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Heterogenita hubovej populácie dermatofytov

Zdenka Jesenská
Institut pře číalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov,
Bratislava

Sledovali sme rychlost rastu vegetativně,] hýfy makrokolónií dermatofytov na povrchu glukózo-peptónového agaru
počas exponenciálněj rastovej fáze a jej citlivosí na griseofulvín. Dokázali sne, že hubové populácie dermatofytov, izo
lované z patologických ložísk pacientov, možu byt heterogenně.
U lomena Epidermophyton floccosum 389 bola heterogenita makro
skopicky viditelná, u kmeňa Trichophyton rubrum 689 bola doká
zaná až po objektivněj analýze konečných výsledkov rychlosti
rastu kolonií na glukózo-peptónovom agare, u kmeňov Microsporum gypseum 775 a Trichophyton mentagrophytes var.granulosum
337 sa prejavila po zmene experimentálnych podmienok pod vplyvom selekčného tlaku. Každá zo získaných variant mala svoje
osobité vlastnosti, a to ako vo vzíahu k základnému prostrediu, tak aj v citlivosti voci griseofulvínu.
Heterogenita hubovej populácie nenóže byt technickou pře
kážkou pri experimentálnom výskume biologických vlastností
dermatofytov in vitro. Studium roznych variant móže prispieí
k objasneniu niektorych dosial neznámých faktorov v prejavoch
života keratinofilných hub. Akákolvek zdánlivo jednoduchá změ
na v morfologii alebo citlivosti hýfy odzrkadíuje zložité změ
ny v metabolisme buňky.
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Vznik virulenco podmíněný genetickou komplementací u dermatofytů

M.Hejtmánek a K* Lenhart
Katedra biologie lékařské fakulty University Palackého,
Olomouc

Autor shrnuje výsledky pokusů, které dokazují vznik vi
rulentního mycelia ve smíšených kulturách avirulentních mutantů dermatofyta Microsporum gypseum /Bodin/Guiart et Grigoraki
/stiporf»Nanrližzia incurvata Stockdale/ mechanismem genetické
komplementace *
Dvojice avirulentních, akonidiálních mutantů nesoucích
určitý biochemický signální znak /bio, ino* met/, vyžaduje ke
svému růstu biotin, inositol nebo methionih. Ve smíšené kultu
ře tvoří mycelium biochemicky a morfologicky komplementováného
fenotypu standardního kmene M. gypseum. Toto mycelium je viru
lentní, prototrofní a produkuje hojně konidie. Tento úkaz je
důsledkem genetické komplementace podmíněné heterokaryotickou
konstitucí virulentního mycelia.
Jaderná komponenta nesoucí markéry ino met se vyskytuje

os

u dvou studovaných heterokyryontů rostoucích na kompletním agarovém médiu v četnosti asi 1%. Jaderná komponenta s markérem
bio má Četnost asi 99%. Při růstu na půdě s keratinovým mate
riálem je četnost komponenty ino met signifikantně větší, ale
nepřesahuje 10%.
Avirulentní monokaryotičtí mutanti M.gypseum tvoří viru
lentní heterokaryotické mycelium ve sterilizovaných i v ne ste
rilizovaných vzorcích zemin s příměsí keratinového materiálu
/vlasy, srst, peří/. Virulentní heterokaryonti zde dobře ros
tou a šíří se převážně na keratinovém materiálu. Mutanti rostou
v zemině s keratinem slabě.
Výsledky ukazují, že ustavení virulentního genomu M.gyp
seum mechanizmem genetické komplementace může probíhat za při
rozených podmínek. Diskutuje se význam, těchto poznatků pro pří
rodní ohniska a pro etiopatogenezu mykotických nákaz.
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Vlastnosti diploidních kultur dermatofyta Microsporum
gypseum

Karol Lenhart
Katedra biologie lékařské fakulty University Palackého,

01omouc

Diploidní kultury byly izolovány jako rychleji rostoucí
sektory z heterokaryontů na minimálním mediu. Vyznačují se
standardní morfologií, růstovou rychlostí, produkcí spor a jsou
prototrofní. Obsahují ve svém gonomu všechny markéry přítomné
u obou mutantních haploidních komponent. Výskyt spontánních
mitotických a meiotických rekombinantů svědčí pro koexistenci
těchto markérů ve společném jádře. U diploidních kultur byla
zjištěna větší délka mikrokonidií a rovněž větší rozměr jádra.
Také askospóry z křížení diploid x haploid měly větší průměr
a plochu než askospóry z křížení haploid x haploid. Spontánní
mitotické segreganty se vyskytovaly s četností 10~^/ vztaženo
na populaci jednojaderných mikrokonidií/. Působení ultrafialo
vého záření na klíčící mikrokonidie diploidů zvýšilo frekvenci
mitotických segregantů.

*
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Sledovanio výskytu keratinofilpých hub v roznych hlukách pód

Chmel L. a Vláčilíková A.
Dcrmatovenerologická klinika lokárskej fakulty University
Komenského, Bratislava
Slodoval sa vplyv niektorých ekologických faktorov hlavně obsahu humusu a hťbky podneho profilu - na zastúpenie
keratinofilných hub v troch roznych pddách /luzná pbda karbo
nátová, černozem luzná karbonátová a karbonátová nivná p$da/.
PcJdné vzorky sa odoberali uprostřed rodných období, v
mesiacoch apríl, júl, október a január, zo 4 vrstiev podného
profilu /O - 10 cm, 10, 10,1 - 25 cm, 25,1 - 40 cm, 40,1 - 55
cm/. Metodou izolácie keratinofilných húb podlá Vanbreuseghema sa zistilo, že druhové zastúpenie keratinofilných húb je
odlišné nielen v jednotlivých podach , ale aj vo vrstvách pbdneho profilu tej istej pody. Najširšie spektrum druhov ako aj
najvyššie celkové zastúpenie keratinofilných húb je v pUde
s najvyšsim obsahom humusu. Maximum keratinofilných húb je
vo všetkých troch podach v povrchových vrstvách; s hlbkou ich
počet klesá. Vo vrstvách 0-10 cm a 10,1 - 25 cm sme najčastejsie zistili Ctenoxnyces serratus, Keratinomyces ajclloi, Microsporucugypseum, Chrysosporium spp., kým Dictyoarthrinopsis
kelleyi sme izolovali prevažne z hlbších vrstiev podneho pro
filu p 6d.
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Vztah chemické struktury a antimykotického účinku ve skupině
pyrimidinů

A.Čapek , A. Šimek , Z.Buděšínský
Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Praha

I když nelze pochybovat o tom, že účinnost chemické lát
ky na biologický systém je výrazem její chemické struktury, je
zevšeobecnění tohoto vztahu nesnadné, neboč se no tomto vztahu
podílí vedle chemické struktury látky i chemická struktura bio
logického systému a interakce obou složek je otázkou vzájemného
přizpůsobení reagujících molekul.
Dílčí pravidla charakterisující vztah mezi strukturou lát
ky a jejím biologickým účinkem zpochybňuje skutečnost, že látky
vzájemně podobné struktury mohou mít rozdílný a nebo i opačný
biologický efekt, zatímco látky strukturně odlišné mají často
účinek stejný, je-li mechanismus tohoto účinku založen na fysikálně- chemických vlastnostech látky.
Při hledání nového, účinného antimykotika jsme též vychá
zeli ze struktury jod-propargylového řetězce, ethericky vázané
ho na aromatickém hydroxylu benzenového, pyrimidinového a chinolinového jádra. Nejúčinnější derivát, látku VČF3-9244, t.j.
2-methylthio-5-/3- jod-propargyloxy/pyrimidin jsme v testech
in vitro srovnávali s antimykotiky, v současné době ve světě
nejúčinějšími, t.j. Clotrimazolem, miconazolen a Tolnaftátem.
Látka V1ÍF3-9244 je v současné době v klinickém zkoušení.

8
Antifugální protilátky u pracovníků, uranových dolů

A.Tomšíková, V. Vágner, Z.Andrlíková, D.Nováčkové
Mikrobiologický ústav, Plzen

U 274 horníků uranových dolů, u 80 nemocných Ca plicním následkem dlouhodobého pobytu v těchto dolech -‘• a u 110 zdra
vých lidí byly sledovány pomocí Ouchterlonyho precipitace a
bentonitové aglutinace protilátky proti 12 druhům hub, které
se vyskytují v prostředí, ve kterém horníci pracovali několik
měsíců až 20 let. Z hub byly připraveny 3 druhy antigenů. Mi
mo to byly sledovány i protilátky proti některým antigenním
frakcím z C.albicans.
Nejvíce protilátek bylo nalezeno proti aspergillům,
a to zvláště proti Aspergillus fumigatus a A.versicolor. Jejich
množství stoupalo paralelně s dobou strávenou v dolech. Po de
sítileté exposici však jejich množství začalo klesat. Obdob
nou křivku výskytu vytvářely i protilátky proti kvasinkovým
frakcím, nápadný byl zvláště nález protilátek proti extracelulárním proteinům.
Z houbových antigenů nejcitlivěji reagoval antigen získa
ný ze spor a mycelií opakovaným zmrazením a antigen metabolický.
Nejvíce protilátek bylo nalezeno ve věku mezi 20 - 30 lety.
Vyšetření ukázalo, že dlouhodobé vdechování spor saprofytických a potenciálně patogenních hub vyvolá u člověka imu
nologickou odezvu v podobě určité hladiny protilátek, které
závisí na době exposice i na

věku vyšetřovaných.
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Psychóza na podkladě otravy muchomůrkou tygrovanou - Amanita
pantherina /DC.ex Fr./ Krombh.

Jiří Kubíčka
Třeboň
Otravy muchomůrkou tygrovanou /panterovou/ probíhají
u nás z valné většiny benigně za příznaků dráždění GNS. Počá
tek je sice často dosti bouřlivý s halucinacemi a s bezvědomím,
druhý den jsou však nemocní již při vědomí* V roce 1972 byl v
jižních Čechách zaznamenán atypický půběh otravy. Při hromadné
otravě 9 osob bylo 8 otrávených ráno v celkem dobrém stavu. U
otce došlo po otravě k alteraci oběhu, takže musel být ošetřo
ván na oddělení intenzivní péče. Zde stav přešel do akutní psy
chózy, pro níž musel být otrávený ošetřován skoro 3 týdny na
psychiatrickém oddělení. Poté se dostavil návrat plného zdraví.

Možnosti použití vrubovaných štítků pro diagnostiku otrav
houbami
Alois. Pokorný
Okresní ústav národního zdraví

V okresních nemocnicích /II.typ/ je možno pro usnadnění
laboratorní diagnostiky otrav houbami použít systému vrubovaných
štítků, např. československých Anály karet formátu A 5 / 15 x

21 cm/, s dvojřadou děr nahoře a dole a s řadou děr po stranách,
ve spojení s mechanickou sklápěcí třídičkou Analyzátor /výrobce
Cyklos Urbanice/. Byly zakódovány údaje o vzorových jedovatých
houbách a podobně i údaje o intoxikované osobě. Kódování bylo
prováděno pomocí kombinačního.klíče /I mělký a 1 hluboký vrub/.
Byla kódována tato hlediska: Sbíraná houba, měsíc sběru, doba
latence, soubor klinických příznaků, konstelace laboratorních
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výsledků, barva, tvar a velikost spor. Pomocí selekce lze na
lézt název zaměnitelné jedovaté houby na vzorovém štítku, sho
dujícím sc se štítkem případu otravy.
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Úloha mykologa v léčení otravy muchomůrkou zelenou*

J .Ve selský,V .Dudová, V.B1aže j , M.Lichnovská,J .Nieslanik
et R.Čuřík
/ZÚNZ - VŽIÍG v Ostravě Vítkovicích a KÚNZ - Ostrava/

Pro předpoVěÚ ú nemocného s otravou muchomůrkou zele
nou je nejdůležitější množství požité houby á správné léčení*
Na podkladě vlastních zkušeností s léčením otravy muchomůrkou
zelenou u 11 osob v roce 1970 a 6 osob v roce 1972 trváme na
diagnóze mykologické. ivykolog vyšetřuje zbytky plodnic a fil
trát nálevu střevního na přítomnost především spor muchomůrky zelené po obarvení Melzerovou tekutinou. Jenom jednou neby
ly spory muchomůrky zelené při faloidním syndromu nalezeny
při prvním vyšetření. Po stanovení diagnosy se snažíme o rych
lé odstranění toxické nálože výplachem žaludku a několikrát
denně opakovanými klysrnaty. 3 nálevy ustáváme, až když kon
trolní vyšetření filtrátu střevního nálevu je téměř prosto
spor muchomůrky zelené. V tomto období je nesmírně důležitá
přesná bilance vodní a elektrolytová. I když toxiny muchomůr
ky zelené jsou také nefrotoxické, považujeme těžkou tubulární insufioienci ledvin za projev nedokonalé úpravy vodní a
elektrolytové deplece. Pro předpověď jaterního poškození se
nejlépe osvědčila bilirubinemie. Její pokles znamená zřetelný
návrat k úpravě; u dvou nemocných, kteří zemřeli, stoupla až
k smrti. K obvyklé léčbě poruchy jaterní přidáváme vysoké
dávky „Thioctidasi" a pekařské dráždí. Elektromikroskopické
vyšetření biopsie jaterní u jedné naší nemocné ukázalo dilataci endoplasmatického retikula a pathologické mitochondrie.
Dva nemocní zemřeli v komatu jaterním, ostatních 15 postiže
ných bylo propuštěno s normálním klinickým i laboratorním ná
lezem. Mikroskopické vyšetření jater u 4 nemocných po 120
dnech ode dne otravy bylo normální. Doloženo grafy a tabulka
mi, jakož i elektronmikroskopickými snímky jaterní biopsie.
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Výsledky a hodnocení serologické diagnostiky aspergillosy
resniračního traktu ve vztahu k rozvoji klinického obrazu

