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Ve dnech 6.-10.října 1981 se konal v Ostravici 
na Moravě v Doškolovacíra a rekreačním středisku dolů 
Jan Šverma seminář pořádaný Komisí pro mykologickou 
toxikologii Československé vědecké společnosti pro 
mykologii /CSVSW  při Československé akademii věd/CSAV/ 
na téma "Organizace boje proti otravám houbami v CSSR 
a Polsku". Setkalo se zde 36 československých a polských 
odborníků z vysokých škol,vědeckých ústavů,různých 
zdravotnických zařízení a dalších institucí,kteří 
pracují s jedovatými houbami nebo se setkávají s následky 
otrav.Z Německé dekokratické republiky se připojili 
3 česky hovořící mykologové. I

Cílem semináře bylo vzájemné informování o 
současných opatřeních proti otravám houbami a o nových 
poznatcích v oboru mykologické toxikologie,včetně 
taxonomie hub a terapie otrav.Na programu byly referáty 
předních pracovníků,zabývajících se touto problematikou 
a mykologické exkurze do přírodních rezervací Beskyd.

Seminář zahájili za ČSVSM prof.K.Kult z Prahy, 
za Komisi pro mykologickou toxikologii ing.J.Kuthan 
z Ostravy a RNDr.M.Semerdžieva,CSc. z Prahy, za polské 
hosty prof.A.Skirgiello z Varšavy a za německé účastní
ky paní M.Herrmannová,fer*jeké znalkyně hub z Halle.
Program přednášek byl členěn do tří celků.První čápt 
zahrnovala přehledná sdělení o epidemiologii,evidenci 
otrav v českých zemích a na Slovensku a o mapování 
jedovatých hub v Československu.V druhé části referovali 
zahraniční účastníci o problémech v laboratorní 
diagnostice otrav houbami v polsku, o systému zdravotní 
výchovy pro oblast otrav houbami v NDR, o některých 
málo známých jedovatých houbách a jejich výtrusech.
Třetí část přednášek byla věnována otázkách terapie a 
patologie otrav a taxonomie jedovatých hub.

Při mykologických exkurzích byly sbírány a '



určovány houby z jedlo-bukového pralesa Salajka, 
z náhorní planiny Salón c z údolí potoka Mazáku pod 
Lysou horo Ur, Exkurze byly zpestřeny návštěvou skanzenu 
v Rožnově pod Radhoštěm*

Seminář umožnil setkáni pracovníků různých oborů, 
zabývajících se prevencí nebo terapií otrav a v$cumem, 
taxonomií nebo mapováním jedovatých hub a to jednak 
z Šech,Moravy a Slovenska,jednak ze sousedního Polska 
a NDR.Pro velký zájem o tuto problematiku byl připra
ven sborník referátů v původním jazyce s anglickými 
souhrny»

Závěrem děkujeme autorům za poskytnutí materiá
lů a vedení CSVSM za pomoc při realizaci. Věříme,že 
sborník poslouží jako pomůcka v dalším boji proti 
otravám z hub a tím splní svůj účel*

V Praze,30.listopadu 1981
Marta Semerdžieva a Václav 
Šašek, /editoři/ 
Mikrobiologický ústav ČSAV 

„ oddělení experimentální
myko1ogi e, Praha
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOI,USE PKO MYKOLOGICKOU TOXIKOLOGII
při Československé vědecké společnosti pro mykologii/čsvsm/
RNDr.Marta Semerdžieva CSc.
Mikrobiologický ústav ČSAV,Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč 

V Československu má "houbaření" dlouholetou tradici.
Naše lesy jsou bohaté na "velké houby"-makromycety- a četné 
druhy jsou velmi oblíbené. Vedle hub jedlých, které nám vhod
ně upravené mohou zpestřit jídelníček, rostou v přírodě 
houby nejedlé, které jsou vzhledem k hořké, palčivé nebo 
trpké chuti,odporné vůně apod.nepoživatelné, a houby jedova
té, které škodí lidskému zdraví tj. způsobují po požití 
zdravotní potíže až smrtelné otravy.
Každým rokem jsou v nemocnicích Čech,Moravy a Slovenska 
hospitalizovány desítky až stovky pacientů,kteří se při- 
otrávili houbami a někteří, zejména z těch,kteří požili 
muchomůrku zelenou- Amanite phaBoides - se přes veškeré 
velmi nákladné a časově náročné léčení nepodaří zachránit 
a umírají, tj.doplácí životem na neopatrnost,neznalost 
nebo lehkomyslnost sběratele.

Boj proti otravám hub je v Československu součástí 
činnosti obou mykologických společností,tj.Československou 
vědeckou společností pro mykologii/ČSVSM/ a Československou 
mykologickou společností /ČMS/.

Československá vědecká společnost pro mykologii 
spadá pfod Československou Akademii Věd a plán jejich 
hlavních úkolů v 7.pětiletce je přednostně orientován 
na podporu plnění úkolů státního plánu základního výzku
mu. /Má 5 komisí a pobočky v Brně a Bratislavě./

Toxikologická komise byla ustanovena již v r.1950 
a po léta v ní pracuje velmi obětavě několik lékařů 
s mykologickou erudicí,např.MUDr.Josef Herink z Mnichova 
Hradiště, MUDr.Jiří Kubička z Protivína, zemřelý MUDr.Ja
roslav Veselský z Ostravy aj. a řada mykologů profesionálů 
a amatérů. V současné době pracuje ve výboru Komise pro 
mykologickou toxikologii I5 osob,které se scházejí
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dvakrát ročně.Komise je jednotná pro Čechy,Moravu 
a Slovensko a má úseky "otravy houbami", "prevence 
otrav" a"mapování jedovatých hubí

Každoročně jsou pořádány celostátní semináře, 
kterých se zúčastňuje pravidelně přes 50 zájemců a žívá 
diskuse po jednotlivých referátech,provázených diapozi
tivy, svědčí o aktuálnosti problematiky.Na seminářích 
v letech 1978,1979 a 1980 s názvy "Vybrané kapitoly 
z toxikologie vyšších hub", "Neobvyklé otravy houbami" 
a "Biochemické a morfologické změny při otravách vyššími 
houbami" bylo předneseno 13 referátů,jejichž souhrny 
byly v jazyce německém publikovány v České mykologii - 
/separáty uvedených tří seminářů obdrželi účastníci 
v materiálech čsl.-polského semináře 7.-10.X. v Ostravici/.

Členové výboru komise pomáhají v boji proti 
otravám jednak přednáškami,radami a určováním hub,jednak 
publikační činností ediční,odbornou a osvětovou.V letech 
1978-1980 byli autory a spoluautory 25 publikaci uve
řejněných v České mykologii,Mykologických listech/informač- 
ní orgán ČSVSM volně navazující od r.1980 na Mykologický 
zpravodaj z Brna/, Mykologiekém sborníku, Časopise lékařů 
českých, Praktickém lékaři aj. MUDr.Herink je autorem 
kapitoly "Otravy houbami" vysokoškolské učebnice 
Riedl 0.,Vondráček V.: Klinická toxikologie /Avicenum,nové 
vydáni 198C> p.706-753/j MUDr.Kubická je autorem knihy 
"Jedovaté houby"/s obrázky hub manželů J.aM.Erhartových, 
Avicenúin Praha, i960, p.250/ a spoluautorem knihy 
Svrček M.,Kubička J., Erhärt M.a J.:"Pilzführer" /Artia, 
Praha,1979»p.296+448/,ve které jsou ve speciální kapitole 
shrnuty dosavadní poznatky o otravách.
MUDr.Veselský, zesnulý v r. 1980,zkoumal zejména jedovaté 
muchomůrky- Amanita - a vláknice - Inocybe např. je spolu
autorem knihy Dudová V. a spolupracovníci "Otrava mucho- 
můrkou zelenou" /MÜNZ Ostrava, p.47+18obr. .+18gr. ,19-73/.
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/Brožuru Dr.Veselského "Muchomůrka zelená,nejnebezpečnější 
houbě " 1979> obdrželi účastníci čsl.-polského semináře 
v materiálech/.

Díky obětavosti některých mykologii a lékařů 
podařilo se organizovat hlášeni otrav houbami v některých 
oblastech Československa,jmenovitě v krajích jihočeském 
a severomoravském a okresech Báňská Bystrica,Bratislava 
a Mladá Boleslav.V r.1979 bylo zde hospitalizováno celkem 
165 pacientů na otravy houbami a 12 z nich zemřelo.V Praze 
dosud jednotná evidence chybí.
V lístavu pro toxikologii ^/soudní chemii fakulty všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy v Praze,kde se vyšetřují 
vzorky podezřelé z otravy houbami,a to nejen z Prahy, 
nýbrž i z některých jiných míst v Čechách,bylo v letech 
1978 a 1979 analyzováno 86 vzorků,podezřelých jako otravy 
houbami a v 52 případech byl zjištěn pozitivní nález. 
/Podrobnější zprávy o evidenci a otravách houbami v 
Českých zemích a na Slovensku jsou v referátech Dr.Herinka,
Dr.Kubicky a Dr.Lizoně/.Pcznatky o smrtelně jedovatých 
bílých muchomůrkách,léčbě otrav muchomůrkou zelenou a 
o morfologických změnách při otravě pavučincem plyšovým 
obsahují přednášky Dr.Kubíčky a Ing. Kuthana,Dr.Heinricha 
a Dr.čuříka a Dr.Boušky s Dr.Procházkou.

Ve věci zlepšení diagnostiky,léčení a prevence 
otrav houbami probíhají jednání na Ministerstvu zdravot
nictví v Praze. Byly vypracovány nové pokyny pro zdravot
nická zařízení s metedickými návody léčby,Připravuje se 
povinné hlášení otrav houbami prostřednictvím registrátorů 
a školení expertů-konsiliářů pro všechny kraje Československa.

V roce 1979 byla zahájena akce mapavání 23 druhů 
jedovatých hub /9 muchomůrek,5 pavučinců a 9 dalších 
jedovatých druhů/. Mapování bylo rozvrženo do tří Časových 
etap /1979-1983,1979-1985 a 1979- . . ././Dílčí výsledky 
mapování obsahuje referát Dr.Hlůzy,článek téhož autora
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o výzvě ke spolupráci při mapování, se seznamem mapovaných 
druhů,uveřejněný v České mykologii, 1979,je v materiálech 
pro účastníky čsl.-polského semináře/.

Československá mykologická společnost/ ČMS/ 
soustřeauje především sběratele hub z řad širší veřej
nosti,Tato společnost má 3-členné předsednictvo a 9- 
členný užší výbor, který se schází dvakrát ročně.
V houbařské poradně v Praze,jsou zájemcům určovány houby, 
každoročně jsou pořádány výstavy hub a cykly večerních 
přednášek s ukázkami čerstvých hub, podobně jako je tomu 
při přednáškách Československé vědecké společnosti pro 
mykologii.ČMS pořádala v letech I98O a 1981 seriály 
pořadů o houbách v čsl.rozhlase.

Obě společnosti rozvíjejí samostatnou Činnost.
Jeden člen předsednictva ČMS je současně členem výboru 
Komise pro mykologickou toxikologii při ČSVSM.

Kromě uvedených mykologických společností podílejí 
se na boji proti otravám houbami v Československu myko- 
logické kroužky při závodních výborech a další houbařské 
poradny, pořádají výstavy,přednášky,exkurze apod.

Cílem letošního čtyřdenního československo-polského 
mykotoxikologického semináře na téma "Organizace boje 
proti otravám houbami v Československu a Polsku" je 
vzájemná výměna zkušeností v oboru mykologické toxikologie, 
včetně taxonomie a terapie.Na programu jsou české,slo
venské a polské referáty a exkurze do přírodních rezervací 
Beskyd.

Vítáme hosty z polská a těšíme se na jejich referá
ty.Dále vítáme účastníky z Německé demokratické republiky, 
kteří v jazyce českém obohatí náš program o poznatky 
z NDR.
Závěrem vítáme všechny československé účastníky semináře, 
kteří si udělali čas,aby z daleka i blízka přijeli sem do 
Beskyd.Věříme,že konference proběhne úspěšně a přispěje 
k dobrým vztahům mezi mykology i lékaři zúčastněných států 
a posílí aktivní boj proti otravám z jedovatých hub.

-  11 -



REPORT ON THE ACTIVITY OF THE COMMISSION FOR FUNGAL 
TOXICOLOGY OF THE CZECHOSLOVAK SCIENTIFIC SOCIETY FOR 
MYCOLOGY 
M.Semerdžieva

Struggle against the fungal poisonings in Czecho
slovakia is organized by the Commission for fungal 
toxicology of the Czechoslovak scientific society for 
mycology of the Czechoslovak Academy of Sciences and 
by the Czechoslovak mycological society«

The Commission for fungal toxicology was establi
shed in 1950« In* the present time 15 persons take part 
in the committee of the Commission, The committee meets 
twice a year. The commission is universal for Bohemia, 
Moravia and Slovakia. Its work is directed on fungal 
poisonings, poisoning prevention and the mapping out 
of the poisonous fungi.

Every year the state seminars are organized 
in which usually more than 90 persons take part. On last 
three seminars, i.e, "Special chapters from toxicology 
of higher fungi" in 1978, "Unusual fungal poisonings " 
in 1979 end " Biochemical and morphological changes 
during the poisoning by higher fungi" in 1980, 13 papers 
were presented the summaries of which were published 
in Česká, mykologie.

Members of the commission's committee take part 
in the struggle against fungal poisoning by means of 
lectures,consultations and determination of fungi as well 
as by editor's, expert's and popularisation activity.
During 1978-80 the members were authors or co-autors of 25 
papers published in Česká mykologie, Mykologické listy, 
Mykologický sborník, Časopis lékařů českých, Praktický 
lékař and so on, Moreover J.Herink, M.D. was an author 
of the chapter : "Poisoning by the mushrooms" in the text
book for university students " Clinical toxicology" /edited 
1980,p.706-753/,J.Kubička,M.D, published a book "Poisonous 
fungi" / 1980, 250pp./.



In the cooperation with the Ministry of health 
the negotiations have been kept to improve the diagnostic, 
treatment and prevention of fungal poisonings. New 
instruction with methodic directions for health institu
tions were worked out abligatory announcements by means 
of registrars as well as the aducations of expert- 
counsellors is prepared for all the eountries.

The mapping out of 23 species of poisonous fungi 
has started in 1979 / 9 from the genus Amanita, 5 Cortina- 
rius, 9 others/. It was distributed into 3 stages /1979-83, 
1979-85, 1979- .../•

Czechoslovak mycological society concentrates 
the mushroom-collectors from a general public.lt has 
3 members in the presidium and one of them is a member 
of the committee of the Commission for mycological 
toxicology of the Czechoslovak scientific society for 
mycology.

,  /
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ORGANIZACE BOJE PROTI OTRAVÁM HOUBAMI V ČESKOSLOVENSKU 
MUDr.Jiří Kubíčka 
398 11 Protivín 202

Sledování výskytu otrav houbami by teoreticky 
mělo být věcí velmi snadnou.Otrava má v podrobném 
seznamu mezinárodní statistické klasifikace nemocí, 
úrazů a příčin smrti svoje číslo a měl by proto být 
přehled o počtu otrav,o množství hospitalizovaných nebo 
dokonce zemřelých, Nevýhody tohoto sledování vyplývají 
1. z pozdního sledování otrav, 2. z nemožnosti rozlišit 
typ otravy a 3* z. nemožnosti rozeznat původce otravy.
Tuto metodiku tedy nelze upotřebit ani pro plánování 
/počtu lůžek,druhu a množství léků aj./.Ošetřující lékař 
na každém stupni potřebuje:

otravu houbami co nejrychleji diagnostikovat 
rozeznat původce otravy 
nebo alespoň typ otravy
znát rychle pravděpodobnou prognózu průběhu otravy 
rychle dle toho stanovit léčebný plán.

Lékařů-mykologů je velmi málo a proto je často lékař 
odkázán na pomoc mykologicky erudovaného pracovníka, 
aí již profesionála, nebo vzdělaného gtmatéra. Z této 
spolupráce může vzejít včasná diagnóza druhu houby 
a typu otravy a vypracován plán sledování klinických 
příznaků i laboratorních vyšetření i potřebných lékařských 
zásahů.Často se musí lékař spolehnout jen sám na sebe, 
vzdát se okamžitého zjištění původce otravy a dát se vést 
příznaky a průběhem otravy.Obojí však mohou být i u 
velmi nebezpečných otrav na počátku mirtnální a způsobují 
podcenění otravy.

5 zajištění co nejdokonalejší péče byl v Mykofoxikolo“ 
gické sekci Čs.vědecké společnosti pro mykologii při 
ČSAV vypracován plán potřebných opatření a byl předložen 
ministerstvu zdravotnictví Českých zemí.Jeho modelem
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byly dlouholeté zkušenosti z Jihočeského kraje.V každém 
kraji má pracovat komise pro otravy houbami,která je 
řízena poradním sborem ministerstva zdravotnictví pro 
otravy houbami. Předsedou krajské komise je náměstek 
ředitele krajského ústavu národního zdraví pro léčebnou 
a preventivní péči.Jejími členy jsou krajští odborníci: 
internista,pediatr,infekcionista,odborník pro laboratoře 
a soudní lékařství,patolog,osvětář,lékárník a krajský 
expert pro otravy houbami.To je buS lékař-mykolog,nebo 
zainteresovaný lékař doplněný mykologem.Snahou mini
sterské komise bude i vyškolení některých pracovníků 
/hlavně v laboratořích/ v diagnostice hub.Krajská komise 
zasedá dvakrát ročně,před sezonou,kdy vypracuje dle 
místních podmínek zásady pro ošetřování závažných otrav, 
zásady rozmístění drahých diagnostických potřeb nebo léků, 
preventivní zásahy v místech většího výskytu otrav např. 
v rekreačních oblastech ej.

Sledování otrav xxpxx houbami je v zásadě prová
děno jen u intramurálních pacientů a to nejjednoduším 
způsobem,který nejméně zatěžuje lékaře oddělení.Děje se 
tak pomocí kopií ošetřovacích zpráv,které jdou z jednotli
vých oddělení praktickým lékařům.Tyto kopie jsou 
shromaž3ovány u předsedy komise,tedy u náměstka ředitele 
pro léčebnou a preventivní péči..Zde je zpracovává lékař - 
mykolog,posuzuje vhodnost a adekvátnost i včasnont diag
nostiky a léčby.Tento lékař má možnost vypůjčit si 
chorobopisy,korespondovat s otrávenými a provádět všechny 
zákroky ke zjištění objektivního stavu.Komise po sezóně 
se schází podruhé a vyslechne hodnocení úrovně ošetření 
i vyšetření.

Optimální podmínky pro ošetřování všech otrav 
zajišťují ústavy schopné léčit stavy bezvědomí.Tedy 

s možností umělého dýchání, řízení oběhu krevního,monito
rování základních funkcí ,léčení poruch vnitřního prostředí.
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Velice záleží i na zkušenostech lékařů-mykologů, 
aby u nejtěžších otrav,faloidních a orelaninových, 
nemocní dostali maximum potřebných zákroků a na dnuhé 
straně,aby se zbytečně drahými léky neplýtvalo.
Vizitkou každého špičkového oddělení je vyléčení 
jaterního komatu po faloidní otravě.Základní podmínky 

vyšetřování i ošetřování otrav houbami jsou ve všech 
ostatních .... menších ústavech.Předpokládá se
znalost určení typu otrávy/feloidní,muskerinová,panterové 
aj./, dle možností i určení původce otravy,dobrá dokumen
tace /množství požité houby, doba sběru,místo sběru, 
machování zbytků z přípravy nebo donesení houby z místa 
sběru,doba požití, doba prvních příznaků apod./,dále 
sledování průběhu klinicky i laboratorně,odpovídající 
léčení,při hrozícím komatu včasný transport do ústavu 
s optimálními podmínkami.

V současné etapě nemáme ještě ve všech krajích 
lékaře-mykology.Bylo by ideální,kdyby mohli být ustáno - 
veni na celoroční malý úvazek /např. 0,2/,kdy v te^oně 
pracují po nocích,sobotách a nedělích,v zimě provádějí 
školení sebe i jiných,konají přípravy na sezónu atd. 
Prevence je dnes převážně dobrovolnou záležitostí 
členů houbařských a mykologických společností a kroužků.
V celé ČSSR pracují dvě společnosti jednak Českoslo
venská mykologická společnost, sdružující převážně 
členy s kulinářskými zájmy a Cs.vědecká společnost pro 
mykologii při ČSAV,sdružující převážně vědecky pracující 
mykology různých směrů.Mimoto pracuje u nás řada 
samostatných kroužků při ROH,muzeích a jiných institu
cích, jejíž členové jsou někdy členy obou nebo jedné 
společnosti.Úkoly oběma společné jsou hlavně preventivního 
charakteru. Výběr a . .. doporučování
k jídlu jen hub opravdu jedlých a dobře rozlišitelých 
od jedovatých,sledování výskytu jedovatých hub v terénu,
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znalost jedovatých druhů, sledování příhod po požití 
hub,které unikly hospitalizaci.Z vynikajících členů 
se stávají i poradci lékařů při otravách.Jejich pomocí 
se také podařilo odkrýt řadu druhů hub,dříve považovaných 
za jedlé,jako původce více či méně závažných poruch 
noi zdraví. Ideálním stavem byfe bylo,kdyby v každé spo
lečnosti nebo v každém koužku pracoval alespoň jeden 
školený pracovník,jako je tomu např. v NDR nebo v 
Maďarsku.I to bude náplní poradního sboru ministerstva 
zdravotnictví.

Je pravda, že při sledování otrav pomocí kopií 
lékařských zpráv řada otrav ještě unikne.V nemocnicích 
joou některé lehčí otravy po požití hub považovány 
za gastritidu nebo enteritidu a jako takové léčeny a 
evidovány.Některé tyto otravy jsou ošetřovány vzhledem 
k hlavním projevům /průjmy,žloutenka aj./ na infekčních 
odděleních.Sada osob otrávených houbami není hospitalizo
vána.Někteří se dokonce stydí za otravu a nejdou k lékaři, 
jiní jsou ošetřeni na poliklinice ^ odesláni domů.
Zde záleží na osobních kontaktech lékařů a četní lékaři 
nahlásí i takovéto drobnější otravy.Je poměrně důležité 
podchytit i lehčí otravy a dobře je prošetřit mykolo— 
gicky.Může jít o odkrytí nové jedovaté houby/asi u 
500 druhů pěších hub není známá jejich jedlost či 
jedovatost/,jindy muže jít o osobní alergickou reakci 
na požitý určitý druh houby,jindy o otravu starými zka
ženými houbami apod. X v zimě se mohou vyskytnout 
otravy po požití jedovatých hub, ale i po zkažených 
nevhodnou konzervací.A právě takovéto příhody vedou 
k dalšímu poznání škod, na zdraví po požití hub a jen 
vzájemnou dokonalou spolprácí můžeme dojít k lepšímu 
poznání.Z dosavadních poznatků můžeme Vyvodit,že 
množství houbových otrav je u nás daleko větší,než 
je hlášeno a známo.

- 1 7 -



i ||
ORGANIZATION OF FIGHT AGAINST FUÎTGAL POISONING IN
CZECHOSLOVAKIA
J.Kubiëka

In the ÔSSR the report on fungal poisoning 
is not obligatory.To improve the situation the rules 
of prevention,diagnosis and treatment of poisonings 
have been made up on the basis of well-tried experience 
from the South-Czech county.The Ministry of Public 
Health has prepared the overal set of measures to 
improve this state. The poisoning will be followed 
in hospitalized persons by means of copies of medical 
reports.The post of a county physician-mycologist 
with a small whole-year duty who woiSd organize,on 
the county scale,the education,the poisoning registra
tion and treatment,the medicaments manage and so on, 
is supposed to be established.The vice-director for 
cure and preventive care should be the executive 
authority.

/ .  .

