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Šljakov byl biyologem s ostře vyhraněnými názory, které často vyvolávaly polemiku mnohých 
bryologů. Mnohé jeho názory, zpočátku kritizované a často i nepřijímané, se později ukázaly 
oprávněné, další zůstávají problematické a teprve budoucnost ukáže, zda jsou opodstatněné. Nicméně 
jeho podíl na rozvoji nejen ruské, ale i celosvětové bryologie (Šljakov je  autorem řady taxonů na 
úrovni řádů a podřádů, kde svými, dnes často již akceptovanými názory mnohdy vyvolával polemiku 
R.M. Schustera) je  velmi významný a podstatný.

J. Váňa

ULCIJN COGT (1940-1996)

Mongolský lichenolog, pracovník Botanického ústavu MAV, studoval na Universitě Martina Luthera 
v Halle, kde r. 1990 obhájil disertaci „Lišejníková flóra Mongolská“. Vedoucí projektu mongolské 
lišejníkoví flóry. Zemřel 1.7.1996 v Ulánbátaru.

R Ů Z N É

OZNÁMENÍ

Milí kolegové - bryologové!
Vzhledem k tomu, že se v poslední době společně s M. Zmrhalovou a dr. Stebelem (Polsko) zabýváme 
zpracováním geografického rozšíření některých mechů, rádi bychom Vás poprosili o laskavost. 
Uvítáme jakékoliv novější (ne starší 15ti let) údaje o nálezech těchto druhů: Dicranoweisia cirrata, 
Dicranum tauricum a Discelium nudum. Údaje je  možné zasílat na adresu: Víťa Plášek, Slezské 
zemské muzeum Opava, Tyršova 1, 746 46, Opava, popř. na mail: szmoorir@opanet.cz 
Předem velmi děkuji.

V. Plášek

Dne 8. června 1999 byla v budově Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích zahájena výstava 
Zelená krása mechorostů aneb Jak se státi bryologem, pořádaná ve spolupráci s Moravským 
zemským muzeem v Brně. Tato putovní výstava, určená především laické veřejnosti a dětem, bude 
v Litoměřicích přístupná do 8. srpna 1999.

Universita J.E.Purkyně v Ústí n.L. pořádá ve dnech 16.-18.9.1999 mezinárodní symposium 
„Lebensraum Blockhalde“ (org. doc. K.Kubát). První dva dny jsou na programu přednášky (jednací 
řečí je  němčina a angličtina), následuje celodenní exkurze na významné lokality Kamenec a Plešivec. 
Po skončení konference se ještě koná 19.9. půldenní exkurze na Boreč. Pro domácí účastníky činí 
konferenční poplatek 250 Kč, pro studenty 100 Kč (bez publikovaných referátů).

Nové časopisy

Lichens -  mezinárodní časopis publikující články výhradně v angličtině, zamýšlena jsou 3 čísla ročně, 
dostupný na internetu: http://www.ciens.ula. ve/~cires/LICHENS/lichens.html 

Mvcosvstema -  od r. 1997 spojené čínské časopisy Acta Mycologica Sinica a Mysocystema s čtvrtletní 
periodicitou; zahrnují články z různých aspektů lichenologie
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Zaniklé časopisy

Crvptogamic Botany -  od. r. 1989 vydáván nakl. G. Fischer Verlag, vydávání ukončeno v r. 1995 
Systema Ascomvcetum -  založen 1982 O. Erikssonem (Umea), vydávání ukončeno v r. 1997 
Excerpta Botanica, Sectio A. Taxonomica et Chorologica -  založen 1959 a vydáván IAPT , vyšlo 

celkem 65 ročníků, vydávání ukončeno v r. 1988 z finančních důvodů

Nové společnoti

Brazilská lichenologická společnost (Grupo Brazileiro de Liquenólogos) byla založena v r. 1996, 
vydává zpravodaj Boletim Informativo. Presidentem společnosti je Marcelo Pinto Marcelli, ca 30 
členů

Eastern Lichen Network -  skupina ca 25 lichenologů napojených na elektronické síti za účelem 
projektu lišejníkové flóry východní části Severní Ameriky, založena v r. 1993 

Northwest Lichen Guild -  volné sdružení bez vedení a členských příspěvků založené v r . 1990, 
v současnnosti přes 150 členů, vydává příležitostný zpravodaj v elektronické podobě 

Club of Turkish Lichenologists -  založen v r. 1998, ca 20 členů, presidentem A. Türk

O N  L I N E

Přátelé -  surfaři,
lze předpokládat, že jste během svých dobrodružných plaveb na vlnách internetu narazili na řadu 
zajímavých adres, kde by i kolegové spočinuli se zalíbením. Proto jako „udičku“ uvádíme do nově 
vytvořené rubričky malý závdavek několika adres s popisem, co zde lze očekávat.

Těšíme se na Vaše tipy!

http://www.botanv.hawaii.edu/cpsu/lichenl .html -  C liffs Smith Lichen World -  základní webová 
stránky pro Iichenology s velmi košatými odkazy (mj. home page Amer. Bryol. Lichenol. Soc., 
časopisu The Lichenologist, adresy lichenologů, přehled společností aj.) 

http://www.toven.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/sok rll.htm -  lichenologická bibliografie (viz Recent 
literature on lichens v časopise Bryologist) s vyhledáváním 

http://www.bgbm.iu-berlin.de/iapt/nomenclature/code/tokvo-e/ -  Mezinárodní kód botanické nomen
klatury (Greuter et al. 1994) 

http://www.botanik.biologie.uni-muenchen.de/botsamml/lias/emaillist.html -  e-mailové adresy liche
nologů

http://www.devonian.ualberta.ca/iab/ -  Mezinárodní bryologická společnost (IAB) 
http://www.mobot.mobot.org/pick/search/mbib.html - bibliografie bryologických prací s vyhledáváním 
http://www.uni-hohenheim.de/~schwarzu/brvosoc.html -  bryologické společnosti a pracovní skupiny, 

včetně údajů o výši členských příspěvků a vydávaném periodickém tisku 
http://www.rbge.org.uk/bbs/ioumals.htm -  základní údaje o čistě nebo alespoň částečně bryologických 

časopisech včetně zaniklých periodik
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