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Z E  Ž I V O T A  S P O L E Č N O S T Í  XV.

NORDISK LICHENOLOGISK FORENING ÍNLF1

Společnost byla založena v roce 1975 s cílem pořádat exkurze pro skandinávské 
amatérské i profesionální lichenology (kromě této společnsti existují ještě národní 
organizace, viz mže). Ve vedení společnosti se střídají zástupci jednotlivých zemí 
ve dvouletých cyklech. Se stejnou periodicitou se konají několikadenní exkurze NLF 
(např. letos na Faerské ostrovy). Členství je nyní otevřené všem zájemcům 
o lichenologii (původně bylo omezené pouze na občany Dánska, Švédská, Norska 
a Finska). Společnost vydává dvakrát ročně časopis Graphis Scripta (články většinou 
v angličtině), předplatné na dva roky činí 250 SEK. Funkcionáři společnosti jsou 
V. Alstrup (předseda), R. Skytán (místopředseda), S.N. Christiansen (sekretář).
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R Ů Z N É

RECENZE

Frey W,, Frahm J.-P., Fischer E. & Lobin W.: Die Moos- und Farnpflanzen Europas. 
Kleine Kryptogamenflora. Bd. IV. 426 p., 149 fig., Stuttgard, Jena, New York (Fischer 
Verlag), 6. ed., 1995. Cena 78 DM (50 US $)
Tato velmi významná publikace obsahuje úplně nové určovací klíče játrovek, hlevíků 
(W.Frey), mechů (J.-P.Frahm) a kapradin (E.Fischer, W.Lobin). Pokrývá území celé 
Evropy. Pro začátečníka může být používání této příručky dosti obtížné. Klíče jsou totiž 
obvykle zpracovány pro velké taxonomické skupiny. Dalším důvodem je ta skutečnost, 
že pokrývané geografické území je dosti rozsáhlé. Mechorostv přitom jistě patří k 
obtížně určovatelným skupinám. Recenzovaná kniha je vynikající určovací pomůckou, 
která shrnuje poznatky z prací roztroušených jinak po mnohých jiných publikacích na 
celém světě. Pro náš kontinent se stane zřejmě "bryologickým standartem" pro velmi 
dlouhé období.

Ivan Novotný

Wirth V.: Die Flechten Baden-Württembergs. 1006 p., E.Ulmer, Stuttgart, 1995.
Cena 148 DM
Celkem přes 1000 stran, 555 barevných fotografií, 55 černobílých fotografií a kreseb, 
996 kartogramů rozšíření zahrnuje nové vydání populární Wirthovy publikace. Kniha je 
známa jako kniha s nejkrásnějšími fotografiemi lišejníku, kterým neodolá 
i nelichenolog. Nové vydání je nyní dvoudílné; barevnými fotografiemi se od 
předchozího liší málo, avšak síťové mapy jsou pochopitelně nové. Zcela nově jsou však 
zařazeny určovací klíče i ekologické a fytogeografické charakteristiky jednotlivých 
druhů.

Wirth V.: Flechtenflora. 661 p., E.Ulmer, Stutgart, 1995.
Nové vydám velmi oblíbeného klíče, který je mj. hodnotný i pro široké ekologické 
a fytogeografické charakteristiky každého druhu. V novém vydání jsou minimální 
změny v obrazovém doprovodu, z charakteristik byly vypuštěny fytocenologické 
jednotky. Nejvýznamnější inovací jsou změny taxonomické a nomenklatorické, 
rozšířený klíč a rozšířeny byly i úvodní obecné kapitoly (celkový rozsah knihy se zvýšil 
o více než 100 stran). V nezměněné formě je textová část inkorporována do nového 
vydání obrazového atlasu (viz výše). Ideální určovací pomůcka v našich podmínkách, 
úpravou vhodná i do terénu. '