/

/
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OTRAVY HUBAMI NA SLOVENSKU 
RNDr.Pavel Lizoň
Slovenské národně muzeum,Vajanského náb.2,885 36 Bratislava 

Otravy hubami sú v Československu vážným medi
cínským i spoločenským problemom.Často vyžaduju dlhodobu 
nákladná liečbu,ktorá,vzhladom na poškodenie organizmu, 
nie je vždy účinná.Podlá Vámošiho a Kokavca /Vámoši et 
Kokavec 1955/ májá huby dokonca prvenstvo v smrtelných 
otravách sposobených potravinami.
V oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti sa 
intoxikáciám makromycétami věnovala zo strany zdravotnic
kých orgénov nedoststočná pozornost, preto aj iniciativa 
v oblasti sledov&nia otráv hubami a organizáci© boja proti 
nim má váčšinou súkromý alebo polosúkromný charakter a 
v plněj miere závisí od nadšenia a aktivity neveílcej sku
piny lekárov a mykológov.
Podmienky pre vznik otráv hubami

Zber háb na jedlo má na Slovensku dlhorocnú 
tradiciu. Vhodné prírodné a klimatické podmienky umožnujú 
v niektorých oblastiach bohatý výskyt húb.Vidiecke obyva
telstvo oddávna zbieralo huby tak pře vlastnú poterebu , 
ako aj neskór na předaj.Register zbieraných druhov bol 
ale malý a obsahoval najmá hrlbovité huby. V súčasnosti 
profesionální zberači háb takmer vymizeli a zber háb sa 
stal záhubou tisícov obyvatelov miest i dědin.So zvýšením 
počtu hubárov sa zvýšil aj počet zbieraných druhov.
Základné znalosti o hubách sú aj napriek rozsiahlej 
edičnej a prednáškovej činnosti stále velmi nízké.Dodnes 
sa nepodařilo realizoval požiadavku,aby sa už děti v zá
kladné j škole naučili rozlišovat naše najdoležitejšie huby, 
predovšetkým jedovaté. Pre návštevníkov hubárskej poradně 
v Bratislavě srně usporiadali anketu, v ktorej sme o.i. 
zistovali úroveň znalostí jedovatých húb. Z predbežhého 
vyhodnotenia vyplývá,že iba 66% dotázaných rozliši
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muchotrávku zelenú/Amanita phalloides/, iba 57% muchotrávku 
tigrovanú /Amanita pantherina/ a iba 23% ušiak obyčajný 
/Gyromitra esculenta/. Medzi širokou laickou verejnostou 
sú znalosti ešte nižšie. Tieto faktory, teda slabá znalost 
jedovatých hub a bohatý výskyt, zapřičiňujú každoročně 
niekolko desiatok prípadov otráv hubami.
Statistika otráv hubami

Podchytenie údajov o počte a povode otráv hubami 
je velmi doležité a je základným predpokladom pre 
zabezpečenie náležitých preventívno-liěčebných opatření, 
dstav zdravotnickéj Statistiky v Bratislavě, aj ked^huby 
majú samostatná podskupinu /988.1/ v Medzinárodnej kla» 
sifikácii chorob, tieto otravy vobec nesleduje«Ministerstvo 
zdravotnictva SSR doteraz nezaviedlo žiadnú formu hlásenia 
prípadov otráv hubami, preto nemáme k dispozícii dostatok 
údajov pre komplexně Statistické vyhodnotenie. Dudová ai. 
/1973/ na tuto tému uviedla, že " Statistika frekvence 
otrav muchomůrkou zelenou je ještě dodnes nejtrapnějším 
úsekem celé toxikologie."
Najviac údajov o prípadoch otráv hubami sa nám podařilo 
zhromáždit z Městského ústavu národného zdravia města 
Bratislavy, kde sme /I.Fábry a P.Lizoň/ zaznamenali 
každý mykologicky vyšetřený případ.Roku 1978 zaviedli 
povinné hlásenie otráv hubami v okrese Liptovský Mikuláš.
Po odchode příslušného pracovníka sa v akcii nepokračovalo. 
Najcennejšími údajmi zo Slovenska sú dlhoročné záznamy 
MUDr.F.Jaroša v spádovej oblasti nemocnice OIÍNZ v Trenčíne. 
/Jaroš at all. 1973, Jaroš 1977/.

pravděpodobně prvý případ otravy hubami na Slovensku 
zaznamenal Lichard /1863/, ktorý opísal otravu baníckej 
rodiny z okolia Antola.Holuby /1906/ uviedol zriedkavý 
případ otravy muchotrávkou červenou /Amanita muscaria/.
Prvý rozbor dvoch prípadov faloidnej otravy uveřejnil 
Nábělek/1930/.vámoši a Kokavec /1955/ sa zaoberali iba
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smrtelnými prípadmi,ktoré pitvali na Ústave súdneho 
lekárstva v Bratislavě.Jančuška/1977,1979/ opísal celkove 
8 prípadov z okolia Liptovského Mikuláša a Martina. 
Dluholucký ai. /1980/ podal vo svojej práci poznatky 
z liečby piatich prípadov faloidnej otravy v Bánskej 
Bystrici, prvé otravy kališníkom hnedooranžovým 
/Omphalotus olearius/ zaznamenal Lizoň A981/. Otravám 
hubami věnovala pozornost aj denná tlač /Smotlacha 1936, 
Anonymus 1966a, 1966b, 1974,1975,1978,Vravko 1977/»

Pre statistické spracovanie otrav hubami na 
Slovensku v rokoch 1863-1980 som použil údaje z časopisov 
i dennej tlače a najma naše /I.Fábry a p.-Lizoň/záznamy 
vyšetřených prípadov. Získané údaje som zahrnul.do 
tabulky 1. Z obdobia před rokom 1961 sú iba sporadické 
údaje,preto som ich zařadil do jedinej skupiny /1863-1960/.# vNeskor sa otravám hubami už věnovala vačšia pozornost 
/196L-1970/* Za posledné desatročie /1971-1980/ je k dis- 
pozícii najviac údajov,aj keďsa nepodařilo rovnoměrně 
podchytit celé územie Slovenska./tab.2/.

Úmrtnost po požití húb je pri otravách a příhodách 
v dlhoročnom priemere/1863-1980/ 6,9 %, v poslednom 
desatročí /1971-1980/ 5,5 %• Doteraz sme u nás zaznamenali 
iba umrtia sposobené muchotrávkou zelenou /Amanita pha- 
lloides/. Štyri neobjasněné úmrtia zaznamenané v dennej 
tlači /Smotlacha 1936/, možno podlá priebehu pripísat 
tiež na účet muchotrávke zelenej. Otráv inými druhmi 
muchotrávok sme zaznamenali iba niekolko.Počty prípadov 
otráv inými druhmi jedovatých húb sú preto nízké,pretože 
sa neurčoval presne povodca o trávy.Huby I.skupiny - 
/najčastejšie a najnebezpečnejšie jedovaté huby/ sa na 
celkovom počte otráv podielajú 16 %, na počte otrávených 
osob 24 %.Najviac ot-ráv sme zaznamenali v II.skupině, 
ktorá zahrnuje vftčšinou lahké otrávy.Z jedlých druhov 
sa na týchto otravách podiela podpnovka obyčajná - 
/Armillariella mellea/, jedlé druhy pečiarok /Agaricus/,
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hríbov /Boletus/,suchohríbov /Xerocomus/ a masliakov 
/Suillus/,bedla vysoká /Macrolepiota procera/,bedlička 
ružovolupeňová/Lepiota naucina/,povabnica fialová a mra
morovaná /Lepista nuda a luscina/, kuriatko jedlé 
/Cantharellus cibarius/ a tanečnica polná/Marasmius 
oreades/. Medzi bližšie neurčenými hubami prevládajú 
čírovkovité /Tricholomataceae/ a zmesi rozličných druhov. 
počet otráv hubami

Vzhladom na to* že sa u nás otravy hubami pravi
delné neregistrujú,nevieme ani povedať, kolko osob sa ročně 
otrávi* Smotlacha/1936,1937/odhadol,že ročně sa v Česko
slovensku otrávi hubami priemerne 300 osob.Herink/1958a, 
1958b/,vychádzajúc z vlastných štatistických údajov, 
považoval Smotlschove odhady za privysoké. Nosál/1964/ 
uviedol pro Československo 200-300 otrávených osob ročně 
a domnieval sa,že celkový počet,vrátaně lehkých otráv, 
je ešte vyšší*
Ročný priemer z celkového počtu -otráv hubami zaznamenaných 
na Slovensku je velmi .nízký a přeto nereálný.V období 
1971-1980 sme však sledovaniu otráv věnovali zvýšenu 
pozornost,a tak údaje za toto obdobie možno využit pře 
odhad ročného priemeru.Ako vyplývá z tabulky 1 a 2,ročně 
sme zaznamenali priemerne 50 otrávených osob.Viac ako 
90 % našich údajov je z Bratislavy a západného Slovenska, 
teda odhad 150 otrávených osob za rok pre celé Slovensko 
je primeraný.Vychádzajúc z uvedenýchp počtov pře Slovensko, 
zdá sa byť Smotlachov /Smotlacha 1936,1937/ i Nosálov 
/Nosál 1964/ odhad pre celé Československo priemeraný.

Priemerný počet úmrtí sposobených hubami odhaduje 
Smotlacha /1936,1937/ na 20 osob za rok,Nosál /1964/ 
na 10-12 a Kácí /1970/ až na 30-60.V období 1971-1980 
sme zaznamenali ročně priemerne 2,8 úmrtí, z čoho možeme 
pře celé Slovensko odhadnúť 8-10 úmrtí za rok.
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Liečba otrav hubami
Ako nelekár si dovolím iba niekolko poznómok 

k organizácii liečebnej starostlivosti.
Zásadný význam má při zahájení učinnej liečby při myko- 
intoxikáciach nepochybné správná orientacia zdravotnického 
personálu.Na Slovensku je dosial iba málo pracovísk, 
ktorých pracovníci sá o tejto problematike dobře informo
vaní, a preto sa často otravy hubami podceňujú.Nosál/1958/ 
uvádza případ otravy,ktorý nehospitalizovali a ani riadne 
neošetřili a skončil úmrtím.Roku 1980 som sa stretol 
s prípadom,ktorý spočiatku prebiehal ako gastroenteritida 
s krátkou latenciou.Vo zvyškov nespracovaných húb som 
však dokázal muchotrávku zelenu /Amanita phalloides/ . 
pacientov,ktorých mali povodně přepustit z nemocničného 
ošetrovania,přeložili na Kliniku anesteziologie a 
resuscitácie,kde sa u nich vyvinul potom typický klinický 
obraz faloidnej »trávy.
Boj proti otravám hubami

Účinné znížeaie počtu otráv hubami si vyžaduje úzku 
spoluprácu odborníkov a najma následovné organizačno- 
metodické opatrenia:
1. Povinné hlásenie otráv hubami na celom území ČSSH.2 . Ustanovenie konziliárnych lekárov pře otravy hubami
* v každom kraji .3. Výběr znalcov pre mykologické expertízy pri spádových
zdravotnických zariadeniach.4 . §kolenie zdravotnického personálu o problematike otráv 
hubami.5 . Zvyšovanie úrovně znalostí obyvatelstva o jedovatých 
hubách.6. Zlepšenie kontroly předaja húb na veřejných trhoviskách. 

Literatura:
Anonymus /1966a/: Sekundy tragédií.Ostrava.Pravda,Bratisla- 
. va>47/234 A: 4*
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MUSHROOM POISONING IN SLOVAKIA 
P.Lizoň

The ingestion of food containing poisonous 
mushrooms may have serious adverse health effect in men.
In spite of hundreds poisoning involving mushrooms no 
reference center were established.Up till now the mushroom 
poisoning is registrated only by few volunteers.

Some cases were published but summary statistics 
is available only from district of Trenčín.In recent years 
the data of reg istred a published cases were collected 
to study the frequence and the total number of the mushroom 
poisoning in Slovakia.

The number of the cases,poisoned persons and 
deceases in 1863-1980 is presented in a comprehesive 3. 
table.lt is estimated that on the average there are about 150 persons involved by mushroom poisoning per year.
Nubmer of deceases may reach 8-10 persons.
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„  'OS î N) ^ *>J$ SU _____ _̂___Mi

H  ^  O
* -  O  O  M

OX W  £  »© © * ►* ►* W ►-' — ——— — — —  ' ►*_  ««J w 5í ■*!
©  ( I _____________________ H  H  ___________  »*  »

O
o  O  °  O  O  O  O

w- d
3  £  MI  W  ^  W  ►* H  H  K) ►«mi d* cr ^«J  ui  H  <J_____ _._ü_*_______ ±_£_______ £____ £__£_______ =|____3rt
© 0 © 0  o o  O  O O  01■ ■ ■ ■ ■ -  ■ ■■■■■ Il II — —  ■■...■ ..II . 1 1 !  ■ —  I ■ I I  — ■ — —  ............ ....  ■— — I ■—  III   I ■ I I » II I — — ■
w ►* {- ■
» *  ►- ♦  M# MI *-» p-*1 *  ■ ■ — —  I I — —  — — III 11. I —  ■ —  —  I I ■■— 1 I ■ ■ ——  ^

&
•M řvj ^  _  ►- cr - J
M  O' ♦  ®  H  ►< p  ©I —  —  I .   ■ ! — - ■ ■■— . .  -■ —  I. — —  Il - I — —  I —  *  "  *  ..................  ' I — .............  I—  - ■'■■■— ■

A
Q  Q  O  _ _ _  _ _ _ _ _  O  O  _ _ _ _ _  O  O  ______ ¡_ _ _ ______ L .  _ _______ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _K) ** »
N) Mi ►- #xj— — —  -  —  — I ■'-   — — !■ ■—  Il I — —  ■■ .........  ■ ■■ ' 1    I "■ ■ ■ ' " — I'I — I — - —
► W
*£> ^
^  o  o  o  o  o  ^  rt— — m u i i  i i m m M i II « M û K I  « M — .  — —  —  _ i _  Il -  — — ■ I II............... ........  ........................................ ' ■■■■■' - ■ " ■ - ■ — — i
8  K  H  H  H  H  H  H  » -  w  ^ »-•
H  ÿ  •  H  » J K> \*  O' ,  I  7  ^

n

--------------------------------------  -  ^  -  ---------------------

o o O o O O . )  O O O



Tab,3 - 2 8 -
StHiistica of  the mushroom poisoning in Sl ovaki a

1P6 ** - 19B0
P E C  I  E 3 ------ ------ ------

A B C

Amanita phalloides 51 127 59

Amanita pantherina 6 13 0

Amanita rauscaria 2 5 0
Gyromitra esculenta 1 1 0

____ Hypholoma fasciculare____ 1 _1___0̂
Inocybe sp.  1 6 0

Entoloraa sp.  2 ? 0

Nolanea verna 1 1 0

OmphalotUB ol ear i us  3 10 0

__________ C l i t o c y b e  ap,  _______ 1 2 23 ___ 0

Agaricus xanthoderma 9 15 0

Boletus s®tanaa 2 2 0

Coprinua atramentariua 1 1 0

Russula sp.  5 6 0

edible speci es 56 71 0

uni de nt i f i ed species 451 608 4

TOTAL 604 89?

A- number of c a s es ,  B - number o r poiaonec 
pernons, C -  number of dereaaea



OTRAVY HUBAMI NA POVÁŽÍ 
MUDr.František Jaroš
Okresný ústav národného zdravia, 911 TI Trenčín.

Rozhodli jsme sa preskúmať otravy hubami na 
Pováží,tj. v okrese Trenčín,kde žije 165 000 obyvatelova

V prvej etape sme vykonali rozbor otráv hubami 
v okrese Trenčín za 5 ročné obdobie.Zjistili sme,že pře 
otravu bolo ošetřených 72 občanov.Dospělých bolo 59 /81,94%/ 
a 13 /18,05%/ děti. Zistili sme,že v r. 1963 sa vyskytlo 
najviac otráv nielen u dospělých ale aj u detí.Ďalej sme 
sledovali výskyt otráv hubami v jednotlivých mesiacoch. 
Zistili sme,že otravy hubami v našom okrese sa vyskytujú 
od mája do novembra,no najviac otrávených bývá v septem- 
bri. V druhej etape sme rozšířili sledovanie otráv 
hubami na 13 ročné obdobie /1959-1971/.Zistili sme, 
že v tomto obdobie zomreli 5 pacienti,z toho 3 děti.
Najviac otráv sa vyskytlo v r. 1963 a v r.1967* Podobné 
ako v predcházajúcom 5 ročnom sledovaní ej pri 13 ročnom 
sledovaní výskytu otráv hubami sme zistili,že aj teraz 
bol najv&čší výskyt otráv hubami v septembri. Chceli sme 
vediet,či na zvýšenom počte otráv hubami sa uplatňujú 
povětrnostně vplyvy,Z meteorologickéj stanice sme zistili, 
že v r. 1963 ako aj v r. 1967 bola vyššia priemerná 
teplota v mesiaci septembri /+1 6,78°C/ spolu s priemer- 
nými vyššími zráškami /2 , 3 9 mm za deň/ aka po iné roky. 
í)alej sme zistili, že otravy hubami sa vyskytli od 1-70 
rokov,pričom najviac je otrávených od 15-60 rokov.
Převládajú otravy u žien.Za uvedené 13 ročné obdobie 
sa vyskytlo 222otráv hubami.U 197/ 8 8,7%/ otrava pre- 
biehala pod obrazom gastroenteritického syndromu, 
u 17 /7,7%/ prebiehala otrava pod obrazom hepatotoxického 
syndromu a u 8 /3,6%/ pacientov prebieehala otrava pod 
obrazom vasotoxického syndromu, po požití muchotrávky 
panterovéj /8/ a červenej /3/.Z celkového počtu 222 paci
entov otrávených hubami k x x k í k x x  exitovalo 5/2 6,30%/
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pacientov. Všetci exitovali v hepatálnej kóme aj napriek 
intenzivněj a všestrannéj liečbe,ako je výplach žalúdka a 
čriev,infúznej terápii fyziologickým roztokom,glukózou, 
Derovým roztokom,Ringerovým roztokom,bikarbonátmi, 
podáváním vasopresorických létok,kortikoidov,vitamínov Bl,p 
Bl2,K,Kokarboxylázy,Thioktidázy a antifaloidného séra. 
Exitus nastal hlavně preto,že pacienti sa dostali na od
borné vyšetrenie příliš neskoro,tj. po 27 hodinách,keá 
vyhliadky na liečebný úspěch sú minimálně,lebo hubové 
toxíny už boli fixované na parenchymatózne orgány,najmfi 
na pečeňovú buňku,Z 5 exitovaných boli 4 muži a jedna 
žena, pričom 3 exitovali v r, 1963» 1 v r. 1965 a 1 
v r. 1967. Traja pacienti exitovali v septembri,dvaja 
v októbri o to ve veku od 6-47 rokov.
V popředí patologicko-anatomických zmien u piatich 
pitvaných pacientov bolo predovšetkým poškodenie pa- 
renchymatoznych orgánov. Najvýraznejšie změny sa vyskytli 
v pečeni,obličkách a v srdcovom svale.Mikroskopickým 

vyšetřením myokardu sa našlo v jednom případe množstvo 
drobných nekroz. V ostatních prípedoch bola fragmentácia 
a steatoza svalových vlákien.Mikroskopickým vyšetreniem 
pečene sa zistila difúzna velkokyapdčková steatoza 
s prechodom v masívnu nekrdzu. Úplné vyvinutý obraz 
masivněj. nekrozy sa našiel len v jednom prípade.Obličky 
vykazovali dystrofické změny v zmysle parenchýmatoznej 
a tukovejé dystrofie.Í3alej sa zistil opuch mozgu s peri- 
vaskulárnymi prekrvocaniami, opuch plúc s prekrvácanými 
interalveolárnymi septami, prekrvácanie na serozných 
blanách, v sliznici žalúdka a čriev. V jednom případe 
bola hemorhagická nekrotizujúca enteritída.V nadobličkách 
sme pozorovali vakuolárnu dystrofiu a zdna fascikuláta 
a retikuláris, v kostrovom svalstve Zenkerovu dystrofiu.

Ak berieme do úvahy vyššie údaje tj. 222 o.tráv 
hubami za 13 rokov v okrese Trenčín,znamená to,že v našom
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okrese sa hubami otráví za rok v priemere 17 pacientov. 
Vychádzajúc z našich údajov a aplikujúc ich na 109 
okresov republiky předpokládáme, že v naŠom státe sa 
otrávi ročně 1848 pacientov hubami, čo je 6 až 612x viac 
ako to předpokládájú iní autoři /Herink,Kubická,Nábělek, 
Nosár,Smotlacha,Vámoši a Kokavec./.

V tretej etape sme sa rozhodli spraeovat^otravy 
hubami v našom okrese za posledných 30 rokov,tj. 
od r. 1952-1981.Vidíme,že za posledných 30 rokov bolo 
ošetřených 4I4 dospělých pacientov pre otravu hubami..
Za rok to činí v priemere 14 pacientov.. Ak to přepočítáme 
na 109 okresov republiky, dá sa predpokládat^že v našej 
republike sa otrávi v priemere 1526 občanov..Hospitalizo
vat vbolo třeba 202 /48,79%/ pacientov.. Počet otráv 
hubami stúpa.tfmrtnost^na otravu hubami váaka komplexněj 
liečbe,včítane liečby PNC klesá.

I napriek komplexněj liečbe,včítane PNC,prognóza 
otráv hubami najmS muchotrávkou zelenou ostává ne- 
priaznivá. Z toho dovodu kladieme doraz na preveneiu 
otráv hubami.
Našim pacientom radíme;
1. aby zbírali len jedlé huby,ktoré bezpečne poznájú2. aby huby nezbierali do igelitových sáčkov3 . aby zbierali len huby čerstvé,nie příliš mladé ani 

staré4. aby huby správné připravili,uskladnili5 . ak vzniknu tažkosti,aby včas vyhledali lekársku 
pomoc.

Otravám hubami je třeba věnovat vfíčšiu pozornost^ 
lebo zbytočné vyhasínájú mladé ludské životy.

INTOXICATIONS BY MUSHROOMS IN THE REGION POVAŽIE 
F.Jaroš

The author analyzes all cases of intoxications
t
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by mushrooms in the Slovak region Považie. A thirty 
years period /1952-1981/ is evaluated.

The symptomatology and the clinical course 
of poisonings by mushrooms in the district Trenčín are
analysed in detail.

The evaluated period includes 414 cases of intoxi
cation by mushrooms.

A permanently increasing incidence of these 
intoxications is evident.

Death rate caused by poisoing by Amanita phalloides 
shows an opposite trend. One of the c mses of this 
decrease is the. complex therapy including the applica
tion of pénicilline.

■ * \:f:

*

■ *
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MAPOVÁNÍ JEDOVATÝCH HUB V CSSR 
RNDr.Bronislav Hlůza CSc.
Pedagogická fakulta University Palackého,Žerotín.rtám.2,
771 40 Olomouc

Zveřejnění výzvy k mapování 100 druhů evropských 
makromycetů v r. 1962 mělo u ,náf- odezvu ve vzrůstajícím 
zájmu o mykofloristiku.po zhodnocení této akce v mezi
národním měřítku bylo konstatováno,že u velké řady druhů 
bylo Československo zastoupeno největším počtem údajů.
/Kotlaba 1974/* Mezi mapovanými druhy byly tehdy zařazeny 
i některé druhy jedovaté /např. Amanita phelloides,Inocybe 
patouillardii aj./*

Vyhlášení nové mapovací akce v CSSR bylo umožněno 
tím,že se v r.1977 stala Komise pro mykotoxikologii 
jednou ze 6 sekcí CsVSM.Kromě úseku "otravy houbami" a 
"prevence otrav" má komise také úsek "mapování jedovatých 
hub"./Semerdžieva I98I/. V r. 1978 byl v komisi vypracován 
návrh na postup při mapování jedovatých druhů hub.
Bylo rozhodnuto,že mapování bude probíhat souběžně ve třech 
etapách,které se budou lišit délkou.Zároveň byly vybráro 
23 druhů jedovatých hub,které se budou mapovat. Mezi 
vybrané druhy byly zařazeny především muchomůrky,u nichž byla 
již dřívějška podchycena řada lokalit a které byly u nás 
mapovány,atvuž při zmíněné mezinárodní mapovací akci, 
nebo později. /Hlůza I976/.

V roce 1978 byla zveřejněna výzva ke spolupráci při 
mapování jedovatých hub ve Správách hubárskej poradně 
v Bratislavě /Lizoň 1978/ a v r. 1979 byla obdobná výzva 
uveřejněna v České mykologii./Hlůza 1979/- Mapovací akce 
byla zahájeno v r. 1979* Výzva ke spolupráci při mapování 
byla pohotově rozmnožena a rozesílána jednak ing.J.
Kuthanem z Ostravy,jednak Československou mykologickou 
společností v Praze,která^řozeslala všem svým pobočkám.
V hcubařské poradně při Moravském muzeu v Brně se zájemcům
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předává seznam druhů s pokyny pro mapování.
I.etapa; 1979-1983 /5 let/ - 13 druhů
1. Amanita citrina /SchaefT./ ex R^ques - muchomůrka 

citrónová
2. Amanita gemmata /Fr./Gill. - muchomůrka slámožlutá 
3» Amanita muscsria/L.exFr./Hook.-muchomůrka červená4 . Amanita pantherina/DC.exFr./Krombh.-muchomůrka tygro

vaná
5» Amanita phalloides/Fr./Link.-muchomůrka zelena6 . Amanita porphyria/Alb.et Schw.exFr./Schummel-mucho- 

můrka porfyrová
7* Amanita regalis/Fr./Michael-muchomůrka královská8 . Cortinarius orellanus Fr.-pavučinec plyšový
9. Entoloma sinuatum /Pers.ex Fr.Aumm.-závojenka olovová

10. Inocybe patouillardii Bres.-vláknice Patouillardova
11. Nolanea verna/Lund./Kotl.et Pouz.—zvonovka jarní
12. Omphalotus olearius/DC ex Fr./sing.-hlíva olivová 
13« Tricholoma pardalotum Her.et Koti.—čirůvka tygrovaná
II. etapa: 1979-1935 /7 let/ - 4 druhy
1. Amanita verna/Bull.exFr./ Roques- muchomůrka•jarní
2. Amanita virosa/Fr./Bertillon— muchomůrka jízlivá
3« Lepiota helveola Bres.s.l.-bedla červenavá čili chřapá- 

čová
4.  Sarcosjteera crassa/Santi ex Steud./Pouz.- baňka velko- 

kališná
III. etapa: 1979- /zatím bez časového oraezení/ -6 druhů
1. Boletus satanas Lenz-hřib satan
2. Gyromitra esculenta /pers.exPers./Fr.-ucháč obecný
3. Cortinarius gentilis /Fr./Fr.-pavučinec příbuzný
4. Cortinarius limonius/Fr.ex Fr./-pavuČinec žlutocitrónový 
5« Cortinarius orellanoides Henry - pavučinec naplyšovělý 6 . Cortinarius phoeniceus/Bull./ ex R.Maire- pavučině®

hnědočervený
Výsledky mapovací akce se soustřeďují na oddělení
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přírodopisu pedagogické fakulty UP v Olomouci,akci řídí 
RNDr.B.Hlůza CSc.,lng.J.Kuthan a RNDr.P.Lizoň.Sběratelé 
zasílají k revizi běžné druhy jen jedenkrát,kritické 
a vzácnější druhy je třeba dokladovat vždy.Kritické 
položky jsou zasílány k určení nebo revizi specialistům 
/např.MUBp. J.Herinkovi a MUDr.J.Kubičkovi/.