Jiří Kaných
Lékařská fakulta hygienická University Karlovy, Praha

Byla vypracována metodika diagnostiky plicní aspergil
losy s použitím modifikované metody dvojité difuse précipita»
ce v agaru dle Ouchterlonyho. Touto metodou bylo dosud vyšet
řeno více než 4000 ser osob vesměs s chronickými pneumopathiemi, z nichž bylo skoro 12% positivních nálezů. Uvedené reakce
nemají anamnestický charakter, ale ukazují skutečně aktuální
stav organismu. Navíc se podařilo vnést do celého postupu urči
té kvantitativní hledisko, které nám dovoluje stanovit velmi
přesně momentální stav rozvoje procesu a na základě toho pak
i předpovčá dalšího průběhu. Má to význam především pro volbu
vhodného therapeutického postupu, protože ten se v jednotlivých
fázích onemocnění výrazně liší. Zvláší spolehlivé jsou informa
ce tehdy, jestliže se provádí vyšetřování opakovaně. Za těchto
okolností lze sledovat vývoj onemocnění i tehdy, jestliže jaké
koli jiné vyšetřovací metody nedávají žádnou odpověá.
K reakci se používá pěti aspergillových antigenů z dru
hů Aspergillus fumigatus, A.niger, A.nidulans, A.restrictus
a A.flavus a reakce lze rozdělit do čtyř typových skupin,
z nichž tři jsou přísně specifické, kdežto čtvrtá - polyvalentní se objevuje v případech s rozsáhlými rozpadovými proce
sy, jak se s nimi setkáváme např.u pokročilých karcinomů
hronchů.
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Rozbor vývojovej tendencie profesionálnych trichofýcií
na Slovensku

Ján Jesenský, Zdenka Jesenská
Inštitut pre cíalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov,
Bratislava
V rokoch 1960-1970 bol o na Slovensku hlášených 6 457
profesionálnych trichofýcií. Problematika profesionálnych
trichofýcií bola v SSR výraznějšia alco v ČSR. 97,8% prípadov
bolo hlášených z polnohospodárskych závodov. Incidencia na
10 000 pracovníkov trvale zaměstnaných v socialistickom sekto
re polnohospodárstva bola najvačšia v Stredoslovenskom kraji.
So zvyšováním počtu ohnísk nákazy u hovadzieho dobytka sa zvy
šoval nočet hlášených prípadov profesionálnych trichofýcií.
Profesionálně trichofýcie představovali v SSR 35% všetkých pro
fesionálnych ochorení, 58% všetkých profesionálnych dermatoz
a 81% všetkých profesionálnych antropozoonóz. Pokles hlášených
profesionálnych trichofýcií od r .1965 bol sposobený aj znižovaním počtu pracovníkov, exponovaných riziku nákazy.
V sůčasnej době chýba v SSR taká organizácia boja proti
profesionálnym trichofýciam, ktorá by zabezpečovala jednotný
a systematický postup štátnej veterinárněj správy, hygieniekej
služby a liečebno- preventivnej zložky zdravotnictva.
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Nové možnosti kultivácie dermatofytov v laboratórnej
praxi
Karta Valenrtová
Dormatovenorologická klinika lékařské fakulty University
Komenského, Bratislava

Metodika kultivácie dermatofytov podía Hantschkeho a
Gotza. Ako živné médium sa používá Griitz III.agar a antibiotický roztok zložený z colistinu, novobiocinu a aktidionu.
Infekčný materiál sa odoberá priamo do Petriho rnisiek, přidá
sa 5 ml antibiotického roztoku, 15 ml Griitz agaru.
V mykologickom laboratóriu kožnej kliniky v Bratislavě
spracovali 572 infekčpých materiálov /šupiny, vlasy, nechty/
Hantschkeho metodikou a zároveň klasickou metodikou kultivá
cie dermatofytov- očkováním na skúmavky so Sabouraud - glukózovým agarom.
Kultivačná pozitivita klasickou metodikou je 27,4 % ,
Hantschkeho metodikou 40,9 %• Zvýšená záchytnost sa prejavuje
najma v počte kolonií. 1830 kolonií Tr.verrucosum na Petři mis
kách v porovnání s 54 kolóniami na skúmavkách hovoří jasné v
prospěch Hantschkeho metodiky,
Kultivovanie dermatofytov Hantschkeho metodikou znamená
aj úsporu času laboratórnych pracovníkov, nižšiu spotřebu živnoj pody. Umožňuje odčítá? a diagnostikova? kultury už po 10
dňoch. Pre svoju vysoká záchytnos? a jednoduchos? je vhodná
pre klinická prax, ale aj pře prácu mykologov v terene.

15
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Sulfitolýza bílkovin jako klíčová reakce rozkladu keratinu
dermatofyty

Jiří Kunert
Katedra biologie lékařské fakulty University Palackého,
Olomouc
Při růstu dermatofytu Microsporuia gypseum na půdách ob
sahujících cystin byl nadbytek síry oxidován na síran a siřičitan. Ve filtrátech kultur byl vedle těchto látek prokázán ta
ké S-sulfocystein; tato aminokyselina vzniká "sulfitolyzou" disulfidické vazby cystinu:
cystin

+

R-S.S-R

SO 3 '-7—
"

^

cystein
R-S>

+

á-sulfocýstein
R-S j SO^

Schopnost oxidace cystinu na síran a siřičitan měly také jiné
druhy dormatofytů a keratinofilních hub.
Při růstu na keratinu /lidské vlasy, obsah cystinu 16 18%/ nebyl ve filtrátech kultur nalezen volný siřičitan. Filtrá
ty však obsahovaly S-sulfocystein volný i vázaný v peptidech
o molekulové váze až několik tisíc. Silně kyselé S-sulfoskupiny /R-S.SO^H/ se podařilo dokázat také topochemicky přímo v roz
kládaných vlasech.
Na základě těchto zjištění formuluje autor hypotézu, pod
le níž dermatofyty oxidují při rozkladu keratinu cystin na si
řičitan, který denaturuje substrát štěpením části disulfidických
můstků. Keratin denaturovaný sulfitolýzou je snadno přístupný
proteolytickým exoenzymům houby.
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Specifita transformačních reakcí
•-»
Alois Čapek
Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Praha

Při přímém kontaktu mikrobiální buňky s fysiologicky ci
zí, toxickou látkou, jsou automaticky buňkou navozeny obranné
reakce, které toxicitu látky do jisté míry eliminují.
Mezi tyto detoxikační reakce řadíme též biotransformační pochody, při kterých se vůči buňce toxická látka přeměňuje
působením převážně induktabilních enzymových systémů v látku
méně toxickou anebo ve zcela netoxický derivát.
Průběh, směr a rychlost biotransformačních pochodů závi
sí jak na chemické struktuře toxické látky, tak i na mikroorga
nismu, jehož enzymový systém se těchto pochodů zúčastní.
K studiu specifity biotraifformačních pochodů jsme použi
li jednak
a/ několik strukturně zcela odlišných fysiologicky cizích,
toxických látek, u kterých jsme biotransformace sledovali za
použití téhož mikroorganismu /Aspergillus niger/.
b/„jedinou fysiologicky cizí látkou /progesteron/, u kte
ré jsme transformace sledovali za použití 535 kmenů 229 druhů
19 vybraných rodů.
Při transformaci sedmi rozdílných toxických látek pomo
cí jediného kmene Aspergillus niger jsme prokázali sedm rozlič
ných reakčních pochodů. Pomocí testovapých 535 kmenů na jediné
toxické látce jsme zaznamenali 13 reakčních typů.
Tranformačních pochodů na vhodném toxickém_substratu lze
s výhodou využít jako jednoho z chemotaxonomických znaků při
klasifikaci nižších hub.
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Enzymy některých dřevokazných hub, štěpícíoC-D-nannosidické
vazby

Z.Zouchová, J.Kocourek, V.Musílek
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

U tří dřevokazných hub - Trametes sanguinea, Phellinus
abietis a Pholiota aurivella - byly nalezeny enzymy, které ště
pí oC-D-mannosidické vazby mannanu a 4-nitnofenyl-ré- D-mannopyranosidu. Pro další sledování enzymových vlastností byla zvole
na houba Phellinus abietis. Byly stanoveny podmínky kultivace
pro maximální produkci enzymů. Z různých zdrojů uhlíku byla pro
produkci mannanasy nejvhodnější celulosa, mannosidasa je dobře
produkována při pěstování houbjr na půdě s glukosou jako jediným
zdrojem uhlíku. Enzymy byly získávány z media kultury srážením
síranem amonným a dále částečně separovány gelovou filtrací a
iontovou chromátografií. Bylo stanoveno optimální pH pro hydrolysu mannanu hrubým enzymovým preparátem. Z výsledku vyplývá, že
hrubý enzymový preparát obsahuje několik enzymů štěpících mannan,
které mají různé pH optimum.

Buněčná diferenciace u Claviceps purpurea /Fr./Tul.

Jan Kybal a Eva Streiblová
Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací, Roztoky u Prahy

Vegetativní vývoj Cl.purpurea se může realisovat jak v
přírodě na hostiteli, tak v laboratoři v saprofytní kultuře tře
mi alternativními fázemi: sfaceliovou, sporulační a sklerociovou.
Vzájemný poměr těchto fází lze in vitro regulovat. Předmětem sdě
lení je morfologická diferenciace jednotlivých fází v saprofytní
kultuře.
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Basidiomycety jako zdroj enzymů narušujících stěnu kvasinek

M.Musílková a V.Musílek
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

Jedním aspektem studia buněčné stěny kvasinek je sledová
ní možností jejího rozrušení bez celkové destrukce buňky. K lysi
stěny je většinou používána šnečí žaludeční šíáva, méně často
enzymatické komplexy, produkované některými streptomycety nebo
bakteriemi. Při studiu souboru basidiomycetů jsme zjistili, že
některé z nich tvoří enzymy lysující buněčnou stěnu kvasinek.
Enzymatický komplex z basidiomycetů je účinný i na buněčné stě
ny živých kvasinek. Nejaktivnější Ionen přeměňoval buňky kvasinek
v protoplasty do 30 min. Vzhledem k tomu, že laboratorní kultiva
ce řady basidiomycetů už byla úspěšně zvládnuta, naskýtá se mož
nost využít tyto kultury jako snadno dostupný zdroj lytických
enzymů.

Enzymová konverze námelových alkaloidů bezbuněčnými preparáty
Claviceps paspali a C. purpurea
P.Sajdl, D.Kroger a Z.Řeháček
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
U submerzních kultur Claviceps paspali a C. purpurea byla
prokázána enzymová konverze chanoklavinu-I na agroklavin. U bezbuněčných preparátů kultur produkujících převážně klavinové alka
loidy /C.paspali/ byla konverze intenzivnější / 38%/ než u prepa
rátů laaenu produkujícího převážně alkaloidy ergotoxinové skupi
ny /C.purpurea; 21%/. Agroklavin byl jediríým produktem enzymové
konverze chanoklavinu-I. Preparáty z neprodukční mutanty C.pur
purea chanoklavin-I nekonvertovaly. Výsledky objasnily počáteč
ní fázi biogenezy námelových alkaloidů zjištěním biogenetické
sekvence: chanoklavin-I - agroklavin - elymoklavin. Enzymová kon
verze dalších námelových alkaloidů je studována.
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Alkaloid fermentation by submerged cultures of Claviceps
purpurea
O.Hamed

and Z.Řeháček

Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
The alkaloid production intensity of three strains of
C.purpurea was examined on six different media. The composition
of fermentation medium influenced the synthesis of intracellular
alkaloids /IA/ more strongly than that of extracellular alka
loids /PA/. No striking differences were found in total alka
loid yields. The concentration of IA was inversely proportional
to the concentration of SA. As distinct from SA the higher le
vel of IA was accompanied with higher level of mycelial poly
saccharides.

Morfologie submersního mycelia ascomycetu Claviceps paspali
MG -6 ve vztahu k produkci alkaloidů
J .Voříšek, TT.Ludvík a Z,Řeháček
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

Paralelně se submersní tvorbou alkaloidů se mění morfolo
gie mycelia Cl.paspali Î5Q-6. Některé terminální či intrakatenální buňky hyf rostou, ztluštují a zaoblují se. Přitom se výrazně
ztlušíuje jejich buněčná stěna. Později takové buňky segmentují
příčnými přepážkami na krátké řetízky. Ultrastruktura jejich
cytoplasmy ukazuje na plnou metabolickou aktivitu, zatímco ty
pické buňky hyf většinou lysují. V okamžiku nejvyšší produkce
alkaloidů bylo v submersní kultuře až 80% výše popsaných zvět
šených buněk a usoudili jsme tedy, že tyto buňky tvoří alkaloidy.
Naše ulrastrukturní studie potvrzuje předběžné pozorování Mercantiho, Oddá a Tonola /Ann.Ins.Super.Sanitá 3 : 536-549,1967/,
kteří klasifikovali buňky se ztlustlou stěnou jako artrospory
Cl.paspali.
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Antibiotická aktivita vyšších hub

Vladimír Musílek
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

Myceliální kultury basidiomycetů představují z mikrobio
logického a biochemického hlediska velmi zajímavý a dosud ne
dostatečně známý experimentální model* Kromě širokého spektra
enzymů, alkaloidů a jiných typů biologicky aktivních látek pro
dukují basidiomycety i řadu látek antibiotického charakteru. Je
podán přehled základních aspektů mikrobiologického výzkumu ba
sidiomycetů, se zvláštním zřetelem na dosavadní poznatky o je
jich antibiotická aktivitě i Nadějné perspektivy tohoto výzku
mu naznačuje též objevení nového klinicky osvědčeného antifungálního antibiotika múcidinu /Mucidermin, Spofa/i

Oxidace D-glukosy na D-glukoson v submersních kulturách basidionycetu Oudemansiella nucida

J.Volc, Y.Musílek, P.Sedmera
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
Submersní kultury mycelia basidiomycetu Oudemansiella
mucida oxidují D-glukosu media na neobvyklý metabolit, identi
fikovaný jako D-arabino-hexosulosa /D-glukoson/. Struktura
2-ketoaldohexosy byla potvrzena PMR a hmotovými spektry defi
novaných derivátů. Při kultivaci na synthetickém glukosovém me
diu dosahovaly výtěžky glukosonu až 35%. Akumulace chromatograficky obdobných oxidačních produktů byla pozorována během kul
tivace na D-xylose, L-sorbose a D-galaktose..
Příslušný enzym je lokalisován v rozpustné frakci bezbuněčného přípravku a působí jako oxidasa za tvorby í^C^.Produk
ce a oxidační aktivita tohoto enzymu byly studovány za různých
kultivačních podmínek v závislosti na fázi růstové křivky»
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Z 10 testovaných kultur vyšších hub vykazoval

schopnost pro

dukce D-glukosonu pouze uvedený basidiomycet.

