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DOLINĚ - lokalita, ktorá si zasluhuje
naau ochranu

Koncoz: roku 1987̂ so:.i v spolupráci s I.Pišúto:: začal o inventa- 
^izáciou výakytu lišajníkov na haldě stedenej rudy v podhorskéj obci 
Spania Dolina v Starohorských vrchoch. Do dnešneho dna sou tu zbie-

za.ua druhy, ictoré v okolí haldy vobec neractú. Prekvapujúca je _fc 
kvantita stielok lišajníkov. Dnes, kecí pozorujeme ústu^ lišajníkov 
v dosledku znečictenia ovzdusio, je to az zarážajúce. Lišajaíky tu 
rastů prakticky všade, a nie len na hal do vosi material!. Zbieral aoa 
ich na hrdzuvom^železe,,skle, glazuře, koži, gu_ie a aj kostiach.
Z najzaujínnvejších taxonov uvadzaa výskyt týchto druhov:
Lecanora subaurea - druh, k$orý ras tie len na měděných haldách a tu 
ápanej Dolině je zatiaí velni hojný,
Lecidea inopa - vyskytuje s<a tu ponerne vzácné.
Stereoc^ulon dactylophyllun - ide tiež o druh, ktorý tu rabtie 
v nevelkoa anožcfcve.
Stereocnulon none de a - druh je na haldě velni hojný a nehrozí nu 
priane nebszpečenstvo.
V dSsledku opatovného cpracovávania háld dne3 hrozí nebszpečenstvo 

vyhynutin viacerých u^ikátnych druhov lišajníkov zo Slovenska *
Myalín, ze by bolo velni správné zriadlt na sledovanej lokalitě 
Chráněná nálezisko, kde by one uchovávali genofond nistc-orýcn druhou 
lišajníkov pro budúce gensrácis,

Martin Bačkor

LICHENOLCGTCVÍ A BRYOLOGICKÉ ZBIERKY SLOVENSKÉHO NÁHODNÉHO- MÜZEA 
V BRATISLAVĚ (BRA)

Súčasné Slovenské národně núzeun vzniklo roku 1961 zlúčení.a 
bývalého Slovenského národniho núzea go qidiom v Martina a Sloven
ského núzea so sídlon v Bratislavě. Náplnou oboch núzeí boli najaä 
etnografia, doki^nent^cia poínohoopodárctva a lesnictva, nenej 
vlastivědný výckun. Hoci ca v zbierkach oboch núzeí nachádzal sj 
nenší počet lišajníkov (SUM v Martine celkove 2978 položlek,
SM v^Bratislave 4-60 položlek), ucporiadanie a budováni^ lichenolo- 
gického herbára začalo až po systenizovaní nieata kustoda pre 
nižšie rostliny roku 1961.

Lichenologické zbierky ras tli od roku 1961 ponerne rýchlo.
Muzeum získalo lichenologický herbár známého specialistu na Čelade 
Caliciacoae a Phyociaceae^dr. J.Nádvorníka (spolu lš 000 položlek). 
Zbernou a výměnnou Činnostou (od roku 1964 do roku 1980 vydávalo 
exsikít "Lichenes §lcvaki3e exsiccati Na. 1-300) a tiež aj nákupní 
od rosných zberatelov ráctli zbierky kvantitativné i kvalitativně.
K 30, junu 1989 sa v nich nachádzalo celkove 70*123 položielc lišaj- 
nikev.

Lichenologický herbář 3a sprvu budoval podlá Zahlb^uoknerovho, 
neskor podlá Poeltovho systému s roku 1973. Rody a čelade boüi 
navýše označené číselným kod^m. Separátně boll uloženi z b.verk a - 
typovho materiálu, exsikát “A.Vizda: Lichenes selecti exsiccati“ 
(kompletně od čísla 1001) a stalá zbierka -historicky cenných exen- 
pl^rov. Zo zberateíov^sú vaČšíu počton doklndov zastupení najma 
Z.Černohorský, O.Chreno, P.De.neš, J.Dvořák, J.Fábry, W.Faltynovicz,
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•Hazblinszkv, Jrí Holuby, J.Horníčkovi, K-.K2lchbrenr.3r,
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Bryologické ztaierl̂ y póvodných zložiek Slovenského 
muzea tiež neboli velké (v Martine 2963, v Bratislavě 1676 položiek). 
Po roku I96I však narostli aj.ony, predovšetkým kupou od viacerých 
zberateíov, ale aj zberom v- rfrznych oblastiach Slovenska, trochu aj 
výci6nou. Prevodom zo Slovenekej akadémie vied roku 'i960 pribudlo 
3690 položiek (išlo najma o herbir V.Nábělka a Bauerovu ex9Íkátovú 
zbierku). v