ífdaje o mapovaných druzích hub pomohou nejen 
upřesnit jejich zeměpisné rozšíření v ČSSR,ale umožní 
i upřesnění jejich ekologie a fenologie.Výsledky těchto 
zjištění budou použitelné nejen ve zdravotnictví,ale i 
v osvětové činnosti při prevenci otrav houbami.

Při získávání spolupracovníků pro mapování bylo 
zjištěno,že osobní dopis se žádostí o spolupráci je 
účinnější než obecni formulovaná výzva v odborném časopisů 
Z Olomouce bylo doposud rozesláno na 160 žádostí o spolu
práci^ botanického oddělení Slovenského národného muzea 
v Bratislavě více než 100 oběžníků s pokyny pro mapování.
V současné době je ústředně evidováno 70 spolupracovníků 
akce,kteří předávájí zprávy.Kromě toho celá řada dalších 
spolupracuje např. s Jihočeským muzeem v Českých Budějovi
cích^ Moravským muzeem v Brně, s Ústřední mykologickou 
poradnou při Čs.mykologické společnosti v Praze aj.

Údaje se vynášejí do map formou sílového mapování, 
jehož metodika je totožná se sílovým mapováním používaným 
pro připravovaný fytogeografický atlas ČSR. /Slavík 1971/. 
Pracovní podkladové mapy byly zhotoveny jednak pro celou 
republiku,jednak pro kraj Jihočeský a Jihomoravský, při 
zahájení mapovací akce v r. 1S79 byly v/mapovány lokality 
v Čechách a na Moravě pro 7 druhů r. Amanita,zařazených 
do I. etapy.

Velmi slibné výsledky přinesla cílevědomá práce při' 
mapování v Jihočeském kraji.Údaje o některých mapovaných 
druzích obsahuje práce Z.Kluzáka "Vybrané mykofloristické 
nálezy z jižních Čech"./Kluzák 1979/.V roce 1980 byla
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publikována práce J.Kubicky © Z.Kluzáka "Rožšíření jedová* 
tých muchomůrek ze skupiny Amanita phalloides v Jihočeském 
kraji"./Kubická et Kluzák 1980/.Práce obsahuje údaje a mapy 
rozšíření pro Amanite phalloides /Fr./ Link,Amanita pha* 
lloides var.alba a Amanita virosa /Fr./ Bertillon.Oba 
autoři v r. 1980 také referovali na celostátním semináři
0 mapování jedovatých hub v Jihočeském kraji./Kubička et 
Kluzák 1981/.Na tomto semináři bylo referováno: tako o 
práci žákyně ZŠ J.Kubičkové z Protivína,která vymapovala 
údaje o rozšíření muchomůrky zelené v okrese Písek./Kubíč
ková 1981/.Studentka gymnázia v Táboře M.Malá předložila
v r. 1981 v soutěží středoškolské mládeže "Natura semper 
viva" práci "Výskyt a mapování jedovatých hub v okrese 
Tábor"./Malá 1981/. Práce obsahuje údaje z literatury
1 údaje o vlastních sběřech a je doplněna mapami rozšíření 
jednotlivých druhů.Lokality jsou vyznačeny v kvadrantech 
základních čtverců.

Údaje o jedovatých druzích hub obsahují i práce 
kolektivu studentského vědeckého kroužku při oddělení 
přírodopisu na pedagogické fakultě UP v Olomouci,který 
se věnuje mykofloristice./Kolektiv 1981/.Poslední tii 
uváděné příklady ukazují jednu z možných cest,jíž lze 
podchytiti zájem mládeže o zkoumání přírody.

Přehled výsledků mapování jedovatých hub od r.1979 
do září 1981:
I.etapa-* počet získaných údajů:1 . Amanita citrina 4712 . Amanita gemmata 2063. Amanita muscaria 4534 . Amanita pantherina 329

'it

5. Amanita phalloides 6366. Amanita porphyria 365
T.Amanita regalis 1358.Cortinarius orellanus 13
9-Entoloma sinuatum 70

lO.Inocybe patouillardii 67
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ll.Nolanea věrna jq

12.Omphalotus olearius 68
13• Tricholoma pardalotum 31
II. etapa;
1. Amanita věrna n2 . Amanita virosa 90
3*Lepiota helveola _
4•Sarcosphaera crasse 43

III. etapa:
1. Boletus satanas 272 . Gyromitra esculenta 128
3. Cortinarius gentilis4 . Cortinarius limonius —5. Cortinarius orellanoides6. Cortinarius phoeniceus 1

a 2#

Celkový počet údajů: 3 222
Jsou uvedeny jen ty údaje,které jsou evidovány již 

úředně.Jejich počet není totožný s počtem nových lokalit. 
Řada údajů za rok I98I bude spolupracovníky zaslána až 
po ukončeni letošní sezóny.tfdaje určované a revidované 
specialisty nebyly zatím ústředně evidovány, a proto
chybějí např. počty u Lepiota helveola a u několika 
druhů pavučinců.

Dosavadní výsledky mapovací akce ukazují,že je 
mezi čs.mykology, a to profesionály i amatéry zájem
0 mykofloristiku.Dá se předpokládat,že se počet spolu
pracovníků bude každoročně zvyšovat,což se pak projeví
1 ve větším počtu získaných údajů.Vyhodnocení údajů 
v průběhu etap umožní cílevědomě prozkoumat oblasti, 
z nichž doposud chybějí údaje.
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MAPPING OF POISONOUS MUSHROOMS IN THE CSSR 
B.Hlůza

In the CSSR the mapping of 23 chosen poisonous 
fungal species started in 1979«The mopping was planned 
out into 3 stages.
I. stage: 1979 - 1983 /5 years/- 13 species
II. stage: 1979- 1985 /7 years/- 4 species
III. stage:1979 - /without time limit/ - 6 species.

Up to now 70 co-workers are centrally listed 
for the mapping campaignCritical and less common species 
are revised by specialists.From 1979 till September 1981, 
3,222 indications were obtained. This nuiaber,however, 
does not show the number of new localities.The mapping 
has been done in the way of net mapping.Starting the 
action,the working maps with the squared net were 
prepared for the ČSSR, the South-Czech county and 
the South-Moravian county.

» a very good experience was obtained during 
the mapping in the South-Czech county.Young people 
/students from different types of school/ took part 
in the research work.Hie data obtained during the mapping 
will help to precise a geographic distribution of poiso
nous species in the CSSR and the knowledge about their 
ecology and phenology.The results will have an applica
tion in the public health as well as in the fungal 
poisoning prevention.
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GRZYBY WYZSZE CENTRUM WARSZAWY
Prof.Dr.Alina Skirgiello,Zbigniew Domanski dr.
Uniwersytet Wsrszawski,Instytut Botaniki, 
A1.KkíkikwÍ!Sxxx í2® Ujazdowskie 4,00-478 Warszawa,
PLR

W ostatnich latach narasta problem zagrozenie 
zdrowia czlowieka w jego otoczeniu. W zwi§zku z tym 
wzroslo znaczenie badan nad swiatem roslin oraz

i
konicznoscia jego ochrony.Zwrocono duza uwage na 
sprawe zieleni miast.Jako nastepny krok rozpoczeto 
ostatnio badania roslin zarodnikovyw.Najwiecej prac 
na ten temat wykonali lichenologowie wskazujac na role 
porostów jako czulych wskazników stopnia zanieczyszczenia 
siedliska.Briologowie podatyli ich sladami.Mikologowie 
sa pod tym wzgledem berdzo opoznianij dotychczas brak 
jest pelnego opracowania mikoflory jakiegos duzego 
miasta.

Przedmiotem mikologicznych badaň wielkich 
aglomeracji miejskich staly sie w polsce trzy miasta: 
Krakow,miasto o sredniowieczym ukladzie urbanistycznym, 
gdzie grzybami zajmuje sie doc.dr.Wojewoda, Lodz,miasto 
stosunkowo mlode,zaledwie xxk dwustuletnie,ale o 
charakterze przemyslowym,gdzie gromadzi informacje 
dr.M.Lawrynowicz, oraz Warszawa,ktora jest objektem 
zainteresowania mojego a dr.Zbigniewa Domanskiego.

Przed stu laty Warszawa odznaczala sie nie- 
wielke powierschnia oraz gesta zabudowa.Byla ona 
obszarem poszukiwan grzybow przez neszych prekursorow 
badan chorologicznych,Blonskiego i Ghelchowskiego, 
którzy zanotowali wowczas wystepowanie w niej 467 
gatunkow grzybow wyzsych.

Ostatnia wojna prawie doszczétnie zniszczyla 
Warszawe.Odbudowano ja od podstaw,przestrzennie, 
uwzgledniajac nowe warunki zycia jej mieszkancow,
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poszerzajac ulice i wprowadzajac wiele zielen!.
Obszar dawnej zebudowy miejskiej stal sie obeenie 
centralna dzielnica stolicy, otoczona licznymi parkarai 
oraz duzymi pietami zadrzewien oraz zielencow.To 
wlasnie centrum stalo sie obszarem naszych obser- 
wacji.

Ocalone ze zniszczen wojennych staré drzewa, 
pokaleczone bombami,sa opanowywane przez pasozyt- 
nicze macromycetes,jak np.Fomes fomentarius/L.ex Fr*/
Kickx i Polyporus squamosus /Huds./ ex Tr*j 
P.floccipes Rostk. znaný u nas tylk* z 8ial#wiezy, 
pholiota squarrosa /Pers.ex Fr./ Kummer i Ph.destru- 
ens /Brond./Quel., pospolitá u nas Flanmulina 
velutipes/Curt*ex Fr,/ Sing,, Lyophyllum ulmarium 
/Bull.ex Fi*.-/ Kühn., Pleurotus columbinus Quel.i 
P.ostreatus /Jacq.ex Kummer/,ktory spowodowal w ciagu 
kilku lat wymarcie calej alei piipowe j, oraz tak 
pospolitý pasozyt lesný,jakim jest Armillariella 
mellea /Vahl.in Fl.Dan.ex Fr./Karst.

pniaki i lezace klody nieraz pokryte sa 
prawdziwymi "kozuchami" owocnikow Hirneola auricula- 
judae /Bull.ex St.-Am,/ Berk., Schizophyllum commune 
Fr.ex Fr., Nectria cinnabarina /Tode/Fr.Nie usuniete 
szczatki drzew opanowywane sa nie tylko przez 
wsZedzie pospolitý Coprinus disseminatus /Pers ex Fr./ 
S.F.Grey, ale rowniez pojawiajace sie naogól w lasach 
Xylosphaera hypoxylon /L,/ Dumort i Xylosphaera 
polymorpha /Perg.ex Merat/ Dumort.Ne trawnikach i 
na otwartych zielencach wyrastaja inni przedsta - 
wiciele rodzaju Coprinus,jak C.plicatilis /Curt. 
ex Fr./ Fr., C.atramentarius /Bull ex Fr./ Fr.,
C.comatus Favre,C.micaceus /Bull ex Fr./Fr.,
Agrocybe erebio /Fr./Kühn., psathyrella velutins /Pers.

* * ** i Í$SBM

' I

^ _________________________
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ex Fr./ Sing, oraz Laucoagaricua pudicus /Bull./, 
Marasmus oreades /Bolt ex Fr./ Fr. i M.rotula 
/Scop.ex Fr./Fr., a takze lakowo-lesne,Macrolepiota 
rhacodes /Scop.ex Fr./Sing i rzadka Lepiota acu
te squamosa /Weinm,/Kummer.

W okresie odtwarzania zieleni miejskiej 
wprowadzono na ulice wiele drzew lesnych, a na 
gruzowiska zwieziono duzo ziemi z okolic podmiej- 
skich.Prawdopodobnie dzieki ternu pojawila sie tarn 
grzyby preferujace srodowisko lesne,jak Laccaria 
laccata /Scop.ex Fr./Bk. et Br.,Camarophyllus niveus 
/Scop. ex Fr./Wünsche,Inocybe godeyi Gill, I.lacera 
/Fr./ Kummer, Stropharia aeruginosa /Curt.ex Fr*/
Quel., Lepista sórdida /Fr./ Sing., Lactarius 
necator /Bull.em.Pers.ex.Fr./Karst, i L.mitissimus 
Fr. oraz kilka gatunkow z rodzaju Russula.

Na ulicznych pasach zieleni znaleziono 
rowniez dwóch przedstawicieli Solétales /Boletus 
luriidus Schaeff. ex Fr. i Xerocomus chrysenteron 
/Fr./ Quel./,co jest bardzo malo ,kdyz przed 
pierwszawojna swiatowa stwierdzono wystepowanie a2 22 gatunkow.Gastreomycetes obecnie sa reprezentowane 
rowniez w skromniejszej liczbie: nie 23 gatunki,jak 
niegdys, a tylko piec: Scleroderma verrucosum Pers., 
Cyathus olla Bätsch ex Pers., Sphaerobolus stellatus 
Tode ex Pers., Mutinus caninus /Huds. ex Pers./ Fr.,i 
Phallus hadriani Vent, ex Pers.Ten ostatni-dotychczas 
nie notowany w Warszawie - w ciagu kilku lat 
rozprzestrzenil sie szybko w roznych dzielnicach 
miasta,

Sposrood nie notowanych jeszcze w stolicy 
Ascomycetes znajdywano tez Scutellinia scutellata L. 
ex Fr., Humaria hemisphaerica Fr. ex Wigg.,Morchella 
cónica Pers. i M.Eculenta Pers.ex St.-Am. oraz

' s
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Aleuria aurantla /Fr./ Fuckel. Ostatnio znalezione fez 
grzyb podziemnyHymenogaster vulgaris Tul., u stop 
starej lipy przy glownej ulicy.

Po porówneniu wszystkich naszych dotychczasowych 
obserwacji z wykazami z badan wczesniejszych mozna 
wyrazic opinie,ze obraz wspólczesnej mikoflory Warszawy 
bardzo rožni sie od dawniejszego.Mniej jest lesných 
pasozytow,gdyz drzewostan miejski jest coraz staranniej 
pielegnowany.Mniej jest gatunków mikoryzowych, a 
grzyby saprofityczne wyetepuja w innych zestawieniach. 
Przyczyhy tego upatrujeme w zmianach zachodzacych w 
glebie pod vplywem zasolenia,usuwania opadlých lisci 
i galezi,szybszego wysyhhania gleby wskutek regularnego 
stryzenia trcwnik<5w, zmiana mikroklimatu w wyniku luznej 
zabudowy ulic oraz opadu pylow i innych zanieczyszezen 
atmosféry miejskiej.Zapylenie powietrza w centrum 
Warszawy w 1971 roku przekroczylo dopuszczalna u nas 
nořme /250 ten/km2/.Netomiast zwraca uwage pojawienie 
sie szeregu gatunków nie notowanych w Warszewie, 
nieraz uwazanych za rzadkie w krajů.Fakt ten mozna 
wiazac równiez z ogronym ruchem ludnosci w okresie 
powo jennym. oraz licznymi pracami' urbanizacyjnymi i- 
w zwiazku z tym - wielkimi placami budowy bedacymi 
zródlem ogromnej ilosci ceglanowapiennego pylu.

V/yniki naszych obserwacji naogól pokrywaja sie 
z wynikami otrzymanymi przez dr.Lawrynowicz. Na 
obszarze tzw."pustýni porostowej",wyróznionej przez. 
lichenologów w Lodži,žebrala ona 72 /15%/ gatunki 
wszystkich grzybów stwierdzonych w tym miescie.
Sklad gatunkowy ich jest jednak nieco inny niz w 
Warszawie•Znalazla ona tylko 7 gatunków wielkoo- 
wocnikowych pasozytoow drzew,dosc duzo drzybow 
koprofilnych i málo typowo lesných.

Podsumowujac mozna stwierdzic,ze warunki
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miejskie powoduja zmniejszanie sie liczby gatunkow wielu 
grzybow pasozytniczych,a takze symbiotycznych,co 
staja sie m.in. przyczyna gorszego rozwoju drzewo- 
stanu miejskiego.Z powodu braku odpowiedniej wilgot- 
nosci w przyziemnej warstwie atmosfery wiele grzybow 
o malych owocnikach owocuje tylku u. pdstawy drzew. 
Niedostatek wlesciwego podloza oraz jego zasolenie 
stanowia glowny czynnik o-graniczajacy w miestach 
wystepowanie wielu gatunkow grzybow.

Przedstawione wyniki nalezy traktowac 
jeszcze jako wstepne,gdyz badania sa kontynuowane.

HIGHER FUNGI OF THE CENTRAL PART OF WARSAW 
A.Skirgiello

The author has investigated higher fungi of 
the central part of Warsaw where many green belts, 
lawns new afforestations and also two old parks may 
by found.She has compared her results with those 
obtained by Lawrynowicz,who studied the fungi of Lodz, 
an industrial city with old building which have remained 
until today. The loose structure of the city,large 
air circulation,the bringing in of soil from outside 
of Warsaw and the planting of many new trees has not 
only made possible the development of ubiquitious 
species and the dissemination of others,even rare 
ones, but also caused the introduction into the 
center of the town of forest mycorrhizal species.
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DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZATRUďGRZYBAMI 
Prof.dr.hab.Wanda Lasota
Instytut Badanijr Šrodowiska i ßioanalizy 
ul.Naturowicza 120 a, 90-145 Lodz,
PLR

Liczne przypadki zatruc grzybami w Polsce, a 
szczególnie zatruc Amanita phalloides konczace aie 
zejsciem smiertelnym sklonily do podjecia badan, 
których čelem bylo opracowanie systematycznego i 
možliwie szybkiego toku postepowania diagnostycznego.

Klinika zatruc Amanita phalloides oraz budowa 
chemiczna i dzialanie zwiazkow toksycznych sa znané, 
ale dotad nie jest ustalona wczesna i pewna diagnostyka 
zatruc tym grzybem.

Pierwszy okres zatrucia Amanita phalloides jest 
niespecyficzny i wspólny dla wszystkich zatruc 
grzybami.

Dia rozpoznawania zatrucia dysponuje sie 
obecnie metodami:1 . toksykologicznymi2 . biochemieznymi3. morfologieznymi

pierwszy rodzaj metod polega na wykrywaniu
w materiale biologicznym substaneji toksycznych 
muchomora sromotnikowego*W moozu,irwi i tkankach 
istnieje tak wiele substaneji interferujacych,ze 
interpretacja wyników uzyskanych za pomoce chromo- 
tografii cienkowarstswowej czy bibulowej jest trudná, 
Oprócz tego wyniki przychodza za pozno,poniewaz w 
wielu przypadkach analityk dysponuje materialem 
rozcienczonym,który nálezy zagescic,co wymaga ezesu.

Metody chromotografii cieczowej i radioi- 
mmunodyfuzji nie znalazly dotad powszechnego zastoso- 
wania chociazby ze wzgledu na brak tej aparatury.
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Druga grupa metod-to metody miochemiczne.
Sa najbardziej dostepne,choe o zatruciu wnioskujemy 
posrednio sledzac zachowanie sie niektóryeh wskazni- 
kow biochemieznychw pierwszym okresie zatrucia.

W Osrodku Ostrých Zatruc Instytutu Medycyny 
Pracy w lodzi stwierdzono,ze paramettami odrótniaja- 
cymi grupě zatrutych muchomorem sromotnikowym od 
grupy zatrutych innymi grzybami,w pierwszej dobie po 
spozyciu grzybów moga byé teoretyeznie želazo i 
acylaza aktywowana kobaltem,w drugiej dobie zatrucia 
takže aminohydrolaza guaniny,aminotransferazy alaninowa 
i asparaginianowa ořez wskaznik protrombinowy.

Trzecia grupa metod to metodáy morfologiezne 
polegajace na poszukiwaniu zarodników w tresci 
zoladkowej,popluczynach,kale czy resztach potraw, 
w celu identyfikacji gatunků,który wywolal zatrucie.

W swoim krotkim vystapieniu chcialabym omowic 
opracowana w Zakladzie Bromatologii wspolnie z 
Wojewódzka Staeja Sanitarno-Epidemiologiczna metode 
morfologiezna.

Nie jest to metoda nowa,poniewaz juz bardzo 
dawno okreslano przynaleznosc gatunkowa na podstewie 
zarodników.

Liczne badania materiálu biologieznego 
pochodzacego od osob zatrutych grzybami/ przebadano 
1247 prób/ wykazaly,ze wieksza wartosc diagnostyezna 
maja wymiociny zebrane w pierwszych godzinach wysta- 
pienia objawow zatrucia.Zawieraja one resztki pokarmowe 
w tym rowniez fragmenty grzybów i ich zarodniki.

W popluczynach pobraných w pierwszeh najdalej 
w drugiej dobie mozna rowniez znalezc zarodniki pod 
warunkiem,ze třese zoladkowa nie zostanie zbytnie 
rozcienzona.
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Obserwacje wykazaly, ze w identyfikaeji zatruc 
grzybami duza íple ulateiejaca to zadanie moga spelniae 
zabezpieczone resztki nie spoteytej potrawy*

Na podstawie otrzymanych wyników opracowano 
schémat analizy makroskopowej resztek nie spozytej 
potrawy oraz wymiocin.

Analiza makroskopowa polega niezaleznie od 
rodzaju materiálu na oddzieleniu czesci stalých od 
plynnéj za pomoce cedzenia przez šito lub gaze.W 
przypadku potrawy o duzej zawartosci tluszczu konieczne 
jest odtluszczenie materiálu za pomoca mieszaniny 
eteru etylowego i naftowego. Oddzielone owocniki lub 
ich fragmenty analizuje sie makroskopowo za pomoca 
lampy biokularnej oraz lampy analitycznej.Zwraca sie 
uwage na budowe hymenoforu,ksztalt blaszek,fluores~ 
cencje.Natomiast plynná czesc bada sie mikroskopowo 
na obecnosc zarodników.

Analize sporologiczna rozpoczeto od przygotowania 
kolekcji czystych zarodników,jako wzorców grzybów 
trujacych i jedelnych.Zarodniki dojrzalych owocników 
otrzymano za pomoca wysypu natomiast zarodniki owocników 
w róznymr stadium rozwoju za pomoca metody Ertmana.
W celu uzyskanie rzeczywistego obrazu umozliwiajacego 
identyfikaeje obecných w materiále biologicznym 
zarodników bádáno je w stanie naturalnym, nastepnie po 
dzialaniu tresčí zoladkowej, 10 % roztworu kwasu 
solnego z dodatkiem pepsyny oraz po gotowaniu w wodzie.

Dia lepszego zróznicowania zarodników zastoso- 
wano berwienie preparatów metodami prostými i zlozonymi 
stosowanymiw analizie mikroskopowej.Ustalono,ze 
barwienie zarodników metodami prostými jest málo 
kontrastowe.Dobře wyniki uzyskiwano stosujac zlozone 
metody barwienia«Stwierdzono,ze zarodniki rodzaju 
Amanita oraz Russula aeruginea berwione metoda
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Schaeíera - Pultona barwia sie na rózowo lub czerwono, 
przy czym barwa blon jest zawsze intensywniejsza.

Zarodniki o zabarwieniu žoltym lub zolto-bru- 
natnym pozostaly zolte,tylko blony wybarwialy sie na 
ezerwono,
Barwienie metoda Ziehl-Neelsena wykazalo,ze zarodniki 
Amanit% species i Russula eeruginea barwia sie na kolor 
niebieski, a blony na intensywnie niebiesko.Zarodniki 
Naematoloma fasciculare,Inocybe patouillardi,Gyromitra 
esculenta mialy barwe rózowa,fioletowa lub czerwono-fio - 
letowa o silnie wybarwionych blonach. Zarodniki 
Paxillus involutus,Macrolepiota procera & Boletus 
edulis bairwily sie na kolor blad-oniebieski, a blony 
ich pozostaly niewybarwione*

Przeprowadzono rowniez obserwacje zarodników 
w swietle spolaryztwanym oraz w swietle promieni UV 
z filtrem Wooda, Zaobserwoweno, ze endosporium i 
episporium niektorych zarodników fluoryzuja w swietle 
UV,wtedy w ciemnym pólu widzenia widoczny jest wyhazny 
ksztalt zarodnika.

Sposród badaných gatunkow zarodniki rodzaju 
Amanita,Russula aeruginea, Agaricus campestřis,Macro~ 
lepiota procera,Tricholoma flavovirens nie wykezywaly 
fluorescencji.

W celu uzyskania wyraznego obrazu zarodników, 
a szczególnie zarodników Amanita phalloides i odróznie- 
nia ich od innych elementów towarzyszacych zastosowano 
do obserwacji luminofory. po zbadaniu kilku, do badan 
wytypowano fluorogermanian magnezu.

