peaktických houbařů.
Kukmák bělovlnný/Vplyariella bombycina/ jo rovněž dosti
vzácná houba,nebot je ú* nás známá 'jen asi ze 60 lokalit,avšak
jejím rozšířením se u nás nikdo podrobněji nezabýval/s výjim kou již.Čech-viz Kluzák 1979/.Nejvzácnějaí je- pravděpodobně na
Slovensku,nebot ji odtud známe jen asi z 5 lokalit,takže tam by
mela být především přísně chráněna.Protože je nápadná barvou a
růstem na stromech,často v dosahu člověka,bývá trhána a zbyteč
ně ničena.
Červenolupen krvavý/LIelanophyllum echinatura/ patří k nená
padným ,drobným,a proto asi dosti práhlizeným hrubám;navíc ros. te na místech,kde se málo shírá/křoviště s kopřivami,břehy řek
a potoků apod./.Do r.1969 bylo u nás známo pouze 15 lokalit/Lazebníček 1969a/ a dnes jejich počet pravděpodobně nepřesahuje
číslo 25-30.Také v jiných státech Evropy patří ke vzácným až
velmi vzácným druhům/viz L.Lange 1974/.
Bedlovnice z l a t á / E b g e j e
zase naopak velmi
nápadná,krásná.ia dosti velká houba,která však bývá dosti zříd
ka nalézána.Do r.1969 byla u nás známa pouze z 8 lokalit/Lazebníček 1969a/ a dnes lze počet jejích známých stanovišt odhado
vat asi na 15-20.Protože to je nejen nápadná,ale i velmi dobrá
jedlá houba,je ohrožena praktickými houbaři sběrem pro kuchyň
ské účely.
Vláknice jurská/Inpqybe,..jUTúLa/ patří též k velice vzácrým
a snad i přehlíženým druhům hub u nás.Do r.1969 byla známa v
ČS3R jen asi ze 14 lokalit/Lazebníček 1969a/ a v současné době
není počet jejích lokalit asi větší než- 18-20.1 když je to jed
lý druh,vzhledem k nenápadnému zbarvení a menší velikosti ji
nehrozí vysbírání praktickými houbaři.
Pavučinoc fia 1 ovy/Co.riinprii¿§. Yiolsaeeus/ tak,jak byl tehdy
vyhlášen k mapování,představuje ve skutečnosti dva nezávislé
druhy:jednak prvý pavučinec fialový,jednak pavučinec hercynský
/Cortinarius hercynicus/,což však ibylo zjištěno až v druhé po
lovině šedesátých let.Oba dva druhy patří u nás k velmi vzác
ným houbám,a proto by měly být chráněny.Podstatně vzácnější pa
vučinec fialový roste v oblasti spíše teplomilné květeny v list
natých lesích/hlavně doubravách/ a je od nás znám pouze asi z
pěti lokalit.Pavučinec hercynský roste na kyselých půdách spí
še v podhorských jehličnatých a smíšených lesích a je syrnbioticky vázán na smrky a borovice;u nás je znám asi z 15-20 loka
lit .Rozšířením pavučinec fialového v ČSSR se zabýval Pilát/1964/,
který jej zjistil pouze v Čechách/nerozeznával dva druhy,ale
dají se v práxi rozlišit podle ekologie $barevné vyobrazení a
jedna fotografie však ve skutečnosti představují Qorťlpagius_
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hercynicus/.Také ve většině ostatních evropských států jo pa
vučině c fialový vzácný/viz L.Lange 1974/.
Polnička lysá/Agrpcybe erebia/není sice příliš vzácná,ale
vzhledem k barevní nenápadnosti asi dost přehlížená houba,tak
že do r.1969 byla od nás známa pouze ze 14 lokalit/Lazebníček
1969a/ a podle KMA Brno z 20 nalezisí;dnes lze počet jejích
známých lokalit odhadovat asi na 25-30.Vzhledem k drobnosti a
barevné nenápadnosti i nejedlosti plodnic však jí nehrozí ne
bezpečí vysbírání ani praktickými houbaři,ani sběrateli-mykology
Křehutka pisečná/Psathýrella ammophila/ patří k našim vů
bec nejvzácnějším druhům hub,neboí byla do r.1969 známa pouze
ze dvou lokalit v ČSSR/Lazebníček 1969a/ a dodnes asi nebylo
nalezena na žádné další,Pokud neroste v chráněných územích,je
její případný výskyt ohrožován likvidováním písečných přesypů
a neúrodných písčitých úhorů a míst.
