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Z P R Á V Y  Z E  S E K C E  
N E W S  F R O M  T H E  S E C T I O N   

Změny ve fungování naší sekce 
Bryologicko-lichenologická sekce ČBS již řadu let spolupracuje s Botanickým ústavem AV ČR 
v Průhonicích v oblasti vydávání a administrace prodeje zpravodaje Bryonora institucím. 
Vzhledem k nastávajícím změnám v daňovém postavení Botanického ústavu a předchozím 
jednáním výboru sekce s představiteli ČBS dochází nyní ke změně. ČBS nám navrhla účetně 
zahrnout všechny aktivity sekce výlučně pod sebe. V praxi se tato změna členů a spolupracovníků 
sekce nijak nedotkne. Platby členských příspěvků mohou být i nadále prováděny osobně nebo 
poštovní poukázkou na adresu pokladníka. Projednávat účetní záležitosti sekce na ČBS 
a podepisovat za sekci účetní doklady pro zpracování na sekretariátu ČBS byli pověřeni předseda 
a pokladník sekce.  (bb) 

Ohlédnutí za proběhnuvším 10. jarním bryolichenologickým setkáním 
Navázal bych na článek ‘XV. bryologicko-lichenologické dny’ v poslední Bryonoře. Dá se totiž 
předpokládat, že další rekord byl zlomen. Naší milé kamarádce Lence Voříškové se povedl 
husarský kousek: podařilo se jí uspořádat jedno z nejmasovějších setkání bryologů a lichenologů, 
jaké naše země pamatuje. V Krásné Lípě na rozhraní Lužických hor a Labských pískovců se sešlo 
na 60 lidí ze zemí českých, Polska a Německa. Takový shluk neunikl ani pozornosti místního tisku 
(viz Děčínský deník, titulní strana, 28.4.2003).  

Velké množství lidí vedlo Lenku k tomu, ze rozplánovala na každý den několik exkurzních 
tras, aby jednotlivé skupinky jezdily samostatně. Lišejníkáři však tlaku dělení nepodlehli, a tak 
exkurze absolvovali společně. Střídavě navštívili lokality na pískovcích (údolí říčky Křinice 
v okolí Kyjova a údolí Suché Kamenice u Arnoltic) a lokality na čedičových vrších Lužických hor 
(Studenec u obce Studený a Spravedlnost u Doubice). Početně větší skupina mechařů absolvovala 
exkurze po několika skupinkách v různých oblastech Labských pískovců (Divoká a Edmundova 
soutěska říčky Kamenice, Hřebcový důl, Pavlinino údolí, údolí říček Křinice a Suché Kamenice) 
a na vrchu Spravedlnost u Doubice v CHKO Lužické hory. O večerní program se postarali svými 
přednáškami Václav Sojka ze Správy NPČŠ a polská bryoložka Ewa Fudali, v neposlední řadě 
i samotní účastníci setkání plánovanou schůzí BL sekce. 

Kromě poděkování organizátorům a ochotným řidičům bych si dovolil závěrem ještě malé 
zamyšlení navozené prvními řádky. Je s podivem, jakými rekordy se mohou pochlubit dvě po sobě 
jdoucí bryo-lichenologické akce. Snad za to nemůže ani osoba organizátora, i když (pan zs 
promine) jarní setkání organizovala osoba bezesporu hezčí. Mohl by přijít v úvahu rok od roku 
strměji stoupající gradient posezónní únavy: povšimněme si, že při současném trendu se jarní 
setkání budou záhy odehrávat jako konkurenční akce k vojenským cvičením NATO, zatímco pro 
podzimní BL dny brzy postačí stan pro dva. Pokud je tato dedukce správná, organizátoři by měli 
vzít tento posezónní syndrom v potaz a neorganizovat podzimní BL dny v nepřístupných 
končinách Milešovky a Borče (pan zs promine), ale naopak by měli pořádat podzimní setkání 
v nekonfliktním prostředí Polabské roviny. Pak snad máme naději na to, že uvidíme své drahé 
kolegyně a kolegy hned dvakrát do roka :-)) 