Zarodniki ze wzgledu na swoja duza opornosc na 
dzialanie soku zoladkowego przechodza w stanie prawie 
nie zmienionym do kalu.Kal moze wiec byc równiez 
materiálem dla diagnostyki w zatruciach grzybowych. 
Analiza kalu polega na hydrolizie masy kalowej i na
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oddzieleniu zarodnikow, które w tyeh warunkach nie 
zatracaja cech diagnostycznych,

W celu potwierdzenia analizy sporologicznej 
bádáno material biologiezny od osob zatrutyeh za pomoca 
chromátografii cienkowrrstwowej opierajac sie na badaniach 
Wielanda i wspólprocowników.

Przeprowadzono analize chromatogreficzna za- 
geszczonego materiálu biologicznego 35 osob zatrutych 
muchomorem sromotnikowym.Bádáno mocz,wymiociny i 
dializaty ze sztucznej nerki.W 31 probach moezu 
stwierdzono obecnosc substaneji toksycznych.
I Uzyskane wyniki wskazuja,ze w przypadku zatrucia
muchomorem sromotnikowym substaneje toksyezne stwierdza 
sie przede wszystkim w moezu, a wiec jest to droga s 
wydalania tyeh zwiazków.

Wykrycie zarodników Amanita phalloides w tresci 
zoladkowej1popluczynach czy kale jest kryterium o 
zasadniezym dla klinicysty znaezeniu,Jest to aktualnie 
najwczesniejszy objaw diagnostyezny wskazujacy na 
zatrucie tym gatunkiem grzyba.

LABORATORY DIAGNOSTIC OF FUNGAL POISONING 
W.Lasota

The spore analysis for the diagnostic of fungal 
poisoning,particulary of Amanita phalloides,was 
elaborated.The diagnostic character of the spores for 
sixteen fungal species was described.Following procedures 
for better differentiation of the spores were applied; 

a/ dyeing of preparation by simple and complex methods 
b/ luminophores
c/ observation of the spores in polarized and UV light 

The distinctive characteristics of the Amanita phalloides 
spores from another components of stomach content/e.g. 
starch grains,fat drops,epithelium/which are present in the 
investigated biological material/e.g,stomach content, 
vomit/ were described.
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PROBLÉMY PROFILAKTYKI ZATHUC GRZYBAMI W POLSCE CENTRALNEJ 
Dr.Maria Lawrynowicz,Dr.Maria Kurzac i Dr.Kazimierz Mamos 
Instytut Biologii Srodowiskowe j Uniwersytetu Lodzkiego 
PL-90-23 7 LÓdz,ul. Banacha 12/16

Frančuski mákolog Heim /1963/ dzieli národy 
Europy na mikofilów i mikofobów. Do mikofilów zalicza 
Slowian i ich s^siadów.Polska na w dziedzinie zbierania 
i uzytkowania grzybow staro, i wciaz kwitnaca,-třadyc je, 
jokkolwiek inaczej žbieralo sie grzyby w przeszlosci, 
niz zbiera sie dzisiaj.Dotyczy to terenu zbierania, 
zapotrzebowania i form zbierania.
Teren.

Dawniej zb^eraŽLO grzyby tylko w poblizu miějsca 
zamieszkania, w terenie znaným od pokolen,ograniczajac 
sie do gatunków znaných i pewnych,potwierdzonych 
wieloletnim doswiadczeniem.Dzis wyjezdza sie na grzyby 
do odleglych lasów, na tereny nieznane, czesto przypadkowe, 
gdzie równiez i grzyby wystepuja, nieznane lub znané 
tylko z nazwy. W tych okolicznosciach czesto usiluje si$ 
dopasowywac spotykane grzyby do nazw znaných ze slyszenia. 
Zapotrzebowanie.

Dawniej zbierano grzyby na sprzedaz lub na 
wlasny uzytek, a tylko najbogatsi traktowali grzybobra- 
nie jako rodzaj rozrywki.Dzis,chociaz grzyby jako 
srodek' spozywczy nie stracily nic na znaczeniu,coraz 
bardziej uwiadacznia sie ich rola jako elementów atrak- 
cyjnosci ierenóv rekreacyjnych,samo grzybobranie 
stalo sie namiastka polowania,rodzajem jesiennego 
"hobby" znacznej szešci spoleczenstwa.
Formy zbierania.

Dawniej na grzyby wybierano si^ indywidualnie 
lub w grupách rodzinnych.Dzis formy te utrzymujq siq 
równiez,lecz od wielu juz lat rozwijaj^ si§ grzybobrania 
zbiorowe,masowe w postaci autokarowych wycieczek,



S v-

organizowanych przez zaklady pracy lub biura turystyczne.
W zestawieniu; dawniej a dzis, jedno pozostalo 

wspólne - zasadnicze zródlo wiadomosci o grzybach - 
- tradycja, przekazywanie wiedzy z pokolenia na poko- 
lenie.W przecietnej rodzinie najlepiej grzyby zna dziadek, 
potěra ajciec, sjm i wnuk.W ten sposób potok przeplywu 
wiedzy grzyboznawczej stáje sie coraz wezszy w kolejných 
pokoleniach.Nie przeciwdzialaja ternu zjawisku programy 
szkolne,gdyz traktuja one grzyby marginesowo,zwlaszcza 
w czesci praktycznej znejomosci.

Bedaca w obiegu wiedza tradycyjna nie zawsze 
daje sie zastosowac,gdyz sie do konkrétných terenów 
i wystepujacych tam lasow, a w nich tylko niektórych 
gatunków grzybów.Po wojnie, w wyniku migrecji ludnosci 
ze wschodu na záchod, poludnia na polnoc i odwrotnie, 
znaczna czesc spoleczenstwa zmienila niejsce zamieszkania, 
Na okreslonym zas terenie zmienia sie charakter lasow. 
Stosownie do gospodarki lesnej zwieksza sie areal lasow 
iglastych,kurcza sie lasy lisciaste.Odpowiednim przeobra- 
zeniom lega mikoflora /Lawrynowicz 1981/.

Wynikajace stád problémy daja sie przesledzic na 
przykladzie polski centrálněj,ktora odznacza sie 
stosunkowo mala lesistoscia /ok. 17 %/,a.le przy tym 
brakiem atrnkcyjnych krajobrazowo terenów wypoczynkowych. 
Dlatego saczególnie w dni wolne od prejcy,ludzie wybieraja: 
albo wyjerzd do odleglych,malo znaných lasow,albo 
penetruja pobliskie,zbierajac to,co jest pod reka.
Decyzja o wartosci grzyba podejmowena jest czesto 
intuicyjnie,pochopnie.Cechuja ja badz to przesadna 
ostroznosc,badz ryzykanctwo.W efekcie pomija sie wartoscio- 
we gatunki,nieznané, a zbiera szkodliwe dla zdrowia, 
gdyz wiedza tradycyjna przestaje dzialac w zmienionych 
warunkach przyródniczych i spolecznych. W domu brak 
dziadka lub babki,którzy mogliby zweryfikowaó przyniesiony
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plon grzybobrania.
Kilka przykladow nieaktualnosci wiedzy tradycyjnej, 

spotykanych na te.renie polski centrálněj.
Trufla-Tuber aestivum lub T.mezentericum.Jeszcze 

do dzis we wznawianej literaturze kulinarnej opiewane 
sa walory smekowe trufli.pr2ewija sie tež wzmianka
0 bialej trufli.Stosownie do wyobrazen o ksztalcie
1 rozmiarach tego grzyba przyjmuje sie za trufle tegoskór 
pospolitý - Scleroderraa citrinum,piestrdwke -Rhizopogon 
lub inne gatunki z Gasteromycetes.

Borowik szatanski - Boletus satanas - w Polsce 
centralnej nie zostal stwierdzony i trudno spodziewac 
sie jego wystepoxsnia,gdyz watpliwe jest,czy w ogóle 
w Polsce wystepuje.Tradycja jednak nakazuje niezwykla 
ostroznosc wobec jednego z borowikow.W tej sytuacji obawy 
kieruje sie do goryczaka zolciowego -Tylopilus felleus, 
w innych regionech do piaskowca kasztanowego - Gyroporus 
castaneus,lub piaskowca sinego - G.cyanescens.

Smardze - Morchella esculenta, M.conica,M.elata - 
slyna jako grzyby wiosenne o wybornym srnaku.W lasech 
Polski centrálněj,gdzie przewaza sosna - za smardze 
przyjmuje sie czesto tu wystepujaca piestrezenice 
kasztanowata - Gyromitra esculenta,k£ora przyrzadzana 
zgodnie ze sposobem podawanym dla smardzow, a wiec 
bez odlewania wody po zagotowaniu,powoduje corocznie 
pokazna lixzbe zatruc /Lisiewska i Szmid 1972/.

Do refleksji sklania barsdzo nabrzmialy w 
ostatnich lstech problém ,,olszdwki",krowiaka podwiniete- 
go - Paxillus involutus.Ludowa nazwa polská "olszdwka" 
wywodzi sie od olszy - Alnus.Z drzewem tym zwiazany jest 
Paxillus filamentosus - grzyb nieszkodliwy dlazdrowia 
/Moser 1978, Cetto 1974/»Jest to gatunek w Polsce dosč 
rzadki, pojawiajacy sie na terenach podmoklych,w dolinách 
rzek, a wiec w niejscach,gdzie rozwijalo sie naj- 
dawniejsze osadnictwo i gdzie,byé moze,narodzila sie 
tradycja jedzenia olszowki.Biorac pod uwage zmiane 
charakteru lasdw,a takže formy zbierania mozna przy-
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puszczacjže nazwa "olszowka" rozszerzona zostala 
na paxillus involutus - gatunek sákodliwy dla zdrowia 
/Laso ta 1965 > Hermann, Herrinann,Krei sel 1978/, zwiazany 
mikoryza przede wszytkim z sosna,bardzo pospolitý 
w lasach, a nawet pojawiajacy sie na trawnikach 
w miastach.Byc moze i w tym przypadku mamy do czynienia 
ze zle uzyta wiedza tredycyjha.

przed přofilaktyka zatruc grzybani w Polsce 
stoja trzy podstawowe zadania:
l*irykorzenienie nieaktualnych lub zgola blednych 

przekonan,majacych swe zródla w tradycji,2 . uzupelnienie luki w praktycznej wiedzy u przecietne- 
go zbieracza,3. szersze rozwiniecie fachowego poradnietwa o 
charakterze doraznym,interwencyjnym.

Jak mozna zauwazyc,dotychczasowe usilowania 
w profilaktyce zatruc grzybami ida w dwoch kierunkaeh:1 . zgodnie z haslém "poznaj grzyby trujace, a 

unikniesz zatrucia" - Nacisk jest tu polozony 
na grupě grzybow trujacych,których poznanie 
zmniejsza ryzyko zatrucia.Trzeba od rázu pod- 
kreslic,že nie wyklucza to zatrub,gdyz oslabia 
czujnosc wobec grzybow nieznanych,wsród ktorych 
moga znalezc sie dotad nieodkryte gatunki trujace.

2. zgodnie z haslém "Zbieraj tylko te grzyby,które 
dobrze znasz" - Ta droga jest bez wetpienia 
bezpieczniejsza,gdyz nakazuje pozostawienie
w spokoju wszystkich nieznanych gatunkow. 
npodstawowa znajomosc moze ograniczac sie nawet 
do dwoch lub trzech gatunkow.Lieczbe te trzeba 
stopniowo poszerzac droga praktycznej analizy 
cech botanicznych i zakresu ich zmiennosci u 
poszczególnych gatunkow.
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Do realizacji tego zadania skutecznie przyczynic 
sie möge;1 . kursy dlo amatorow grzybobran, a takže dla 

nauczycieli obraz osob zajmujacych sie handlem 
grzybani,2 . zajecia praktyczne z grzyboznawstwa w czasie 
obozów i kolonii letnich,3. czuwanie nad popularyzacja wiedzy grzyboznawcznj 
przez srodki nasowego przekazu,

4» wydawanie czasopisraa popularnego o grzybach.
Najskuteczniejszym bowiem sposobem zapobiegania 

zatruciom grzybami jest szerzenie wiedzy grzybo- 
znawczej w spoleczenstwie«
Literatura:
Getto B. 1574»Pilze nad der Natur.ArtimGrafische 

Saturnia,Trento,ss.625•
Hein R. 1963.Les champignons toxiques et halluci

nogènes.Paris.
Herrmann M., Hermann W.,Kreisel H. 1978.Giftpilze 

und Pilzvergiftungen.! ksiazce‘.Michael E.,
Henriig B.,Kreisel H.-.Handbuch für Pilzfreude.
VEB Gustav Fischer Verlag,Jena 1978,s.46-8 3. 

Lasota W.1970.Badania krowiaka podwinietego Paxillus 
involutus /Bätsch ex Fr./ Fr., w zviazku 

' z ocena przydatnosci tego grzyba do celów 
spozywczych. Farmacja Polska,nr 4,s.317-323. 

Lisiewska M., Sznid M.1979*Pr,zewodnik grzyboznawczy. 
Wyd.II. PWRiL,Warszawa.

Lawrynowicz M.19S1.0chrona grzybow i kultura grzybo
bran. LOP, Warszawa, ss. 88.

Moser M.1978.Die Röhrlinge und BlStterpilze. 4 Aufl.
Kleine Kryptogamenflora Bd. IIb/2.Gustav Fischer- 
Verlag, stutgart - New York,ss. 532.

-  54 -



SOME PROPHYLACTIC PROBLEMS OP MUSHROOM POISONING
IN CENTRAL POLAND
M.Lawrynowic z,M.Kurzac,K -Memos

Mushroom hunting for culinary and commercial 
purposes has been a favourite pastime in Poland 
since olden times.Recently,the big establishments 
and touring institutions have started organizing 
mushroom hunting excursions as a part of their 
recreation scheme.in the days free from work thousands 
of people go by touring coaches to the forests without 
any mycological schooling whatever.The authors point 
out the lack of elementary information about mushrooms 
with these persons.The home-acquired knowledge about 
mushrooms does not suffice in an unknown area.There 
arises a need to include mycology in the school 
programmes and to accomplish it as well during summer 
colonies and camps,when young people are on forest 
terrains.lt is also necessary to instruct mushroom 
hunting fanciers,and to publish a special periodical, 
popularizing mycological problems.

The authors indicate that only wide and 
intensive education of the whole society can cope 
with the existing necessities.
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OTRAVY Z HUB?PREVENCE A STATISTICKÉ PODCHYCENÍ 
V NĚMECKÁ DEMOKRATICKÉ REPUBLICE
Milá Hermann
Bezirks-Hygieneinspektion, Halle/Saale,
DDR

Zabránit otravám z hub jé hlavní snahou při 
osvětě o houbách,která je v Německé demokratické 
republice součástí preventivní zdravotní nehraný.
Osvěta a poradenství o houbách podléhají ministerstvu 
zdravotnictví.Přes 1000 spolupracovníků,z nichž většina 
koná tuto službu jako Čestnou funkci,varuje prostřednict
vím. řízené činnosti osvětové a poradenské před záměnou 
jedlých hub s jedovatými,poučování obyvatelstva sestává 
z houbařských kurzů,houbařských vycházek,přednášek 
s barevnými diapozitivy hub a poučných výstavek hub»
Houbařské poradenská služba je bezplatná.Denní tisk 
uveřejňuje objasňující příspěvky'a také rozhlas a 
televize podporují heubařskou osvětu.

N  • v f.
Otravy z hub podléhají povinnosti hlášení„Ke 

zjišťování druhu houby,která otravu způsobila,přibírá 
lékař znalce hub,nazývaného v NDR !'Pilzsachverstfindiger"« 
Makroskopické určení druhu houby,která způsobila otravu, 
se uskutečňujdotazováním pacienta a hodnocením 
zbytků plodaic případně zbytků po čištění hub.Mikrosko
pické šetření se provádí ze zbytků hub nebo obsahu 
žaludku případně střev.Všechny otravy z hub se podchy
cují a soudřecíují na ministerstvu zdravotnictví a 
každoročně zveřejňují časopise ’’Mykologisches 
Mitteilungsblatt".Otravy,končící smrtelně způsobují 
Muchonůrka zelená - Amanita phallcides/Fr./Link,/něm .
Grüner Knollenblätterpilz/ a Ucháč obecný Gyromitra 
esculeinta /Pers.ex Pers/ Fr* -/něm,Frühjahrslorchel./
Druhem,který vyvolává nejvíce otrav,je Muchomůrka tygro
vaná -.Amanita pantherina/DC»exFr*/Krombh.-./něm,Pantherpilz./
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MUSHROOM POISONINGS,THEIR PREVENTION AND STATISTICAL 
RECORDING IN THE GJD-R»
M.Herrmann

The prevention of mushroom poisonings is the 
main task of mushroom enlightening,which is part of 
the preventive health service.Both mushroom enlighte
ning and consultation are under contol of the public 
Health Administration.More than 1,000 members,most 
of them monsalariedjWarn of the confounding of edible 
with poisonous fungi by intended enlightening an 
instructing activities.The instruction of the people 
is realised by Bourses,excursions, color slide shows 
of mushrooms as well as by mushroom exhibitions. 
Mushroom consultation is free of charge.The daily press 
publishes articles.Moreover,there are TV and radio 
programmes to intensify these activities.Mushroom 
poisonings are subject to registration.To find out 
the specific mushroom the physician applies to the 
mushroom expert.The macroscopic definition takes place 
after questioning the patient as well as with the 
help of the remainders of the mushrooms and their 
cleanings "the microskopic one,however,with the help 
of the mushroom remainders or the intestinal and 
stomach <fontents.All mushroom poisonings are recorded 
at the Public Health Administration and moreover 
published annually by "Mykologisches Miiieilungsblatt" 
/Mycological information paper/.Fatal poisonings are 
caused by Amanita phalloides and Gyromitra esculenta. 
Amanita pantherina is the mushroom,which causes most 
attacks of illness.
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DOSUD MÁLO ZNÁMĚ JEDOVATÉ HOUBY 
Dr.Walter Herrmann 
Marthastrasse 27> 402 Halle/Saale 
DDR

Nejistota týkající se toxicity hub může mít 
tyto příčiny:
rozdíly v koncentraci toxinů v plodnicích téhož druhu, 
rozdílná citlivost lidí,kteří houbu požili,spornost 
správné identifikace a označení daného druhu a někdy 
rovněž problematická zprava.

Nepravé intoxikace /ty,které jsou způsobeny 
látkami,které nepatří k vlastní houbě/jsou rovněž 
poškození způsobená, pesticidy,ionty těžkých kovů a 
radioaktivními prvky.I malá dávka těžkého kovu přetrvá
vá dlouho v těle vzhledem ke špatné stravitelnosti 
chitinu ve stěnách houbových vláken,větší dávky jsou 
nelaznutelné v j '•' y  ; i - . exkrementech /Schellmann./

K vážnějším alergiím dochází v pěstírnách hlívy 
ústřičné.Ty jsou vyvolány vdechováním spor v době sběru 
plodnic /Lelly a Scmaus/.Rovněž spory některých dalších 
známých basidiomycetů vyvolávají letní astma./Hatfield./ 

Viernstein et al. nebyli schopni prokázat 
gyromitrin u Gyromitra fastigiata,zatímco prokázali 
malá množství u G.gigas.Vážná intoxikace vyvolaná 
houbou Cortinarius splendens byla zaznamenána ve Francii. 
Není však dosud průkaz toxinů u rodu Cortinarius /Moser./.

Nově zjištěný jedovatý druh Mccrolepiota venemata 
/zjistili Jacob a Bon/ je diskutabilní.Vážnější poško
zení byla vyvolána Oudemansiella /Collybia/platyphylla, 
Entoloma vernum,Russula sardonia, R.foetens a různými 
druhy rodu Tricholona.Thomas popisuje sérii intoxikací 
druhem Stropharie coronilla - vyvolávání syndromů 
obdobných psilocybinu.poblíž Potsdamu bylĵ  zaznamenány
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intoxikace vyvolávající halucinace apůsobené druhem 
Inocybe aeruginascens,Babos.

HITHERTO LITTLE KNOWN POISONOUS FUNGI 
V/. Hermann

Reasons for the uncertainty concerning the 
toxicity of mushrooms can be: dependence on the dose, 
fluctuations in the toxin concentration within the same 
species,diferent susceptibility for the persons eating 
the mushroom,problems of a proper identification and 
designation of the given species as well as an objectio
nable report.
Spurious intoxications /such are caused by substances not 
belonging to the mushroom itself are also damages by 
pesticides,heavy metal ions and radioactive elemnts.
Just a little portion of the heavy metal ions stays 
in the body because of the poor digestibility of the 
chitin in the mushroom hyphac. : the larger portion is 
to be found in the faeces /Schellmann/.
More soious allergies occurred in the cultivation rooms 
of Oyster cap fungus,caused by inhalation of its spores 
during the harvest/Lelly and Scmaus/.Spores of some 
wellknown basidio & tes, too, cause summer asthma when 
inhaled/Hatîield/. , *
Viernstein et al.were not able to prove gyromitrin in 
Gyromitra fastigiata,however,very small quantities in G. 
gigas.A serious intoxication by Cortinarius splendens 
is reported from France.There is no evidence of the 
toxins of Cortinarius yet /Moser/.
A new poisonous species of Hacrolepiota venemata was set 
UP Jacob and Bon, it is discutable,however.More serious 
damages were caused by Oudemansiella/Collybia/plotyphylla, 
Entoloma verum,Russula sardonia and R.foetens and various 
species of Tricholoma.Thomas reports on a serious intoxica
tion by Strophcria coronilla.There were psilocybine-lnke
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syndromes. Intoxications producing hallucinations were 
caused by Inocybe aeruginascens Babos near Potsdam*

/

* ■ - ^ i S I
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VÍ TRUSY JALO PROSTŘEDEK PŘt DIAGNÓZE OTRAV. HOUBAMI 
Dr.Peter Hübsch
Friedrich Schiller Universität Jena,Pilzkulturen- 
sammlung Freiherr vom Stein Allee 2, 53 Weimar, DDR
1. Sbírat houby je oblíbený koníček mnoha lidí 
v ČSSR a také v NDR«V obou státech je dobrá síí 
poraden,ale často lidé myslí,že znají nasbírané houby 
a požijí je bez předešlé kontroly.Přitom dojde přece 
tu a tam k otravě.
Pro lékaře je důležité vědět,jakou houbou byla otrava 
způsobena,aby mohl zahájit vhodné odvetné opatření. 
Přitom mykolog musí lékaři pomoci houbu nebo houby 
určit.Jen v nejřidších případech jsou ještě čerstvé 
houby k dispozici,aby jsme mohli určit původce otravy'. 
Nejvíce jsou k dispozici jen zbytky hub z obsahu 
v žaludku.V tom materiále se najdou nejvíc jen výtrusy 
jako podklad pro určování.
2. Které možnosti se nám naskýtají,abychom mohli 
určit jednu houbu na základě výtrusů ve vzorku?
Výtrusy hrají také v normálních případech důležitou 
roli při určování hub.Ale potom jsou jen jedním 
znakem,který naše určování potvrzuje.při otravách 
houbami výtrusy jsou ve většině případů jedinou oporou. 
Proto je dobrá znalost výtrusů velmi důležitá. Z toho 
důvodu jsme už před roky přistoupili k vypracování 
atlasu výtrusů.
Na diapozitivu vidíme stranu z tohoto atlasu.
Zabývejme se trochu se znaky výtrusů.
2.1. Které možnosti poskytují výtrusy pro určování 
hub?
21.1. Tvary výtrusů.
Tvary výtrusů jsou velmi mnohotvárné.Už pod mikroskopem 
při zvětšení 4i£)0x můžeme dobře pozorovat tvar výtrusu. 
Nejdůležitější tvary výtrusů jsou; 
kulovitý - Amanita
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eliptický - Amanita
vřetenovitý - Boletaceae'
nandlovitý - Inocybe
fazolovitý - Inocybe
hranatovýtrusý-Rhodophyllaceae 
hvězdovitý - Inocybe 2 .1 .2 .povrch výtrusů.

Pro pozorování povrchu výtrusů potřebujeme 
objektiv s- vysokou aperturou nebo fázový kontrast, 
abychom nepřehledli jemnou strukturu.
Podle povrchu buněčné stěny rozeznáváme; 
hladký _ Amanita,Agaricus
zrnitý - Melanoleuca
bradavčitý - Cortinarius
ježatý - Laccaria
síínatý — Russula,Lactarius
hřebenitý - Russula,Lactarius
rýhovaný - Clitopilus
2.1.3.Výtrusy podle tloušťky buněčné stěny.

Buněčné stěny výtrusů jsou u různých druhů 
rozdílně tlusté.Nejlépe můžeme nalézti takové výtrusy, 
ktere mají tlusté buněčné stěny.Obtíže dělají mnohé 
výtrusy s tenkými stěnami.Tyto výtrusy se snadno 
zamění s kapičkami tuku.jedna možnost k diferenciaci 
je,barvit je s bavlnou modří.
2.1.4«.Klíční poruš.