Prste nove c vysoký/Ane.llaria .semiovata/ náleží rovněž ke
vzácným houbám,i když vzhledem k místům růstu na starých dobyt
čích exkrementech na podhorských a horských pastvinách je asi
také dost málo podchycený.Jeho rozšířením se u nás nikdo v po
sledních několika desetiletích nezabýval e> * KMA Brno je zachy
ceno 27 nalezisí;počet jeho lokalit lze odhadovat, dnes asi na
30-35.Nehrozí mu vyhubení čl#věkem,ale spíše ubývání substrá
tu k růstu zmenšováním pastvin.
Holubinka chromová/gussui.a ..claroflAya/ roste pod břízami
na kyselých půdách,někdy i v rašeliništích;u nás je vzácná,a
to zejména na Slovensku.Jejím rozšířením se zabýval Pilát/1967/,
který uvádí 10 lokalit z fiechjv KMA Brno je zachyceno 29 naleziší/z toho 6 z Moravy a 1 ze Slovenska/ a celkový počet dnes
známých lokalit nepřesahuje asi počet 35-40.Tento druh je obec
ně ohrožen odvodňováním rašeliniší a mokrých lesů.
Škárka hvě zd ic ovit á/ltyjcena strucu Qorj.ué/ je xerofilní břichatka,která má v Evropě submediteránní charakter rozšíření.Do
r.1958 byla u nás známa z 23 lokalit/Flora ČSR 1958/ a i když
akce mapování 100 druhů makromycetů přinesla poznání dalších
lokalit/KMA Brno zachytila 26 nalezisí/,známe jich dnes asi
jen 30.Také tento druh je ohrožen člověkem,a to rozoráváním
neúrodných ploch.
Hvězdovka vlasohlavá/OebstpmdB.elmQb,úphalumi/ patří rovněž
k velmi vzácným břichatkám. s rozšířením v xerotermu.Do r.1958
byla známa jen ze 16 lokalit/Flora ČSR 1958/,pak byly publiko
vány další/např.Řehořek 1967/,v Kl.IA Brno je jich zachyceno 24
a v současné době je1 jich v ČSSR známo pravděpodobně na 30,Ta
to hvězdovka-podobně jako některé další břichatky-by mohla být
ohrožena sběrateli-mykology.
Hvězdovka troj i tá/Qe.astr;um.jt.ripl.ex/ je u nás rozšířena dos
ti vzácně v listnatých lesích a výjimečně i v parcích či zahra
dách, a to od nížin až do hor.Do r.1958 bylo známo v SSSR 25 lo
kalit/Flora ČSR 1958/,KMA Brno jich zachytila již 38 a dnes
jich lze odhadovat kolem 40.Tento druh je méně ohrožen vzhle
dem k rozptýlenému rozšíření a široké ekologické amplitudě, je
ho růstu.
Mnohokrčka dírkovanáA$yriostpiafl cojif ořete/ patří k podivu
hodným a velmi vzácným břichatkám se submediterénním charakte
rem rozšíření v Evropě.kde roste jen v oblasti teplomilné kvě
teny .Její rozšíření v CÍSSR j:e však omezeno jen na již.Moravu a
Slovensko/v Čechách chybí/.Do r.1971 bylo u nás známo jen 10
lokalit,a to 2 na Moravě a 8 na Slovensku/Kotlaba 1971/,a dnes
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jich bude sotva více než asi 12.Je ohrožena rozoráváním neúrod
ných písčitých půd i vysbíráváním sběrateli jako zajímavost.
Sítovka dvojitá/PictyophQra duplicata/ náleží k našim nejvzácnějším houbám vůbec,nebot je známa pouze ze čtyř lokalit v
ČSSR,které jsou navíc nedoložené/Flora CSR 1958/.V posledních
40 letech byla u nás nalezena pouze jednou a je rovněž nedolo
žená.
