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Campvlopus introflexus (Hedw.) Brid. - Česká rep. (VS4): Českolipsko, obec 
Veselí, ca 300-400 m SV vrcholu Jeleního vrchu (k. 319), břeh lesní cesty, steril., 
15.6.1994 leg. M.Zmrhalová, det. L.Němcová, herb. M.Zmrhalová. V pořadí 
třetí zjištěná lokalita (Borkovická blata u Soběslavi a Bílichovský potok poblíž 
Loun - cf. Bryonora 11: 13) tohoto invazního, ze západní Evropy se šířícího 
druhu v České republice.

Frullania framlifolia (Tayl.) Gott, et al. - Německo (UQ4): Böhmerwald, 
Medvědí hřbet pod Roklanem, na pahýlu mrtvého buku pouze asi 1 m od státní 
hranice s ČR(!), ca 1120 m n.m. 1994 leg. Z.Palice, det. J.Kučera, herb. 
Z.Palice. V České republice byla tato játrovka nalezena pouze jedenkráte 
J.Velenovským na šumavském Débmíku v r. 1901.

Orthodontium lineare Schwaegr. - Česká rep. (UQ2): Šumava, Prášilské jezero, 
1100 m n.m., stenl., 30.8.1993 leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. Další údaj 
expanzivního druhu mechu ze Šumavy.

Scaoania paludicola Loeske & K.MÜ11. - Česká rep. (UQ2): Šumava, pramenná 
oblast Rachelbachu pod Medvědí horou, 1160 m n.m., 13.8.1994 leg. J;Kučera, 
herb. J.Kučera. Tato játrovka byla dosud nalezena v jižní polovině Čech jen 
u Starého jezera poblíž Chlumu u Třeboně (Šmardův sběr z r. 1945).

Trematodon ambieuus (Hedw.) Homsch. - Česká rep. (VS4): Českolipsko, 
lokalita Shnilé louky mezi obcemi Jestřebí a Staré Šplavy, ca 250 m n.m., 
c. spor., 15.6.1994 leg. M.Zmrhalová, herb. M.Zmrhalová. Kriticky ohrožený 
druh č. Dicranaceae\ ze severních Čech je doložen pouze sběry z minulého 
století.

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke - Česká rep. (5446c): Krušné hory, obec 
Boleboř ca 7 km S Chomutova, ca 600 m n.m., 10.9.1988 leg. J.Halda, herb. 
J.Halda. Vzácnější druh dutohlávky z oblasti prakticky bez údajů o lišejnících z 
posledních let.

Cladonia red Schaerer - Česká rep. (5663d): Orlické hory, obec Sedloňov ca 4 km 
SZ Deštného, ca 680 m n.m., 15.8.1988 leg. J.Halda, herb. J.Halda. Vzácnější 
druh dutohlávky z oblasti prakticky bez údajů o lišejnících z poslední let.

Icmadophila e.ňce.tamm (L.) Zahlbr. - Česká rep. (6947a): Šumava, Modrává, na 
pařezu u cesty mezi Horskou Kvildou a Antiglem v údolí Hamerského potoka, 
ca 1000 m mm., 16.7.1994 leg. B.Wagner, herb. B.Wagner. Vzácnější a ohrožený 
druh lišejníku.

Z P R Á V Y  Z E  S E K C E

Příspěvky na r. 1995:

Během jednání na 7. bryoiogicko-lichenologických dnech v Jeseníkách 
odsouhlasilo plénum diferencované příspěvky na příští rok:základm příspěvek 
zůstává ve stejné výši jako letos, tj. 40,- Kč, pro členy ČBS platí snížený příspěvek 
na částku 20,- Kč. Prosíme proto o laskavé zaplacení přiložené složenky s 
odpovídajícím obnosem. Předem děkujeme za brzké vyřízení, které nám ušetří 
zbytečnou korespondenci při urgenci.
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7. brvolopicko-lichenologické dnv. Základní údaje o největší, každoroční akci 
sekce: 21.-23.9.1994, Loučná n. Děsnou v Jeseníkách, 25 účastníků (z toho jeden 
věrný zahraniční - Peter Scholz; Evu Lisickou zastupující jako jedinou kolegy ze 
Slovenska považuji za domácí), četné, dokonce alternativní bryo- 
a lichenoexkurze s přiblížením k vytčenému nástupu na trasu zjednaným 
mikrobusem (Ponildý potok, Česnekový a Divoký důl. Zámčisko, Švýcáma, 
Vysoký vodopád. Červenohorské sedlo, Sněžné strže. Vozka, Velká Kotlina), 
proměnlivé počasí (vždy by mohlo být hůře) a závěrem to nejdůležitější 
- bezchybná a obětavá organizace Magdy Zmrhalové se zázemím v šumperském 
muzeu. Tolik tedy telegraficky. Oproti minulým létům stojí za zdůraznění snad 
dvě dalších maličkosti. Zdá se, že jeden ze záměrů, který si sekce dala při svému 
vzniku do vínku - propagace bryologie a lichenologie u mladých, se vyplňuje. 
Dokládá to zřejmě rekordně nejnižší věkový průměr účastníků, a to díky početné 
skupině českých i moravských studentů. Novinkou byl zčásti i průběh večerů. 
Vedle jediného obsáhlejšího referátu Evy Lisické o přehledu druhů 
r. Umbilicaria v SR a ČR, neformální (snad mi odpustíte to "formální" příslovce) 
vystoupení všech přítomných s krátkou řečí o tom, na čem kdo pracuje, 
příp. k čemu se v budoucnu chystá. Tato vystoupení by se mohla stát dobrou 
tradicí, která napomůže větší vzájemné informovanosti. Jediným
(neovlivnitelným) stínkem akce, který pocítili hlavně studenti, bylo zvýšení 
dojednaných nákladů na ubytování a stravu novou majitelkou pensionu. Takže, 
Magdo, velký dík a jak bylo už na dnech několikrát vysloveno: tak výborný 
organizační talent musíme zase v budoucnu využít! zs

V sobotu 12.11.1994 se na katedře botaniky PřF MU v Brně konalo praktikum 
určování mechorostů (IIP. Zúčastnilo se ho 6 zájemců různého stupně 
pokročilosti. Pod vedením I.Novotného a za pomoci M.Dědečkové zde bylo 
demonstrováno celkem 17 druhů z 12ti čeledí. in

Dne 3.12.1994 se na témže místě jako předchozí akce konalo praktikum 
určování mechorostů pro pokročilejší. Toto praktikum bylo věnováno čeledím 
Polytňchaceae a Plagiotheciaceae. Vedoucím praktika s devíti účastníky byl opět 
I.Novotný a demonstrátorkou M.Dědečková. in

Organizace akce "Jarní setkání" zatím bohužel pokulhává; jakmile bude vše 
zajištěno, budou členové sekce vyrozuměni.

Podzimní 8. brvologicko-lichenologické dnv proběhnou tentokrát v Českém 
středohoří. Ubytování s možností stravování je předběžné zamluveno v obci 
Horní Vysoká nedaleko Úštěka v posledním zářijovém týdnu příštího roku. 
Starostí s organizací se tentokrát ujala Lenka Němcová z muzea v Litoměřicích, 
která poskytne bližší informace o celé akci v příštím, červnovém čísle Bryonory.
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