Jako další znak výtrusů existuje klíční poruš, 
jehož přítomnost nebo nepřítomnost pro určení může být 
velmi důležitá.Velikost i forma klíčního porusu má 
také velký význam.Klíční póry- najdeme při Coprinaceae, 
Strophariaceae a Agaricaceae.
Klíční poruš se nenachází při Amanitaceae,Russulaceae 
a Cortinariaceae.
Klíční póry jsou jen u výtru«sů s tlustými stěnami.
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2.1.5»Barva výtrusů.
V knihách pro určování hub najdeme také údaje 

o barvě výtrusů.Tento údaj se vztahuje na barvu vý- 
trusného prachu.O barvě výtrusů pod mikroskopem se 
najdou údaje jen zřídka.Výtrusy z. hub s bílfoým výtrusným 
prachem se jeví pod mikroskopem jako průsvitné.
Výtrusy z hub s černým výtrusným prachem se jeví pod 
mikroskopem tmavě olivově zelené.
Výtrusy z hub s hnědým výtrusným prachem se jeví pod 
mikroskopem žlutohnědé.
2.1.6.Velikost výtrusů.

Důležitá známka výtrusů,kterou lze využívat při 
určování hub je velikost výtrusů.0 velikosti výtrusů 
najdeme údaje skoro ve všech knihách o houbách.
V této souvislosti se musíme ptát,zdali výtrusy při 
průchodu zažívacím ústrojím nemění svou velikost.
Podle mého pozorování dochází ke změně jen v malém 
měřítku.Někdy můžeme pozorovat lehké nabobtnání výtrusů. 
Obtíž je v tom, že se nenajde dost výtrusů,které by 
možnou proměnlivost prokázaly.
3. Příklady. (

Chtěl bych nyní vyložit na dvou příkladech 
možnosti'diagnostiky pomocí výtrusů.
K nejtěžším otravám houbami náleží otravy způsobené 
muchomůrkou zelenou /Amanita phalloides/.Tyto otravy 
končí často smrtelně.Potom je třeba vyšetřit,která 
houba způsobila otrávu.Bohužel to u nás není vždy tak.
Po smrti pacienta je obyčejně těžké zjistit výtrusy.
Po prudkých a vytrvalých průjmen nemůžeme očekávat,že 
výtrusy jsou ještě ve střevě mrtvého.Máme-li štěstí, 
nalezneme v materiálu z pitvy výtrusy,určující rod 
jedovaté houby,která otravu způsobila.To můžeme ještě 
udělat s vysokou jistotou.Výtrusy rodu Amanita jsou
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průsvitné,kulovité až eliptické,hladké a tenkostěnné.
Ptáme se dále; je možné určit druh houby jenom na základě 
výtrusů?
Podívejme se na diapozitiv,kde jsou výtrusy různých 
druhů Amanit.Výtrusy jsou zobrazeny ve stejném měřítku. 
Vidíme,že kromě Amanita phalloides také Amanita porphyria, 
A.citrina a A*virosa mají kulovité a asi stejně veliké 
výtrusy.
Amanita citrina je jenom slabě jedovatá a symptomy se 
objevují už brzy po jídle.Smrtelné otravy nejsou známé. 
Také Amanita porphyria je jenom slabě jedovatá.
Proti tomu obsahuje A.virosa stejný jed jako A.phalloides. 
Při výskytu kulovitých výtrusů,které jsou průsvitné, 
a hladké a jejichž velikost byla určena na 8-10 iyn , 
se může s velkou jistotou počítat s tím, že to byla 
muchomůrka zelená,která způsobila otravu.
Druhý příklad:
Houba,o které bylo u nás v NDR v poslední době mnoho

Xřečí)je ualerina marginata.Od té doby,co ve Spojených 
Státech byl v této houbě prokázán amanitin, je věnováno 
této houbě mnoho pozornosti.Galerina marginata je

XXvelmi podobná Kue meromyces mutabilis,která je u nás 
velmi oblíbená.
Především jsme mohli houbaři řícijhouby z listnatých 
dřevin můžeme sbírat bez rozpaků,protože Galerina 
marginata je houba na jehličnatých stromech.Nedávno 
však bylo zjištěno,že i tato houba roste také na 
listnatých stromech.
Na naši poslední exkursi v Suh]n jsme ji našli 
dokonce spolu s opeňkou měnlivou na bukovém pařezu.
Už dříve jsem našel obě tyto houby na pařezu ze smrku.
Obě houby lze lehko rozpoznat pomocí výtrusů.Výtrusy 
z opeňky měnlivé jsou menší,hladké,s klíčním porusem.
Spory z čepičnatky jehličnaté jsou větší,bradavčité,bez 

x - = čepičatka jehličnatá xx- = opeňka měnlivá
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klíčního porusu. výtrusy obou hub můžeme rozpoznat 
i podle tvaru*Výtrusy z čepičnatky jehličnaté jsou 
mandlovíté, z opeňky měnlivé eliptické.
Dosud u nás v NDR otrava touto houbou nebyle popsána. 
Ovšem před dvěma ro£y jsme- měli ve Výmaru otravu 
houbami,kde je možné,že původcem byla Galerina margí
nate.Když je tato houba skutečně tak jedovatá,jako 
uvádí americký kolega»budeme muset této houbě věnovat 
v budoucnosti více pozornosti.
Minulý týýden jsme mohli vyšetřit otravu,která byla 
způsobena houbou G. margínate, .otrava se stala před 
několika týdny,onemocnělo 5 osob a my jsme nemohli 
zjistit houbu,která otravu způsobila.Sběratel byl muž 
s dobrými znalostmi hub a také často navštěvoval naší 
poradnu.Měli jsme především podezření na Lepista 
nebularis.Poslední týdny přišel ke mě houbař,který 
byl mezitím vyléčen.přinesl mi několik hub,které 
sbíral stále ve stejném lese,kde také nasbíral houby, 
které způsobily onu otravu.Mohl jsem určit tyto houby 
jednoznačně jako Galerina marginata.Z tohoto lesa 
ostatně pocházely i houby,které před dvěma roky vedly 
k vážné otravě.Tehdy se sbírali v domnění,že se jedná 
o opeňku měnlivou.

SPORES AS AN AUXILARY MEANS FOR THE DIAGNOSIS 
OF POISONINGS WITH TOADSTOOLS 
P.HÜbsch '

Spores of toadstools offer a row of characters 
useful for the determination.These characters are: 
form,surface»thickness of the spore wall,germ pore, 
colour and size.
It is the question,if we are able to determine a mushroom 
only using the characters of the spores. This can be
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necesary with poisonings by toadstools,when other 
sources for the determination are not available and 
spores are the only available material.

On two examples the possibilities of a determi
nation by means of spores are demonstrated.

One of the most dangerous poisonous toadstool 
is Amanita phalloides.lt can be recognized by its 
sound to elliptical,smooth,hyaline,and thin-walled 
spores.However,such spores we find also with A.citrina,
A.porphyria,A*virosa and others.With the exception 
of A.virosa,these species do not cause mortal poiso
nings. So we can be relatively sure,if we find such 
spores,that Amanita phalloides or A.virosa was the
author of the poisoning.

Since amanitin was detected in Galerina margi- 
nata,this fungus became very important on account of 
its resemblance withfe Kuehneromyces mutabilis.
In two cases we found both mushrooms together on
one stump,in the one case on picea in the other on Fagus.
In this year we had in the GDR the first poisoning
with Galerina marginata.The fungi were mistaken
for Kuehneromyces mutabilis.Both mushrooms are easily
to be distinguished by their spores.

...  ̂ f
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!
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LÉČENÍ OTRAV MUCHOmBbKOU ZELENOU 
MUDr.Jiří Heinrich,MUDr.Romulad Čuřík,
MUDr.Věra Dudová , RNDr. Marie Lichnovská 
Interní oddělení ZÚNZ Vítkovice,Zalužanského 15,
703 84 Ostrava - Vítkovice
Patologicko-anatonické oddělení KÚNZ Ostrava 
Syllabova 19, 703 86 Ostrava 3
Oddělení klinické biochemie ZÚNZ Vítkovice,Ostrava 
I«Úvod:

Dovolíme si uvést způsoby a výsledky léčení 
pacientů léčených na našem oddělení v létech 1963-1980 
pro otravu muchomůrkou zelenou.Terapeutický postup 
se v jednotlivých létech postupně doplňoval dle získa
ných literárních údajů,dle vlastních zkušeností a našich 
technických možností*
Během celého období jsme se snažili nalézt nejvhodnější

i
kombinaci laboratorních vyšetření,která by měla 
největší význam pro prognózu a způsob léčení.Z nich 
se jednalo např. o sledování hladiny fibrinogenu, 
cholinesterázy,glutamátde.hydrogenázy a dalších,které 
dle našich zkušeností mají jen doplňující význam a 
v dalším se o nich podrobněji nezmiňujeme.
II. Charakteristika souboru:

Od r.1963 do r. 1980 tj. za 17 let bylo 
ošetřeno na našem oddělení pro otravu muchomůrekou ze
lenou celkem 81 pacientů«Do souboru byli zařazeni 
pacienti, u kterých byla diagnóza potvrzena mykologem 
ze zbytku přinesených hub nebo průkazem spor v ža
ludečním nebo střevním obsahu. Sporné případy nebyly 
do souboru zařazeny.
Celkem jsme ošetřili 44 žen a 38 mužů v průměrném 
věku 32 let, s nejvyšším věkem 68 a nejnižším 3 roky.
Průměrně se objevovaly příznaky za 6-19 hodin, 
výjimečně u 7 osob se první příznaky objevily za méně
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než 5 hodin.V těchto případech šlo vždy o směs hub, 
kdy za první příznaky zřejmě nebyla zodpovědná mucho- 
můrka zelená.Všichni nemocní vyhledali lékařské 
ošetření do 24 hodin a na naše oddělení byli přijati 
v průměru za 41 hodin, nejpozději za 96 hodin po požití. 
Tento soubor dle terapeutického postupu lze rozdělit 
do 3 částí:
l.část - v létech 1963-1968, v tomto období šlo 
především o symptomatickou terapii a terapii jater- 
ního komatu.
V létech 1968-1976 k.této léčbě přistupuje aplikace 
kyseliny thioctové a přesnější korekce raetabolických 
změn.V obou obdobích jsme prováděli výplaehy žaludku 
a vysoká klyzrnata.
3*období odr. 1976 je podrobně popsáno níže.
Úmrtnost v prvém období byla 30%, ve 2.a 3*období 
12+18%.Vzhledem k tomu,že nelze přesně stanovit 
množství požitého jedu,je i úmrtnost v jednotlivých 
létech obtížně srovnatelná.
III.Léčebný postup:
1. První pomoc - tato zahrnuje výplach žaludku slanou 

vodou okyselenou octem a to nejméně 10 l,ale použí
váme 10-20 1, na závěr výplachu instilujeme 3-4 
lžíce aktivního uhlí/Ostakol SPOFA nebo Carbasorb/. 
Tento postup považujeme za povinný pro každého 
lékaře,který se setká i jen se susp.otravou tohoto 
typu a nedodržení hodnotíme jako vitiun artis.
Dále provádíme vysoká klyzmata slanou vodou 
okyselenou octem.Současně zahajujeme forsírovanou 
diur z i a ha našem pracovišti podáváme roztoky 
v následujícím pořadí:G 20% 500ml,G 10% 500ml,0 5% 
500ml,roztok EL 1/1 500ml a B roztok v osnotické 
diurese lOOOnl.Roztoky dle potřeby podáváme i po 
dobu několika dnů.Jak jsme opakovaně prokázali,
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takto prováděná osmotická diurezj sni po několika dnech 
nevede k závažnějším změnám v acidobasické rovnováze 
ani významněji nemění hladiny iontů v plazaě.

22Ihned navazujeme s vlastním léčením,které zahrnuje: 
a/ eliminaci toxické nálože 
b/ vytěsňování toxinů z vazby
c/ výživu nemocného a zajištění rovnováhy vnitřního 

prostředí.
Ad a/ Eliminace toxické nálože
- provádíme vysoká klysmata slanou vodou okyselenou 

octem /10 lžic 8% octa na lOOOml vody/ 4-6x denně 
a to ihned při přijetí pacienta bez ohledu na klinický 
stav.Klysmata provádíme nejméně 5 dnů,ale dle potře

by i více než 10 dnů,neboí jsme našli spory muchomůrky 
zelené ve střevním obsahu-výplachu i po 14 dnech, kdy po 
celou dobu byla prováděna očistná klysmata.Ve forsírované 
diurtze pokračujeme nejméně po dobu 48 hodin.Do 48 hodin 
indikujeme hemodialýzu,rovněž hemoperfúzi,kterou pro
vádíme vesměs ve spojení s hemodialýzou.U některých 
nemocných dle hladiny bilirubinu,ALT a klinického stavu, 
doplňujeme exsanguinační trasfúzí.Hemodialýzu provádíme 
v průměru 6-ti hodinovou,hemoperfúzi 4-5ti hodinovou při 
průtoku kryp 200 ml/min.Nebylo-li možno,např.u malých 
dětí,dosáhnout uvedeného průtoku,adekvátně jsme hemo
perfúzi prodlužovali.Hemodialýzy provádíme dialyzátorem 
RSP fy Travenol obvyklou dialýzační technikou.Hemoperfúzi 
provádíme patronami Haemocol a patronami Gambro adsorba 
300,u dětí Gambro adsorba l50.Při exsanguinační trans
fúzi provádíme výměnu 3000-8000 ml krve.
Tento aktivní přístup uvedenými technikami byl proveden 
na našem oddělení v létech 1376-1980 u 50% léčených.

I
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Ad b/Vytěsňování toxinů z vazby
-používáme krystalický penicilín v nitrožilní 
kapénkové infúzi.Podáváme 20-50 000 000 j»/24 hod,
Neomycin,který podáváme v dávce 500mg/24 hod.per os 
a v klyzmatech,nepoužíváme k vytěsnění toxinů,ale 
indikujeme jej v rámci léěby jaterní insuficience.
Ostatní doporučované medikamenty na našem oddělení 
nepoužíváme.

Ad C/Výživa nemocného a zajištění rovnováhy vnitřního 
prostředí
Pokud jsou pacienti schopni přijímat potravu per

✓

os,podáváme čistou glycidovou stravu s obsahem 
pentos a s minimálním množstvím fruktosy/stravu 
sladíme glukopurem a medem/.Dále podáváme pekařské 
droždí jako zdroj esenciálních aminokyselin a vita
minů skupiny B.Caj a minerální vody podáváme dle 
laboratorních kontrol.Od počátku pečlivě měříme 
příjem a výdej tekutin.Denně podáváme 1,5-2,5gr 
kyseliny askorbové,nejlépe ve formě Celaskon 
effervescens.
Při parenterální výživě hradíme kalorický příjem 
roztokem G 10%, G 20% a 10% a'»rb i tem«, Celkovou 
denní kalorickou dávku udržujeme mezi 12 500 - 
17 OOOkJ /3-4 000 kcal/. U dětí přepočítávámev  ̂ penergetickou potřebu na m tělesného povrchu.
U těchto stavů velmi pečlivě monitorujeme CŽT, 
osmolalitu séra,sérové hodnoty Na,K,Cl,Ca,glukosy 
a krevních plynů o to 5 2i3x denně,protože nemocní 
jsou mimo jiné ohroženi edénem plic a edémem mozku.
Měření CŽT považujeme za velmi důležité,protože 
převodněním pacienta se jeho prognóza podstatně 
zhoršuje.K měření používáme přímé kanylace véna 
subclavia, u malých dětí,kde je tato kanylace 
riskantní,provádíme preparaci véna cava cranialis.
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V kapénkových infuzích podáváme vitaminy skupiny B 
a vitamin C.Vitamín K podáváme v prvních dnech v průměrné 
dávce 40 rag/24 hod.Kyselinu thioctovou podáváme od 
prvního dne dle laboratorních Koodnot ALT až do maximální 
dávky 1000mg/24 hod., a u dětí až do dávky 600mg.
Podáváme dále Na glutamát, v těžkých případech 24mg/24 hod.,
k k-.rboxylazu 150ng/24 hod.
Při jaterním selháváni podáváme kortikoidy, u krvácivýcřh 
stavů podáváme transfúze plné krve,dle hladiny fibrino- 
genu podáváme fibrinogen i.v.Pokles trombocytů hradíme 
trombocytárním náplavem,výjimečně jsme podávali anti- 
hemofilní kryoprecipitát.
pokles tlaku při jaterním selhávání upravujeme aplikací 
popaminu v kapénkových infuzích.Aminokyseliny dodáváme 
ve formě roztoku Tutofusinu nebo Nutraminu.
Celý léčebný postup nutno přísně individualisovat a 
průběžně jej dle laboratorních hodnot a klinického 
stavu upravovat.
Jen jako typické případy si dovolíme uvést několik grafů:
Na 1. grafu je zachycen typický.průběh Bi a ALT u 

přeživších pacientů.
Na 2. grafu je zachycen typický průběh Bi a ALT u

zemřelých pac.Z grafu jasně vyplývá,že pro pro- 
gnoztr quad vitam je rozhodující hladina Bi a nikoliv
hladina ALT.

Na 3. grafu je zachycen průběh laboratorních hodnot
/Bi,ALT,trombo,Quickův čas/ u pac.,u kterých nebyly 
provedeny žádné extrak^rporalní techniky.

Na 4» grafu je zachycen průběh laboratorních hodnot 
u pacienta,který byl na naše odd.přivezen již 
v jaterním kómatu - 4» den od požití m.zelené.
Mimo jiné provedena 2x hemodialyza s hemoperfúzí 
a exsanguinační transfúze.Po 14-ti dnech byl pac. 
v dobrém klinickém stavu přeložen k doléčení na
dětské odd.
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Na 5* grafu je průběh laboratorních hodnot u 7 letého 
chlapce,který umírá na srdeční nedostatečnost 
s těžce prokrváceným myocardem při nezvládnu
telné hemorhagické diathese v jaterním komatu. 

Diskuse:
Na základě bohatých literárních zpráv a našich 

vlastních zkušeností z dřívějších let, můžeme doku
mentovat i rozborem této skupiny nemocných,že pro 
přežití nemocných je důležité jak množství požitého 
jedu,tak včasnost terapie, 
a/ Eliioinační techniky

První pomoc musí zahrnovat výplach žaludku a 
instilaci aktivního uhlí0 Tímto postupem se nám může 
podařit ihned v první fázi odstranit velké množství 
jedu.Nutnost řádného výplachu zdůrazňuje významný 
enterohepatální cyklus amanitinu.Vzhledem ke značnému 
vylučování jedu ledvinami je nutno ihned zahájit 
forsírovanou diurézu.Pro velký význam extrakorpo- 
rálních eliminačních technik doporučujeme urychlené 
přeložení na pracoviště,kde jsou proveditelné.Přes 
značnou účinnost forsírované ciurézy uchylujeme se 
k extrakorporálním technikám mimo jiné proto,protože 
amanitin je sice relativně nepříliš nefrotoxický, 
ale při forsírované diuréze je tubulůn nabízen ve 
větším množství a z.a druhé, protože amanitin má 
nižší glomerulární filtraci než kreatinin.Opakovanými 
vysokými klyzmety se pokoušíme odstranit jed ze střeva. 
Zároveň tímto způsobem odstraňujeme bakteriální nálož, 
která by mohla ' '. sehrát významnou
úlohu při odštěpování dusíku.
Možností k přerušení enterohepatální cirkulace 
je kontinuální odsávání duodenálního obsahu sondou, 
pokus o přerušení enterohepatální cirkulace by mohl 
mít značný význam., pro to že experimentálně bylo prokázáno,
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že do žluči játra vylučují 60% /O,6 setin/ inkorporo- 
vaného ananitinu.Pokud by byl přívod ananitinu do 
jater přerušen,jsou játra schopna tímto způsobem 
se jedu zcela zbavit.Toto bylo potvrzeno v pokusech 
na psech se žlučovou pištěli.
Volný amanitin/který ná molekulovou váhu 900 daltonů, 
dobře prochází do glomerulárního filtrátu,ale lépe 
dialyzační membránou.Amanitin se dialyzuje jen 3~4x 
pomaleji než ionty. Proto považujeme provádění 
extrckorporální heuodialýzy ihned v první fázi za 
indikované.Volný amanitin se velmi dobře vychytává 
na aktivní uhlí,vázaný se váže na aniontové pryskyřice, 
proto se k henoperfúzi hodí jako patrony s aktivním 
uhlím tak patrony s aniontovými pryskyřicemi.Na našem 
pracovišti jsme aniontové pryskyřice neměli k dispozici.
Při provádění hemoperfúze jsme neměli závažnější 
komplikace.Sledování tronbocytů,fibrinogenu a cholesterolu 
v průběhu léčení je zkresleno jednak použitím různých 
léčebných postupů /Exsanguinační transfúze,hemodialýza,heno- 
perfúze /, jednak tím, že u samotnýtrávy patologické 
zněny probíhají v růzrén rozsahu a konečně tím,že 
zejména u dětí nebylo nožné tyto hodnoty trvale nonito- 
rovat.Heparinisace byla prováděna dle obvyklého dialýzační- 
ho postupu.V dalších případech jsme však již použili 
metody minimální heparin:zace a heparin jsme aplikovali 
v kapénkové infúzi infúzní pumpou fy Braun.Považujeme 
tento způsob za výhodnější než regionální heparinizacá 
v tom,že pac, není nutno aplikovat protamin sulfát a 
množství heparinu je podstatně menší. Další z elimi- 
načních technik je exsanguinační transfúze,která je 
jednak schopna odstranit amanitin z plazmy a u jaterního 
selhání má zvyšovat přežití až o 28% /O,28 setin/. 
Hemodialýza nebyla v našem souboru nikdy indikována 
z titulu ledvinné nedostatečnosti,ale ne proto, že by



k ledvinné nedostatečnosti nedošlo,ale protože než 
vznikla indikace z titulu ledvinného selhání,byla prove
dena hemodialýza jako purifikační technika.Hemodiafiltrace 
byla prováděna pro převodnění nebe pro edém mozku.Dle 
literárních údajů ná však nit i tato dobrý efekt na 
vyloučení amatox inu.. Uvažujeme proto kombinovat dvouho
dinovou hernodir.fi 1 traci se čtyřhodinovou hemodialýzou. 
Plazaaforézr je dle literárních údajů vhodná,ale stále 
je zatížena značnými technickými problémy a špatnou 
dostupností,

b/K metodám vytěsňujícím asxanitin z vazby na buňku.
Účinek amatoxinu je vázán na proniknutí amanitinu do 
buněk a poškození buňky je tím závažnější,čím větší je 
proteosyntéza, jak je tonu n n p ř . u hepatocytů«
Ananitin lehce proniká i do buněk střevní sliznice, 
a to i při podání parenterálním po proniknutí dá buňky 
amanitin blokuje transkripci DÍJA na RNA,kde účinkuje ja
ko , specifický' inhibitor PNApolynerázy, z čehož rezultuje 
nekróza postižených buněk.Klinicky se snažíme využít 
některých látek,které brání vstupu amanitinu do buňky, 
nebo jej z sazby na buňku vytěsňují.přirozeně se vysky
tující antaman.i t chrání při podání do dvou minut po 
intoxikaci ve 100 %, pro časový faktor se nemůže kli
nicky použít.podobně je tomu s cytochromem C v dávce 
]_50 mg /kg. který byl yyzkoušen na myších. Rifampicin 
chrání pouze proti faloidinu a má značné vedlejší účinky.
Z ostatních antibiotik přichází v úvahu pouze penicilín, 
protože střep tornyein a neonycin jsou ve vysokých dávkách 
toxické. V případě přecitlivělosti na penicilín se 
doporučuje použití septrinu anebo fenylbutazonu.
Vlastní zkušenosti s těmito lélcy nemáme .Penicilín je 
nutno podávat v dávkách 30-p0 000 000 j./24 hod.Další 
preparát,který má obdobný účinek je Silymarin.Silymarin 
má blokovat jak primární absort ol,tak i enterohepatální
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cirkulaci anatoxinu u savců a navíc indukuje syntézu 
ribosonální PN/uVšeobecně je Silymarin dnes zařazován 
mezi hepctoprotektivní látky.
Vzniklé koagulační poruchy,jež vznikají především na 
podkladě porušené proteosyntézy, a u některých pac. 
snad na podkladě diseninované intraveskulární koagulace, 
byly řešeny podáváním trombocytárního náplavu fibrino- 
genu a antihenofilickeho kryoprecipitótu, 

c/Podpora regenerace jater.
Pokud se týká hepatoprotektivních léků,při

chází v úvahu Silymarin,Prednison, i sulín a růstový 
hormon. Stanoví me--l i účinnost Silymarinu jako jedna,je 
účin insulinu 2,1 a účin růstového hormonu 10,5« 
Nejúčinnější je však kombinace insulinu s růstovým hormo
nem. Insulin jsme pac. sice podávali, ale doporučenou 
dávku lj. na 1 hod jsme přesně nedodržovali.
Dále jsme podávali kyselinu thioctovou z teoretického 
předpokladu,že se účastní přenosu acetaldehydové 
skupiny thiaminpyrofosfátového komplexu na koenzym A. 
Podávaný natriům g l u tarnet se má uplatnit detoxikačním 
účinkem vazbou amoniaku za vzniku glutaminu« Kokarbo- 
xylaze,,použita jako koferment thiaminpyrof osf átového 
komplexu,Spor,který b je veden v literatuře o použití 
h jpariniT byl v našem souboru vyřazen nutností jeho 
použití pro extrakorporální techniku.
Závěr:

Stále trvající diskuse o nejvhodnějším způsobu 
léčení mají mino jiné i příčinu v tom,že vesměs nebyla 
známá dávka požitého jedu u jednotlivých pacientů a 
proto srovnání úmrtnosti mělo jen orientační charakter, 
Příznivě by tuto situaci mohlo ovlivnit rychlé stano
vení anatoxinu v moči a séru a to i kvantitativně 
radioinunoesejí, jak již bylo publikováno.
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TREATMENT OF THE AMANITA PHALLOÏDES INTOXICATION 
J. He inrich, R, Čuřík, V-Dudová, M.Lichnovskái

The results of the treatment ofA.phalloides intoxi
cation in 81 patiants treated in ZIÍZ-Vitkovice are 
reported-The mean age of the patients was 32 years 
/3~68 years/, the. mean time between the mushroom con
sumption and the beginning of the treatment was 41 
hours, maximum 96 hours.The group of patients is divided 
in three periods,according to the outline of the deve
lopment of our knowledge of the disease:
L.:1963-1968:evacuation of stomach and intestine and 

only symptomatic therapy and usualy infusions in 
liver coma werep performed«

I I •:1968-1976thigh doses of thioctic acid and more 
accurate correction of metabolic abnormities were 
introduced.