Hadovka valčická/Phallus hadriani/ je dosti vzácná břichatka,která byla do r.1958 známá'v ČSSR jen z 15 lolcalit/Flora ČSR
1958/,a dnes lze počet jejích známých nalezisí odhadovat asi na
30.Tato hadovka má částečně synantropní rozšíření a její výskyt
u nás není příliš ohrožen.
Mřížovka červená/Clathrusruber/ patří ke skutečně podivu
hodným, velice nápadným a přesto u nás neobyčejně vzácným břichatkám se submediteránním charakterem rozšíření v Evropě.Chybí
v Čechách a je známa pouze ze čtyř lokalit z Moravy a Slovenska,
přičemž pouze jediná ze Slovenska je doložena exsikátem v her
báři ch/Kuthan 1975/.Její známé lokality by měly být co nejúzlcosl
livěji chráněné,neboí má u nás severní hranici svého rozšíření
v Evropě a mohla by být ohrožena i mykology-sběrateli.
Iívětka pí se čná/Mont agni t e s nqandpllei/ je rovněž paradoxní
břichatkovitá houba,která svým”zjevem v určitém s„tadiu poněkud
připomíná nějaký hnojník.Pro svůj nápadný zjev jistě neuniká
pozornosti,i když roste na velmi teplých a polopustých místech,
kde sbírá jen málokdo.Do r.1969 byla v ČSSR známa jen z 11 lo
kal it/Lozebníček 1969a/ a další naleziště do té doby sotva při
byla.I tomuto druhu hrozí případné vyhubení mykology-sběrateli.
Střechan bedlovitý/Endoptychum agaricoides/ náleží též k
podivným a zejména zamlada nápadným břichátkám.Je to xerotermní druh se submediteránním charakterem rozšíření v Evropě a u
nás se vyskytuje na písčitých místech na již.Moravě a na Slovensku/chybí v Čechách/.Do r.1958 byl znám v ČSSR pouze z 9 lo
kalit ,KMA. Brno ji má ze 12 nalezičí,a dnes lze odhadnout,že je
jich nejvýše 15.Tato břichatka je íohrožena mizením vhodrých bio
topů, tj.rozoráváním písčin.
Je to celkem 41,resp.42 navržených druhů ze 100 mapovaných
makromycetů,k nimž je nutno přičíst ještě tři dosud u nás ne
zjištěné druhy-Marasmips epi dry a s ,í.Iycajja bellipo q,.Calvatia
cretacea-které mohou být v ČSSR časem nalezeny,takže celkový
počet stoupá na 45.Relativně vysoký počet druhů bude zahrnut
asi i v budoucím "Červeném seznamu" ohrožených hub,který by
měl být pokud možno brzy vypracován,tak jako byl už u nás pub
likován pro cévnaté rostliny/Holub,Procházka et Čeřovský 1979/
a pro houby v Bádensku-í/urttembersku v NSR/7interhoff 1978/;
některé druhy hub byly navrženy k ochraně již i u nás/viz Gerpý 1979,Svrček 1979/ a obecně o stavu ochrany hub u nás o v za
hraničí pojednal Sebek/1979/.
Odhaduji,že kolem 50% druhů naší mykoflóry by mělo být za
hrnuto do budoucího červeného seznamu ohrožených makromycetů.
Bude-li se snad někomu zdát tento počet příliš vysoký,je třeba
připomenout,že je nutno do seznamu zahrnout raději větší počet
druhů,neboí životní prostředí se vlivem hospodářské činnosti
člověka všude stále, zhoršuje, a tento trend se sotva změní. Tím
se také zvyšuje nebezpečí vymizení nebo vyhubení řady druhů hub
které je stále hrozivější,a to u lesních druhů zejména chemiza
cí a vůbec novými způsoby lesního hospodářství/viz např.Cudlín
1979,Příhoda 1979/.
