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i exkurze. Vydává vědecký časopis Karstenia (dvakrát ročně, převážně v angličtině) 
a semipopulámí periodikum Sienilehti (= houby). Lichenologové tvoří samostatnou sekci 
(předseda T.Ahti). Společnost má také vlastní knihovnu.
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Z A J Í M A V O S T I

Lichenofilatelie

Narůstající kvantita s časem přináší problémy ve všech oborech lidských aktivit a zamotává 
hlavu nejen demografiím, ekologům a informatikům. Postihuje i takovou činnost, která právě 
narůstající kvantitu má jako hlavní cíl - sběratelství. Generální filatelie se dnes již stává 
nezvládnutelnou, a proto nějaké omezení (politicky či geograficky, časově nebo námětově) je 
nutností. Právě tématická filatelie se těší poslední dobou značné popularitě a rozmachu - tomu 
se podřizuje i výběr námětů vydávaných známek. I když lišejníky se dnes již obecně považují 
za houby, na poli filatelie tomu tak není. Mykofilatelie se zabývá pouze vyobrazeními 
nelichenizovaných hub, zatímco lišejníkům se věnuje lichenofilatelie. Narozdíl od hub, které 
jsou velmi oblíbenými náměty poštovních známek mnoha zemí (celkový počet objektů 
mykofilatelie dosáhl již 1200 známek!) a dokonce existuje i mykofilatelistický časopis (Bull. 
Rev Trimestr Champignons et Philatélie), lišejníky i přes svou výtvarnou atraktivitu byly 
dlouho opomíjeny. Takový lichenofilatelista bude jistě např. ostatními členy rodiny 
přinejmenším tolerován, neboť co do prostoru i finanční náročnosti nemusí být jeho koníček 
totiž vůbec zřejmý - narozdíl třeba od sběratele krásných čajových krabiček (o sběrateli 
vojenských vozidel nemluvě). Ve zpravodaji francouzských lichenologů (Bull. Assoc. Fr. 
Lichénol. 20/2: 41-48) vyšel základní soupis coby rukověť lichenofilatelisty včetně barevných 
reprodukcí. Zahrnuje celkem 22 emisí pocházejících z 18 teritorií (nikoli pouze zemí 
v politickém smyslu) z let 1972-92. Soupis registruje nejen známky, kde lišejník je hlavním 
motivem, ale i známky věnované jiným objektům (nejčastěji ptákům) s lišejníky jako ilustrací 
biotopu. Celkem 10 známek je lichenofilatelistických s.str. a pochází ze 6 tentorii. Po třech 
známkách je věnováno zástupcům rodu Usnea a Xanthoria (X. parietina dokonce 2x). 
Největší emisí je čtyřznámková série Britského antarktického teritoria z r. 1989. Většinou jde 
o kresby stylizované, nejvěmější jsou 2 známky lichtenštejské, jejichž předlohou byla 
fotografie Hypogymnia physodes a X. parietina.
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Ani potencionální bryofilatelista nemusí zoufat! Minimálně dvě bryologické známky s.str. 
(viz předchozí řádky) s fotografiemi druhů Sphagnum palustre a Amblystegium serpens byly 
vydány v Lichtenštejnském knížectví přibližně před deseti lety. Registrujeme ještě další?

Nejstarší doklady mechorostů z Podkrkonoší?
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Milý kolega J E. Hadinec zachránil při bourání staré chalupy (tzv. dřevěnky) poblíž osady 
Levínská OleŠnice v Podkrkonoší (nedaleko Nové Páky) zbytky vycpávek, jimiž byly při 
stavbě utěsněny mezery mezi trámy Jako základní materiál se alespoň zde často používaly 
mechy ve směsi s jilovitou půdou, chcete-li blátem. Při opatrném rozebrání vysušeného bloku 
jedné z vylomených vycpávek bylo možno bez zvláštních potíží určit několik běžných, 
většinou lesních druhů mechorostů (Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, 
Plagiochila porelloides, Plagiomnium medium, Pleurozium schreberi, Rhiiomnium 
punctatum, Rhytidiadelphus triquetrus a Thuidium tamariscinum). Vzhledem k tomu, že 
zmíněná chalupa byla s určitostí postavena kolem r. 1865 a od té doby prakticky neprodělala 
žádné zásadní stavební úpravy, lze předpokládat, že si její původní stavitelé při budování 
vypomohli materiálem z lesů v blízkosti stavby. Řádně zaherbářované zbytky zmíněných 
druhů jsou proto možná jedněmi z nejstarších dokladů mechorostů z Podkrkonoší.
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