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O D E Š L I

VALENTIN POSPÍŠIL (26.3. 1912-12 .11 . 1999)

Po krátké těžké nemoci zemřel v listopadu tohoto roku nestor moravské bryologie. Zpočátku 
působil ve školství a ochraně přírody. Velkou část svého života věnoval studiu mechorostů a práci 
pro botanické oddělení Moravského zemského muzea. Zabýval se fytogeografií, ekologií, 
taxonomií a ochranou mechů a rovněž bryofloristikou méně prozkoumaných oblastí Moravy. Byl 
zakládajícím členem bryologicko-lichenologické sekce a v prvních letech i jejím  předsedou. Vedl 
nespočet určovacích kurzů a exkurzí. Jeho myšlenkový a významnou měrou také materiální odkaz 
bude zdrojem poučení pro řadu dalších bryologů.

Více informací naleznete vpracech: Smejkal M.a Vicherek J„ Preslia 44: 379-382, 1972; Špaček J., 
Čas. Mor. Mus. 56-57 (1971-1972): 385-397, 1973; Smejkal M.a Vicherek J., Preslia 55: 181-183, 1983; 
Špaček J., Čas, Mor. Mus. 68: 213-216, 1983; Novotný I., Bryonora: 8: 13, 1992; Váňa J., Bryonora 8: 14, 
1992; Špaček J„ Čas. Mor. Mus. 78: 215-218,1993; Novotný I., Bryonora 19:20,1997.
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Recenze

Ryszard Ochyra (1998): The moss flora of King George Island, Antarctica. -  278 p., 
W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, ISBN 83-85444-60-2, US$30.00.

Tato nová mechová flóra Ostrova krále Jiřího, poskytuje jedinečnou příležitost k detailnímu 
seznámení s mechy rostoucími na největším ostrovu v souostroví Jižní Shetlandy. Jedná se o první 
moderní flóru mechů západní Antarktidy.

V úvodu nás autor seznamuje s různými pohledy na fytogeografií antarktického biomu. Druhá 
kapitola podrobně popisuje studovaný Ostrov krále Jiřího, jeho topografii, geologii, klima a lidské 
aktivity. Představu o zdejší krajině nám pomohou vytvořit též zdařilé barevné fotografie a mapky. 
Poutavé čtení poskytuje kapitola popisující historii bryologických výzkumů. Základní materiál pro 
tuto flóru poskytly především vlastní sběry (3000 dokladů mechů, játrovek, lišejníků a cévnatých 
rostlin sebraných na 106-ti lokalitách). Autor se snažil prostudovat též všechny historické kolekce 
mechorostů z Antarktidy a až na minimální výjimky byl úspěšný (měl k dispozici všechny typové 
doklady taxonů popsaných z této oblasti). Na formování vegetace se podílely především 
geografická izolace Antarktidy a chladné klima. Dominuje tundra, jejímiž hlavními komponenty 
tvoří mechy a lišejníky. Z cévnatých rostlin jsou zastoupeny pouze dva druhy: Deschampsia 
antarctica (Poaceae) a Colobanthus quitensis (Caryophyllaceae).

Další kapitola řeší bryogeografické otázky. Bipoláml a pan-kontinentální druhy představují 
více než polovinu počtu druhů, druhou největší skupinou jsou jižní temperátní druhy, které 
společně se subantarktickými druhy tvoří téměř 40 % celkové flóry. Nízký podíl endemismu 
a vysoké procentické zastoupení bipolámlch druhů naznačují, že mechová flóra Ostrova krále 
Jiřího je  relativně mladá. Mechová flóra ostrova čítá 61 druhů patřících do 33 rodů z 15-ti čeledí. 
Vezmeme-li v úvahu celkovou druhovou chudost jednotlivých oblastí jižní polokoule, můžeme 
zdejší mechovou flóru považovat za relativně druhově bohatou. Jen 3 čeledi, 7 rodů a 10 druhů je 
pleurokarpmch, tedy obecně rostlin spíše mezických, rostoucích v pozdních sukcesních stadiích. 
Akrokarpní mechy silně převažují. Jsou jim i převážně xeričtí zástupci čeledi Pottiaceae (7 druhů)