Metabolismus lipidů u basidiomycetu Oudemansiella mucida

F.Nerud, V.Musílek
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

Kvalitativní analysou extraktu lipidů ze submersní kul
tury basidiomycetu Oudemansiella mucida byla zjištěna přítom
nost mono-,di-,a tri-glyceridů,sterolů, volných mastných kyse
lin, sterolesterů a dvou neidentifikovaných látek* Frakce fosfolipidů obsahovala fosfatidylethanolamin, fosfatidylserin a fosfatidylcholin. Kvalitativní a kvantitativní analysa mastných
kyselin prokázala přítomnost kyseliny palmitové, linoleové, linolenové, myristové, pentadekanové, palmitolejové, olejové a
arachidonové.
Byly sledovány změny v obsahu celkových mastných kyselin
a sterolů během submersní kultivace této houby. Rychlost synthesy těchto metabolitů byla sledována měřením inkorporace znaěených prekursorů do mastných kyselin a sterolů. Výsledky jsou
diskutovány ve vztahu k produkci antibiotika mucidinu, produ
kovaného submersní kulturou této houby.
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Vliv antibiotik na morfologii testovaných hub

Václav Šašek
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

Metodami, které zajišíují dostatečnou charakterisaci
kontroly je možno zachytit i méně výrazné morfologické změny,
které vyvolávají antibiotika u hubí Pro studium morfologických
změn, které Vyvolává u test*-organismů mucidin^ byly standardi
zovány kultivační podmínky, způsob odběru vzorků a mikrosko
pická technika. To umožnilo zachytit u vláknitých hub i kvan
titativní změny a u kvasinek se snížilo ovlivnění výsledků při
rozenou variabilitou těchto mikroorganismů. Bylo zjištěno, že
mucidin vyvolává u některých druhů vláknitých hub zvlnění vlá
ken, jejich pravidelné proplétání,ztloustnutí a zkrácení buněk,
které je někdy spojeno se změnou struktury cytoplasmy. U kvasi
nek byly zjištěny změny tvaru a velikosti buněk a změny ve
struktuře cytoplasmy.

Účinek mucidinu na ultrastrukturu kvasinek
V.Šnejdar, V.Šašek, J.Ludvík a V.MUsílek
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

Byl sledován vliv mucidinu na ultrastrukturu kvasinky
Candida pseudotropicalis. Jednotlivé časové odběry byly fixo
vány dle Sabatiniho a dle Caulfielda, odvodněny, zality do Ve
st opálu 7/ a po ultratenkém řezání pozorovány v elektronovém
mikroskopu.
Mucidin v koncentraci 25 - 50 /ig na ml živného media
způsobil autolýzu většiny buněk. U přežívajících buněk mucidin
inhiboval syntézu glykogenu a syntézu lipidických zásobních lá
tek, inhiboval zahájení sporulace a ovlivnil tvar a velikost
buněk; přežívající buňky jsou větší a kulatější.
Hlavní rozdíly v ultrastruktuře buněk po DŮsobení muci-
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dinu zahrnují zřetelnou vakuolizaci buněk a degradaci a alteraci membranosních struktur.

Metody elektronové mikroskopie ve studiu ultrastruktury hub

Jiří Ludvík, Vratislav Šnejdar
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

V poslední době elektronová mikroskopie stále více zasa
huje do základního cytologického výzkumu hub. Vznikl nový obor:
ultrastrukturální cytologie, která řeší problémy buněčné dife
renciace, cytologické ontogenese i základní buněčné fysiologie.
Výsledky biochemických a biofysikálních experimentů lze dnes
odečítat a hodnotit i elektronopticky na subcelulárnich změnách
a elektronopticky lze studovat na ultrastrukturální bási i vzta
hy mezi jednotlivými buňkami - buněčnou interakci -např. v sym
biose nebo parasitose. Intensivně se rozvíjejí nové metody,
jako kryoultrotomie, elektronnikroskopická cytochcmie a nega
tivní barvení, metody freeze-etching, imunoelektronmikroskopické metody, elektronmikroskopická difrakce atd. Vyvinuly se i
nové přístrojové techniky, jako rastrovací elektronová mikro
skopie, rontgenové mikroanalysátory a elektronové mikroskopy
o vysokém urychlovacím napětí až 1 milion voltů. Za poslední
dvě léta bylo publikováno přes 200 prací zabývajících se ultrastrukturou hub. Přínos tohoto mladého vědního oboru v oblasti
mykologie bude diskutován.
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Odolnost surového bukového dřeva voči hubám a jej závislost
na čase,
Vladimír Paserin
Štátny dřevařsky výskumný ústav,Bratislava

Sezónna stínka a celoročné plynúlé spracovanie buká prináša so sebou problém, ako udržat akost dřeva v celom období medzi
stínkou a spracováním* DÍžka skladovánia gulatiny može dosiahnut
v praktických podmienkach až jeden rdk. Při 'Studiu příčin kvali
tativně j degradácie bukového dřeva v tomto období sa zistilo, že
náchylnost k porastaniu plesňami a k hnilobě dřeva vzrastá úměr
ně k dížke skladovaniai
Zistilo sa, že jestvuje vztah medzi výskytom živých buniek
v dreve a intenzitou porastania dřeva plesňami: Počas života parenchymatických buniek v drevé je rozvoj plesní potláčaný* po
odumretí parenchymatických buniek začínajú plesne velmi inten
zívně vegetovat.
V pokusoch s plesňami i vyššími hubami sa závěry z pozoro
vání v teréne potvrdili. Živé bukové dřevo, t.j. dřevo so živý
mi parenchymatickými buňkami, významné brzdilo rast húb, napro
ti tomu dřevo, v ktorom boli buňky vopred usmrtené, nebolo pře
kážkou rastu mycélia. Přitom bolo lahostajné, či boli buňky
usmrtené fyzikálnymi alebo chemickými metodami. Příčiny tohto
antagonistického vztahu ako aj jeho možné’dosledky pre ochranu
čerstvého bukového dřeva sú v práci podrobené diskusii.
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Prirodzenú odolnost Populus marilandica proti účinkom skladových
drevokazných húb
Dionýz Horský
Vysoká škola lesnická i drevárska, Zvolen

Prax potvrdzuje velmi malú prirodzenú odolnost topolového
dřeva proti účinkom drevokazných húb a topolové dřevo zaraduje
me medzi dřeviny velmi málo trvanlivé. Cielom našich práč bolo
potvrdit tuto nízku

prirodzenú odolnost a tým zvýraznit nutnost

vlhkého sposobu ochrany v etape jeho skladovania při kombinátnom
spracování ako aj nutnost impregnácie hotových výrobkov. Pre
skúšky sme volili typické skladové drevokazné huby, ktoré velmi
často sa vyskytujú na dreve belovom aj jadrovom a sú to Pholiota
destruens /Brond./Gill. a Trametes versicolor /L.ex Pr./Lloyd.
Skúšky potvrdili nízku prirodzenú odolnost topolového dře
va proti účinkom drevokazných húb a velíni intenzívny rozklad jád
rového aj bělového dřeva v priebehu piatich mesiacov, pričom už
hned v prvom mesiaci posobenia dochádza k zjavnému úbytku na hmo
tě. V plnom rozsahu sa potvrdila nutnost vlhkého sposobu ochrany
topolověj gulatiny na skladoch, čo je zvlast aktuálně pri jeho
nadchádzajúcom kombinátnom spracování, taktiež sa zvýraznila
nutnost impregnácie hotových výrobkov, hlavně tých, ktoré sú vy
stavené nebezpečenstvu nákazy drevokaznými hubami.
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Rezistence vůči cykloheximidu u druhu Schizophyllum coromune
Petr Pikálek
Genetické oddělení přírodovědecké fakulty University Karlovy,
Praha
Byla zjišíována citlivost růstu mycelia na přítomnost 15
anorganických a 40 organických antimykotik na agarové půdě. Inhibice růstu mycelia byla podmíněna zejména přítomností HgCl 2
a /NH^/gSiFg. Z organických látek byly totálními inhibitory
cykloheximid, nystatin, 8-hydroxychinolin, pentachlorfenol,
o-fenylfenol, fenylmerkuriborát a trichlorfenylacetát. Dále by
la zjištována citlivost klíčení basidiospor na přítomnost roz
dílných koncentrací různých antimykotik. Minimální inhibiční
koncentrace /MIC/ byla stanovena u osmi anorganických solí,
HgCl2 , Na£HAs04 , AgNO-^, CuS04 , Pb/N0 3/ 2 ,CoCl2 , C r / N O ^ ,

ZnS04 ,

a u deseti organických sloučenin, cykloheximidu, pentachlorfenolu, nystatinu, polymyxinu B, 8-hydroxychinolinu, kyseliny
oxolinové, kyseliny nalidixové, p-nitrofenolu, griseofulvinu
a akriflavinu /'antimykotika obou skupin jsou řazena podle klesa
jící účinnosti/.
Z monočporických izolátů bylo získáno 54 kultur rezistent
ních vůči cykloheximidu. Tyto kultury byly schopny růstu za pří
tomnosti 50 /ig nebo i 100 yug cykloheximidu v 1 ccm agarové půdy
/zatímco MIC pro standardní senzitivní kmeny je 10/ug/ccm/,
a podržely si svoji rezistenci i po opakované kultivaci na půdě
bez cykloheximidu. Dikaryontní kultury získané křížením rezis
tentních kmenů se standardními kompatibilními senzitivními kme
ny se vsak lišily ve své schopnosti růst za přítomnosti cyklo
heximidu. Vzhledem k jednotlivým mutantním kmenům použitým ke
křížení rozdílné dikaryontní kultury bučí rostly, nebo nerostly
nebo byly schopny růstu nanejvýše při intermediární koncentraci
inhibitoru /20yug/ccm/. Usuzujeme proto, že mutace vedoucí ke
vzniku rezistence vůči cykloheximidu se mohou projevovat buá ja
ko dominantní, nebo semidominantní nebo jako recesivní vlastnost.
Genetický podklad rezistence vůči cykloheximidu u druhu Schizo
phyllum commune se v současné době studuje.
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Genetický podklad mutantů se zpomalenou rychlostí růstu u dru
hu Schizophyllum commune
Jan Nešvera
Genetické oddělení přírodovědecké fakulty University Karlovy,
Praha
Působení etyl-metansulfonátu na basidiospory druhu Schi
zophyllum commune po dobu 24 hod.indukuje až 60 % mutantů se
sníženou rychlostí růstu mezi přežívajícími. Soubor těchto mu
tantů je značně heterogenní z hlediska morfologie i růstové rych
losti a lze proto předpokládat, že genetická podstata zpomalené
rychlosti růstu je u různých mutantů různá. Měření růstové rych
losti na základě přírůstků průměru kolonií při růstu na tuhé
kompletní půdě není dosti vhodným kritériem pro zjišťování gene
tického podkladu snížené rychlosti růstu. Proto z celkového sou
boru 75 mutantů bylo vybráno k dalšímu studiu 15 mutantů, které
na půdě s glukosou mají sníženou rychlost růstu a na půdě s acetátem, jako zdrojem uhlíku, nerostou vůbec. U těchto mutantů lze
předpokládat, že snížená rychlost růstu může být způsobena urči
tým defektem v systému energetického metabolismu. Neschopnost
růstu na půdě s acetátem je u všech zkoumaných mutantů podmíně
na recesivně. Na základě analysy segregace u basidiospor po kří
žení těchtti mutantů se standardními kmeny bylo u 6 mutantů zjiš
těno, že neschopnost růstu na půdě s acetátem je důsledkem muta
ce v jaderném genu. U 3 mutantů lze za příčinu tohoto defektu
považovat snad mutaci mimojadernou. Obnovení růstu na půdě s ace
tátem u dikaryontů, vzniklých křížením některých kombinací mu
tantů nevyužívajících acetát, může být způsobeno tím, že přísluš
né mutanty jsou mutovány v různých lokusech, řídících využívání
acetátu. V současné době se u mutantů studují jejich schopnosti
respirace.
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Dedikaryotisace u hymenomycetů

K.Zelený a J.Nečásek
Genetické oddělení přírodovědecké fakulty University Karlovy,
Praha
Působením látek s fungicidním efektem dochází u některých
hymenomycetů k rozkladu dikaryontních mycelií na jejich monokaryontní složky. Při působení par d-kafru na kultury druhu Coprinus cinereus /Schaeff. ex Fr./ S.F.Gray jsme izolovali neohaplonty obou kompatibilitních genotypů; vzhledem k experimentálním
podmínkám však v tomto případě není možno podrobněji studovat
příčiny dedikaryotisace a její mechanismus.
Základem techniky, která umožňuje kvantitativní studium
dedikaryotisačního procesu, je fragmentace mycelia vystaveného
působení fungicidu s následnou kultivací fragmentů či několikabuněčných shluků tak, aby vyrostly izolované kolonie; ty lze
pak podrobit dalšímu vyšetření. U druhu Schizophyllum commune
Fr. ex Fr. jsme zjistili, že např. síran měňnatý v koncentraci
0,0025M až 0,0015M účinné navozuje u studovaného dikaryonta
/monokaryonty 1737 + 2362/ vznik neohaplontů, jež jsou však pou
ze jednoho zdobou kompatibilitních typů. Oba příslušné monoka
ryonty se nepříliš významně liší v sensitivitě na uvedenou to
xickou látku. Další studium dedikaryotisace za použití jiných
látek s fungicidním efektem a za použití dikaryontů, jejichž
monokaryontní složky se podstatně liší citlivostí k těmto jed
notlivým toxickým látkám, umožňuje poznat blíže mechanismus de
dikaryotisačního procesu.

