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Riccia warnstorfii Limpr. - Česká rep.: Českomoravská vrchovina, obec Vlásenice-Drbohlavy 
(asi 9 km JJZ Pelhřimova), břeh rybníčku při J okraji obce, 610 m n.m., 6.4.1996 leg. Z.Soldán, 
herb. Soldán. Kriticky ohrožený druh játrovky uváděný z několika lokalit v Praze a okolí, 
dosud však v ČR doložený pouze z okolí Adamova (1932 leg. Suza) a Krnova (1950 leg. 
Duda).

Zvsodon rupestris Schimp. ex Lor. - Česká rep.: Praha, Divoká Šárka, rulová skalka poblíž 
statku Jenerálka, 250 m n.m., 12.4.1997 leg. Z.Soldán, herb. Soldán. Kriticky ohrožený druh 
č. Orthotrichaceae nalezený na „klasické lokalitě“ (doložené sběry Bauera, Velenovského, 
Vaňka a Šmardy) po téměř šedesáti letech.

Chaenotheca gracilenta (Ach.) Mattson et Middelborg - Slovenská rep. (6780c): Malá Fatra, 
Terchová, SZ svah Malého Rozsutce, lok. „Diery“, 900 m n.m„ 20.7.1993 leg. Z.Palice, rev. 
L.Tibell, herb. Palice. Vzácný mikrolišejník, uvedený v soupisu slovenských lišejníků 
v kategorii vyhynulých a nezvěstných druhů.

Micarea svlvicola (Flotow) V.Wirth et Vězda - Česká rep. (7149a): Šumava, Černý Kříž, na 
dřevěném sloupku zaraženém při břehu potoka Hučina (asi 100 m před ústím do Studené 
Vltavy), 740 m n.m., 20.9.1996 leg. Z.Palice, herb. Palice. Neobvyklý výskyt saxikolního 
lišejníku na dřevě.

Z P R Á V Y  ZE S E K C E

V sobotu 12. dubna proběhla brvologicko-lichenologická exkurze do pražské Divoké Šárky za 
účasti patnácti veskrze prokřehlých zájemců, počítaje v to též vedoucí J.Lišku, Z.Soldána 
a Z.Paliceho (pořadí vedoucích sestaveno sestupně podle délky kštice). Tyto jarní mechařsko- 
lišejníkářské exkurze jsou organizovány již  tradičně ČBS a katedrou botaniky PřF UK vždy 
o nejstudenějším jarním víkendu. Z bryologického pohledu stojí za zmínku (vyjma běžnějších 
druhů) nálezy mechů Pottia bryoides, Cynodontium bruntonii a Zygodon rupestris (viz rubrika 
„Zajímavé nálezy“), z lichenologického stále hojné druhy Acarospora oxytona a Dimelaena 
oreina; naproti tomu jsme mamě pátrali po Diploicia canescens.

zs
Tradiční ..Jarní setkáni“ členů naší sekce proběhlo 24.-27. dubna ve Slavkovském lese. Akci 
tentokrát vzorně organizovala Blanka Buryová a jí patří dík mimo jiné i za romantické 
ubytování ve srubech u obce Pístov. Nečekaně hojná účast (36 lidiček!) přivodila menší 
problémy s přepravou (v této souvislosti velký dík všem, kteří při přepravě jakkoliv vypomohli), 
ale i přesto byly navštíveny lokality: Lazurový vrch, niva řeky Teplé, Podhomí vrch, rezervace 
Kladské rašeliny - rašeliniště Tajga, hadcový vrch Vlček, Mokřady pod Vlčkem, Smraďoch 
a Údolí Teplé. Program zpestřil kolega Vláďa Melichar přednáškou o CHKO Slavkovský les 
s promítáním diapozitivů a sympatický Jirka Bytel ze Správy CHKO Slavkovský les zajímavým 
povídáním při ohni o problémech zdejšího kraje. Celkovou přátelskou a neformální atmosféru 
nenarušilo ani částečně nepříznivé počasí v závěru akce. Důležité na závěr: správa CHKO by 
velmi uvítala jakékoliv údaje o sebraných či alespoň pozorovaných mechorostech a lišejnících 
během exkurzí pro svoji potřebu! Blanka Buryová se uvolila tyto data u sebe soustředit a ráda by 
je do konce září hromadně zpracovala a kolegům ze správy odeslala. Jejím jménem již předem 
všem (i těm, kteří se považují za začátečníky!) upřímně děkuje.