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Jak však zajistit ochranu hub,stejně jako zelených rostlin
a živočichů,člověka nevyjímaje?!o je kardinální a možno
říci
přímo životně důležitá otázka,na níž musíme hledat odpověd oo
nejusilovněji a pokusit se ji zodpovědět dříve,než bude pozděPokud jde o houby,je třeba rozlišit druhy zatím ještě dostiv
hojné,avšak jedlé,ohrožené přílišným vysbíráváním pro kuchyň ské účely,a druhy nej dl é,avšak vzácné,kterým hrozí vyhubení např.mykology-sběrateli pro herbáře a sbírky.Tato druhá skupina^
hub není tolik ohrožena,nebot mykologů profesionálních i amaté
rů je relativně málo a lze jim doporučit bua sbírat jen mini ^mální doklady nebo ještě lépe pořizovat pouze fotodokumentaci;
přitom je možné počítat s tím,že většina z nich tuto nutnost
pochopí a zařídí se podle toho.Podstatně obtížnější je situace
s nehojrými jedlými houbami,něhot lze jen stěží očekávat,že vět
šina houbařů-mykofágů bude nechávat stát v lese dobré jedlé
houby jen proto,že jsou nehojné nebo vzácné-to bude pro ně spí
še důvodem'k jejich sebráníÍProto bude asi nutné přistoupit v
houbaři velmi navštěvovaných územích-zvláště v chráněných kra
jinných oblastech,např.v okolí Prahy na Karlštejnsku a Křivo
klát sku-alespon k částečnému zákazu, sb ěru hub v určitých dnech
nebo týdnech,jak je tomu již v některých jiných evnopských ze
mí ch/např.v některých zemích NSR a ve Švýcarsku/;k tomu bude
ovšem zapotřebí dostatečný počet lidí,dohlížejících no dodrže
ní zákazu,protože s uvědomělým dodržováním tohoto zákazu nelze
O všech občanů počítat.
Celý problém ochrany je však mnohem širší a netýká se při
rozeně jenom hub,nýbrž zároveň cévnatých rostlin,živočichů,člo
věka a vůbec celého životního prostře clí,které je značně deteriorizované/znečištěné,pokažené/.Pokud jde o nutnost ozdravění
celkového životního prostředí,myšlím,že nejúčinnější by bylo
co nejvíce omezit negativní zásahy člověka do přírpdníhp^prQstřadí hospodářskou činností,zastavit devastaci krajiny,přerušit
nadměrné odvodňování celých území i menších ploch,zamezit.káce
ní ochranných lesů i nadměrnou těžbu v ostatních lesích,maximál
ně omezit kontaminaci ovzduší,vod a půdy plynnými,tekutými a
pevnými odpady a jedovatými látkami,vznikájícími provozem prů
myslových a zemědělských podniků o spalováním nekvalitních fossilních paliv,především hnědého uhlí s vysokým obsahem síry,
omezit na nejnutnější a únosnou míru používání razných motoro
vých vozidcl/u aut zejména dvoutaktů/ a mechanismů,zamořujících
•vzduší i půdu jedovatými spalinami,a hlavně pak rozumně omezit
používání nejrůznějších chemikálií,pesticidů a umělých hnojiv
v zemědělství a lesnictví a zejména jejich velkoplošné rozpra
šování pomocí letadel.Jsem si ovšem vědom toho,že to je v sou
časné době i v blízké budoucnosti takřka neproveditelné, neboí
především moderní zemědělská výroba i lesnictví se dnes vzhle
dem k nedostatku pracovních sil bez chemizace a těžké mechanik
zace vpodstatě neobejde,ale j e .třeba.pcužívat..je.s přehledem,..
prozíravě a zodpovědně,aby tím nebyl poškozován nejen genofond,
alé i šam člověk^především budoucí generace.Negativní následky
neuváženého hospodaření člověka totiž nejsou patrné jen na pří
rodě a jednotlivých citlivějších organizmech,ale stále více je
pocituje na svém zdravotním stavu už sám člověk,který se tak
ocitl v začarovaném kruhu jím vyvolaných změn,z něhož se nezdá
být téměř úniku...Jsem však přesvědčen,že lidský intelekt a po
chopení zvítězí nad krátkozrakým hledáním okamžitých ekonomic
kých efektů za každou cenu a že bude nalezeno ještě yčas.yýcho-
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disko z kritického stavu poničeného životního ^prostředí,v němž
se v posledních letech nacházíme!
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Ochrana hub a jejich životního prostředí-II.-Sborník referátů,
přednesených na stejnojmenném semináři komise pro ochranu hub a
jejich životního prostředí při Československé vědecké společnos
ti pro mykologii při ČSAV v Praze dne 12.května 1980. - Editor :
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