Rozklad ultrastruktury zdřevnatělé buněčné blány celulózovorními houbami
Vladimír Nočesaný
Štátny drevárslsy výskumný ústav, Bratislava

Ve dřevě borovice /Pinus silvestris L./ rozkládaném in
vitro celulózovorními houbami Coniophora puteana /Schum.ex Fr./
P.Karst. a Serpula lacrymans /Yulf.ex Fr./Schroet. se sledoval
postup rozkladu ultrastruktury zdřevnatělých buněčpých blan a
porovnával s váhovým úbytkem a známými údaji o změně obsahu ce
lulózy a ligninu.
Zjistilo se, že hyfy každé z obou hub se vyskytují v buněč
ných dutinách roztroušeně a teprve ve dřevě s váhovým úbytkem
alespoň 4-0 % jsou pravidelně přítomny v každé tracheidě; že
prorůstají z buňky do buňky většinou ztenčeninami a teprve při
vyšším stupni rozkladu i přímo napříč buněčnými blanami. Na
vnitřním povrchu buněčné blány zanechávají hyfy zřetelné, ostře
ohraničené, ale mělké stopy. Hluboké poškození vrstvy

lze po

zorovat ve dřevě s váhovým úbytkem 20 % a více. V buněčných bla
nách nebylo možno zjistit žádné podélně prorůstající hyfy, bu
něčné blány a jejich části však vykazují křehký lom mikrofibril
už od váhového úbytku 20 %.
Mikrofibrilární struktura kterékoliv z vrstev buněčné blá
ny / S-p S 2 nebo S^/ není nikde zřetelně poškozena, vyjma znaky
uvedené výše; v místech podélného rozštípnutí buněčné blány se
však mikrofihrily nebo jejich svazky snadněji uvolňují. Příčné
trhliny v klenbě ztenčenin indikují vnitřní degradaci celulózy,
která se projevuje ve dřevě o vyšším stupni rozkladu také hlad
kým příčným lomem. Z charakteru rozkladu se usuzuje, jak mohou
enzymy obou hub vnikat do buněčné blány a napadat celulozové
makr omolekuly„
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HumifikaČní aktivita celulózovorních hub ve dřevě listnáčů
a jehličin
Vladimír Tichý
Přírodovědecká fakulta University J.E.Purkyně, Brno

Některé z představ o vzniku humusu předpokládají účast
polyfenoloxidáz při tomto procesu. Ve svých předchozích pra
cích jsme však přinesli určité důkazy o tom, že právě celulózovorní houby, u nichž je produkce polyfenoloxidáz nepatrná,
uvolňují z lignocelulózních buněčných blan větší množství makromolekulárních humusových látek, než houby lignivorní, vybavené
polyfenoloxidázním enzymatickým systémem. Cílem této práce bylo
důkladnější ověření dosavadních výsledků.
Pokusy ukázaly, že se makromolekulární humusové frakce
/huminové a hymatomelanové kyseliny/ během rozkladu houbami
Fomes marginatus- a Serpula lacrymans ve dřevě hromadí až do cel
kového úbytku sušiny 55 až 65 %. V bukovém dřevě bylo nalezeno
větší množství těchto frakcí než ve dřevě smrkovém« Působení
obou hub se liší hromaděním kyseliny huminové a hymatomelanové,
takže se poměr těchto složek mění. Lze předpokládat, že jeho
hodnota má vztah k intenzitě depolymerizace ligninu.
Obsah nízkomolekulární humusové frakoe /fulvokyseliny/
ve všech případech nejprve stoupá, později klesá. Vyšších hod
not dosahuje u dřeva bukového, kdežto ve dřevě smrkovém je těch
to látek naopak méně. U dřeva bukového je dosaženo maximálního
obsahu této frakce při nižším stupni rozkladu, u dřeva smrkové
ho později.
Rozkladu původních složek dřeva se v jednotlivých varian
tách liší jen nepatrně.
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Vply\ aromaticlsých zlúčenín na dýchanie lignivorných hub

Mářia Galádová
Štátny dřevařsky výskumný ústav, Bratislava

Přáca sa snaží prispiet k řiešeniu otázky, či sú lignivorné huby Pleuřotus ostreatus /Jacq.ex Fr./Kumm. a Tramětes
versicolor /L.ex Fr./Lloyd schopné využívat lignin alebo pro
dukty jeho rozpadu ako zdroj uhlíka, Ukazovatelom tejto schop
nosti je v predloženej práci intenzita dýchania mycélia oboch
hub na substrátoch s Klasonovým lignínom, s kyselinou protokatechovou a s kyselinou vanilínovou ako jedinými zdrojmi uhlíka.
Pokusmi sa zistilo, že pre obe huby sú spornénuté aroma
tické zlúčeniny dýchacím substrátom porovnatelným s glukózou
ako kontrolou. Ak sa porovnává dýchanie oboch hub, potom spo
třeba kyslíka a produkcia kysličníka uhličitého sú vysšie u
Trametes versicolor ako u Pleuřotus ostreatus, čo sa zdá byt
v súlade s rozkladacou schopnosíou húb. V závislosti na čase
bol pozorovaný pokles hodnot RQ u Trametes versicolor aj u Pleurotus ostreatus, u druhéj huby s miernejším priebehom.
Dosiahnuté výsledky dovolujú předpokládat určitú schop
nost lignivorných húb využívat aromatické látky ako zdroj uhlí
ka, a sú podkladom pre dalsie práce v tejto oblasti.
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Porovnanie produkcie exoenzýmov niektorými lignivornými
hubami
Ondřej Jackuliak
Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava

V práci sa porovnává aktivita exoenzýmov celulázy,xylanázy, lakázy a oxidázy kyseliny protokatechovej, produkovaných
lignivornými hubami Trametes versicolor /L.ex Fr./Lloyd, Pleurotus ostreatus /Jacqtex Fri/Kumm. a Leptoporus litschaueri
/Lohwag/Pilát, pěstovanými in vitro v submerznej kultuře.
Po kvantitativnéj stránke hiet v produkcii celulázy a xylanázy medzi sledovanými hubami v podstatě rozdielu. Naproti
tomu oba enzýmy oxidázového typu, t.j. lakáza a oxidáza kyseli
ny protokatechovej, sú najviac produkované hubou Leptoporus
litschaueri, u ostatných sledovaných druhov je ich produkcia
nižšia, s maximami proti sebe časovo posunutými. Je pozoruhod
né, že u všetkých sledovaných druhov húb začína produkcia
oboch oxidáz intenzívně hnědí v počiatočných. fázach rastu mycélia, zatial^ čo obe hydrolázy začínajú huby produkovat až po
14 dňoch kultivácie.
Analýza surového enzymatického preparátu izolovaného zo
živného média po štrnátdňovej kultivácii, sa vykonala pomocou
diskovej akrylamidovej elektroforézy. Zistilo sa, že najviac
bielkovinných frakcií sa vyskytuje v enzymatickom preparáte
po kultivácii huby Pleurotus ostreatus a najmenej po kultivá
cii Trametes versicolor. Súčasne sa zistilo, že intenzita roz
kladu drevnej hmoty sledovanými hubami pri spornénutej kultivá
cii in vitro, je nepriamo úměrná množstvu bielkovinných frakcií
v enzymatickom preparáte.
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Aktivita extracelulárních enzymů dřevokazpých hub v semiaerofilních podmínkách
Lubomír Scháněl
Přírodovědecká fakulta University J ,E .Půrkyně, Brno

Během rozkladného působení hub dochází ve dřevu ke změ
nám ve složení atmosféry. Zvyšuje se obsah kysličníku uhličité
ho a částečně i dusíku, naproti tomu obsah kyslíku se snižuje*
Změny v obsahu jednotlivých složek atmosféry jsou závislé nejen
na druhu houby, ale i na chemickém a fysikálním složení kulti
vačního media. Bylo zjištěno, že při zvýšení koncentrace kyslič
níku uhličitého v rozkládaném dřevu dochází ke zvýšení aktivity
některých extracelulárních enzymů a tím i k regulaci rozkladu
dřeva houbami. Byla vypracována metoda umožňující sledovat cel
kovou aktivitu některých extracelulárních enzymů, a to jak za
aerobních, tak i za podmínek, kdy je v atmosféře přítomno zvýše
né množství kysličníku uhličitého. V osmi pokusných variantách,
kdy byly houby kultivovány na různých mediích, byla časově sle
dována celková aktivita peroxidázy a lakkázy vylučované houbami
do prostředí. Výsledky ukázaly, že zvýšené množství kysličníku
uhličitého vyvolává změny v celkové aktivitě enzymů, a to zvláš
tě ve variantě, kde je kromě dřeva přítomen ještě 3 % roztok
sladového výtažku a peptonu. Zde bylo zaznamenáno průkazné zvý
šení jak vylučované extracelulární lakkázy tak i peroxidázy.
Toto zjištění svědčí o tom, že aktivita některých extracelulár
ních enzymů může být ovlivňována nejen složením kultivačního me
dia, ale i složením atmosféry, která obklopuje houbou rozkláda
ný substrát. V závěru jsou diskutovány některá otázky souvise
jící s přeměnou dřeva na t.zv. červený pigment houbami, způso
bujícími bílé tlení dřeva.
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Účast endogenních regulátorů růstu při diferenciaci houby
Lentinus tigrinus /Bull.ex Pr./Fr.
V.Rypáček a Z.Sladký
Přírodovědecká fakulta University J.E.Purkyně, Brno

Houba byla pěstována na živném mediu. Růstové látky byly
stanoveny v různě starém myceliu

a v různých etapách morfoge-

neze plodnic. Byly extrahovány 80 % metanolem z živého pletiva
a chromatograficky rozděleny. V izolovaných frakcích byly sta
noveny jednotlivé skupiny růstových regulátorů pomocí biotestů.
Auxiny byly určeny z intenzity dlouživého růstu segmentů oves
ných koleoptylí /3ENTLEY a HOUSLEY 1954/, gibereliny z růstu
hypokotylů salátu /PRANKLAND a 7AHEING 1961/ a cytokininy z rych
losti rozpadu chlorofylu v segmentech listů ječmene / 0S30RNE
a McCALLA 1961/.
V pletivu hub byl zjištěn poměrně vysoký obsah látek giberelové a kininové povahy, především ve vegetativním myceliu,
v promordiích plodnic a v diferencovaném klobouku. V rostoucí,
zvláště pak v diferencované noze se objevují různě silné inhibice. Tyto inhibice jsou výrazné především v testech na cytoki
niny.
Účast»auxinů na růstu a diferenciaci houby nebyla proká
zána.
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Vliv některých faktorů na tvorbu plodnic Plourotus ostreatus
/Jacq.ex Fr./Kumm.
Ivan Jablonský
Docheta, Nový Jičín

V pokusech se prokázalo, Že iniciace a tvorba plodnic
u 3 až 4 sledovaných kmenů jsou dva zcela odlišné procesy v po
žadavcích na světlo. Plodnice se inicovaly za nedostatku světla
nebo v úplné tmě. Pro vlastní vývoj plodnic při teplotě 10 až
13°C byla nezbytná intenzita osvětlení nad 100 luxů. Příznakem
nedostatečného osvětlení byl abnormálně dlouhý třen. Nebyly
zjištěny rozdíly mezi výnosem, dobou nasazování plodnic a jejich
průměrnou vahou u variant s různou intenzitou osvětlení.
Normálně vyvinuté plodnice se vytvořily na těch parcelách,
kde byla zajištěna výměna vzduchu v prostředí nebo kde byl umís
těn NaOK. Zvýšená koncentrace CC^ v ovzduší způsobila deformace
plodnic.
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Vliv těkavých a plynných exudátů klíčících semen na fytopatogenní houby
Vlasta Čatská
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

