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Zbierka machov M. Beňu v Slovenskom národnom  múzeu
M. Hájek v článku venovanom Matúšovi Beňovi (Bryonora 20, 1997) píše, že sa dosial’ nepodařilo 
nájsť herbářové položky k viacerým zaujímavým druhom, ktoré Beňa zbieral: „Vzhledem k tomu, že 
doklady publikoval Podpěra (1908), lze předpokládat, že doklady existují. Jejich nalezeni by ale bylo 
komplikované, protože Beňa často měnil... svá působiště.“

Doklady však existujú. J. Duda (Bryonora 21: 17,1997) už upozornil na materiál uložený vo 
Vlastivednom muzeu v Olomouci. Bryologickej veřejnosti je dosial’ neznáme, že ďalšich niekol’ko sto 
dokladov, predovšetkým z okolia Strážnice a z Bielych Karpát, sa nachádza v Slovenskom národnom 
muzeu v Bratislavě. Pod inventámym číslom 3 (spolu 1676 exemplárov) sú tu totiž zahrnuté aj zbierky 
machorastov bývalého Slovenského vlastivědného múzea a medzi nimi právě machy Beňove 
Případných záujemcov o studium Beňových dokladov třeba upozornit’, že sa neuchovávají! oddelene, 
ale sú zaradené v generálnom herbáři machov.

V archive Slovenského národného múzea (Fond Slovenského vlastivědného múzea, krabice 5 a 7) 
sa uchovali Beňove správy, z ktorých hodno zacitovať aspoň dve:

1. „Velectění pánové!
Zasílám Vám pro Museum sbírku mechů, jež jsem získal výměnou od spolku "Berliner bot. 

Tauschverein". S hlubokou úctou
L. Kostelec 17. X. 1931 M. Béňa“

2. „Vel’acteni pánovia!
Pretože mój zrak je už tak soslablý, že ďalej v bryologii nemóžem pracovat’, darujem Vášmu 

muzeu daktoré svoje knihy a herbář, ktorý mi bol po dlhé roky vódcom a příručkou. Týmto nepatrným 
darom chcem sa Vám odvděčit’ za Vášu šlachetnosť a sl’ubujem Vám že budem povždy na Vaše 
muzeum památať.

Strážnica, 5. dňames. listopadu 1935
Matouš Béňa“

Náklonnost’ M. Beňu k Slov. vlastivědnému múzeu možno vysvětlit’ prostredníctvom 
kroměřížskeho rodáka prof. dr. V. Nábělka (1894-1942), ktorý sa tiež zaoberal štúdiom cévnatých 
rastlín, ale aj machov a pravděpodobně Beňovi dajakým spósobom pomáhal. O určitom druhu podpory 
svědčí ostatně aj závěr druhého Beňovho listu. Prof. Nábělek bol v rokoch 1933-1938 referentom 
zoologicko-botanického a antropologického odboru múzea, v rokoch 1931-1939 mimoriadnym 
profesorom na Lekárskej fakultě KU v Bratislavě.

Poznámka. Pokial' ide o písanie Beňovho měna, respektoval som transkripciu uvádzanú v Hájkovom článku, hoci 
samotný Beňa sa tak v Iistoch ako aj na schédach svojich zberov označoval ako "Béňa”.

Ivan Pišút

Mezinárodní workshop na Ukrajině

Pod patronací Darwin Initiative se u příležitosti 100. výročí narození významného ukrajinského 
lichenologa A.M.Oxnera (1898-1973) uskutečnilo ve dnech 25.-30.května 1998 mezinárodní setkání 
„Lobarion lichens as indicators of the primeval forests of the Eastern C arpath ians“ (viz Bryonora 
19: 22). Akci organizoval Botanický ústav M.H.Cholodného v Kyjevě spolu se Správou Regionálního 
krajinného parku Stužica; hlavním organizátorem byl S.Ja.Kondratjuk Celkem se zúčastnilo 
60 lichenologů, botaniků a lesníků ze 16 zemi Evropy a Asie. Program workshopu zahrnoval zvané 
přednášky, 4 poster sessions a především exkurze do lesů v různých částech parku Stužica. Diskuse 
účastníků byla směřávána na metody ochrany druhů společenstva Lobarion pulmonariae a možnosti 
jejich přežití, neboť hlavním cílem bylo pokračování v dlouhodobém studiu tohoto společenstva in situ, 
vytýčení a sledování trvalých ploch a transplantace stélek Lobaria pulmonaria za účasti B.Coppinse 
a P. Wolseley (Velká Británie) spolu s Ch.Scheideggerem (Švýcarsko). Z České republik)' se postery


