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Z A J Í MA V É  N Á L E Z Y

Dictvmodon sinuosus (Mitt.) Delogne - Česká rep.: Český kras, bývalý vápencový lom Paraple 
1 km SV Sv. Jana p. Skalou, zastíněný vápencový kámen, 38ÍM 00 m n.m., 29.5.1997 leg.
J.Kučera, herb. J.Kučera. V seznamu ohrožených mechů ČR (Váňa 1995) je  druh hodnocen jako 
kriticky ohrožený.

Hookeria lucens (Hedw.) Srn. - Česká rep.: M oravsko-Slezské Beskydy, obec Písečná, v údolí 
potůčku Kotelnice, 550 m n.m ., 2.4.1997 leg.V.Plášek, OP. Kriticky ohrožený druh (sensu Váňa 
1995), ve Slezských Beskydech dosud nesbírán.

Junzermannia caespiticia Lindenb. - Česká řep.: Krkonoše, údolí Bílého Labe mezi Jeleními 
Boudami a chatou u Bílého Labe, na čerstvé obnažené štěrkovité zemi, 910 m n.m., 14.6.1997 
leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. V seznamu ohrožených játro vek ČR (Váňa 1993) druh hodnocen 
jako kriticky ohrožený.

Sccmania aspera Bem et - Česká rep.: Moravský kras. Ochoz u  Brna, na vápencové skále poblíž 
potoka Říčka, 400 m n.m., 24.7.1997 leg. V.Plášek, OP. Nová lokalita této  kriticky ohrožené 
játrovky v Moravském krasu.

Caloplaca flavorubescens (Leight.) Th.Fr. - Slovenská rep. (7674c): Tríbeč, upátie kopca Lupká 
JV obce Dražovce, na odpadkovom molitane, 150 m n.m., 5.11.1997 leg. ALackovičová.

Gvalecta zeoica (Wahlenb. ex Ach.) Ach. - Česká rep. (6664d): Malhostovice u Tišnova, 
vápencový pahorek "Drásovský kopec”, 1 km J obce, 320 m n.m, IX. 1997. - Česká rep. 
(6963b): Rokytná u  Morav. Krumlova, slepencové skály "Tábor" 0,5 km JV obce, 300 m n.m., 
X.1997. Vápnomilný horský druh. V obou případech na kolmých skalách severní orientace 
v porostu Sesleria albicans. Roste na hlíně pod trsy sleziníků a ve spárách skal.

Peltizera levidovhora (Nyl. ex Vainio) Bitter - Česká rep. (7161a): Čížov (distr. Znojmo), 
vápencová skála "Sloní hřbet" v údolí Klaperova potoka 2 km J obce, 320 m n.m., IV. 1995. - 
Česká řep. (6963d): Morav. Krumlov, slepencová stráň 0,2 km SV kaple sv. Floriána, na skalce 
s Fum am  procumbens, 270 m n.m., X.1997. -  Česká rep. (6963b): Rokytná u  Morav. 
Krumlova, slepencové skály "Baby" na levém břehu Rokytné 1 km V obce, 250 m  n.m., X.1997. 
N a slepencích se vyskytuje na členitých skalách převážně jižní orientace, avšak 
v  biotopech bez přímého oslunění na SZ resp. SV orientovaných stěnách terénních zářezů.

Thelotrema levadinum (Ach.)Ach. - Česká rep. (6448a): NPR „Míšovské buky“ (ca 3 km 
J Míšova), na kůře buku, 740 m n.m., 16.10.1997 leg. Š.Bayerová. Kriticky ohrožený druh. 
N a blízké lokalitě „Pod Maráskem“ sbíral tento druh již  A H ilitzer (Hilitzer 1929).

--------------- -------------------------------------------------------
ZP RÁVY ZE S EKCE

Dne 16.5. 1997 se konala exkurze do okoli Louňovic (sutě na svazích hory Luč, údolí Vltavy) 
pro 13 studentů BF JU. vedli J.Liška a ALepšová,

Ve dnech 7.-12.7. proběhla ve vzdělávacím středisku Chaloupky, nedaleko Okřišek akce Hurá 
z lavic do přírody určená pedagogické veřejnosti. Jeden den byl věnován mechorostům. Vedení 
dopolední exkurze a odpoledního mikroskopického praktika se ujal I.Novotný za pomoci 
S.Kubešové. Byly demonstrovány převážně běžnější druhy. Navštívili jsme louky, intravilán obce 
Nová Brtnice, smrčinu s menším potůčkem a mokřinou. Akce se zúčastnilo 20 osob ve věku 
4 měsíce - 65 let. S.Kubešová a I.Novotný