Byl studován vliv těkavých a plynných metabolitů uvol
ňovaných při klíčení semen vyšších rostlin na klíčení spor hub.
Tím byly zjišťovány podmínky, za nichž může dojít k napadení
hostitelské rostliny.
Klíčení spor hub bylo závislé na tom, zda šlo o houby pa
togenní či saprofytické. U saprofytních hub bylo klíčení spor
těkavými a plynnými exudáty klíčících semen četných rostlin zpra
vidla inhibováno, u fytopatogenních hub bylo naopak klíčení spor
ve většině případů stimulováno. Inhibice či stimulace byla často
nejvyšší v počáteční době klíčení semen a obvykle se zvýšila,
byl-li kysličník uhličitý, produkovaný rovněž klíčícími semeny
chemicky absorbován.
Byl sledován např. vliv těkavých a plynných exudátů klí
čících semen odolného a citlivého kultivaru čočky k fusariose
na klíčení spor houby Pusarium oxysporum. U citlivého kultivaru
došlo ke stimulaci klíčení spor a naopak u odolného k inhibici.
Za nepřítemnosti kysličníku uhličitého v obou případech došlo
k inhibici. Ještě zřetelnější rozdíly byly zjištěny při působe
ní těkavých a plynných exudátů klíčících semen kukuřice kultiva
ru odolného a citlivého ke sněti na klíčení chlamydospor Ustila
go zeae. Zde za nepřítomnosti kysličníku uhličitého chlamydospory neklíčily téměř vůbec.
Lze tedy mít za to, že těkavé a plynné exudáty klíčících
semen mohou ovlivňovat za určitých podmínek v určitých koncen
tracích rozvoj či potlačení některých fytopatogenních hub buá
na povrchu klíčících semen nebo rostoucích kořenů rostlin.
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Využití vlivu různých predispozičních faktorů na změnu odolnosti
při prevenci proti některým houbovým chorobám dřevin, zejména
topolů
Roman Leontovyč
Výskumná stanica VÜLH, Banská Štiavnica

Při sledování závislostí náchylnosti a odolnosti jednotli
vých výpěstků topolů po programovaném oslabení rozdílnými predispozičními faktory o různých intenzitách jsme zjistili některé
nové závislosti.
Mimo všeobecně uznávané rozdílné náchylnosti jednotlivých
výpěstků k chorobám působených různými mikroorganizmy, vyvstala
i rozdílná náchylnost k témuž mikroorganizmu, po poškození odliš
ným predispozičním faktorem. Při prověřování na rezistenci a sensibilitu vůči fakultativnímu parazitu, houbě Ghondroplea populea
/Sace.et Briard/Kleb,, ztrátou vody, bylo pořadí nejméně napadnu
tého výpěstku ponejvíce:

'Italia - 214,'’ 'serótina,' 'grandis'’,,

'gelrica' 'robusta,' 'virginiana de Frignicourt.' Po poškození
nízkými teplotami v jarních fázích vývoje pořadí se mění:
'virginiana de Frignicourt'

'grandis' 'robusta' 'Italia - 214 ,'

'gelrica,' serótina.' Změny nastaly i po jiných faktorech.
Uvedených teoretických poznatků bylo využito při rajonizaci topolů, podle predispozičních faktorů, které v určitých oblas
tech vystupují jako rozhodující.

t
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Studium patogenity některých izolátů houby Phytophthora in
fest ans /Mont./ De. Bary
Galina Voždová
Mendeleum, Lednice na Moravě

Ke studiu patogenity byly provedeny dvě serie pokusů.První
3 létá serie se zabývala studiem stability patogenity 2 monosporangiových izolátů Phytophthora infestans, vyčleněných z plodů
a listů rajčat. Izoláty se uchovávaly přeséváním na syrových,po
vrchově desinfikovaných bramborových hlízách. Zkouška patogenity
probíhala každého půl roku na 2 - 3 odrůdách rajčat terčíkovou
metodou. Výsledky hodnocení sporulace ukázaly, že při zachování
stejných postupů uchovávání houby v laboratoři zůstává její patogenita podle reakce vybraných odrůd beze změny. Taktéž střídavé
pěstování Ph.infestans na bramborách s uchováním jejich zoosporangií ve sterilní destilované vodě nepůsobilo změny patogenity,
alespoň v průběhu sledovaného půlroku.
Ve druhé sérii pokusů bjrla sledována patogenita "rajčato
vých" izolátů /rasa T Q/ na bramborách a " bramborových" izolátů
/rasa neidentifikována/ na rajčatech. Zkoušky se prováděly terčí
kovou metodou v laboratoři a očkováním rostlin ve skleníku. Uká
zalo se, žo rozdíl v patogenitě ve vztahu ke zkoumaným odrůdám
u bramborových a rajčatových izolátů je velmi nepatrný, často
jen v rámci pokusné chyby.
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Terénní pozorování mikrokefalie a fasciace plodnic hadovky
valčické - Phallus hadriani Vent.ex Pers.- jako příspěvek
ke studiu potenciálních viróz
Jaroslav Veselský
Ostrava

Na 2. pracovní konferenci československých mykologii v Brně
roku 1957 upozornil akademik Blattný na možnost existence viróz
u vyšších hub, souborně formuloval hypotézu o virové povaze ně
kterých chorobných zjevů u vyšších hub a citoval úspěšný pokus
akademika Němce z roku 1940 s přenosem mikrokefalie lakovky lako
vé. Od té doby Blattný a spolupracovníci publikovali další pře
svědčivé experimentální důkazy o tom, že mikrokefalní deformity
nejsou teratologickými jevy původu genetického. Důležité jsou
v této souvislosti elektronraikroskopické nálezy Blattného a Krá
líka z roku 1968 a pozorování isodiametrických útvarů o velikosti
28 ran, odpovídajících virionům, v mikrokefalních plodnicích lakov
ky lakové. Oba autoři pozorovali mikrokefalní tvary i u druhů
Laccaria amethystea, Armillaria mellea, Cantharellus cibarius
a Cantharellus infundibuliřormis a usoudili na infekci mycelia.
I když mikrokefalní plodnice byly od té doby nalezeny i u jiných
hymenomycetů, není dosud v literatuře zmínky o tom, že by byly
nalezeny i na kloboukatých théciích fylogeneticky nejbližšího rá
du hub, jímž jsou houby hadovkotvaré - Phallales.
Autor popisuje a demonstruje na barevných diapositivech
mikrokefalní a zčásti fasciované plodnice hadovky valčické, jejíž
růst v mykorrhize s Parthenocissus quinquefolia při půdním pH 6,8
sledoval v létech 1964,1968,1970 a 1971 na jedné hornickohutnické
odvalové haldě v Ostravě. Společnou vlastností postižených plodnic
byla přítomnost četných stonožek podél myceliových provazců a ve
zbytcích gallerty na bázi dospělých plodnic. Při známém entomochorním rozmnožování hadovek by tato okolnost nemusela překvapo
vat, avšak autorovo zjištění, že na "normokefalních" hadovkách
na dvou dalších nalezištích téhož stanoviště nebyly nikdy stonož
ky nalezeny, silně podporuje hypotézu, že tito heliofobní členov
ci třídy Chilopoda mohou být vektory případného virového onemoc
nění.
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Taxonomie, bionomie, rozšíření a hospodářský význam chorošů
rodu Onnia P.Karst., a to druhů Onnia tomentosa /Fr./P.Karst.,
Onnia circinata /Fr./P.Karst. a Onnia triquetra /Alb.et Schw.
ex Fr./P.Karst.

Alois Černý
Katedra ochrany lesů lesnické fakulty VŠZ v Brně

Onnia tomentosa /Fr./P.Karst. - Subkatec plstnatý je roz
šířen v celém severním mírném pásu jako saprofyt kořenů smrků
a jen zcela výjimečně parazituje na kořenech živých smrků.
V hymeniu mezi bazidiemi jsou pouze vždy jen rovné sety, při
čemž u druhů Onnia circinata a Onnia triquetra jsou téměř všech
ny sety háčkovitě zahnuté směrem k tramě klobouku plodnice a
jen velmi málo set je rovných.
Onnia circinata /Fr./P.Karst. - číubkatec smrkový je roz
šířen v celém severním mírném pásu jako parazit kořenů a bazální části kmenů smrků a v Severní Americe byl též zjištěn vedle
smrků na tsugách a duglaskách. Plodnice vyrůstají na povrchu
kořenů, kořenových náběhů a bází kmenů smrků. Jsou polokruhovi
té, hněděrezavé, velmi křehké, rourky dosahují délky až 1 cm.
V čistých kulturách je velké množství set o velikosti 50 -80 x
4-10 /um a jen v menším množství se vytvářejí konidie. Na povrchu
kůry kmenů smrků se vždy nad místem hniloby roní pryskyřice a
smrky se často v důsledku pokročilé hniloby v kořenech a bázích
kmenů vylamují v pařezové části kmene a někdy též odumírají.
Onnia triquetra /Alb.et Schw.ex Fr./P.Karst.- clubkatec
borový parazituje jen na borovicích v celém severním mírném pá
su a v ČSSR se vyskytuje na celém území zejména v oblastech
původního rozšíření borovice lesní.Plodnice jsou světle žlutorezavé, korkovitě dřevnaté, pevné /asi 10 x pevnější než plod
nice číubkatce smrkového/ a nejčastěji vyrůstají na řezné ploše
jádrového dřeva pařezů po zmýcení infikovaných borovic. Plodni
ce vytrvávají na substrátu až do léta příštího roku. Rourky
jsou 1 - 2,5 mm dlouhé a jen výjimečně dosahují délky 0,5 cm.
V čistých kulturách chybí sety, avšak je v nich velké množství
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konidií. Na povrchu kůry kmenů infikovaných borovic se nikdy
neroní pryskyřice a chybí příznaky infekce. Borovice se zpra
vidla v důsledku hniloby způsobené ČLubkatcem borovým nevylamují v pařezové části kmene a neodumírají. Podhoubí rozkládá jád
rové dřevo kořenů a bazální části kmenů borovic.*

*
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Vývojová stádia huby Mycosphaerella maculiformis /Pers./
Schroet. na Slovensku
Gabriela Juhásová
SAV Arboretum ICLyňany
Huba litycosphacre 11 a maculiformis sa u nás vyskytuje po
měrně často a vo velt-cej miere. V priebehu rokov 1969-1971 sme
ju zaznamenali vo všetkých štyroch podoblastiach pestovania gastana jedlého na Slovensku. Priebeh vývojových stádií tejto huby
na Slovensku doteraz nikto nerozpracoval. Pri studiu biologie
sme sa preto zamerali aj na sledovanie poměrně jej zložitého
vývojového cyklu. Predovšetkým sme chceli vedieč, v ktorom ob
dobí sa zakladajú jednotlivé spóronosné štádiá huby,,kedy a
za akých podmienok dochádza k primárnéj infekcii. V priebehu
našich pozorování sme potvrdili, že vývoj huby M. maculiformis
u nás sa zhoduje s vývojovým cyklom parazita ako ho udávajú
iní autoři, podlá ktorých sa na jar dozrievajú askospóry, v le
te sa tvoria konídie a na jeseň mikrokonídie v pyknídách. Pře
praktické využitie poznatkov je doležité poznač presnějšie obdobia vzniku jednotlivých stádií, v tej ktorej oblasti pestova
nia gaštana jedlého. Platí to najma pri tvorbě a dozrievaní
askospór, lcbo s tým úzko súvisí vznik primárnéj infeknej infekcie. V našich podmienkách"sme peritéciá našli v druhéj po
lovici marca'. V tomto období sa už dobré dali rozlíšič lúčovite uložené vrecká. Askospóry sme našli začiatkom apríla. V prirodzených podmienkách askospóry dozrievali koncom mája a do 10
júna dochádzalo k ich masovému uvolnovaniu. Prvé příznaky infekcie sa objavili krátko po uvolnění askospór /18 -23.VI./.
Skutočný nástup choroby, a s tým spojenu tvorbu konidií sme za
znamenali v prvej polovici júla. Konídie sa na spodněj straně
listov intenzívně vytvárali až do konca októbra. Neskoršie ich
tvorenie pozvolna přestávala a na opadnutých listoch vznikali
pyknídy s pyknóspórami. V prirodzených podmienkách, účinkom nepriaznivých klimatických podmienok /zníženie teploty, zvýšenie
relativnéj vlhkosti vzduchu / konídie zanikli. Koncom novembra
převládali na opadnutých listoch pyknídy s mikrokonídiami. Na
starnúcich listoch, na starých ložiskách makrokonídií sa postup
né zakládali nové peritéciá a vývojový cyklus huby sa znovu opa
koval .

46
Několik slov o dnešním stavu fytopatologické mykologie u nás

Ctibor Blattný
Praha

I

Pravidlo 0 rozkvětu některé discipliny přírodních věd
a její dočasné následující stagnaci platí též o fytopatolo
gické mykologii no našem území i Na určitou dobu byla jaksi za
tlačena do pozadí virologií. Avšak pro svůj velký význam v dneš
ní době i v nejbližší budoucnosti se již dnes opět těší vzrů
stajícímu zájmu. Její úspěchy v posledních desítkách let se tý
kaly zejména biotopů fytopatogenních hub, obranných opatření,
fytopatogenních hub pro naše území nebo pro určitou rostlinu
nebo skupinu rostlin prakticky nových, i vztahu patogen -hosti
tel, dřevních hub, ekologie, z části fysiologie i pěstění hub
na umělých nebo "poloumělých" živných půdách, i mnoha jiných
témat. Ale intensivně je třeba pokračovat např. v biochemii
hub, ve studiu otázek ochrany před nebezpečnými, těžko potíratelnými fytopatogenními houbami, ve studiu interakce viros a
mykos, v zapojení ochrany před mykosami do integrované ochrany
rostlin, ve studiu a potírání hub působících choroby paty sté
bel obilovin. Také v dalších studiích v komplexu rzí a jejich
biotopů, p*ádlí a boje proti nim, půdních hub, v komplexu pře
nosu virů nižšími i vyššími houbami, v úplném výzkumu václav
ky, je třeba pokračovat.