Il l .:1976-1980:the therapeutic methods are as follows: 
a/ elimination of the • toxic load : repeated

enemas with salt v/ater and vinegar, stomach irriga
tion with water and charcoal,forced diuresis,hemo
dialysis ,hemoperfusion in the first 48 hours.The cho- 
ledochus drainage in liver coma in one was unsuccessful, 

b/ delivery of toxins from the cell by means of high 
doses of penicilin /20-50 000,070 units a day/, 

c/ optimal nutrition of the patient and monitoring 
of the central venous pressure,acidobasis state, 
serum electrolytes and blood sugar, 

d/ thioctic acid /40ng on the first day and one increase 
the dose according to the serum ALT till the maximum 
1, OOOng a day/ applied in the carbohydrate solution. 
Silymarin therapy proved to be useful in the treat
ment of consecutive hepatic steatosis, 

e/ Early treatment of toxic cerebral oedema 
The mortality rate was 30% in the first period,12% and 
18% in the second and third period.Real evaluation of 
therapeutic results is not possible for many reasons,
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especially because urine Amanitin concentration 
cannot be assayed routinely»

MORF OLCGICKÉ ZMĚNY PŘI OTRAVĚ PAVUČINCEM V EXPERIMENTU 
MUDr.Ivan /Souška, CSc. ,MUDr. Ivan Procházka,
RNDr.PhMr,Karel Motyčka CSc.
Katedra pathologické anatomie a mikrobiologie FDL UK 
Studničkova 2, 123 00 Praha 2-Nové Město

Akutní selhání ledvin při otravách houbami 
se vyskytuje zejména u faloidních otrav v počátečních 
fázích otravy,kdy pozorujeme v morfologickém nálezu 
zněny zejména na proxinálnín tubulu.Postižení ledvin 
je však druhotné.ztrátou tekutin a elektrolytů při 
postižení jater a v sekčním materiálu pozorujeme na 
ledvinách dystrofické zněny,ze jména transportativní 
steatózu proxiraálního tubulu v počátečních stádiích 
intoxikace.

Přímé postižení ledvin u alimentárních otrav 
houbami prvně publikované Grzynalou,zaměřilo pozornost 
aykotoxikologů na jedovaté pavučince,přičemž počet 
toxických druhů se neustále zvětšuje,jak o tom refe
ruje nejnověji Kubická v přehledné studii,publikované 
v Čs.mykologii v r. 1980«
Chemickou strukturou toxických látek pavučinců se 
zabývali polští pracovníci Amtkowiak a Gessner,kteří 
izolovali z pavučince plyšového jemně krystalickou 
bezbarvou látku,tvořící 1,5 % hmotnosti celkové sušiny 
houby a jejíž LD-Q je 4,9 - 8,3 mg hmotnosti.Tento 
orellanin se rozkládá při 150°C s uvolňováním plynného 
kyslíku na žlutou ne toxickou substanci,kterou autoři 
nazvali orellin.Orellin a o ellanin jsou nerozpustné

-  82 -



v organických rozpustidlech a orellanin také v alka
lických tekutinách.Jeho chemickou strukturu označili 
autoři jako bis N~oxyd derivát 3,3Í 4,4ý-tetrahydroxy 
- 2 , 2 ^bipyridyl„V pitevním materiálu našeho oddělení 
se setkáváme zejména s otravami Amenitou phelloides, 
které byly zvláště v tomto roce velmi časté,ale přesto 
nelze zcela pominout ani možnost smrtelné otravy 
houbami s nefrotoxickým účinkem.Tuto skutečnost doklá
dá i námi publikovaný případ úmrtí dvouletého dítěte. 
Diagnózu otravy jedovatým pavučinceu jsme stanovili 
na podkladě klinického průběhu včetně dlouhé latence 
pří znaků,dále podle nálezu pitevního a zejména pro 
mikroskopický obraz postižení ledvin charakteru akutní 
nefrozy.Přínosem k řešení etiopatogeneze bylo vyšetření 
mykologické,protože ve střevě byly nalezeny bezidio- 
spory rodu Cortinarius.Současné postižení ledvin otce 
dítěte,dokladované jejich punkcí v pozdější fázi one
mocnění tuto diagnózu podpořilo.

Experimentální otravy pavučincen plyšovým1 - 
Cortinarius orellanus /Fr./Fr.- jsme prováděli na 
morčatech,i když to vyžadovalo podstatně větší množství 
požité houby nežli otravy na myších,u nichž byla apli
kace toxické látky obtížná.Projevy otravy jsme dosa
hovali přibližně 1 g homogenisovřné sušiny houby na lkg 
hmotnosti zvířete,přičemž jsme většinou mohli potvrd it 
v literatuře uváděné příznaky otravy.

Zjištěné nálezy z experimentů lze charakterizovat
takto:
1/ postižení proximálního tubulu bylo negzávažnější 
a projevovalo se v časných fázích otravy poklesem 
aktivity fosfatáz,peptidáz,esteréz i dehydrogenáz,přičemž 
aktivita glukuronidáz,hexosaminidáz i mcnosidáz byla 
zvýšená.V elektronoptickém obraze převládalo poškození 
mitochondrií a endoplasmatického retikula.Při dalším
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průběhu otravy byly raorfologické zněny na kanálcích
v běžném mikroskopickém barvení zcela evidentní, a to 
v podobě nekros,které mnohdy kalcifikovely.Nález byl 
doprovázen zánětlivou celulisací různého stupně.
2/ druhou skutečností,kterou jsme v experimentu 
zjistili,bylo nestejnoměrné postižení ledvin.V jednotli
vých částech ledviny se střídaly úseky zcela intaktní, 
a to i v histochenickém nálezu, s ložisky výrazně 
poškozenými.Vyšetření ledviny z jednoho místa ne
vystihovalo proto vždy obraz postižení.Stejný nález 
jako v experimentu jsme pozorovali i no ledvinách 
zemřelého dítěte.K příčině tohoto jevu se nelze jedno
značně vyjádřit.Nabízí se vysvětlení v nestejnoměrném 
prokrvení ledviny při šokovém stavu.Nález silně kontra
hovaných tepen v ledvinách by tento názor podporoval.
3/ třetím přínosem našich experimentů bylo podle našeho 
názoru diagnosticky významné zjištění přítomnosti 
válců ve stočených kanálcích ledviny v časnějších fázích 
otravy,to je asi po týdnu.Tyto válce vykazovaly modro
bílou fluorescenci v ultrafialovém světle,byly silně 
PAS positivní a v Massonově trichronovém barvení se 
barvily sytě červeně.po čtrnáctidenním průběhu otravy 
jsme tyto fluoreskující substance zjišťovali v menší 
míře přímo v tkáni ledviny.Zrnitou žlutohnědou fluo
rescenci, ne jnově ji též popisovanou Geraultem při 
experimentální otravě Cortinarius splendens,jsme rovněž 
pozorovali.Tato fluorescence svědčí pro přítomnost 
lipofuscinu,respektive skupiny hnědých pigmentů s li- 
pidní složkou a domníváme se,že není specifická a ne
svědčí pro poškození póze toxickými pavučinci.Byla 
rovněž přítomná i v ledvinách zemřelého dítěte.V delších 
experimentech jsme podávali exsikáty z nejrůznějších 
lokalit.při hodnocení výsledků v experimentech jsme se 
setkali s poměrně značnou variabilitou v odpovědi
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v porfologickén nálezu,trk jek to uvádí ve své práci 
Nieninen z Finské.-Tento autor ve svých posledních expe
rimentech s Cortinarius speciosissinus upozorňuje-* na 
individuální něnlivost v odpovědi na podanou houbu.
Zjišťuje,že asi 1/4 krys byla resistentní a u těch,kde 
byla patrna odpověd,byl rozsah poškození závislý na dávce.
V jeho sestavě převládaly u sanic zněny,které lze cha
rakterizovat jako tubulopatie s dystrofickyrai změnami 
na k a n á l c í c h  ledvin,zatímco u samců převládala na 
ledvinách zánětlivá exudace.U člověka není zatím nic 
znáno o individuální vnímavosti proti toxickým p r. vů
či ncůn, o níž Nieninen předpokládá,že vzniká no gene
tickém podkladě.

V této souvislosti není bez zajímavosti upozornit 
že v námi publikovaném případu zemřelého děvčete právě 
převládalo postižení kanálků bez zánětlivé celulisace, 
zatímco v punkci ledviny otce byly výrazné známky 
intersticiální nefritidy, i když tyto byly zjištěny
až v pozdějších fázích otravy.

V experimentu jsme variabilitu v odpovědi na 
otravu pavučincen pozorovali i v tom,z které lokality 
byla toxická houba-, použita.Přikladen lze považovat 
otravu pavučincen plyšovým dodaným z původní Grzyaalovy 
lokality,se zcela typickými projevy otravy.Je však 
zajímavé,že se nám podařilo zjistit v játrech expe
rimentálních zvířet změny obdobné jako v ledvinách,tj. 
kalcifikace jednotlivých hepatocytů, a to při otravě
pavučincen,který nám dodal I 'g.Kuthsn.

Ve snaze po komplexnějším, přístupu při zjišťová
ní formální pe.togeneze otravy jedovatými pavučině i jsme 
se zaměřili na otázku,zda se na projevech otravy nepodílí 
i složka pozdního typu imunitní reakce,tzv.tuberkulínoveho 
typu, imunitní rea.ktibilita, t j . schopnost vnímat antigen 
a tvořit proti němu protilátky probíhá v zásadě dvěma
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způsoby . první z nich je tvorb- volných - prccinibujících 
nebo neprecipitujících volných protilátek na podaný 
antigen.U jedovatých pavučinou nebýla prokázána 
antigenní schopnost tvořit protilátky tohoto typu. 
Vzhledem k tomu,,že se nárínepodařilo v dostupné litera
tuře zjistit,zda byla zjišťována existence pozdní proti - 
látkové odpovědi jako projevu o trávy,provedli jsme 
v tomto směru experiment, a to opět na morčatech.
K provedení pokusu nás vedlai ta skutečnost,že základním 
projeven této buničné protilótkové odpovědi je lokální 
způsob reakce,projevující se infiltrací tkáni raono- 
nukléárními leukocyty,což obojí vystupuje i v projevech 
otravy pavučiněem plyšovým,Navíc jsme brali v úvahu 
i značnou variabilitu projevů otravy v morfologickém 
nálezu.V prvé fázi experimentu jsme podali morčatům homo- 
geniz ovanou sušinu Cortinarius orellanusgi kterou jsme 
získali laskavostí Dr.Pouzara z Národního muzea a 
e pocházela z originální Grzymalovy lokality a jednak 
pavučinec,který nám v dodal Ing.Kuthan.Osmý den po 
podání pavučince byla morčata utracena a připraveno 
sérum.Morfologické změny na orgánech zvířat byly pro 
otravu typické.Získané sérum jsme aplikovali za účelem 
imunizace dvěma morčatům, a to 0,1 ml subkutálně do obou 
boků a za 3 dni tutéž dávku. Za 11 dní jsme podali 0,7ml 
séra do dutiny podbřišnicové a za 14 dní byl proveden 
pokus o vyvolání vlastní alergické reakce tuberkulínového 
typu podáním 0,1 ml eluátu zpavučinců intradermálně.
Kožní reakci jsme sledovali 14 dní a za celou dobu nebyl 
zjištěn pozitivní nález buničné odpovědi v místě vpichu 
toxické látky.Z experimentu jsme tedy mohli uzavřít,že 
se nám nepodařilo prokázat, že toxické látky Cortinarius 
orellanus Fr. jsou antigenně účinné a že by vyvolávaly 
pozdní,na buňky vázaný typ imunitní reakce. V dalších 
experimentech se chceme zaměřit na průkaz distribuce

-  86 -



toxických látek pavučinců v organismu ve snaze po bližším 
pochopení jejich účinku.

Závěrem chceme vzpomenout cenných rad zesnulého 
Dx”. Veselského, poděkovat Dr.Kubičkovi za zapůjčení prací 
citovaných autorů a Ing.Kuthsnovi a Dr.Pouzarovi za 
dodané toxické pavučince.
EXPERIMENTAL CHANGES CONNECTED WITH POISONING 
BY C ORTINARIUS ORELLANUS 
I.Bouška, I.procházka, K.Motyčka

Fungus poisoning by the species Cortinarius 
orellanus/Fr./Fr.- manifests itself by lessions of the 
kidneys.Variability of the response to the fungus 
poisoning was noted in the experiment performed in 
guinea-pigs.The possibility of the development 
of delayed type of immune response caused by the Corti
narius orellanus Fr. toxin was investigated in gumnea- 
pigs.Subcutaneous injections of the serum of intoxicated 
guinea-pigs were repeatedly administered to the other 
group of animals and following period of eleven days 
a single intraperitoneal injection of the same serum 
was given. Toxin eluate was administered intradermaly 
fourteen days later.There was no cell-mediated /tu
berculin type/ hypersensitivity reaction observed in the 
experiment with Cortinarius orellanus/Fr./ Fr.

i

v
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PŘEHLED BÍLÝCH FALOIDNÉH MUCHOM&REK , •MUDr.Jiří Kubíčka; Ing.Jan Kuthan
398 11 Protivín 202,* Gottwaldova 1127>708 00 Ostrava

- Porubá
, Nomenklerotické problémy kol bílých faloidních

muchomůrek jsou dlouho známé /C.Bas,M.Moser,1969/»
Jejich interpretace je proto značně rozdílná a ani 
taxonomieká stránka není bez problémů.NaÝíc skoro 
všechny muchomůrky mají albinotické rasy a je proto 
někdy obtížné je správně určovat.Jednou bývají pova
žovány za dobré druhy,jindy za variety či za formy.
Na tyto potíže jsme narazili při mapování jedovatých 
hub v Československu /Kubíčka et Kluzák,1980/.

U Mosera /I978/ je albín muchomůrky zelené 
označen jako Amanita phalloides var.věrna Bull. a 
muchomůrka jízlivá - Amanita virosa Bertillon- má zde 
jméno Amanita věrna /Bull.ex Er./pers. ex Vitt./Fries 
1821/.Je proto zřejmé,že k dokonalejšímu určení s taxo- 
nomickému zhodnocení musí být diferenciálně diagnosticky 
použity ještě další vlastnosti.

Trimbach -/1972/ použil jako dělítka -velikost a 
tvar výtrusů,sezónní výskyt taxonu a reakci pokožky 
klobouku na silné alkalie.Snažili jsme se tedy 
prostudovat tyto taxony nejen sběrem u nás,ale i v 
některých jižněji položených zemích. Rovněž jsme požádáli 
znalce evropských muchomůrek,C.Base z Leidenu o.vyšetře
ní některých nomenklatorických nejasností s tím, že 
považujeme za vhodné vyhradit pro albíny druhů hodnotj» 
variety a název alba.Výsledky studia holandského 
mykologa budou uveřejněny v české mykologii a zde si dovo
lujeme upozornit jen na některá data.

V terénu nacházíme velmi často odbarvené exempláře 
muchomůrky zelené,pro něž u nás navrhl F.Smotlacha 
název muchomůrka zbělaná.Jde o ztrátu labilního zeleného
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pigmentu,tedy ondruhotný jev,který patří do obrazu 
typu a který právě z. praktických důvodů je možno označit 
názvem muchomůrky zelené zbělené - Amanita phalloides f. 
dealbata.Občas však nalezneme i jedince m.zelené čistě 
bílé od samého počátku,tedy albinotické formy a jejich 
správné jméno udává C.Bes jako Amanita. phalloides /Fr./ 
Link.var.alba EiJ.Gilb,Nacházíme je bučí samostatně nebo 
mezi barevnými jedinci druhu v množství asi 5-15% 
populace.Výjimečné poměry zjistil v srpnu 1981 jihočeský 
botanik S.Kučera,který nedaleko Rojčína pod horou Klê t. 
nalezl v Quercetum roburis asi 150 jedinců čistě bílých 
a jen 20-25 exemplářů normálně vybarvených.

Dosud zjištěné chemické vlastnosti/až na 
nepřítomnost pigmentu/jsou u všech příslušníků komplexu 
Amanita phalloides stejné:dávájí s ligninem a kyselinou 
solnou pozitivní reakci modrozelenou,značící přítomnost 
smánitinu a nereagují barevně na silné alkalie.Rovněž 
mikroskopické vlastnosti výtrusů jsou shodné,Bas : ;• i.;;,:: 
nalezl u exemplářů z Holandska nelikosti7,5~9/-10/x6,0- 
—'7,5pm.Nutno dodat, že doba růstu m. zelené i jejich 
variet a forem spadá u nás do pozdního léta a časného 
podzimu,tedy od července do počátku října.
Rovněž v jihovýchodní Evropě,zejména v Bulharsku,Rumunsku 
a MaSarsku ji druhý z autorů běhen cest a pobytů v červnu 
v letech I97O až 1981 nikdy nezaznamenal.

Pokud jde o reakci ansnitinu s ligninem za pří
tomnosti kyseliny solné.byla tato objevenaW.Dilgerem 
/I949/ a publikovaná ToWielandem /1949,1978/.Je jí 
praktické provedení spočívá v získání kapky buněčné 
šíávy /u exsikátů po jejich nasáknutí vodou/,která 
se kápne na papír obsahující dřevnou drí/brusivo/ a 
nechá vy sušit.Po ovlhčení asi 25%ní kyselinou solnou 
se za přítomnosti amanitinů objeví do 5 minut zelenomodré 
zbarvení skvrny,jsou-li přítomny pouze stopy amanitinů,

.



vytvoří se kolem skvrny jen zelenomodrý proužek/halo/. 
Dřevaprostý papír a kvalitnější novinový papír není k 
provedení reakce vhodný,neboí neobsahuje dřevné brusivo 
a tedy k reakci nmtný lignin*

V nejjižnějších oblastech našeho státu rostou 
v listnatých lesích pravděpodobně ještě další bílé 
faloidni muchomůrky.První z nich má výtrusy delší než 
10fim a nemá positivní reakci na KOH.Domníváme se, že jde
0 muchomůrku jarní-Amanita věrna /Bull.ex Fr./Vitt., 
kterou nověji popsal Bertault/1980/ jako A.věrna var. 
věrna Bertault.Tento autor udává rozměry výtrusů 12,5- 14 x 6,75-7j5/-8.75/ pm.Bas,který sbíral tento druh 
společně s Bertaultem v Maroku a měl v rukoui i exempláře 
z jižní Francie udává tyto rozměry:10-12/-l4/x/6-/7-9pm. 
lídaj o výskytu "in vere" platí více pro období deštů v 
severní Africe,než pro střední Evropu.

Dále je pravděpodobný výskyt i druhého taxonu, 
který popsal Trimbach /I970./ a znovu jej uvádí /1972/ 
spolu s popisem A.věrna var.věrna ss„Bertault,zřejmě dle 
popisu Bertaulta /I965/ eventuelně dle osobního sdělení 
téhož.Jedná se zde o Amanita věrna var.decipiens Trimbach 
1970,tento taxon se vyskytuje časně zjara v okolí 
Tangeru v Marokuy v jižní Francii a zřejmě i v celé 
mediterranní a ponticko-pannonské oblasti.Bertault/1980/ 
znovu tento druh uvádí s popisem a pro velikost výtrusů 
udává rozměry 8>75'-10,5 x 7>25 - 7,5ůrajpřičemž zdůrazňuje
1 důležitý rozlišující znak,pozitivní zlatožlutou reakci 
na silné alkálie na povrchu klobouku.Bas uvádí k témuž 
druhu hodnoty velikosti výtrusů /8,5-/9 - 11 x 7 - 9pm. 
Druhý z autorů tohoto příspěvku sbíral tento taxon 
několikráte vždy počátkem Června v dubinách na bulharském 
pobřeží Černého moře a nejnověji v druhé dekádě r'června 
1980 u CSdtiltf v MaSarsku,rovněž' v teplé dubině. Veškeré 
sběry měly pozitivní reakci na alkalie na povrchu všech
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částí plodnice a pozitivní reakci na amanitiny.
Jde tedy rovněž o taxon prudce jedovatý,jako 

ostatní druhy komplexu,byla také popsána otrava z hub 
sbíraných v dubnu 1976 ha ostrově Korsika /Pelissier et 
al. l978/.Mykolog Astier,který určoval tento druh jako 
Amanita věrna, proměřil spory jednak ve vodě s výsledkem 
7,5 - 9/-10/ x 7 - 8 /-8,5/ yua, jednak v Melzerově 
tekutině 6,5 - 7/-10/ x 7-8 /8,5/ pm, vše pro 100 spor.
Dle Geraulta i tento druh obsahuje amanitiny,jak již 
bylo konstatováno.

Konečně Trimbach/1972/ popsal ještě další odrůdu 
muchomůrky jarní,kterou nazval A.věrna var. tarde Trimbach 
dle pozdního výskytu.Výtrusy měří pod 10 pm,roste na 
podzim a má negativní reakci na KOHyičímž se velmi blíží 
albínu m.zelené - A.phalloides var.alba.

Z druhů které reagují na silné alkalie zlatožlutě 
se u nás stále více nachází muchomůrka jízlivá-- Amanita 
virosa Bertilon.Reakce nastává nejen na pokožce klobouku, 
jak bývá častěji udáváno, ale na celém povrchu i na dužině 
houby v klobouku i ve třeni.Rovněž reakce s ligninem a kys. 
solnou na amanitiny je pczitivní.T§nto druh je dosti dobře 
charakterizován již makroskopicky tvarem klobouku, 
šupinatým třeněm se šupinami s vrcholem pbráceným ku 
klobouku a růstem v jehličnatých lesích.Spory bývají udávány 
jako kulovité,Bas je nalezl široce oválné rozměrů 8,5 - 10,5 
x 1f5 - 9,5 /-10/ pm. U našich exemplářů z borovin již
ních Čech jsme nyní naměřili ve vodě 10,4 - 11,5 - 
13,5x 9 - 9,5 /-13/ pm, v Melzerově tekutině u spor 
čerstvě vj^padaných z téhož exempláře 9,6 - 10,4/-12,2/ x 
x 0,7 - 9,6 /-lo,5/ yun.

Reakce na silný roztok KOH je patrná i na exsikátech 
a je proto nutné bílé muchomůrky faloidního typu 
dokladovat k revizím.Zatím také není rozhodnuto,zda dosud 
zjištěné rozdíly mez»i A.věrna var.decipiens a A.věrna var.

-  91 -



věrno nemohou mít hodnotu samostatného typu.
V diferenciální diagnose přicházejí v úvahu ještě 

dva taxony.Především albín muchomůrky citrónové - 
-Amanita citrina /Schaeff./ ex Roques var.alba E.J.Gilb. 
/tato správná kombinace je dle C.Base/která však má 
zřetelně odříznutou bázi třeně a pochopitelně negativní 
reakci jak na amanitiny,tak i s KOH.Katmanka bílá - 
-Amanita alba Gill,může mít někdy i opadavý prstenec,ale 
její baze třeně není zúženáy.ale velmi úzká,spory jsou 
neamyloidní,okraj klobouku zřetelně rýhovaný aj.
Amanita mairei Fooley,která je v teplejších krajích častá 
má vždy patrný šedostříbřitý barevný nádech.

Z uvedeného vyplývá,že ve střední Evropě je ještě 
řada problémů při rozpoznávání jednotlivých druhů bílých 
muchomůrek a že je nezbytné tyto dokladovat v herbářích. 
Stručný klíč bílých faloidních muchomůrek:
1. Reakce plodnic na silné alkalie je negativní..........2
laReakce plodnic na silné alkalie je pozitivní,

zlatožlutá..... . .3
2. Plodnice od mládí bílé,až na nedostatek pigmentu odpo

vídají v mikro- a makroznacích muchomůrce zelené......
Amanita phalloides/Fr./Link var.alba J.E.Gilb. 

2aPlodníce od mládí bílé,mající však spory přes lOpm
dlouhé a rosoucí v teplých polohách pod listnáči......

Amanita verna/Bull.ex Fr./Roques var.věrna
/sensu Bertault/

3.Spory skoro kulovité,třen v dospělosti šupinatý,vrcholy 
šupin směřují vzh-ůru.Roste v létě v jehlic.lesích
střední Evropy až do hor.................... .