P. U h l í k  

Pozvánka na podzimní XVI. bryologicko-lichenologické dny 

Letošní podzimní bryologicko-lichenologické dny se budou konat v CHKO Žďárské vrchy. 
Útočištěm se stane terénní stanice spravovaná Ústavem biologie obratlovců AV ČR Brno v obci 
Kameničky – působišti známého impresionistického malíře Antonína Slavíčka.  
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Termín: čt-ne 2.-5. října 2003. Kapacita objektu je omezená (30 lidí; 50Kč/noc), proto prosíme 
zájemce, kteří se závazně přihlásí a poté nebudou moci přijet, aby o tom laskavě dali včas vědět; 
v případě velkého zájmu účastníků budou hledány alternativní možnosti ubytování. Závazné 
přihlášky posílejte do konce srpna na adresu: Zdeněk Palice (Botanický ústav AV ČR, CZ-252 43 
Průhonice, zpalice@yahoo.com). V průběhu září pak budou rozeslány přihlášeným zájemcům 
podrobnější informace. (zp) 

Kurzy 
Kurz mikroskopování mechorostů pro východočeskou pobočku ČBS uspořádal dne 15.2.2003 na 
katedře botaniky Univerzity v Hradci Králové Pavel Hájek. Zúčastnilo se jej 12 osob. 

 
Ve dnech 5.-.6.4.2003 se pod záštitou švýcarského mapovacího projektu konal určovací kurz rodu 
Dicranum. Průvodci byli Lars Hedenäs a Irene Bisang (oba ze Swedish Museum of Natural 
History, Stockholm), kteří se podělili o znalosti z taxonomie a ekologie všech evropských 
zástupců rodu, získané studiem bohaté sbírky v muzeu i vlastním terénním výzkumem. Publikace 
výsledků jejich studia včetně určovacího klíče je nyní v přípravě.  (bb) 

Exkurze 
Jarní bryologicko-lichenologická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK letos 5.4.2003 
směřovala pod vedením Z. Soldána a Š. Bayerové od vápencových výchozů u Zlíchovského 
kostelíka podél Vltavy do Chuchelského háje v Praze. K výjimečným zážitkům téměř třiceti 
účastníků se kromě mechorostů a lišejníků určitě řadí prohlídka areálu zdraví v Chuchelském háji 
s malou zoologickou zahradou.  (šb) 
 
Zájemci o lišejníky zkoumali dne 3.5.2003 pod vedením Pepy Haldy údolí Divoké Orlice mezi 
Potštejnem a Liticemi. Exkurze byla součástí akcí východočeské pobočky ČBS.  
 
17.5.2003 se uskutečnila bryologická exkurze v rámci jarního cyklu katedry botaniky Jihočeské 
Univerzity do údolí Malše mezi Kaplicí a Pořešínem pod vedením J. Kučery. 

Kalendář akcí 

21.-28.6.2003 18. sjezd Lichenologické sekce Polské botanické společnosti, Krakov a Zakar-
patská Ukrajina. 

6.-9.7.2003  Workshop o rodu Schistidium s Hansem Blomem, Kindrogan, Skotsko 
31.7.-4.8.2003  Exkurze BLAM 2003 do Slovinska 
1.-6.8.2003  Annual excursion of the Nordic Bryological Society to Estonia. 
10.-13.8.2003  BRYOPLANET Course on Spatial processes in Bryophytes pro PhD studenty, 

Trondheim, Norsko. 
6.-7.9.2003  Konference „Molecular Systematics of Bryophytes: Progress, Problems, and 

Perspectives“ a následně „MOSS 2003: Recent Advances in Genetics, 
Molecular Biology and Development“, Missouri Botanical Garden, St. Louis. 

10-14.09.2003  Setkání polských bryologů v NP Białowieża 
20.9.2003:  Tajemství mechorostů, lišejníků a hub Národního parku České Švýcarsko. 
29.9. - 2.10.2003 Kurs mechorostů a kapraďorostů, Laufen, Bavorsko.  
2.-5.10.2003 16. podzimní Bryo-lichenologické dny. 
5.-7.11.2003  Konference Geoekologické problémy Krkonoš (5), Szklarska Poręba, Polsko 
12.-16.1.2004  IAB World Conference of Bryology, Mérida, Venezuela 
16.-21.8.2004  The 5th IAL Symposium, Lichens in focus, Tartu, Estonsko. 