A v dalších, uvedeny byly jen příkla

dy. Autor je toho názoru, že výzkumu řady mykologických problé
mů by velmi prospělo zřízení samostatného Mykologického ústa
vu ČSAV.
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Poznámky k bionoinii a ekologii původců chorob pat stébel

Jaroslav Zakopal, Eliška Sychrová, Karel Kopa
lístav ochrany rostlin VÖRV, Ruzyně

- Praha 6

Onemocnění pat stébel je komplexní choroba, kterou lze
rozdělit na dvě skupiny: pravý stéblolam a černání pat stébel.
Pravý stéblolam je charakterisován objevením elipsovitých skvrn
na stéble, blízko nad zemí. Kořeny nebývají napadány. Pletivo
stébel v místě skvrn je narušené, transport vody a živin je ztí
žen a důsledkem je, že výnos zrna nemocných rostlin je snížen.
Choroba je působena převážně houbou Cercosporella herpotrichoides Fron. Jen v několika případech jsme nalezli stéblolam způ
sobený houbou Rhizoctonia solani a Helminthosporium sativum.
Černání pat stébel a hniti kořenů je působeno více patogeny.
Při svých sledováních jsme isolovali Ophiobolus graminis, Rhi
zoctonia solani, Helminthosporium sativum, Fusarium culmorum.,
F.avenaceum a některé další druhy Fusarium spp.,. Colletotrichum
graminicola, Perniconia macrosnina aj. *Z nich nejdůležitější je
Ophiobolus graminis. Mycelium parasitů vniká do kořenů, adtud
čerpá výživu. Pletiva kořene jsou rozrušována. Tímto způsobem
je zhoršeno zásobování rostliny vodou a živinami, je potlačen
její vývoj* Pšenice předčasně dozrává, je silně snížen výnos
zrna, kvalita je zhoršená.
Choroby pat stébel obilnin byly u nás známy již dříve, ale
v minulosti se jednalo jen o lokální výskyty. S intensivní ze
mědělskou produkcí a zvýšením podílu obilnin na orné půdě se
stává problém chorob pat stébel mnohem závažnějším a nebezpeč
nějším a je třeba hledat účinné způsoby ochrany proti nim.
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Houbové choroby tolice vojtěsky v ČSSR

Eliška Sychrová
Ústav ochrany rostlin VÚRV, Praha - Ruzyně

Během let 1964 - 1969 jsme sledovali mykosy, vyskytují
cí se na porostech vojtěsky seté. Patogeny lze rozáelit do dvou
hlavních skupin. V první skupině jsou houby, která napadají ko
řeny vojtěsky, působí jejich ochočení a hnití a následující vad
nutí a uhynutí celé rostliny. Do této skupiny patří Verticillium
albo-atrum, Fusarium javanicum var.radicicola a Fusarium spp.
Druhou skupinu tvoří houby, která napadají listy a stonky.Dvě
ma nejčastějšími patogeny této skupiny jsou Pseudopeziza medicaginis a Phoma herbářům var.medicaginis. Pseudopeziza medicaginis je zejména hojná na druhé /semenné/ seči /zejména ke kon
ci srpna/, kterou za příznivých podmínek napadá v masovém mě
řítku a působí značné ztráty listů. Phoma herbarum var. medica
ginis se v porostech vyskytuje během celé růstové sezóny a vy
volává menší i větší skvrny na listech i na stoncích. Ostatní
patogeni - *Stemp hýli um botryosum /Pleospora herbarum/, Pseudoplea briosiana a Uromyces striatus se vyskytují sice dosti často,
ale málokdy ve větší míře. Jen občas se v porostech vyskytova
la Peronospora aestivalis a Pseudopeziza jonesii. Colletotri
chum trifolii a C. destructivum jsme nalézali v porostech vojtěšky v Čechách jen ojediněle, větší výskyty C.trifolii jsou
na jižní Moravě.
Mykosy nadzemních částí vojtěsky seté jsou hospodářsky
významné v porostech určených na semeno, a to zejména během
srpna a v-září. V této době působí listové skvrnitosti značné
ztráty opadem listů. Chemická ochrana není ekonomicky únosná,
vzhledem k malé účinnosti existujících fungicidů vůči původ
cům listových a stonkových skvrnitostí.
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0 vzrůstající důležitosti studia drobnohledných hub

Zdeněk Urban
Katedra botaniky přírodovědecké fakulty University Karlovy,
Praha
Referáty shroíaážděhé v sekci drobnohledných hub mají tro
jí tématiku: studium stěn buněčných na úrovni studia elektronoptického a molekulárního, studia taxondmická a stddium výsky
tu hub v určitých /částečně umělých/ biocenozách* Přes tento ku
sý tématický soubor možno vidět a tušit, že denní praxe již nu
tí a v budoucnu ještě více bude žádat, aby byla zavedena studia,
která by dala odpovědi na otázky: jak se bude vytvářet prostře
dí pro život člověka v nejširším slova smyslu a jakou úlohu
při tom hrají drobnohledné houby. V podstatě se jedná o funkci
drobnohledných hub, jakožto zatím nejdůležitějšího činitele
z říše hub vůbec, v ekosystémech nejrůznějšího druhu a integrač
ního stupně. Jako příklad neznalostí odpovědí na tuto širokou
otázku je vedena krátká úvaha o funkci rzí a ekosystému. Z do
savadních zkušeností a uvedeného výhledu do budoucna vyplývá
stále vzrůstající důležitost těch studií, které vedou k objek
tivnímu a spolehlivému poznání jednotlivých druhů a vnitrodruhových jednďtek drobnohledných hub. S tohoto hlediska zvlášt
důležité jsou poznatky o životním běhu, ekologii a fysiologii
jednotlivých druhů hub.
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Problematika taxonomie u některých fascikulátních penicilií

Olga Fassatiová
Katedra botaniky přírodovědecké fakulty University Karlovy,
Pralia

Všeobecně používaný systém a tím i diagnostika penici
lií se opírá o monografii Rapera a Thoma z r.1949. Koncepce
vypracovaná těmito autory je založena především na stavbě
štětce a habitu kolonie na diagnostických agarových půdách.
Subsek.ee Fasciculata v sekci Asymetrica zahrnuje 9 sérií s 20
druhy a varietami. V předloženém referátu jsou podány některé
výsledky morfologického studia 3 sérií: P.viridicatum-ser.,
P.cyclopium ser. a P.expansum ser., jejichž druhy v poštu asi
*

o

10 jou v přírodě běžně rozšířeny.
Z kultivačních a mikroskopických pozorování vyplývá, že
příslušnost druhu k uvedeným 3 sériím lze určit většinou jen
u čerstvých isolátů. které dosud neztratily schopnost tvorby
svazků konidioforů a typické zbarvení sporonosné vrstvy. Vzhle
dem k tomu, že ve stavbě štětce nebývají u zástupců jmenova
ných sérií podstatné rozdíly a často je nelze odlišit ani od
druhů jiných subsekcí, dají se starší kmeny velmi těžko iden
tifikovat. Tyto skutečnosti vedou nutně k revisi studovaných
druhů a k stanovení jejich přesnější náplně. Je pravděpodobné,
že k jejich rozlišení přispějí i biochemické vlastnosti někte
rých druhů, např, tvorba toxinů nebo lytické schopnosti na de
finovaných živinách v substrátu.

%
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Diskriminační analýza v taxonomii dermatofytů

K.Lenhart, S.Komenda, E.Lenhartová
Katedra biologie lékařské fakulty University Palackého,
Olomouc

Cílem práce bylo zjistit, kolik

taxonoraicky významné

informace je obsaženo v souboru kvantitativních znaků makrokonidií dermatofytů. K pokusu jsme použili tři kmeny Tricho
phyton ajelloi, Microsporum gypseum, Micřosporum cookei a je
den Ionen Microsporum praecox. Od každého kmene bylo proměřeno
100 makrokonidií. Byla zjisíována délka a šířka makrokonidie,
počet buněk a délko-šířkový index. Získaných údajů bylo použi
to k výpočtu diskriminačních funkcí a ke stanovení rozhodova
cích pravidel* Pokusili jsme se také obecným způsobem stanovit
optimální systém měřených veličin. Každý objekt /makrokonidie/
byl klasifikován správně s pravděpodobností 0,96 jestliže sku
tečně patřil k druhu Microsporum praecox, s pravděpodobností
0,86 jestliže patřil k Trichophyton ajelloi, s pravděpodobnos
tí 0,92 jestliže patřil k Microsporum gypseum a s pravděpodob
ností 0,81 jestliže patřil k Microsporum cookei. Výsledky po
tvrdily užitečnost diskriminační analýzy v taxonomii dermato
fytů.
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Taxonomické poznámky k rodu Gyoerffyella Kol.

Ludmila Marvanová
Čs.sbírka mikroorganismů při UJEP, Brno

Rod Gyoerffyella Kol.,původně zařazený mezi zelené řa
sy , byl v roce 1967 ztotožněn s rodem Ingoldia Petersen, kte
rý patří mezi vodní hyfomycety. Prioritu má jméno Gyoerffyella.
Všechny doposud známé druhy tohoto rodu byly studovány
v čistých kulturách zejména s ohledem na sporogenezi. U typu
rodu, tj.G. rotula byla zjištěna tvorba konidií v párech z
morfologicky odlišných jedinců. Tuto vlastnost mají také dru
hy G. speciosa a G. gemellipara. Druh G.biappendiculata se od
ostatních druhů liší v podstatných znacích a proto musí být
z rodu Gyoerffyella vyřazen.

Morfogenní funkce buněčné stěny kvasinek

Eva Streiblová
Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha

Primulin poskytuje údaje pro interpretaci stěnových
struktur na submikroskopické a molekulární úrovni. Stěnové tex
tury jsou podmíněny způsobem uspořádání fibril a matrix a sys
témem submikroskopických pórů. Stěnové textury se opakují v růz
ných stěnových architekturách, bez ohledu na chemické složení
stěny. Dochází k jejich modifikaci in můro během růstu. Jsou
diskutovány některé otázky související s významem textur pro
morfogenesi a tvoření tvarů. •
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Růst mikromycetů ve znečištěných a odpadních vodách

Jana Hauslerová
Výzkumný ústav vodohospodářský, Praha

Při biologickém čištění odpadních vod jsou primárními
destruenty organických látek v těchto vodách obsažených bakte
rie a v některých případech i houby. Setkáváme se zde však
nikoli se zástupci vodních fykomycetů nebo hyfomycetů /ty se
vyskytují převážně v poměrně čistých vodách/, ale většinou s tě
mi mikrony čety, jejichž primárním výskytištěm je půda a pevný
substrát. Jsou to většinou někteří zástupci rodů Mucor, Rhizopûs, Sepedonium, Pénicillium, Aspergillus, Trichoderma, Aureobasidium, Monilia, Geotrichum, Fusarium a také Saprochaete
saecharophyla. Vypouštění odpadních vod do recipientu může vy
volat mohutný fungoidní růst na dně a březích toku. Hyfy mikromycetů tvoří často základní síí slizové blanky na povrchu ná
plně biologických filtrů a jsou-li udržovány v rovnováze s ostat
ní populací, jsou platným účastníkem v odstraňování organických
látek z odpadní vody. Dále jsou mikromycety přítomny běžně v
aktivovaném kalu ve formě

spor a dojde-li k vytvoření vhodných

podmínek, silně se rozrostou a mnohdy téměř úplně potlačí bak
teriální populaci. Zvláštní případ tvoří rozvoj t.zv. "dravých"hub, což jsou příslušníci rodů Arthrobotrys, Trichothecium, Dactyllia, Dactylaria a Zoophagus. Tyto mikromycety parasitují na nematodech a rotátorech a v případě, že jsou v ak
tivovaném kalu Nematoda a Rotatoria v hojné míře, může dojít
i k velkému rozvoji mycelárního růstu jmenovaných hub.
I když čistící účinek aktivovaného kalu složeného pře
vážně z vláken hub je rychlejší a často vyšší než kalu nevláknitého, pouze bakteriálního, bývá jeho výskyt v čistírnách vě
cí nevítanou, ne’
ooï vláknitý kal má horší sedimentační vlast
nosti a při dosavadním technologickém řešení aktivačních čis
tíren nejde dobře od vyčištěné vody oddělit.

55
Vyznám některých druhů hub v technické hydrobiologii

Vlasta Ottová
Katedra technologie vody a prostředí VŠCHT, Praha

0 celé radě hub , rostoucích v povrchových vodách, exis
tuje velmi rozsáhlá literatura a jsou všeobecně dosti známé.
Výskyt různých hub v silněji znečištěných a odpadních vodách
jo vsak intensivněji studován teprve asi od padesátých let.Jed
nalo se většinou o stanovení společenstev v těchto typech vod,
aí mikroskopicky nebo pomocí kultivace. .
Na pracovišti katedry technologie vody a prostředí VŠCHT
jsme se snažili nezůstat u popisu společenstev, ale sledovat
jejich vztah k technologii čištění odpadních vod. Byl sledován
význam řady rodů a druhů v biologických filtrech pro různé typy
odpadních vod. Byly stanoveny některé závislosti výskytu přede
vším imperfektních hub /např.z rodu Fusarium/ na funkci čistí
renské jednotky. V aktivovaném kalu mohou být v závislosti na
substrátu mnohé druhy /např.Geotrichum candidum/ složkou vše
stranné nebo silně redukované hiocenózy. Při hojném výskytu
však většinou působí nepříznivě na technologické vlastnosti suspense, především na schopnost sedimentace. Jako kultura maxi
málně využívající složení substrátu, t.j. dané odpadní vody,
přiváděné do biologické čistírenské jednotky, -by je však bylo
možno při vhodné úpravě technologie v některé fázi čištění vy-

uzxt.

