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Diskusní příspěvek

HOUBA ASCOCALYX ABIETINA V TISKU, MÉDIÍCH
A NA INTERNETU

VÁCLAV NÁROVEC

Úvod
O nálezu a přítomnosti vřeckovýtrusé houby Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpfer-

Bernhard (anamorfa Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn.) na koncových výhonech smrků
v našich severních pohraničních pohořích bylo podrobně referováno již v letech 2000 a 2001
(např. BALCAR 2001; HRUŠKA a kol. 2001; JANČAŘÍK 2000, 2001; NÁROVEC 2001; SOUKUP
a PEŠKOVÁ 2000a, 2000b, 2001a, 2001b; SOUKUP a kol. 2001; ŠACH a kol. 2000; ZLATNÍK
a HUBENÝ 2001). Již tehdy se diskuse o významu této houby rychle přenesly z roviny
odborných publikací a sdělení nejen na stránky celostátního 1) a regionálního 2) tisku či
následně na monitory zpravodajských internetových serverů 3), ale také na obrazovku České
televize 4). Uplynulý rok 2002 nebyl v tomto směru výjimkou.

Příspěvek předkládá vedle informací o publikačních a jiných aktivitách pracovníků
VÚLHM Jíloviště-Strnady či LDF MZLU v Brně také odkazy na nejrůznější prezentace
a interpretace dané problematiky ve sdělovacích prostředcích a na Internetu. Navazuje na
loňské Ohlasy na nález houby Ascocalyx abietina v Orlických horách, přednesené na semináři
Škodliví činitelé v lesích Česka 2001/2002 (NÁROVEC 2002a), a jeho záměrem je poskytnout
lesnické praxi (a všem ostatním zájemcům o danou problematiku) věcně i časově úzce
ohraničený soubor informací o rozšíření a významu houby Ascocalyx abietina na území
České republiky v roce 2002.

Výchozí fytopatologická situace
Z pravidelných odběrů vzorníkových větví a z jejich fytopatologických analýz,

prováděných Lesní ochrannou službou, bylo již v průběhu roku 2001 zřejmé, že ve
sledovaných lesních přírodních oblastech nedošlo na smrku ztepilém i smrku pichlavém
k takové fruktifikaci houby Ascocalyx abietina, která by byla srovnatelná s rokem 2000.
Čerstvé plodnice anamorfy Brunchorstia pinea byly na koncových výhonech smrkových
kultur nalézány pouze výjimečně (SOUKUP, KNÍŽEK, PEŠKOVÁ, LIŠKA a HOLUŠA 2002).
V průběhu roku 2001 již nové napadení smrků zaznamenáno nebylo a poškozené horské
smrčiny regenerovaly. Na jaře roku 2002 bylo proto možné fytopatologickou situaci (alespoň
z hlediska sekundárního biotického škodlivého činitele – houby Ascocalyx abietina) ve
sledovaných smrčinách označit za stabilizovanou (SOUKUP a PEŠKOVÁ 2002, s. 42).

Interpretace významu houby Ascocalyx abietina v médiích
Zcela odlišně se však na jaře 2002, resp. po zimním období 2001/2002 vyvíjela situace,

pokud se týká nežádoucího působení abiotických faktorů prostředí na zdravotní stav horských
smrkových porostů. Středem zájmu regionálního i celostátního tisku se v květnu 2002 staly
opět především Orlické hory a aktuální zdravotní stav zdejších smrkových porostů první
věkové třídy 5), 6), 7). Dne 1. června 2002 natáčela Televize NOVA v Orlických horách
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reportáž o aktuálním poškození jehličnanů 8) a odvysílala ji následující den (2. června 2002)
v hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny 9). V reportáži se konstatovalo, že „hlavní
příčina poškození je jedna“, a to „poměrně neznámá houba, která způsobila reznutí
a následné opadání jehličí“. Na televizních obrazovkách byl rovněž prezentován názor, že
„houba se zatím neobjevila jinde než v Orlických horách“ (pro úplnost je třeba poznamenat,
že v reportáži nezazněla konkrétní druhová specifikace této houby, avšak z kontextu
předchozích i následných prezentací lze odvodit, že míněna byla houba Ascocalyx abietina).

Uváděná reportáž, orientovaná na dílčí fytopatologický aspekt dané problematiky, měla
bezprostřední odezvu nejen ve sdělovacích prostředcích 10), 11), 12), ale také vedla
k zopakování již známých (dříve publikovaných) skutečností o rozšíření a významu houby
Ascocalyx abietina i na stránkách červencového čísla Lesnické práce (NÁROVEC 2002b).

