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VÝSLEDKY VOLEB

V nedávné době proběhly korespondenčním způsobem volby do nového výboru 
bryologicko-lichenologické sekce CBS. Po sečtení hlasů jednotlivých kandidátů 
volební komisí (celkem se voleb zúčastnilo 31 členů sekce) byly zjištěny následující 
výsledky: Liška - 28 hlasů, Soldán - 26, Lackovičová - 20, Váňa - 18, Franklová - 8, 
Horáková - 6, Javorčíková - 3 a Palmeová (Hubáčková) - 3. Na základě těchto 
výsledků se po dohodě rozhodli čtyři kandidáti s největším počtem hlasů na 
takovémto rozdělení funkcí: 
předseda: Jiří Liška (největší počet hlasů)
místopředsedové: Anna Lackovičová a Jiří Váňa (zastoupení lichenologie a 

bryologie, ale i obou nově vzniklých států) 
tajemník: Zdeněk Soldán.

Podle dohody na 5. dnech naší sekce v Krkonoších se členem výboru stává i Hana 
Franklová, která se již dříve uvolila pečovat o finanční záležitosti sekce. Funkční 
období nového výboru je  tříleté.

Jistě jste zaznamenali, že naše sekce přešla pod křídla následnické organizace 
ČSBS - tedy pod Českou botanickou společnost Členstvo bude i nadále sestávat ze 
členů (s aktivním i pasivním volebním právem) a ze spolupracovníků (pouze s 
právem pasivním). Jsme velmi rádi, že i nadále pokračujeme společně se všemi 
našimi slovenskými kolegy.

Rádi bychom poděkovali odstupujícímu a zároveň prvnímu výboru za obětavou 
práci vloženou do vínku naší sekce. ’

nový výbor bryologicko-lichenologické sekce ČBS

K tradičním podzimním botanickým akcím v Brně patří praktika určování 
mechorostů. V závěru loňského roku se uskutečnilo první praktikum z nového cyklu 
pro začátečníky (14.11.1992 na katedře systematické botaniky a geobotaniky PřF 
MU) a první praktikum pro mírně pokročilé (28.11.1992 na katedře lesnické 
botaniky LF VŠZ), které navazovalo na předchozí cyklus pro začátečníky. 
Vedoucím byl v obou případech LNovotný, demonstrátorkou MJJědečková. 
Demonstrované položky 14 mechorostů si mohli účastníci již tradičné odnést ke 
srovnávacím účelům.

Ivan Novotný, Milan Chytrý

Na přírodovědecké fakultě UK v Praze vedl J.Váňa v sobotu 27.3. od 10 do 16 
hod. kurs určování raSeiiníkiV Sedmnácti zájemcům z řad naší sekce byly po 
stručném úvodu (historie, morfologie a členění na sekce, přehled literatury, 
diapozitivy) postupně demonstro váty nejen rašeliníky rostoucí u nás, ale i další 
severské, a atlantské druhy Evropy. Důraz byl kladen na determinaci a ekologické 
aspekty, stranou však nezůstala ani problematika současného taxonomického 
členění a  nomenklatura. Položky převážné části našich rašeliníků si mohli účastníci 
odnést jako základ svého srovnávacího herbáře. V průběhu kursu bylo 
konstatováno, že podobné determinační kursy zaměřené na obtížné a druhově 
bohaté skupiny mechorostů a lišejníků by našly značný ohlas. V této souvislosti je 
třeba vyzdvihnout sedm (!) mimopražských účastníků, kteří vážili dlouhou a často i 
finančně náročnou cestu.
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Ve dnech 3.-4. dubna 1993 se uskutečnil na terénní stanici Botanického ústavu 
AV v Lužnici n. Luž. kTvptnyamologickv víkend pro studenty biologické fakulty 
Jihočeské university organizovaný K-Pracfaem. Hlavní náplní byla celodenní a 
půldenní exkurze. Večer byli studenti seznámeni se zásadami sběru, preparace i 
určování a zároveň byl makroskopicky i mikroskopicky demonstrován sebraný 
materiáL Akci vedli Z.Soldán a J lišk a , zúčastnilo se 16 osob.

jl

Dne 24.4.1993 se konala brvologicko-lichenologická exkurze pro studenty 
přírodovědecké fakulty UK na Hřebeny do okolí Řevnic. Navštíveny byly 
křemencové skály Baba {Dimelaena oreina, Pertusaria coradina) a Kamenná. 
Kupodivu byly nalezeny i mnohé epifyty (m.j. Bryoria fuscescens, Cetraria 
chlorophylla, Chaenotheca ferruginea, Hypogymnia tubulosa, Parmelia subrudecta, 
Platismatia glauca, Pseudevemia furfuracea, Usnea sp.). Exkurzi vedli Z.Soldán a 
J-Liška, celkem 38(!) účastníků se záhy rozptýlilo po lesích.

jl

Ve dnech 27. a 28. dubna 1993 zorganizovala AJLepšová pro studenty biologické 
fakulty JU  "Dnv plné lišejníku" pod vedením J.Lišky. Akce zahrnovala přednášku, 
půldenní exkurzi na Vyšenské kopce u Č. Krumlova a čtvero praktik.

jl
Jeden z našich nových mladých členů - kolega L-Rektoris - přeložil z anglického 

originálu (Daniels & Eddy, Handbook oř European Sphagna, 1990) klíč k určováni 
rašeliníkň Evropy. Případným zájemcům nabízí zaslání Xerokopie české verze klíče 
oproti 10,- Kč (+ poštovné).
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NOVÍ ČLENOVÉ

Halda JoseL 517 82 Sedloňov 125
Kučera Jan, Plzeňská 52,370 04 České Budějovice
Nevečeřal Petr, Hroznatova 507/26,353 01 Mariánské Lázně
Palice Zdeněk, hájovna Černý Kříž, 384 44 Stožec
Rektoris Ladislav, Na valech 8, 160 00 Praha 6
Šimek Petr, Červenohrádecká 1183,431 11 Jirkov

ZMĚNY'

Hubáčková Jana; nyní Palmeová, ukončen aspirantský pobyt v Národním muzeu

O m N A E -P E G ELIUS (* 27.1.1903 Uppsala)

Nestor švédské i světové lichenologie. Vědeckou dráhu započal významným a 
dnes již klasickým fytogeografickým dílem o oceánických lišejnících (1935), záhy se 
začal věnovat taxonomii obtížného rodu CoUema; evropská monografie vyšla v 
r. 1954 a poté následovala revize mimoevropských druhů. Kromě toho je autorem 
řady obsáhlých floristických studií i prací týkajících se ekologie a biologie lišejníků. 
Velká osobnost současné lichenologie.