*•
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Poznámky o rozšíření a variabilitě rodu Amanita Pers.ex Hook
na Slovensku

Igor Fábry
Bratislava

Autor uvádza v příspěvku 42 taxónov /druhov, variet
a foriem/ rodu Amanita Pers. ex Hook., ktoré sa mu podařilo dotcraz.zistií na území Slovenska. Vačšinu dokladov zbieral osob
né a sú uložené v jeho sukromnom herbáři, niekolko položiek sa
nachádza aj v herbári Slovenského národného muzea /3RA/. Při
všeobecne rozšířených druhoch uvádza iba celkové rozšírenie,
pri vzácnějších aj zistené lokality.
Zo vzácnějších taxónov autor zaznamenal: Amanita abietum
Gilb.,; A.caesarea /Scop.ex Fr./Grev. , A.echinocephala /Vitt./
Qu‘é l . A . e x c e l s a /Fr./Bcrtill., A.gemmata var.eliae /Quél./,
* A.inaurata Serr.

A.phalloides- f . olivacea /Fr./Gilb.,. A.phal-

loides' f. ochroleuca /Forq./Vcs. ,• A. phalloidcs subs/j.virosa
/Fr./Gilb., A.ovoidea /Bull.ex -Fr./Link, A.rubescens v.ar.radicata /Vogl./, A.strobiliformis /Paul.ex Vitt./Bortili., A.vaginatä f.crocca /Quél./Ves., A.vaginata f. olivaceo-viridis f.
rtov. /forma so zeleným klobúkom/, A.vaginata f. palescens /Gill./
Ves.,' A. vaginata f.plumbea /Schaeff./Ves. , A. vaginata. f.umbrinolutea /Secr./Ves., A. valida /Fr./Quél., A.vittadini /Moretti/
Vitt.
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Nálezy vzácnějších makromycetů na severní Moravě a na Slo
vensku
Jan Kuthan
Ostrava

Při průzkumu přírodních reservací na severní Moravě
a na Slovensku sbíral autor v posledních letech větší počet
zajímavých a vzácných druhů vyšších hub. Z tohoto počtu lze
nejméně dva sběry /Gerronema marchantiae Singer et Clémençon
a Tricholoma viridilutescens Mos./ označit jako nové druhy pro
Československo, další druhy / Inocybe jurana Pat., Lactarius
representaneus Dritz.,.Hypholoma coprinifacies /Roli*/Herink,
Hydnellum geogenium /Fr./Bank*.a Hydnellum diabolus Bank./
jako nove' druhy pro Slovensko a konečně jeden druh /Spongipellis bredecelensis /Pil.ex Pil./Bond./ jako nový pro Moravu.,
K zajímavým a málo známým druhům náleží nesporně i dal
ší sbírané druhy,.jako Gloeoporus dichrous /Fr./Bres., Flaviporus brownei /Humb. ex Pers./Donk, Polyporus forquignoni
/Quél./Sacc., Climacocystis septentrionalis /Fr./Karst.,Armilariella tabesceus /Scop.ex Fr./Sing.,,Panus suavissimus/ Fr./
S i n g . •Hygrocybe calyptraeformis /Berk.,et Br./Fay.,. Pluteus
umbrosus /Pers.ex Fr./Kummer, Pseudoplectania melaena /Fr./
Sace.^■Sowerbyella radiculata /Sow.ex Fr./ Nannf., Psilopezia
babingtonii /Berk./Berk. v uhelném dole a Coprobia granulata
/Bull.ex Fr./Boud.
Kromě dokladového materiálu dokumentoval autor tyto sbě
ry rovněž barevnými diapositivy.
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Taxonomie a nomenklatura rodu václavka, Armillaria /Fr.ex Fr./
Staude
i

Josef Herink
Mnichovo Hradiště

Taxon Armillaria byl koncipován svým autorem, E.M.Friesem, jako infragenerický /původně jako tribus a pozd. jako
podrod Agaricuš L.ex Fr./, při čemž sám autor si byl dobře vě
dom značné heterogenity svého taxonu. V hodnotě rodu převzali
taxon nejdříve F.Staude /185*7/, pak P.Kummer /1871/, L.Quélet
/1872/, P.A.Karsten /*1879/ a P.A.Saccardo /1887/. Náplň rodu
Armillaria se postupným zařazováním dalších druhů rozšiřovala
a tím se původní heterogenita taxonu zvětšovala. Někteří auto
ři řešili problém heterogenity rodu Armillaria tím, že cd něho
odštěpovali různé skupiny a tvořili z nich nové rody - první
takovýto rod byl Armillariella /P.Karšt./P.Karst. Jiní autoři
převáděli odštěpené druhy nebo skupiny druhů do jiných rodů.
Oba způsoby desintegrace rodu Armillaria měly za

následek for

mální, resp. nomenklatorické zrušení rodu Arcd.llaria. Tento
postup byl z hlediska dnes platných mezinárodních pravidel bo
tanické nomenklatury nesprávný. Proto bylo nutno rod Armillaria
ve smyslu nomenklatorických pravidel dodatečně typifikovat a
tím také emendovat.
Autor referátu považuje za věcně i formálně správnou typifikaci rodu Armillaria druhem Armillaria mellea /Vahl ex Fr./
Kumm., který vybrali jako typ první F.E.Clements a Q.L.Shear
/1931/. Tuto typifikaci zdůvodnil M.A.Donk /1949 až 1962/. Re
ferent podává výměr a rodovou diagnózu rodu, jeho infragenerickou taxonomii a konspekt 21 druhů / z nich 13 je nove kombino
váno do rodu Armillaria/.
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Problematika výzkumu našich halucinogenních hub

Svatopluk Šebek
Oblastní muzeum , Poděbrady

Zásluhou amerického etnomykologa R.G.7assona, mykologii
R.Heima a R.Singra a chemika A.IIofmanna a dalších je dnes poměr-?
ně velmi dobře známa taxonomie, geografická rozšíření, chemické
složení a farmakologické účinky halucinogenních hub v Mexiku,
severní a severovýchodní Asii a v posledních letech i na Nové
Guinei. Na území Gvropy je dnes prokazatelně známo asi 13 dru
hů lupenatých hub, obsahujících dva hydroxytryptaminové derivá
ty /psilocybin a psilocin/ s psychotropními účinky na lidský
a zvířecí organismusj podle publikovaných zpráv byly některé
z evropských halucinogenních hub /zvi. v ^Anglii a Francii/ pů
vodci otrav s neuroticko-psýchotropním syndromem.
Na rozdíl od toho je studium halucinogenních hub, rostou
cích na území ČSSR, teprve v začátcích. Prokazatelně, byla u nás
přítomnost psilocybinu zjištěna zatím u dvou druhů - Psilocybe
semilanceata /Fr.cx Secr./Kumm. a Psilocybe collybioides Sing.
et Smith /Syn.:Hypholoma coprinifacies sensu Herink/,/Semerdžieva 1971,1973/. Studium našich halucinogenních hub je však kom
plikováno některými problémy, z nichž bude třeba především
1/ objasnit taxonomické otázky některých druhů rodu Panaeolus /Fr./Quél. ,'u nichž byla mimo naše území zjištěna pří
tomnost psilocybinu a psilocinu, a které jsou v evropské mykologické literatuře často zaměňovány, a upřesnit jejich odliše
ní od rodu Copelandia 3res. ,*
2/ zaměřit mykofloristický průzkum našeho území s ohledem
na lysohlávky ze sekce Coerulescentes za účelem získání mate
riálu z geograficky, geologicky a klimaticky různých oblastí
a zjišíovat vliv odlišných stanovištních podmínek na obsah psi
locybinu a psilocinu v analyzovaných plodnicích,
3/ věnovat z hlediska biochemického pozornost i některým
dalším houbám z rodu Panaeolus /Fr./Quél., Copelandia Dres*,,
Conocybe Fayod em.Kuhněr, Strooharia /Fr./Quél., Gymnopilus
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P.Karst., Clitocybe /Fr./Staude, Mýcena /Pers./ex S.F.Gray,
u nichž už byl výskyt psychotogenních látek v Evropě prokázán
a lze ho tedy předpokládat i v plodnicích na našem území,
4/ provést biochemický výzkum plodnic Amanita muscaria
/L.ex Fr./ Hooker zejména s ohledem na možný výskyt kyseliny
ibotenové, muscimolu a muskazonu, a to z naleziší s odlišnými
podmínkami prostředí,
5/ analyzovat plodnice hub, u nichž lze předpokládat výs
kyt psychotogenních látek, nejen co do zjištění psilocybinu,
ale i se zřetelem na zjištění dalších indolových derivátů s psychotropními vlastnostmi,
6/ v souvislosti s evidencí otrav houbami na území ČSSR
sledovat možnost v ý s o t u neuroticko- psychot ropní ho syndromu
intoxikací, k nimž může dojít záměnou s některými podobnými
druhy,
7/rozšířit počet zatím skrovných experimentálních intoxi
kací plodnicemi našich halucinogenních hub a studovat z hledis
ka psychiatrického rozdíly mezi experimentálními psychózami čis
tými substancemi halucinogenních látek.

9 •
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Experimentální přístup k taxonomii imperfektních forem
některých pyrenomycetů
Karel Prášil
Katedra botaniky přírodovědecké fakulty University Karlovy,
Praha

Při kultivaci zástupců čeledí Xylariaceae, Diatrypaceae
a Diaporthaceae byla sledována rychlost růstu při teplotě
17 ° C , 22°G a 28°C, morfologický charakter kultur a fruktifikace příslušných konidiových forem. Dle rychlosti růstu lze

«

studované imperfektní formy rozdělit přibližně do dvou skupin.
Rychlost růstu představitelů jedné skupiny /Libertella/ je
větší /kultury porostly Petriho misku o průměru 10 cm za 6-12
dní/ a teplotní optimum je široké. Rychlost růstu zástupců
druhé skupiny /Nodulisporiun, Phomopsis/ je zřetelně menší a
růst po určité době ustává. Příslušnost většiny sledovaných ro
dů do jedné či druhé skupiny je vyhraněná a značně stálá.
Naproti tomu u rodů Cytosporina a Cytospora rychlost růstu i
celková charakteristika v kultuře jednotlivých sledovaných dru
hů není navzájem podobná. Proto.že oba uvedené imperfektní ro
dy tvoří konidiovou formu k několika různým perfektním rodům,
a přitom některé předpokládané imperfektní druhy nebyly dosud
popsány, vzniká otázka, je-li

zařazeni příslušných konidio

vých forem právě do rodů Cytosporina či Cytospora zcela opráv
něné, nebo zda vzniklo jen na základě morfologické podobnosti
s uvedenými imperfektními rody.

-

Podobná závislost se projevila i při fruktifikaci jednot
livých rodů v agarových kulturách. Některé rody /Libertella,
Melanconium / tvořily konidie hojně a pravidelně. Naproti to
mu právě u rodu Cytosporina bohatě fruktifikovaly jen druhy
příslušné k některým perfektním rodům, zatímco kultury izolo
vané z materiálu rodů Eutypella nebo Diatrypella zůstávaly
převážně či zcela sterilní.
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Poznámky k taxonomii rodu Lasiosphaeria Ces*et 'de Not.

Růžena Podlahová
Národní muzeum, Praha

Jedním ze zástupců nestronatických askohymeniálních saprofytických pyrenomycetů je rod Lasiosphaeria. Během 110 let
se tento rod rozrostl z původních sedmi druhů popsaných již Persoonem a Friesem v rodě Sphaeria přibližně na 135. .Dosavadní re
vize typového materiálu 21 druhů naznačuje, že značná část taxo
nů označených jako Lasiosphaeria Ces.et de Not. patří vzhledem
k bitunikátní stavbě vřecka mezi Pseudosphaeriales a není s typic
kými druhy jmenovaného rodu příbuzná. Pro'tože lektotypem rodu je
Lasiosphaeria ovina /Pers.ex Fr./Ces.et de Not . , který má unitunikátní vřecka, lze se na základě revize typového materiálu
domnívat, že přibližně 1/4 - 1/3 druhů bude i nadále ponechána
v tomto rodě.
Přecenění významu tvaru spor a naopak nedocenění a přehlí
žení některých jiných znaků vedlo’k tomu, že rod Lasiosphaeria
je komplexem velmi heterogenním. Nová koncepce, rodu Lasiosphae
ria je budována na tomto souboru znaků: stavba vřecka včetně
apikálního aparátu, stavba stěny perithecia, způsob ochlupení
a tvar chlupů, zbarvení peritheciálního obsahu, tvar spor aj.
Kombinace určitých vlastností je charakteristická pro některé
skupiny druhů a napomáhá při vnitrorodovém členění. S ohledem na
dosud prostudovaný materiál lze prozatímně rozdělit, zástupce
takto:
1./ subgen. Lasiosphaeria
perithecia pokryta v mládí bolavým plstnatým povlakem ,
s obsahem perithecia živě zbarveným a sporami vždy hyalinními ........... .

Lasiosphaeria ovina, L.glábráta,L.sorbina.

2»/ subgen. Eu-Las.i o sphaeria
perithecia na povrchu jemně bradavčitá, pokrytá tuhými hyfovitými, septovanýnii chlupy, peritheciální obsah velmi bledý, .
spory ve stáří slabě nahnědlé ........... L.hirsuta, L.rhacodium, L.hispida,, L. immersa aj. „
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Ostatní druhy nelze bez dalších studií typového materiálu pro
zatím zařadit do žádného z těchto dvou navržených podrodů.