Základný herbár p^čenoviek ca usporiadal podlá Schiffnera (s do- 
pInkami), machov podlá Walther3'(1983). Podobné ako u lišajníkov cú 
druhy v rodoch a rody v Č6lad^ach radena a^ecedne, navýše sú rody 
a čelade opatřené Číselnými kodai. Zberatelmi vačšieho množstva 
dokladov (okrem ex3Íkátov) cú-najma M.Ballegh, M.Béna, R.Dal6Žal,
J. Dvořák, J.Duda, J.?4br7» V.Greschik, J.L.Holuby, J.Horníčková,
K. Kalchbrenner, A.Kmet, A.Kuhínoka, K.Mergl, J.Michalko,^V.Náběíek, 
J.M.Novačky, V.Peciar, I.Pišút, R.Steinitz,•J.Vána a A.Vězda. Samo
statné je zaradená zbierka exsikátov "Bauer: Bryotheca europaea".
K 30.junu 1909 bolo v herbáři Slovenského národného muzea celkove 
38 268 položiek nachorastov. . # ^

Zbierky lišajníkov n nachorastov sa uchovávajú v balíkoch ulože
ných do sololitových dosiek a zabalených do bezprašných obalov. 
Nachádzajú na v cpoločnom depozitáři v ckriniach urobených speciálně 
pre tieto účely.

Od začiatku roku 1961 do konca juna 1989 bol kustodom Ivan Pisút, 
sprvu pře všetky kryptogamy, od roku 1970 ̂ Špeciálne^re-lišeýtríky 
a mashoraojy. V 3Úšasnocti je miecto kuctoda neobsadene. Třeba však 
dúf-at, že další pracovník bude čím skór pokračovat v servise 3 budo
vaní ^týchto, dne3 už v Československu nie nevýznamných zfcierok.

i.p.

BRYONORA - první přiblížení k významu elova

V první úrovni je toto slovo jednoznačně 3loženo ze dvou částí:
. bryo a nora. Zkusme se v tomto prvním, plánu podívat, kam nás ̂ tak to 

* pochopené slovo odkazuje. Bryo- pochází z řeckého bryon, značící 
"mech" (nebo také johneda). Původ tohoto slova je třeba hledat 
v slovese bryein, což znamená "bobtnat, zduřet, nabývat na objemu”. 
Mechy tedy vyznačuje vlastnost, fcterou známe také od ^ehnéd:^schop
nost rychle nabývat na objemu, at j6 to růstem nebo přijímáním vody.
V tom je okryt nejen poukaz k poikilohydrii a oportunistická růstové 
strategii mechorootů, ale zároveň je i vyznačeno zvláštní postavení 
mechorostů v rostlinné říši, v mnohém protichůdné cévnatým rostlinám: 
zatímco největší většino vyšších rostlin vyznačuje strukturovaný 
(a druhové specifický) tvar (také se jím zabvvá morfo-logie, tj. 
hledání zákonitostí, cmyslu v podobě rostlin), o němž jsme si zvykli 
v ekologickém kontextu mluvit jako o architektuře, jsou mechorooty 
(tím, že zatlačily morfologii za úroveň velikostí pozorovatelnou 
neozbrojeným okem; říší prostého, nestrukturovaného, nadýmajícího se, 
bobtnajícího (a samozřejmě zevnitř nijak neomezeného!) tvaru. Tak jak 
bychod mohli cévnaté rostliny přirovnat ke Golemovi rabína Loewa, 
jsou mechorooty Golemem studenta nedouka, který se snažil vzkřísit 
hliněná pozůstatky pravého Golema uloženého *v oné pověstné místnosti 
bez dveří na půdě Staronové synagogy. Vsunul mu však do úst nepravý 
šem, který vyvolal jen pro3tý růst (bobtnání, kypění, kynutí) hlíny,