Amanita virosa Bertillon
3aSpóry široce elipsoidní,obyčejně do lOpm,šupiny na 
třeni nejvýše jemné a přitisklé.Roste v teplých polohách
pod listnáči na jaře........... ........................

Amanita verna/Bull.ex Fr./Roques var.decipiens
Trimbach.
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-  92 -

■\



\ ' . ' 
Souhrn»

Při mapování komplexu Amanita phalloides v Českoslo- 
vensku vznikly některé problémy kolem taxonů bílé barvy, 
které nebylo možno s jistotou rozeznávat podle dosavadních 
klíčů.Byl proto požádán o pomoc C.Bas,evropský znalec 
rodu Amanita,který vymezil pojmy a správné názvy 
albína muchomůrky : zelené -
Amanita phalloides/Fr./Link.var. alba E.J.Gilbert, 
muchomůrky jarní - Amanita verna/Bull.ex Fr./Roques 
var.věrna Bertault i její odrůdy - Amanita verna/Bull.ex 
Fr./Roques var.decipiens Trimbach,Mimo uvedené taxony 
se v Československu vyskytuje ještě muchomůrka jízlivá - 
Amanita virosa Bertillon.

Použitím dalších pramenů a vlastním pozorováním 
byly doplněny některé poznatky k chemismu,rozšíření,ekolo
gii a fenologii některých z citovaných taxonů.Zlatožlutá 
reakce s KOH u A.virosa stejně jako i u A.věrna var. 
decipiens není pozitivní jen na pokožce klobouku/jak' 
bývá uváděno/,ale je možno ji pozorovat na všech částech 
plodnice.Zpomaleně pak přichází i na exsikátech.Amanita 
věrna v a r .decipiens byla zaznamenána v pannonsko-pontické 
oblasti,kde roste koncem května a v červnu ve světlých 
dubinách.

Veškeré bílé taxony rodu Amanita je nutno doklado
vat v herbářích s uvedením reakce na KOH,aby tak mohla 
být zjištěna variabilita a rozšíření jednotlivých druhů 
i nižších taxonů.
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A SURVEY OF WHITE PHALLOID AMANITA SPECIES 
J.Kubička,J.Kuthan

During distribution studies of the Amanita phalloides 
complex in Czechoslovakia some problems in the white
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coloured taxons have appeared,because identification 
by the help of existing keys was not possible.C.Bas,well 
known European specialist on the genus Amenito was 
asked for help and he statuted right names of the 
following taxons as Amanita phalloides/Fr./Link.var. 
alba E.J.Gilbert for the albinotic Death Cup Mushroom; 
^anita verna/Bull.ex Fr./Roques van.verna Bertault 
and Amanita verna/Bull.ex.Fr./Roques var.decipiens 
Trimbach for the Spring Amanita and its variety.In^ 
Czechoslovakia Amanita virosa Bertillon also occurs.
By the help of literature sources and on the basis of 
own observations of both the authors,some indications 
about chemical reactions,ecology,fenology c.nd distri 
button of the part of mentioned taxons were admitted.
The gold-yellow reaktion with KOH at Amanita virosa 
Bertillon /as the some at Amanita verna var.decipiens 
Trimbach/was found to be positive not only on the pileus 
surface /as it is usually indicated /but also on all 
parts of the fungus.The reaction appears on the dried 
material too,but in a more slow way.Amanita verna var. 
decipiens Trimbach was also found in the Pannonian and 
Pontic Area,where it occurs in the light oak woods at
the end of May and in June.

It seems therefore necessary to collect for herba
riua study all white coloured taxons of the genus Amanita 
/together with an indication about the KOH reaktion/, 
because the variability and distribution of the mentioned 
species and lower taxons could be of a great interest.

I
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JEDOVATÉ HOUBY PODLE PŘÍZNAK# OTRAV
Ing.jiří BaierjSpolana Neratovice,pracoviště Líbezníce 
ENDr.Marta Semerdžieva CSc.j Mikrobiologický ústav 
ČSAV, odd.experimentální mykologie,Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4-Krč.

Protoře příznaky otrav jednotlivými druhy jedo
vatých hub jsou značně rozdílné zajímá nás otázka:
"Kterých druhů makromjrcetů se máme vyvarovat a jaké 
potíže způsobují?"

0 této problematice bylo již lecos napsáno a 
přesto,že se poznatky o jedovatých látkách z hub 
postupně prohlubují,víme toho dosud stále málo.
0 publikacích československých autorů/Herink 1958,
Dudová et al.l973>Kubička et al.l980/bylo již hovořeno 
dříve,tj. v první den semináře "Organizace boje proti 
otravám houbami v ČSSR a Polsku".Podobně se v poslední 
době též v aykologické literatuře zahraničních autorů 
věnuje této otázce stále větší pozornost.Např.v němec
kém šestidílném souboru "Handbuch fůr Pilzfreude"/Mi
chael et al.,1978/, je v prním díle 3»vydání,přepraco
vaném prof. H.Kreislem z Greifswaldu /DDR/, 'věnována 
podrobná kapitola jedovatým houbám a otravám z hub, 
doplněna seznamem jednotlivých druhů.Je zde uvedeno 90 
druhů hub jedovatých, 44 druhů za syrová jedovatých«« a 
dalších 30 druhů podezřelých, z Evropy tedy celkem 
164 druhů makromycetů.Je dále nutno počítat s tím,že po 
ověření některých vzácných druhů a dalších druhů v syro
vém stavu,se uvedený počet bude zvětšovat.

Stručně si nyní řekněme o hlavních typech otrav 
houbami a podívejme se na některé druhy,které je způ
sobu jí.U jednotlivýh typů,způsobujících poškození různých 
orgánů lidského organizmu,jsou uvedeny doba latence, 
hlavní příznaky otravy,toxické látky,pokud jsou známy, 
případně mechanizmus jejich účinku,poskytnutí I.pomoci a 
původci otravy tj. jedovaté makromycety.

— — — — ^
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1. Otravy faloidnl a/parafaloidni/ - postihují převážně 
játra,jsou nejtěžší,mají vysoké procento 
úmrtnosti.

doba latence: 6 - 1 0 - 4 0  hodin,u těžkých případů 5 „-1 2.den smrt
příznaky: vytrvalé zvracení a průjmy/současně/až 48 

hodin,dehydratace,vyčerpání,po zdánlivém 
zlepšení může dojít ke žloutence,jaternímu 
komatu a smrti.

toxinyjl. Phallotoxiny /phalloin,phalloidin,phallolysin,
phallis-Ln,phallacidin,phallisa- 
cin/

jsou vázány endoplasmatickým rekikulem jater - 
nich buněk,zapříčiňují nadměrný nedostatek 
iontů draslíku,rozruší buňky jaterní,účinkují 
rychle

II. Amatoxiny /alfa-,beta-,gamma-amanitin aj./ 
útočí na jadérka jaterních buněk,vážou enzym 
nezbytný pro syntézu desoxy-ribonukleové 
kyseliny a tím znemožňují tvorbu bílkovin, 
účinkují pomaleji než phallotoxiny a jsou 
jedovatější /antitoxická látka je antamanid/ 

I,pomoc: - neprodleně přivolat lékaře,urychlená hospi
talizace a to na specializovaná pracoviště, 
/jednotky intenzivní jhéče/ 

původci: - především muchomůrka zelená a muchonůrky 
bílé, tedy
Amanita phalloides/Fr./Link - muchomůrka 

/Dia č.1,2/ zelená a její bílé variety,
dále

Amanita verna/Bull.ex Fr./Roques -muchomůrka
jarní

, . x -> / Amanita virosa/Fr ./Bertillon-m. jízlivá a dále / Dl o C o /
někteří zástupci jiných rodů jako např#

-  97 -



drobných bedel: Lepiota helveola Bres.s.L.-bedla
chřapáčová /načervenalá/ 

Lepiota brunneo-incarnata Chod.et.Mart-
b.hnědočervená

Galerina autumnalis/Peck/Smith et Singer 
Galerina badipes/Fr./Sing.-čepič atka

hnědonohá
/Dia č.4/ Galerina marginata/Batsch ex Fr./Kůhži -

č.jehličnatá
Galerina unicolor/Fr./Sing-čepič atka

jednobarevná
/Dia č 5/ Hypholoma fasciculare/Huds.ex Fr./Kumm.-

-žlutotřepenitka svazčitá
2 .Otravy g.yromitrinové - podobné otravám faloidním,

postihují rovněž především jaterní buňky, 
jsou též až' smrtelné 

doba latence; 6-10,vzácně až 24 hodin
příznaky; nevolnost,bolesti hlavy,zvracení, závratě,vedle 

úporného zvracení jen vzácně vodnaté průjmy, 
poruchy krevního oběhu,teplbůy,u těžkých 
případů žloutenka,koma,halucinace,křeče,3.-4* 
den smrt.Vyskytují se častěji po opakovaném 

• požití pokrmu v jarním období 
toxiny: nikoli kyselina helvellová,jak se dříve předpo

kládalo ,nýbrž gyromitrin,který je termolabilní , 
hydrolýzou však z něho vzniká vysoce toxický 
me thylhydraž in.
I sušené plodnice jsou jedovaté!
Gyromitrin a zejména methylhydrazin mají plíživý 
toxický účinek na jaterní buňky,blokují též 
enzymy odbourávající některé hormony mozkové.
Za specifického antagonistu gyromitrinu se po
važuje vitamin B 6.

I.pomoc;urychlená hospitalizace a to jako u faloidních 
otrav na specializovaná pracoviště

/
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původci; na jaře rostoucí ucháče
• Gyromitra ambigna/P.Karst/Harmója-ucháč 

obojetný/ve Finsku/
/dia Gyromitra esculenta/Pers.ex Pers./Fr.-ucháč
č.6/ obecný

Gyromitra fastigiata/Krombh. /Rehm.-úcháč 
svazeitý

/dia Gyromitra gigas/Krombh./Cooke-u.obrovský
č-7/ Gyromitra infula/Schaeff.ex Fr./Quel-ucháč

Čepcovitý.3«Otravy orellaninové - postihují ledviny
jsou též až smrtelné,byly prokázány nedávno

doba letence: 2 dny -akutní,až 17 dnů chronická forma
příznaky: žízeň a sucho v ústech,bolesti žaludku a 

zvracení,vylučování malého nnožství moče 
/nápadné/,primární zánětlivé poškození korové 
vrstvy ledvin,v těžkých případech uremie, 
smrt po 3 i více týdnech.

toxiny: - orellanin/je směsí asi 10 látek,zejména
grzymalinu,a-i b-benzoinu, 
cortinarinu aj./

- Jde o termolabilní .polypeptidy, které působí 
toxicky na buňky ledvin.Struktury a mecha
nizmus účinku dosud nebyly objasněny,působí 
snad obdobně jako phallotoxiny.

I.pomoc:- hospitalizace a to výhradně na specializova
ných pracovištích

původci;- některé pavuánce,zejména:
/č.8,9/ Cortinarius oréllanus Fr.-pavučinec plyšový 

Cortinarius orellanoides Henry-p.naplyšovělý 
Cortinarius speciosissimus/Ktihn et Ronagn./

- p.skvělý
Cortinarius limonius/Fr. ex Fr./-p.žlutocitronový 
Cortinarius gentilis/Fr./Fr.- p. příbuzný

i ' M
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Cortinarius splendens Henry-pavučinec překrásný 
Cortinarius cinnamomeus/L.ex Fr./Kumm.-p.skořicový 
Derraocybe cinnamomeolutea/Orton/Mos.-kožohlav 

skořicově žlutavý
Derraocybe phoenicea/Bull,ex Mre/Mos.-kožohlav 

hnědočervený
Cortinarius turmalis/Fr./ex Fr.-pevučinec 

podzimní
Cortinarius bolaris/Pers ex.Fr./Fr.-p.červeno- 

šupinný4 .Otravy rauskarinové- postihují systém nervový,mohou být
až smrtelné

doba latence:15-30 maximálně 60 minut 
příznaky: zčervenání,nevolnost,pocení,slinění,dušení, 

tlukot srdce,poruchy vidění/zúžení zornic/ 
jen nárazové zvracení nebo průjem 

toxiny;- muskarin/ve velmi malém množství obsažen též
v některých muchoraůrkách např.v Amenita 
muscaria - m.červené,ze které byl 
prvně izolován/ a jemu blízký muskaridin. 

Oba alkaloidy působí na zakončení nervových 
vláken a to zejména na parasympatikus,vyvolávájí 
účinky podobné acetylcholinu.
Omphalotus olearius-hlíva olivová-vyvolává 

„ podobné pří znaky,otrava je však způsobena jinou 
látkou než muskerinem.

I.pomoc; -vyhledat lékaře.
Účinným protijedem je atropin. 

původci;- většina vláknic a některé bílé strmělky,např. 
Inocybe godeyi Gill.-vláknice Godeyova 
Inocybe patouillardii Bres.-v.Patouillardova 

začervenalá
Inocybe sambucina /Fr./Quel - v.bezová 

/č.11/ Inocybe fastigiata/Schaeff.ex Fr./Quel-v.kuže
lovitá

Inocybe urobrina Bres.- vláknice umbrová
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/č.12/ Inocybe geophylla/Sów-.ex Fr./Kum«- vlákníce 
% zemní
Inocybe argillacea/PerSoex Fr*/Sing - v.bílá 
Inocybe lacera/Fr./Kuna,- v^plsíovitá 
Inocybe napipes J.Lange - v»tuřínonohá 
Clitocybe dealbata /Sow.ex Fr./Kumm.-strmělka 

yg odbarvená
č 14/ Olitocybe cerusata/Fr0/Kunni,-s .vosková

Clitocybe phyllophila/Fr./Kuiam«,-s*listomilnái 
Clitocybe diatrea/Fr-ex Fr./Kumm.-s»masová 
Clitocybe rivulosa/Pers.ex Fr ./Kurm-rs. po tučko vá 
Clitocybe ericetorum/Fr./Quel- s»pastvinná 
Mýcena pura/Pers,ex Fr */Kumm«»-helmo vka ředkvičková 

/Č.15/ Mýcena rosea/Bull.ex Sace „etD.C./~h.> růžová
Hebeloma fastibile/Fr./Kumm.-slzivka odporná 
Hebeloma crustuliniformě/Bull»ex St.Am./Quel-

-slzivka oprahlá
Hebeloma sinapizans/Paulet ex Fr./Gill.-s.ředkvič

ková
Ornphalotus olearius/DC.ex Fr»/Sing„-hlíva olivová 
Armillaria mellea/Vahl.ex Fr./Kumm.-václavka

obecná
5.Otravy psychotropní - postihují též hlavně nervový

systém
a/ jkotériové/mykoatropinové/-nejstarší houbové otravy 
b/ pantherinové v historii lidstva
c/ bufoteninové 

doba latence: 30-120 minut
příznakyjNevolnost,zvracení,vzrušenost,tlukot srdce, 

poruchy vidění/rozšíření zornic/ 
stavy podobné alkoholovému opojení,halucinace

toxiny:
a/kyselina iboténová,mykoatropin,acetylcholin muskarin, 
muscimol,muskazon
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b/ky s e1ina ib o té no v á,myko 8tro p in,muskarin 
c/bufotenin/ropuší jed/ pro člověka málo toxický, 

jiné indolové deriváty příbuzné s psychoaktivním 
serotoninem.

Psychotropní účinky se připisuji isoxazolovým derivátům, 
především kyselině iboténové.,
I.pomoc;vyvolat zvraceni

do nemocnice na výplach žaludku
původci;
/č,16/ a/Amanita nuscaria/L~ex Fr./Hook-nuchomůrka červená 
/č.17/ Amanita regaiis/Fr„/Michael- m. královská 
/č.18/ b/Amanita pantherina/DC ex Fr./Kronb.-m.tygrovaná 
/č.19/ c/Amanita citrina/Schaeff,/ex Roque citrónová 
/č.20/ Amanita porphyria/Alb«,et Schw.ex Fr./Schum«,-

rioporfyrová
d/ Halucinogenní /psychodisleptické/ 
doba latence;30-40 minut,doba trvání?4-5 hodin 
příznaky; těžké údy,dobrá nálada,halucinace zrakové, 

halucinace sluchové,nakonec únava, 
život ohrožen vzácně

toxiny;
d/ psilocybin,psilocin-baeocystin,norbaeocystin,

jde též o deriváty indolu s psychotropními účinky 
Náhojné otravy těmito druhy jsou u nás ojedinělé, 
původci;zejména tropické lysohlávky, z našich např.
/č.2l/ Psilocybe semilanceata/Fr. ex Secr./Kumm.-

- lysohlávka kopinatá 
/č.22/ Psilocybe mairei Sing.- l.Meierova

Psilocybe cyanescens Wakef.— 1„modravá 
Psllonybe serbica Moser et Horák ~10srbská 
dále někteří zástupci rodů Panaeolus—kropenatec, 
Conocybe -čepic atka,Psathyrella—křehutka 
a podle posledních zpráv/též Mýcena pura/Pers.ex.Fr./ 
Kurnn.- helmovka ředkvičková 
Panaeolus sphinctrinus/Fr./Quel-kropenatec 

zvcnkovitý a jiné.
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6 «Otravy gastro-intestinální -postihují převážně zažívací
ústrojí /žaludek,střeva/ 

jsou vzácně smrtelné
diagnóza v nemocnici často "Gastroenteritis” 

a/ způsobené jedovatými houbami,jejichž toxické látky 
většinou dosud nejsou známé, 
u kuřátek projímavá látka emodin 

doba latence/2 až 5 hodin
příznaky:brzy po požití hub zvracení nebo průjmy/podle 

toho,zda postižen žaludek nebo střeva/
I.pomoc; podpořit zvracení,dodat tekutiny/studený,nesle

zený čaj,minerální voda/
u těžších případů do nemocnice na výplach žaludku, 
případně hospitalizace

původci;široká peleta zástupců z různých rodů,zejména 
/č.23/ Tricholoma pardinun Her.et Kotl.-čirůvka tygrovaná 

a jiné čirůvky např.
/č.24/ Tricholoma sulphureum/Bull.ex Fr./Kumm.-č.sírová 

Tricholoma pessundátum/Fr./Quel-č.masitá 
Tricholoma focale/Fr./Ricken-č.límcová 

/č.25/ Tricholoma sejunetum/Sow.ex Fr./Quel-č.odlišná 
Tricholoma robustuia/Alb„et Schw„es Fr./Ricken-

- č. statná
/č.26/ Tricholoma saponaceum/Fr./Kuram.-č. mýdlová aj.,dále 
/č.27,8/Entoloma sinurtum/Pers.ex Fr./Kumm.-závojenka

olovová
/č.29/ Nolanea verna/Lund/Kotl„et Pouz„- zvonovka jarní 

Lactarius helvus/Fr./Fr.-ryzec hnědý a některé 
palčivé ryzce za syrová jako např„

/č.30/ Lactarius torminosus/Schaef.ex Fr./S.F.Gray-
- ryzec kravský

Lactarius necator/Bull„ex Fr./P,Karst-r.šeredný aj. 
některé palčivé holubinky jako 

/č.31/ Russula emetica/Scharff,ex Fr,/S„F.Gray-
-holubinka vrhavka

I



Russula sanguinea/Bull.ex St.Am./Fr.-holubinka krvavá 
/č.32/Russula foetens/Pers ex Fr./Fr.- h. smrdutá 

Collybia fusipes/Bull.ex Fr./Quel-penízovka 
vřetenonohá

/č.33/Agaricus xanthoderma Genev.- žampion zápasný
a nějčteré jiné žampiony např,

Agaricus meleagris J.Schaeff,-pečárka perličková 
Agaricus pacomyces Peck.
Agaricus phaeolepidotus/Moell./Moell.
Cho£romyces venosus/Fr./Th.Fries.-bělolanýž obecný 

/5.34/Scleroderma citrinum Pers.- pestřec obecný
Ramaria formosa/Pers.-ex Fr./Quel-kuřátka sličná 

a některá jiná kuřátka např*
Ramaria aurea/Schaeff.ex Fr./Quel-kuřátka zlatá 
Ramaria botrytis/Pers.ex Fr./-k.jarmůzová 
Ramaria flava/Schaeff.ex Fr./Quel- k.žlutá 
Ramaria mairei Donk- k. Maierove,

/č. 35/Amanita gemmata/Fr ./Gill.-rauchornůrka slámo žlutá 
Dále sem patří některé druhy hřibovitých,jejichž toxiny 
jsou termolabilní.Je to zejména syrový nebo nedovařený 
/č«36/Boletus satanas Lenz-hřib satan a další hřiby s čer

venými ústími jako
/Č.37/Boletus luridus Schaeff.ex Fr.-hřib koloděj 
/č.38/Boletus erythropus/Fr.exmFr./Secr.-hřib kovář a 

Boletus radicans pers.ex Fr.=P.a1bidus Roq.-hřib 
medotrpký

/č.39/Boletus rhodoxanthus/Kromb./Kallenb.-hřib nachový 
Boletus celbopus Fr.- hřib křísí; konečně i syrová 

/č .40/Armillarie.lla mellea/Vahl.ex Fr./Kumm.-václavka obecná, 
která je jinak vhodná k nakládání do octa.

/zprávy o nesnášenlivosti i po houbě upravené/
Někomu způsobuje potíže i 

Clitocybe nebularis/Batsch ex Fr./Kuřím.-strmělka
mlženka = Lepista nebuleris /Fr./Harmaja

I
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b/způsobené jedlými, yyšak zkaženými, zapařenými nebo 
sterými houbami

doba letence: 2 až 10 hodin
příznaky:zvraceni,někdy průjmy,případně obojí
I*pomoc: jako u gcstro-intestinálních otrav způsobených

jedovatými houbami.
při podezření,že mezi houbami byla muchomůrka 
zelená.urychlená hospitalizace.

7* Otravy koprinové - po. požití hub a alkoholu,
nejsou smrtelné

dobo letence;20,3^-60 minut po zapití houbového pokrmu
alkoholem

příznaky;zčervenání obličeje až šíje,tlukot srdce, 
dusnost.závratě,poruchy vidění,zvracení, 
bolesti břicha,průjmy vzácněji, 
psychické potíže:pocit strachu aj. 
opakují se po požití alkoholu až po 4 cíny

*L

toxiny:- coprin,který má účinky podobné disulfiramu
/antabus/,blokuje odbourávání alkoholu v lidském 
těle, v krvi se hromadí acetaldehyd,který vyvolá 
otravu,

I.pomoc*, vyloučit alkohol
v těžších případech vyhledat lékaře.
pomocným lékem je propranolol/Trimepranol SPOFA/
/Lincoff a Mitchel, 1977/«

původci;
/Č.4I/ Coprinus atramentarius/Bull.ex Fr./Loud.-

•-h.nojník inkoustový,
/č.42/ Coprinus micaceus/Bull.ex Fr./SIF.Gray - h.

třpytivý
/č.43/ Coprinus conatus/Můll. ex Fr./S.F,Gray-h.obecný 

Coprinus ronagnesianus Sing.-h.Romagnesiho 
Coprinus insignis Peck - h. význačný
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Nevolnost a zvracení po požití alkoholu mohou způsobit 
i některé další druhy hub,aniž by obsahovaly coprin,např. 

Tricholona flávovirens/Pers.ex.Fr./Lund- 
-čirůvka zelánka

Tricholona irinum/Bull.ex Fr./ Kumn.-č.kosatcová 
Boletus luridus Schaeff.ex Fr.- hřib koloděj 
Clitocybe clavipes/Pers.ex Fr./Kumm.-střmělka 

kyjonohá
Hebelona crustuliniforné/Bull.ex St.Am./Quel- 

-slzivka oprahlá
/č.44/ pholiota squarrosa/Batsch ex Fr./Kum.-šupinovka

kostrbatá
/Č.45/ Laetiporus sulphureus/Bull.ex Fr./Murill.-

-sírovec žlutooranžový 
i některé druhy smržů/Morchella sp./

Panaeolus papilinaceus/Bull.ex Fr./Quel- 
~kropenatec motýlovitý 

8»Reakce alergické způsobené houbami
u některých osob až sntelné 

,a/po_opakqvaném požití houbového pokrmu
doba letence:20ninut až 4 hodiny po požití 
příznaky: nevolnost,zimnice,teploty,bolesti břicha 

„ průjmy,svědění těla,v těžkých případech
žloutenka,červená noč,poruchy krev.oběhu,
/modré nehty/,kolaps ledvin,smrt. 

toxinyjhemolysiny a hemaglutininy,jejichž obsah v plodnici 
může být rozdílný dle lokality a ročního bbdobí, 
reagují s protilátkami červených krvinek/e^ythrocytů/, 
které nohou rozrušit»
Čechratka podvinutá obsahuje i další toxiny a to 
muskarin,acetylcholin a déle nejedovatý involutin.