4-

0 rodu Octospora Hedv/ig ex S.F.Gray emend.Korf a jeho vzta
zích k některým jiným rodům operkulátních diskomycetů.

Mirko Svrček
Národní muzeum, Praha

Autor vychází z Korfovy emendace rodu, jehož typem je
Octospora leucoloma Hedwig ex S.F.Gray. Výsledkem revize vět
šího počtu druhů, popsaných v tomto příbuzenstvu většinou pod
jménem Humaria /Fr./Sacc., je zjištění, že pouze poměrně malý
počet druhů lze považovat za příbuzné s 0.leucoloma, jestliže
jako rozhodující kriterium uplatníme stavbu excipula při posu
zování příbuzenských vztahů. Ostatní druhy je nutno považovat
jednak za zástupce nových samostatných rodů, jednak je třeba
přeřadit je do jiných, již existujících rodů. Dosavadní vývoj
systému operkulátních diskomycetů i nadále alespoň v určitých
skupinách směřuje k vytváření malých, často monotypických rodů,
které, jak se zdá, přesněji vyjadřují jeho složitost, i když na
druhé straně s hlediska praktické použitelnosti nepřispívají
k jeho přehlednosti ani k snadnému poznávání jednotlivých taxo
nů.
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Mykorrhizy lesních dřevin

Antonín Příhoda
Vědecký lesnický ústav VŠZ, Kostelec nad Černými lesy

Význam mykorrhiz pro dobrý růst a vývoj lesních dřevin
se všeobecně uznává a novější studia o antibiotických vztazích
mezi houbami dovolují i předpoklad o určitém ochranném působe
ní mykorrhizních hub, např. před škodlivými houbami vyvoláva
jícími hniloby kořenů.
Odklon lesního hospodářství od přirozeného zmlazení a
umělé vysazování dřevin na nová stanoviště do půd bez .mykorrhiz
ních hub mohou nepříznivě ovlivnit vývoj uměle vysazených dře
vin, jestliže na dlouhou dobu nebo trvale ztratí mykorrhizy.
Ztrátu mykorrhiz u jedle /Abies alba/, limby /Pinus cembra/
nebo kosodřeviny/P.mugo/ lze pokládat za jednu z příčin neúspě
chů při vysazování těchto dřevin na nová nebo značně změněná
stanoviště. Kde si dřevina přináší mykorrhizu ze školky nebo ji
na novém stanovišti získá od místních dřevin, obvykle dobře pro
spívá. Značný význam to má zvláště u introdukovaných dřevin;
např. kde kaštanovník setý /Castanea sativa/ převzal mykorrhizní houby od dubů, roste velmi dobře. Parky, založené tak, že
na místě by3,y ponechány alespoň některé stromy z původních po
rostů, kde se udržely původní nykorrhizní houby a přešly na vy
sázené dřeviny, vynikají nejen bohatstvím hub, ale i dobrým vý
vojem dřevin.
Při zalesňování nelesních půd, rekultivacích, i při no
vých metodách školkařství, pěstování semenáčků ve sklenících,
vysazování tzv. obalovaných sazenic v rozmanitých kelímcích
nebo obalech z umělých hmot, bude nutné pamatovat i na mykorrhizní houby a zavádět je popř. i umělou mykorrhizací. K tomu jsou
vhodné houby vytvářející mykorrhizy již v nejmladších stadiích
dřevin, s širokým ekologickým uplatněním a společně pro více
druhů dřevin. Jsou to především houby rodu slzivka /Hebeloma/,
např. H. mesophaeum společná pro smrk, borovice i jedli a tvo
řící mykorrhizy i plodnice již u dvouletých sazenic ve školkách,
pro listnáče např. slzivka oprahlá /H.crustuliniforme/, dále
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čirůvka zemní /Tricholoma terreum/ tvořící mykorrhizy od nížin
do hor, i v parcích a zahradách s četnými druhy borovic, klouzek obecný /Boletus luteus/ provázející borovici a kosodřevinu
od nížin až do výsky 2000 m n.m.

Mykorrhiza u některých novozélandských druhů rostlin

Václav Mejstřik
Ústav krajinné ekologie ČSAV, Průhonice u Prahy

Během svého pobytu na canterburské universitě na Novém
Zélandě jsem zkoumal výskyt mykorrhizy, její vytváření a rozvoj
u některých novozélandských druhů rostlin, rostoucích na východ
ním pobřeží Jižního Ostrova Nového Zélandu, a to u Carpodetum
serratus, Coprosma rhamnoides, Didonea viscosa, Discaria tommatou, Puchsia excortica, Hedycarya arborea, Macropiper excelsum,
Myrtus pedunculatus, Neopanax arboreum a Plagianthus betulinus.
U všeeh sledovaných druhů jsem nalezl endofytní mykorrhizu vesikulo- abuskulárního podtypu» Nejvyšší intenzita infekce
byla v kořenech druhu Hedycarya arborea /čel. Monimiaceae/.
V rhizosféře některých druhů se vyskytovaly spory druhů z rodu
Endogone a je pravděpodobné, že i symbiont bude náležet k tomu
to rodu.
Anatomie a morfologie kořenů s mykorrhizou a bez mykorrhi
zy se v podstatě neodlišovala. V buňkách kořenů hostitelsl^ých
rostlin se nalézaly přehrádkované i nepřehrádkované hyfy, které
měřily od 1,8 do 6,5/i. Rovněž jsem pozoroval arbuskuly a vesikuly, rozpady a stravování hyf hostitelskou rostlinou. Nápadné
byly rozdíly v hustotě kořenového vlášení u jednotlivých druhů
a často i u kořenů s mykorrhizou a bez mikorrhizy.
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Zeměpisné rozšíření a ekologie druhů rodu Inonotus
P. Karst. v ČSSR

František Kotlaba
Botanický ústav ČSAV, Průhonice u Prahy

Z jedenácti druhů rodu rezavec, které jsou známé z Česko
slovenska, se autor podrobněji zabývá ekologií a rozšířením de
seti druhů; jedenáctý - Inonotus andersonii - je znám pouze z
jediné lokality /již.Morava/.
Inonotus dryadeus: vzácný) roste v oblasti teplobytné panonské flóry v planárním a kolinním stupni /77,lj% lókalit je
mezi 150 - 300 m n.m/ na bázích živých dubů /Quercus robur,
Q. petraca/.
inonotus radiatus; velmi hojný v planárním až montánním
stupni / 77% lokalit je mezi 200 - 500 m n.m./ hlavně na kme
nech olší /Alnus glutinosa,.A.incana/ aj. listnáčů /Betula, Carpinus, Corylus/.
Inonotus nodulosus: dosti hojný v kolinním až supranontánním stupni / 70% lokalit je mezi 500 - 1050 m n.m./ hlavně
na větvích a kmenech buků /Fagus sylvatica/, vzácně i habrů
/Carpinus betulus/.
Inonotus polynorphus:vzácný; roste v kolinním až supramontánním stupni / 60% lokalit je mezi 800 - 1100 m n.m./ na
mrtvých větvích a kmenech jen buků /Fagus sylvatica/.
Inonotus obliquus: dosti hojný v planárním až submontánním
/imperfektní plodnice až v subalpinském/ stupni /65% lokalit je
mezi 200 - 600m n.m./ na lemonech buků /Fagus sylvatica/ a bříz
/Betula verrucosa/, méně i jiných listnáčů /Acer, Quercus aj./
Inonotus nidus-pici: hojnější jen na již. Moravě a Slo
vensku /submediteranní element/, roste v planárním až submon
tánním stupni / 66,6% lokalit je mezi 155 - 250 m n.m./ na kme
nech zejména dubu ceru /Quercus cerris/, méně i jiných listnáčů
/Fagus, Fraxinus aj./
Inonotus cuticularis: dosti hojný v planárním až submon
tánním stupni /82,5% lokalit je mezi 200 - 500 m. n,.m./ na kme
nech buků /Fagus sylvatica/, méně i jiných listnáčů /Acer,Quer-
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cus, Ulmus aj./.
Inonotus hispidus: velmi hojný v planárnín až submontánním stupni /81% lokalit je mezi 200 - 500 m n.m./ na kmenech
a větvích hlavně jabloní /Malus/, méně i jiných listnáčů /Fraxinus, Juglans, Morus, Sorbus aj./.
Inonotus rheades: vzácný; roste v planárním až montánním
stupni /71,4% lokalit je mezi 420 - 830 ni n.m./ na kmenech osi
ky /Populus tremula/ nebo jejich kříženců /P.canescens/, vzác
ně i jipých listnáčů /Fagus, Salix/.
Inonotus dryophilus: vzácný; roste v planárním až submontánním stupni /69,4% lokalit je mezi 200 - 460 nr n.m./ na kme
nech a silných větvích pouze dubů /Quercus robur a Q.petraea,
méně i Q. cerris a Q. pubescens/.

Vliv houbových kruhů na změnu půdních vlastností
Blahonil Grunda
Katedra pedologie a geologie lesnické fakulty VŠZ , Brno

Houbové kruhy nebo pruhy můžeme pokládat za přirozený
jev, který se vytvořil v přírodě intenzivním rozvojem mycelia
některé houby v povrchové vrstvě půdy. Studium vlastností toho
to modelového jevu a půdy v přímém sousedství dává nahlédnout
do působení saprofytních hub v půdním prostředí.
V půdě silně prorostlé myceliem se mění nejen okamžitá
vlhkost, nasáklivost a propustnost půdy pro vodu, ale i půdní
reakce /pH/, obsah dusíku, fosforu, draslíku a vápníku. Mění se
také podstatně půdní humus, který je silně rozkládán. Změny zna
menají dále podstatné ovlivnění životního prostředí půdní mikoflóry, která se kvantitativně i strukturálně přizpůsobuje.
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Druhy helmovek /Mýcena/, vázané v ČSSD svým výskytem na buk

Jiří Kubická
Třeboň

V bukových lesích je nožné nalézt řadu helmovek / Mýcena/,
vázaných nějakým způsoben na buk /Pagus sylvatica/. Dle dnešních
znalostí je možno tyto druhy rozdělit do několika skupin:
1/ přísně fagikolní. Hlavně M.fagetorum a M.capillaris,
oba pozdně podzimní druhy na mokrém spadalém listí buku. Na pa
řezech zimní druh M.tintinabulun.
2/ převážně fagikolní. Většina těchto druhů roste v ho
rách pouze na dřevě buku /resp.listí/, v nižších polohách byla
opakovaně zjištěna i na jiných substrátech. Patří sem M. pelianthina a M. croctata, známé z nižších poloh též pod dubem
/Quercus sp.div./ dále M. hematopus /též Alnus glutinosa a Carpinus bctulus/, M. renati / též Quercus a Carpinus/, M,r$gulosiceps, M.xantholeuca aj.
3/ příležitostně fagikolní, které lze ještě dále dělit na
a/ druhy listnáčů: M. erubescens, M.pearsoniana, M.galericulata, M.filopes aj. a
b/ ubikvisty: M.pura, M.epipterygia, M.sanguinolenta

aj.
Jsou uvedena podrobná data nálezů z autorova herbáře hel
movek - Collectio Mycenarum Kubická, který do konce roku 1972
dosáhl 2165 položek.

71
Poznámky e ekologii druhu Boletus aestivalis Paul.ex Pr.
v Tatrách
Jan Kuthan
Ostrava
Při průzkumu ochranného pásma Tatranského národního parku
zaznamenal autor hojný výskyt hřibovitých hub sekce Sdules Fr.:
vedle Boletus edulis Bull.ex Fr. a B.pinophilus Pil. et Derm .
zde vyrůstá v nadmořské výšce asi 900 m i Boletus aestivalis
Paul.ex Fr. a je zde výrazně mykorrhiticky vázán na lísku /Corylus avellana/ a pravděpodobně i na břízu pýřitou /Betula pubescens/ - zatímco na jiných lokalitách /Raková okr.Čadca, 800
m n.m. a Belite Brezi, Rhodopy, Bulharsko, kol 950 m n.m./ byl
tento hřib výrazně vázán na břízu.
Z ekologického hlediska je zajímavé, že .v těchto vyšších
polohách B.aestivalis s oblibou fruktifikuje na opuštěných hníz
dech zemních mravenců /Formmica rufa/, dokonale ukryt v bylin
ném porostu vřesu /Calluna vulgaris/, borůvky /Vaccinium myrtillus/ a brusinky /Vaccinium vitis-idaea/. Na základě odebraných
vzorků půdy těchto mravenišť zjistil autor, že je vždy poněkud
méně kyselá než půda okolního rovného terénu. Za sucha byla pak
vlhkost půdy mraveniší oproti okolní půdě skoro dvojnásobná,
za deštivého počasí naopak o třetinu nižší. V kypřejší humózní
půdě mraveniště probíhá zřejmě intenzivněji i nitrifikační po
chod, což spolu s jistou schopností regulovat vlhkost vytváří
zřejmě podmínky blízká optimálním pro fruktifikaci tohoto druhu.
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Mykologické zajímavosti z Bruntálská

Jaromír Diener
Bruntál

Autor upozorňuje na některé vzácnější druhy hub na Bruntálsku kromě druhů rašeliništních, o nichž referoval již dříve
/Opava 1969/', všechny uváděné nálezy jsou doloženy v herbářích.
Bruntálsko je mykologicky zajímavou oblastí, což vyplývá
z daných přírodních podmínek a poměrně velké lesnatosti území.
Mykologický průzkum zde ještě není zdaleka ukončen; větší pozor
nost bude třeba věnovat i teplejším oblastem Bruntálská.
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