Z fytopatologických šetření specialistů Ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU
v Brně (JANKOVSKÝ a kol. 2002) nicméně nově vyplynulo, že do popředí zájmu vystupuje
přítomnost houby Ascocalyx abietina nyní i na borovicích, a to nejen v horských oblastech na
Pinus mugo či Pinus contorta, ale i v nížinných oblastech na adultních borovicích Pinus
nigra. Sledujeme-li mediální ohlasy, týkající se rozšíření Ascocalyx abietina v roce 2002,
nelze proto opomenout sdělení, publikovaná ve dnech 10. a 17. října 2002 v Mladé frontě
DNES. První z nich upozorňuje na „neznámou virovou chorobu, která kosí porosty borovice
černé u Miroslavi na Znojemsku“ 13). Ve druhém příspěvku 14) pak reaguje Dr. Ing.
L. Jankovský vysvětlením, že se nejedná o virové onemocnění, ani o sypavky, ale
o sekundární infekci borovic houbou Ascocalyx abietina var. pini.

Prezentovaný dílčí přehled mediálních ohlasů lze doplnit řadou dalších odkazů, které se
primárně věnují jiným tématům, avšak o významu houby Ascocalyx abietina a jejím rozšíření
v České republice se rovněž okrajově zmiňují 15), 16), 17). Zpravidla se jedná o práce či
prezentace (včetně televizních vysílání 18), 19, 20) a jiných sdělení), vztahující se k aktuálnímu
zdravotnímu stavu smrkových porostů v Orlických horách (podrobněji např. KLÍMA 2002).

Využití Internetu
K zevrubnému monitorování publikovaných informací a mediálních sdělení, týkajících se

popisu, významu a rozšíření houby Ascocalyx abietina, lze dnes velmi efektivně využívat
i Internet a jeho univerzální vyhledávací služby (např. Google, AltaVista aj.). Tyto nástroje
prostřednictvím „agentů“ zkoumají a indexují obsah webových stránek a nebo, pokud se nedá
zpracovat celá stránka, alespoň metadata ukrytá v HTML značkách těchto stránek. Kromě
mezinárodních vyhledávacích služeb (dnes již s podporou češtiny) pak domácí internetové
portály (Atlas, Centrum a všechny další) umožňují vyhledávání ve vlastních katalozích
informací z českého Internetu. Vyhledávací služby někdy nabízejí i jednotlivé webové servery
či oborově zaměřené portály. Lesnicky orientované specializované vyhledávací služby
a metavyhledávací služby 21), soustřeďující se na specifičtější datové sady (např. na informace
i biotických škodlivých činitelích v lesním hospodářství), na našem Webu více méně dosud
chybějí. Překlenutí této disproporce lze očekávat teprve v příštím období, kdy dojde k dalšímu
rozšíření „lesnických“ (či „ochranářských“ a jiných) informací na webových stránkách
jednotlivých institucí a kdy také vznikne potřeba tyto informace třídit a finalizovat do
uživatelem požadovaných a aplikovatelných výstupů.

Upoutávka na vlastní webovou prezentaci
Autor sdělení v rámci poradenské činnosti v oboru výchovy a obnovy lesních porostů

v průběhu loňského roku (2002) monitoroval tisková sdělení, publikovaná na téma rozšíření
houby Ascocalyx abietina na vybraných serverech českého Internetu(silvarium.cz; lesycr.cz;
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vulhm.cz; ekolist.cz; mze.cz; uhul.cz; prvniles.cz; mfdnes.newtonit.cz; mojenoviny.cz apod.).
Získané informace v podobě odkazů na primární webové zdroje uspořádal dle jednotlivých
serverů do samostatné stránky (http//vulhm.opocno.cz/homepages/narovec/media_in_02.html)
a také některá předchozí sdělení (http//vulhm.opocno.cz/ascocalyx1.html) upravil do HTML
formátu (např. http//vulhm.opocno.cz/homepages/narovec/ascocalyx.html).

Samozřejmě, že avízované stránky nemají ambice suplovat výstupy vyhledávacích služeb
Internetu. Snad jsou pouze lokální a dočasnou „výstřižkovou službou“ (nepředpokládá se
další doplňování odkazů, a proto i aktuálnost stránek bude jen dočasná) pro zájemce o bližší
studium dané problematiky, kterou lze i na podkladě prezentovaných odkazů (pramenů)
analyzovat z řady různorodých pohledů či v různých (někdy i překvapivých) souvislostech.

Závěr
Přes často rozporuplné interpretace problematiky významu a rozšíření houby Ascocalyx

abietina v médiích, lze i nadále lesnickou praxi odkázat na názor, který na stránkách Lesnické
práce (č. 10/2000, s. 473) vyslovili již SOUKUP a PEŠKOVÁ (2000a): „Ascocalyx abietina
rozhodně není a nemůže být primární či nejdůležitější příčinou současného zhoršování
zdravotního stavu orlickohorských smrčin.“

Téměř shodný závěr vyplývá i z fytopatologických šetření, která v průběhu roku 2002
realizovali JANKOVSKÝ a kol. (2002): „Gremmeniella abietina (Ascocalyx abietina)
není... faktorem, který je... odpovědný za stávající stav (orlickohorských smrčin – pozn. aut.).
Jde spíše o projev sekundární kolonizace odumřelých pletiv za podmínek příznivých pro
rozvoj houby.... Jednoznačnou odpovědí na otázku významu Gremmeniella abietina
(Ascocalyx abietina) by byl screening Gremmeniella abietina pomocí metod PCR.“ 22)
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