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Práce je monografickým zpracováním rodu Racomitrium v Polsku. Bylo zrevidováno kolem 
3000 dokladů uložených ve dvaceti polských i zahraničních herbářich. Tento pankontinentální 
rod je ve sledovaném území zastoupen třinácti druhy, jednou subspecií a jednou formou. Před 
provedením této studie bylo v Polsku rozlišováno pouze osm druhů. U každého druhu jsou velmi 
pečlivě nakresleny pérovky všech částí rostliny, včetně řezů, znaků na sporofytech a axilámích 
chlupů. V textuje uvedena veškerá synonymika, úplný popis rostliny, etymologie, proměnlivost, 
rozlišovací znaky, taxonomické a nomenklatorické úvahy včetně taxonomické historie druhu, 
ekologie, celkové geografické rozšíření, rozšíření ve sledované oblasti, exsikáty a obsáhlý výčet 
všech lokalit v Polsku. Dále je zde mapka celosvětového rozšíření a bodová mapa rozšíření 
v Polsku. V obecné části je podrobné popsána morfologie s názornými rastrovými 
mikrofotografiemi, cytologie, ekologie, geografické rozšíření a taxonomie tohoto rodu. Práce 
obsahuje i klíč k určení všech polských druhů, subsekcí, sekcí a podrodů. V rámci 
vnitrorodového členění byla v této práci stanovena řada taxonů v kategoriích: podrod, sekce 
a podsekce. Práce je vynikající monografií, která bude sloužit nejen polským bryologům k 
dašímu studiu tohoto rodu.

Ivan Novotný
Od roku 1995 je Radou regionálního sdružení ČSOP Bmo udělována cena Jana Šmardy. 
Redakce časopisu Veronica, a tedy i brněnská veřejnost, vnímá doc. Jana Šmardu, který věnoval 
velkou část svého životního úsilí též bryologii, jako významného brněnského botanika 
a ochranáře, autora prvního uceleného návrhu sítě chráněných území v zemi moravskoslezské, 
publikovaného již v roce 1947. Jako první se stal nositelem této ceny, udělované za ochranu 
přírody a domoviny na Moravě a ve Slezsku, Miroslav Šebela, vedoucí zoologického oddělení 
Moravského zemského muzea za zásluhu o zřízení přírodní památky Betlém a patnáctiletou péči 
o druhovou rozmanitost tohoto chráněného území. Díky osobnímu úsilí Miroslava Šebely 
vznikla na místě bývalé štěrkovny v zázemí střední Novomlýnské nádrže přirozeným vývojem 
lokalita společenstev mokřadních a vlhkomilných druhů, připomínající mokřadní lokality zaniklé 
na dně Novomlýnských nádrží.

Ivan Novotný
První odezva na závěrečnou otázku „Registrujeme ještě další?“ v drobné zprávičce 
o bryofilatelii (viz Bryonora 17: 14)! Prof. J.Váňa (který byl mimochodem odhalen jako 
extenzivní sběratel známek s kryptogamologickou tématikou) vlastní ve své sbírce kromě dvou 
uvedených známek mechů z Lichtenštejnského knížectví i známku s textem „Pro iuventute, 
1993, Helvetia 100 + 50“, na níž je barevná kresba plodného trsu měříku (nejspíše Rhizomnium 
punctatum). Na závěr znovu ona otázka: registrujeme ještě další? -zs-
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Uvítáme příspěvky psané na počítači (NLQ) nebo psacím strojem s novou páskou a bez rukopisných 
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Nejvíce vítány jsou příspěvky na disketě (v T602, Word for Windows, popř. ASCII file). Hlavní články 
prosíme s anglickým abstraktem. Redaktoři si vyhrazují právo na úpravu rukopisů, popř. krácení.