I.pomoc;vyhledat lékaře,u těžkých případů hospitalizace 
na specializovaných pracovištích.
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původce:
/č „46/ Paxillus involut-us,/Batsch ex Fr.-čechratka

podvinutá,za syrová jedovatá,tepelně 
zpracovaná u řady lidí nevyvolává 
potíže,avšak po opakovaném požití 
někdy těžké alergie./alergie střevní, 
plicní,jiných sliznic/

V polsku byly popsány zdravotní potíže po opakovaném 
požití Suillus luteus/L.ex Fr./S.F.Gray-klouzák obecný,
Toxiny však nebyly analyzovány,
U nás J.Veselský popsal alergické projevy na kůži po 
požití žampionů®
b/ po kontaktu s výtrusy plodnic
doba latence:opakovaný déle trvající kontakt s houbou,

styk s pokožkou,vdechovaní/v pěstírnách při 
sběru plodnic apod./

pří znaky;záněty kůže,očních spojivek,průdušek,plic.
I,pomoc:vyhledat lékaře,změnit pracovní prostředí, 
původci; basidiospory,jiné výtrusy
/ěo47/ Pleurotus ostreatus/Jacq.et Fr./Kuma.-hlíva ústřičná
/č «48/ Lycoperdon perlstum - pýchavka obecná
/č«49/ a dále i výtrusy hlenky Fuligo septica Gmelin-

-slizovky tříšlové,vegetující ve skladech papíren,
V Polsku byly popsány též alergie dělníků, z provozu po
vdechování par Gyromitra esculenta/pers.-ex Pers/Fr.- 
/ěc50/ ~ ucháč obecný«

V, uvedeného vyplývá, že potíže po požití určitých 
druhů jedovatých hub,z nichž zde bylo uvedeno kolem 130, 
které rostou v lesích naší vlasti a známějších 50-bylo 
demonstrováno na diapozitivech,jsou nejrůznější povahy,tj, 
mohou postihovat'játra,ledviny,nervový systém,zažívací 
ústrojí apod, a různé intenzity/od lehké nevolnosti až 
po smrtelné nebezpečí/,Průběh otravy« závisí dále jednak 
na množství požitých hub,jednak na stavu plodnic/čerstvé,
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mladé nebo staré,zapařené,nedostatečně upravené,zkažené 
apod./ a dále pak na zdravotním stavu pacienta při 
poskytnutí lékařské ponoci/zejména doby od požití hub 
do zahájení léčby/.Obecně jsou více ohroženy děti, starší 
osoby £ lidé s nemocnými játry,ledvinami nebo srdcem.

Při každé otravě je důležité především zjistit: 
kdo,kdy a kde houby sbíral a za jaké druhy je pokládal, 
jak byly houby skladovány a jak byl připraven houbový 
pokrm,kolik a kým bylo požito houbového pokrmu a v jaké 
kombinaci,zda před jídlem,během jídla neto po jídle byl 
pit $lkohol/pivo,víno aj./,za jak dlouho po požití se 
objevily první potíže/doba latence/.Je žádoucí,pokud je 
to možné,ukázat lékaři zbytky hub nebo pokrmu,což může 
výrazně urychlit stanovení typu otravy a účinnost léčby. 
Většina otrav se projevuje na začátku nevolností,zvracením 
nebo průjmy a je žádoucí podporovat odstranění pokrmu ze 
zažívacího ústrojí a nahradit pacientovi ztrátu tekutin. 
Mnohdy je tato pomoc,na niž navazuje u těžších případů 
léčba lékařem,účinná.Avšak při oprávněném podezření na 
otravu smrtelně jedovatou houbou je nezbytně nutné především 
urychlit hospitalizaci a to na specializovaná pracoviště 
/oddělení intenzivní péče/ a tam ihned hlásit jaké množství 
jakých hub a v jakou dobu pacient požil.

» • *
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VEB Gustav Fischer Verlag,Jena,p.392 + 200obr.+ l4ltab.,
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Svrček M., Kubická J., Erhart M., a J.jPilzftthrer.Artia.

Praha p.296 /+4480/.1979.
Kubická J«, Erhart J.nM.:Jedovaté houby.Avicenum,Prahař 

1980.

POISONOUS MUSHROOMS ACCORDING TO THE SYMPTOMS OF 
POISONING
J.Baier and M.Semerdžieva

Some colour slides of fruit bodies of poisonous 
mushrooms that cause different types of poisoning ,are demon
strated. Among them they are species causing deadly poiso
ning of phalloidin type demaging especially liver,then 
also deadly poisoning of gyromitrin type demaging liver 
too,deadly poisoning of orellanin type demaging reins, 
the nuscarin type poisoning causing perspiration,psycho
tonic and psychodisleptic poisoning of psychotropic type 
that affect the psyche,gastro-intestinal poisonings affecting 
organs of digestion,the coprinus-type poisonings that 
accur when some fungi are taken together with an alcoholic 
beverage,and eventually the allergic disturbances of 
intestine,lungs and other moceous membranes.

The latence period,main symptoms,toxic substances 
/if they are known/,mechanism of its action,the first aid, 
the fungal species responsible for poisoning are Msted in 
individual types of poisoning.

Gastro-intestinal poisoning may be caused not only 
by poisonous fungi but also by the innocent ones that 
were overheated,rotten or superannuated.

The course of the poisoning depends not only on 
the amount of mushrooms that were taken and on the state 
of the mushroom dish but also on the health state of the 
patient and on the period in which the first aid was given.
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When the intoxication by a deadly poisonous fungus is 
suspected,the fast hospitalization of the patient on a 
special ward is necessary as well as the submission of 
debris of fruit bodies or the mushroom dish for micro
scopic examination*In other muschroora poisonings the food 
from the digestion organs should be removed with the 
replacement of the lost liquid? in more serious cases the 
aid of a physician is recommended.

V ' ' •

*
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Hypholoma su b v ir id e (B e rk .e t C u rt.)D en n is fq u t e ^ ^ e r v in ů s ( S c h a e ff !e x  Fr.)Kumm. A b ,d ,a ,uftwTT.mn WArROVYCm* ffllRANÍCH ÚČASTNlKI P a g ,d ,a , j  _ pintena h isD Íd u lu s(E r .e x  F r . ) G i l l .  F ag .d ^ a,i-ajstujsjj mjuwmj.»  gypocrea fu n g ic o la  a u c t. F .m argin ,d .a .  ch rysop haeus(Schaeff.ex F r .) Q u é l. F ag,.<rgWTHÍfiK BfiHBM EXKURSÍ 8. Z . a 9 .X .1981. + -£ocybe mix t i l  i s  ( B r i t z .) Sace. e a .H erin k  ťiuxeus cury
================— =— =------ -= terr,d,a, Pluteus nanús(Pers.ex ít.)Kujm. Fbg.d.a,

,, . . . ♦ Inocybe petiginosa(Fr.ex It.)Gill» ®̂rr> ’ ’ Pluteua umbrosus(Pers.ex Ft.)T*rma. Fag.d.a,1. B í 1 í (okres Frýdek-Místek).Beskydy Inonotus nodulosus(Fr.)Pil. Fag,d,a, Sn,mnim« bmmalis(Pere.)ex It. Fag.d.a,
— -------- — ---------------“  Hymenochaete mougeotii auct. ^,d,a p0í^orus ciliatus Fr. Eag.?a . )  S tá t .p ř ír o d .r e s e r v a c e  « S a la jk a "  na 1 3 2  sp ec. lsc ta o d e rM  L . t s i n i .  P o ria  s p . ,  d iv . w i M - t ř ’ * « « . d' JV rfWann hory"Mal^ C is tý " ,8 .X .1 9 8 1  p Kuehnwromyces m u ta b ilis (S c h a e ff.e x  F r . g Porphyrelius pseudoscaber(Secrt )S in g . t e r r .d ,_  _  _  _  “ ____ - T - T L ------ 1 ----------------  e t  Smith F e g ,d , P a a th v re lla  h y d ro p h illa C B u ll.e x  ř t .) R .H a ir eLaccaria amethystina(Bull.ex Mérat)Uurr. řsathyr.^ny v
Amanita umbrinolutea Secr. terr.,d, terr.d, 1CnnkB terr.d, Pseudcelitocybe beechidica Sing.et KntnanArmilariella mellea(Vahl.ex Fr.)Karst. Ab,d,a; Laccaria laccatatSwp.ex Fr.JCooka. wrr, , Fag.d.a, _  , „Armilariella obscura(Secr. )Romagn. Ab,d, lactarius blenius vFr.ex Ft. )Fr. ’ Pseudohydnum gelatlnosum(Er.)Karst.Ascocoryne sarcoides(Jacq.ex S.F.Gray)Grower Lactarius glaucescens Crossl. AAAA’terr, +Peilocybe mairei Sin$.(=P.copriniřacies(Roli.)' et Wilson Fag.d.a, Lactarius scrobiculatus(Scop.ex Tr.)*T. xarr, p0uz. ss.Herink) terr,d,a,
Baeo spora ayriadophylla (Peck) Sin g® Ab,d,a, \e p ar»Av terr Russula curtipes Peck +£>•*** aBondarzewianontana(Quél.)Sing. Ab,d, Lactarius subdulcis(Pers.ex Fr.)S.F. ay Russula cyanoxantha(Schaeff.ex Pr*jřr* terr,
Calocera cornea(ít. )Loud. Fag.d, . d, * .íp* ur *u Ab d a Russula řageticola(Melz.)ex Umd. terr.d,a,
Calocera viscosaíEt. )Er. Ab,d, Lantur castor̂ VepSr'̂  Jy (pa+ ib’d’a, Russula fellea Pr. isSer̂ ’terr dCalycella citrina(Hedw.ex Fr.)Boud. Fag.d.a, Lentinu a<it»aerexis ( A . & S . t e r r  d a! Russula ochroleuca(Pers.ex Fr.)Secr» terr, ,Clavulina cinereaíFr.)Schroet. terr.d,a, Leotia lubnca(Scop.lex S.F.Gray terr, , , Russula puellaris Fr. te1̂ '®’
Clitocybe fuligineipes Métr. terr.d,a, Iycoperdon perlatum «  Pere ^4g’d Russula turci^res. M d>®»Clitocybe lignatilis(Pers.ex Er.)Karst. Fag,d,a, Lycoperdon pyriforme Schaeff^ex er . g, i Russula viscid?’ Kudrna i6”  +n+niČlitocybula lacerata(Lasch.ex IT.)Métr. Ab,d,a, Marasmius alliaceus(Jacq.ex f**^*A!*5á ’ (ut R . a u r o p u r p m e a  primo notata) _Clitopilus hobsonii(Bk.et Br.)Qrton Ab,d,a, Merulius tremellosus Schrad.ex Pr. , » > Rustroemia macroepora(Peck)KanouBe in Wahlm.
Gcllvbia asexaaíEr. )Kumnu terr.d, liycena alcalina(Fr.ex Fr.)Kumm. a d,a,a, Fag.d.a, _ .+ Coprinus a tr a a e n ta r iu s (B u ll.e x  F r.)L o u d . t e r r .d ,a  Sycena ca p ilia r is(S ch u m . 1 ’ Schizophyllum  commune E r .e x  F r . FaS>d >Cystoderma amianthinumC Scop .ex F r . ) M a u b l.te r r .d ,a , ^ c e n a  crocata  (Schrad.ex I t  O M .  t e r r .d ,  a , so le n ia  ¿nomala a u c t. „  d „

' Cystoderma carcharias(Pers.ex Secr.)Maubl.terr.d,a líycena epipterygia(Scop.ex Fr. )S.F. ay , aterxeum murrayi(Berk.et ̂ ^t.)Burt.^Ab, , .
lasyscyphua ascoracoides auct. ?,a d, Stereum mirsutum(*illd.ex ft'.JS.F.Gray rag, ,Dasyscyphus virgineusíBatsch éx It.JS.F.Gray Fag, ifycena erubescens y.^ehn. rag,a,a, Stereum puruureum(Pers.ex PrOEr.uasyecyp u= ^  ¡fcrCena fcgetorum(Fr.)Gill. i « Stereum r um(Pere.ex Fr.)Fr. ?,d
Daedalea conftagosa(Bolt.ex Er.)Fr. Fag.d, Mýcena haematopoda(Pers.ex ít.)Kumm. Fa«. » > strophari ¡uamosaíPers.ex Ft.)C. 1» ’»i >
Datronia mollis(Somir--f.)Donk Fag,d,a, Mvcena laevigata(Lasch)Quél. Tapinella panuoides auct. é®»“Diatrype disciformis,dofm.ex Er.)Fr. Fag,d,a, Mýcena maculata P.Aarst. ad.q,«. Tramětes gibbosa(Pers.ex Pera.)řr. rag.a,Sntipellis fragilis (Fr.)Donk Fag.d.a, ^cena pearsoniana Dennis «  S^S* Jerr,d,̂ a, jrametes homehneli auet. .*“*»“1*»+ Batoloma nidorosum(Er. )Kumm. terr.d,a, lícena pelianthinê Fr. )fjaél. terr ■ . > gametes versicolor(L.ex Ft. JLloyil Fag,d,+ Qitoloma cetratumdt.)Mos. terr.d, Mýcena pterigena(Fr.)Kumm. Arthyrium alpe tr Iricholomopsis decora(It.)Sing. t ^ ’a’
Fomitopsis^inicoiaiSw.«x*Ft.)Karst. Ab.d, + Mýcena pura(Pers.ex It.)Kumm. 2!r̂ ’f’a’ Xylaria hypoxylon(L.ex Hook.)Grdv. Fag.d,+ SS S s :  tr is c o p a t F r f) k-^n? * * ± l ,  f f i S » -  )A .H .S m ítá , ’ Fag, b .  )iouka vpravo_od ce sty  k reserv aci ^d HS_ 4 sp .s .F .G r  4 T M :  ^  ^

Gymnopilus penetrans(Er.ex Ft.)Murr. ss.Lge.Herink vV.igg.eUtJ^Mre njaflocyb̂  sê ilanceata(Fr.ex SecrkJKumm, prat,
H^i cim^agellumXScopO^Pere. Ab’dja, Neobulgaria'purallt. )Petrak Pag,d,a,
Hirschioporus abietinus(Dicxks.ex It. )Donk Ab,d,a, Ctê halina grosulla(Pers. )Sing. Ab.u.a, -------------— -— -— — --—■̂aloscypha stevensonii auct. Ab,d,a, Oudemansiella mucida(Schrad.ex Fr.)v.Ho . T.nmaroA; + “ dr^y jedovaté
ISIS p^uw Jgitifc..« »•>£»&“ .? Va. Sí.-1riS‘ůS” ti“ l:

f- aass.'ssaEffiSiSJ**^iiiA- h . rlss:^ stsa.-Hygrophorus eburneus(Bull.ex Fr.)Fr. terr,d.a, Ab,a,d, n_fi+ _a louce,prato aim- alnetum%grophorus pustulatus(Pers.ex It.)Fr. terr̂ d,a, Pholiota adiposa(It.)Kumm. Ab’d’ ^  Imnrofilnf drub d-determin.HjTaenoscyphus serotinus (Pers.ex Fr.)Phill. Fag,d,a, pholiota lenta (Pers.ex Ft. )Sing. terr jd, cop P a-dokladován%aenoscyphus sp. foil,a, Pleurocybella porrigens(Pers.ex It.)Sing Jiné substráty vypsány
+ Hypholoroa fascieulare(Hud».ex Fr. )Kumm. ?,d, Ab,d,a,Hypholoma capnoidea(Fr. )Kumm. Ab,d,



(£)
HDTISKO-SOLMíb: (okr. Vsetín) 59 8pec. laccaria amet^etlna(Bull.ex Mérat)torr.eř&g,d, SmSoáSStaS serotinus auct^F^d,gx=EC======—  -- rr.r « ^  Laccaria proxima(Boud. )Pat. Hypholoma fasciculare(Buds.ex Ep7)Kamnua. )lesík Jižně od silnice u chaty "Carták". 2 Bp. Iactarius pxnicola Smotl. IsPin.d.a, pic d---------------------------------- **actarius glycioamus ss.Heuhorf sPic,Bet,d,a, +Tnoevh<* nrffiiíaéea auet tem* d a
Russula firmula J.Schff. sPin.d.a, Lactariue hysginus (S*.ex Pr. )Er.sPin,Bet,d,af +i£ocybe brŠnnea Quél.sslHeim tew,d,4,
Brer.pl»r» P U H I M «  ».)».«!.,4.« äSSä’.SÄ^l!« t . w S i u ,  E » h n . r o j , c j . a d t t  .

b. ) travnatý svah nad chatou “Car ták" vpr̂ .o od Mýcena epipterygia( Scop. ex Pr. )S.F.Gray S>ic,d laccaria íac§ata(Scop.ex Pr.)Cooke terr.d,jinačené turist.cesty k vrcholu hory Solán tečena pur a (Para. exPr. )amm. sPxc, d Lactarius pyrogalus (Bull. ex Fr.)Fr. Coryí,
Boviste aff.nigrescene Pers.ex pers. prâ ,2a spec ^  aerugi^^a’Lindbl. in Pr. sBet.d Iantinellu affeflabeliformis(Bolt.ex Pr.)Ito
cJ^phyllS Jrit£íS<p££.w prát, ^ l ^ i i ^ í n  Quél. sPiSlSje, *«Piota «riatata(i!et Lex Fr.)Bma. terr.d,H i W Ä r c Ä ' ”*' g a r ^ T Ä f Ä ê . ’’a' a tó ía & ,a -..Js íw 1
^grocybe cocciaea(Schaeff.ex rr.)Zamu prát, Rparoy p.RAJHOStUl (okr.Veetín) 8.X. 1981 5 spec. ¡̂ ¡¡̂ ’ůSSiSíSKi Fř. Ita!*®’1T&a,
%grocybe, eónioa(Scop.ex Pr. )Kumm. prat,d, ‘*== “ ~ “  “ “ Mýcena capillar is (Schuauex Pr. )Kumm. foil,%grocybe psittacina(Schaeff.ex Fr.)Wünsche Skanzen "Valašské muzeum v přírodě“-park řág.d.a,prat d.a ---------------------------------- Mýcena cinerella P.Karst. ?,d,a,Bygrocybe unguinosa(Pr.)Karst. prát,d,a, GEloeophyllum abietinum(Bull.ex Fr.)FTKarot. Mýcena epipterygiaíScop.ex R?.)S.F*Gray terr,
Laccaria laccata(Scop.ex Pr.)Cooke terr.d Ab,d,a. d, _ __ . -LeDtonia an. prat,a Cloeophyllum sepíarium(Wullf.ex Fr.)P.karst. Mýcena galopodá(Pers.ex Fr.)Kumm. terr.d,a,Mýcena aetites (řT.)Quél. prát,a,d Ab,d.a, Mýcena sanguinolenta(A.&S.ex Pr.)Kunmu terr,
Mýcena flavoalba(Fr.)Quél. terr.d,a, +Inocybe argillacea auckt. ?,d,a, d, . .♦Nolapea at (aff.infula ít.) prát,a, lícena vis co s a 1. Sehr. )R. Maire Pin,d,a, Mýcena speirea (Fr. ex Fř.JOill. Ac,d,a,+Nolanea etaurospora Bres. prát,a, (ad codicea P.etrobua) Hectria episphaeria auct. na pyrenonyc.,Fag
Panaeolus acuminatus(Schaeff.ex secr.)Quél. Trametes unicolor(Bull.ex Pr.)Cool Ae,d,a d,

80 prát da 83 ep +Psxillus involutus(Batech.ex Pr.)řr. Pie,d,a s s a l511*’ 1? %%:•♦Peiloeybe semilanceata(Pr.ex Secr.j Kumnu prát, a) gáat potoka "liazák" (mezi vrchy "Smr- Phallinus ^f. f̂eruginosuB(Schrad.ap.Gmel ex
Strophariá&áemiglobata(Batsch ex Er.)Quél. čins'' 'i"Cupel"‘  77_spec.___________  Pholiééa lenta(Pers.ex PrJsing. terr.d,a,u j s P-,a,., sgâ jSÄSES-g.5sis-*-Äi%.-»ärs« «ajrsAía5«i&*,3 ,. Kssa^asssacrb.»--.^ aas^^jsssw saj:

“ “ , ” ~ Clitocybe suávéolens(Schum.ex Pr.)Kumm. terr, Fluteus cervinua(Schaeff.ex’Pr.)Kumm. Bag.,+Amanita mnscaria(L.ex Pr.)ítook. 5Pin,Bet,d sFag+Pic,d.a, d.Bolbitius vitellinu8 (Pers.ex Pr.)Pr. copr,d, Clitocybe umbilicata(achrf.ex řř.)Sing. terr, Poráa sp. Acer,a,
Chalciporus piperatus(Bull.ex Pr.)Bat. ;Pin,d sPag,d,a,  ̂ Pouzaromycee aff.babingtonii(Blox.)Pil. terr,Clavulina cornea(Pr.)Schroet. Sier,d,a, Collybia (Pers. ex Pr.)Kumm. terr.sFag, d,
+Clitocybe er-beto rum Quél. SPic,d,a, confluens Psathyre'1 lá corrugia (Pers.ex Pr. )K.et M.+Clitoeybe phyllophila(Pr.)K\imm. 5Bet,d,a, Conocybe appendiculata auct. terr.d,a, terr
Collybia asema(Fr. )Kumm. Coprinxis sp.aff.lagopus Pr. terr.a, Psathvrella mélánthina{Fr.)K.&R. terr.a.d.Collybia butyracea(Bull.ex Pr.)Kumn.íPic,d,a, Crucibulum laeve(Huds.ex Relh.)Kambly detr.d, Pseudoclitocybe cyathiformis(Bull.ex Pr.)Sing.CoSítinarius anomalus(Ii*.ex řř. )Pr. íPic,Pin,d,a, Cyathicula coronata auct. Petasites alba,d,a terr d aCortinarius glaucopus(Schaeff.ex Pr.)Fr.sPic.d Cyphella lactea Bres. Petasites alba.d.a, +Psilocvbe řei Šing.(P.coprinifacies(Eoll.Dermocybe cinnamomeolutea(L.ex Pr.)Wuasche Cystoderma carcharias(Pers.ex Secr.)Maubl. srag, J Pcoz.es.Herink) terr,d,a,

Pic,&in,d,a, ' a,a Russula chloróides Kalehbs. ?,a,d.Dermocj erocea ss.Herinx f. d,a, Datronia mollis (Sommerf. )Donk í̂ g,d, * Russula ochroleuca(Pera. )ex Fr. sPic.d,Hygrocy. punice''Pr.)Kumm, prát,d,a, Heminyĉ na crispula(Quél. )Sing. Petasites alba, Russula palumbina Quél. T.d,®.Hygrophorus agat. smus(Pr.ex Seer.)Pr.sPiĉ d,a d,a. Schizophyllum commune Pr.ex Pr. Fag.d,Hygrophorus hypotheius(Pr.ex Pr. )Pr. áPin,d,a, Fomátopsis pinicola (Sw._ex Pr. )Karst. Pag,d, Sphaerobolus stellatus Tode es Pers. ?,d,a,Hygrophorus lucorum Kalchbr. sLar.d^, -tGalerina aarginataířr. )kuhn Pag,d,a, Stereum sanguinolentum (Alb.e* Schw. ex Pr.)r̂grophorua pustulatus(Pers.ex Pr. )Fr. SPic,d,a, Hemimyeena gracilis (Quél.)Sing. ?td,a, Pic.d,Hypholoma fasciculare(Huds.ex Fr.)Kumm. Pin,d Hetarobadidion annosus(Rr.)Bref. Pic,d,a,



(T )
Stereum rugosunCPers. ex Fr.)Fr. ?Pag,d,a,
Tapesia fusca auct. ?id,aiIrametes gibbosa(Pers. as Para• )Fr • Pag,c,
Trametes serialis (Er.)Pil«"rametes versicolorí I»ex Fr.)Uoyd Pag,a,Tubereularia vulgaris ars-t. Fag,d,Typhula erythropus Fr» řbll.Ac,a.a«
Syjhaa ep. fBllpie aTyronyces sp. £1C*?'Ustulina deusta(Fr.)Petrak £a6»d>Vuilleminia commedens auct. Feg,d,a,Xeroeomns badius {Fr.)Gill. t -"r.dja,Xylaria hypoxylonCL.ex HĎOk.)Grév. Pag,d,

b.) Údolí řeky Ostravice mezi Ostravicí a Šancemi -olšina na břehu řeky.louka na druhé straně 
státní silnice. £ spee^ ^ ̂

Alnicola malinoides auct._ Aln,d,a,Calocybe eonstrictaííř.)Kuhn. prát,a,a,Belbitius vitellinus(Pere.es Fr.)Fr. copr,d,a,*«ctariu8 obscuratus(Xiasch)Pr. sAln.d.a,Paaaeolus aeuminatus(Schff.ex Secr.JQuél» prát,d,a,
Panaeolus aff.guttulatus Bres. prát,d,a,

Doplněk legendy: SJve spojení na př.sFag) “ P®d , ,prát -  na louce tar- m o d ř í n —“arix Aln - olše.Alnue Pin-borovice-Pinus Bet - bříxáBetula Cor-líska-Corylus 
detr - detrit Ac - javor-Aeer

9.1ty. ***»■ ^
lokal.Rožnov 5 druhůlokal.Uazék-Ostr. 83 druhů
celkem ¿JJL agâ a

Poznámka : K doplnění jmen sbíraných druhů autory byly ________ použity běžné dostupné pramenyse jména práce M.Mosera: Basidiomycetes-fiohrlinge und BlStterpilze. Tam.kde nebyla o d p o v .litera» tatura po ruce,byly zkratky autorů vynechá-
Jtodle záznamů pořízenách MUDr.J.Kubičkou,MUDr.Josefem Herinkem, RNIk*. Martou Semer- džievovoUjCSc. a RNDr.Vladimírem Antonínem a vlastními zpracoval Ing. Jan Kuthan.Zpracovatel se předem omlouvá za drobné ne- %k dostatky .které se v časové tísni nepoda-
řieio opravit.


