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R Ů Z N É

Okresní muzeum Orlických hor v Rychnově n. Kn. sí vás dovoluje pozvat na výstavu Zelená 
krása mechorostů aneb jak se síáti bryologem, kterou uspořádal za asistence J. Haldy 
I. Novotný z Brna. Expozice umístěná v 1. patře Kolowratského zámku byla uvedena vernisáží 
1. června 2001 a bude trvat do 15. srpna 2001.

Soběslavské pracoviště táborského Husitského muzea si vás dovoluje pozvat na výstavu 
Tajemný svět lišejníků (ano, opět J.Halda a Z.Palice), která se koná v Rožmberském domě 
v Soběslavi 14.6.-5.8. Vernisáž 13.6. byla doplněna přednáškou J. Haldy „Příroda Altaje“.

R E C E N Z E

Grims F.: Die Laubmoose Österreichs, Catalogus Florae Austriae, II. Teii, Bryophyten 
(Moose), Heft 1, Musci (Laubmoose). Wien 1999 (Biosystematics and Ecology Series No. 
15). ISBN 3-7001-2796-0.

S citací tohoto díla se na stránkách Bryonory setkáváme v poslední době poměrně často. Od jeho 
vydání již uplynuly dva roky, ale tato kniha nemusí být přístupná každému. Podrobnější 
seznámení s obsahem katalogu rakouských mechů (jako spolupracovníci jsou uvedeni 
H. Köckinger, R. Krisai, A. Schriebl, M. Suanjak, H. Zechmeister a F. Ehrendorfer) bude jistě pro 
české i slovenské bryology užitečné. V předmluvě posledního ze spoluautorů (FE) se můžeme 
seznámit mj. s tím, jaké svazky z řady Catalogus Florae Austriae od roku 1956 dosud vyšly.

Vlastní obsah katalogu tvoří: I. obecná část (Historie výzkumu v jednotlivých zemích; 
Závislost rozšíření druhů a stanovišť) a II. speciální část. V jejím úvodu jsou zmíněny základy 
a prameny - flóry, herbáře, současné floristické výzkumy ap., řád a forma uspořádám katalogu, 
popis údajů o nalezištích, stanovištích, výškových stupních a hojnosti. Vlastní obsah katalogu 
tvoří přehled čeledí, rodů a druhů všech mechů zjištěných na rakouském území. Práci doplňuje 
bibliografie a rejstřík.

Obecná část katalogu zahrnuje přehled bryologických výzkumů v Rakousku od 18. století až 
do současnosti. Z tohoto území je udáváno 758 druhů mechů. V katalogu je uváděna též důležitá 
synonymika a dále závislost na biotopech, ekologie a rozšíření spolu s kritickými poznámkami 
k jejich variabilitě a taxonomii. U některých rodů resp. čeledí je  zmíněna též důležitá literatura. 
Vybrané druhy jsou zachyceny na barevných fotografiích. U některých je na síťových mapách

mailto:hana.havlic@centrum.cz
mailto:ivanahla@prfdec.natur.cuni.cz
mailto:martin.kubes@worldonline.cz
mailto:D.Striteska@seznam.cz
mailto:l.voriskova@npcs.cz