Irena Vacínová

10. bryologicko-lichenologické dny - telegraficky, ale se vším podstatným
Kdy: 6.-9.října 1997 (pondělí až čtvrtek)
Kde: chata „Žabka“ 2 km Z obce Strání v Bílých Karpatech (autobusové spojení z Uherského 

Brodu, Uherského Hradiště i Nového Města n. Váhom)
Cena: za všechny účastníky nutno uhradit 500,- Kč za den (4 dny = 2 tis. Kč) + cena za elektřinu; 

při loňské účasti asi 40 zájemců by to vycházelo na osobu asi 50,- Kč; nejbližší hotel 
s omezenou kapacitou je  ve Slavkově vzdáleném asi 10 km od chaty; náklady na místní
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přepravu (možnost, že přispěje správa CHKO Bílé Karpaty) jsou odhadovány na 150,- Kč na 
osobu během celého pobytu

Jídlo: je  možno využít služeb Holubyho chaty na Javořině (Sk i Kč), hostince Na zámečku ve 
Strání (Kč) a hotelu Karpaty ve Slavkově (Kč); na chatě je  ale též velká kuchyně pro přípravu 
vlastního jídla

Další: pošta, telefon, obchod a hospoda ve Strání (asi 2 km od chaty)
Program exkurzí: Velká Javorina, Staré duby na Lesné, Kopanice (Žitková?), bučiny v okolí 

Vláry nebo Štítné, Vršatec (dle zájmu), Bošácká dolina (dle zájmu).
Důležité vybavení: OP nebo pas (občané ČR a SR mohou překračovat hranici kdekoliv, cizinci 

však nikoliv)
Přihlášky: zasílat co nejdříve na adresu Michal Hájek, Růžová 1126, 687 52 Hluk 

(tel.: 0632/581881)
Důležité: ke vstupu a vjezdu na lokalitu Kamenná búda bude zapotřebí povolení pohraniční 

policie; je  proto nezbytné při přihlašování Michalu Hájkovi uvést též číslo pasu (resp. OP) 
a případně SPZ automobilu, máte-li v úmyslu tento použiti

zs

Noví členové a spolupracovníci:
Jiří Koka - Tylova 2080, 436 01 Litvínov 1
RNDr. Lubomír Kováčik, CSc. - katedra botaniky PRF UK, Révová 39, 811 02, Bratislava, SR 
Ludo Smets - Albert Van Dijckstraat 13, B-2300 Tumhout, Belgie (nahradil Willyho Van 

Rompu ve funkci pokladníka a knihovníka „Vlaamse Werkgroep Bryologie“, s kteroužto 
společností je  výměnou za Bryonoru získáván časopis Muscillanea)

Změna adresy:
Burianová Petra - dříve 768 34 Pačlavice 74, nyní V lesíčku 4/623, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Zánik členství:
Ze sekce vystoupili (nebo pro nezaplacení ročních příspěvků jejich členství zaniklo) celkem 

6 členů (J.Jeník, R.Martynková, B.Miovská, M.Motejl, J.Palmeová, P.Šimek)

Poděkování
Editoři Bryonory velmi děkují Radkovi Dětinskému za výraznou pomoc při závěrečné editaci 
a formátování již třetího čísla našeho zpravodaje; kromě toho se podílí i na jeho expedici. Vše se 
navíc odehrává v již tradičním časovém stresu, známému je zasvěcencům.

26.-30.5. 
13.-15.6. 
30.6.-4.7. 
6.-11.7. 
8.-10.8. 
17.-20.9. 
6.-9.10.

květen

23.-28.8.

*** Kalendárium ***
1997

- Beijing: IAB meeting ,,2000’s Bryology“
- Les Diableres (švýcarské Alpy): Annual assembly o f the SVBL
- Světlá n. Sázavou: floristický midikurs ČBS
- Zvolen: floristický kurs SBS a ČBS
- Aland: Annual Meeting and Excursion o f the NBS
- Valende: XII. Symposium on Cryptogamic Botany
- Strání (Bílé Karpaty): 10. bryo-lichenologické dny (viz podrobnější informace

- Ukrajina: IAL-sponsored meeting on the occasion of the 100th anniversary of 
A.N.Oxner

- Jerusalem: IMC 6


