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PŘEHLED BRYOLOGICKÝCH PERIODIK

Chronolcgic-tf sestavený seznaní veškerých bryologických neb« bryolc- 
gicko-lichenologických periodik má.u jednotlivých titulu následují
cí vnitrní členění:
Název (podtitul)
/+■ - časopis přestal vycházet, ( + ) - časopis pokračuje pod jiným 
názvem/
1. Vydavatel, místo vydáni
2. Kdy vychází, jak často, forma tisku
3. Obsah a charakter, jazyk
4. Kde je k dispozici v ČSSR (Zde je Často uvedena poznámka "viz., 

seznam"; jde o rukopisný přehled umístění jednotlivých čísel 
^ryol- časopisů ve veřejných i soukromých knihovnách na území 
CSSR do £. 1978. Tento seznam vlaptní např. Váňa, Pospíšil, Duda 
Pilous, Černohorský, Vězda, Pišút, Novotný, Herben, Soldán a dal 
Ší).

(+-) Revue br.yologiqua
1. T. Husnot 

Orné /Francie/
2. 1(1874)-54(1927), pravidelně jeden ročník (6 Čísel, výjimka 1. 

roč. - 4 a 2. roč. - 8 čísel) za rok, přičemž ročníky 42(1915)- 
46(1919) a 54(1927) nebyly vydány;
knihtisk

3. Původní práce s bryologickou tématikou pokrývající libovolnou 
oblast světa. Referáty o ' literatuře..
hlavně francouzština, ojediněle jiné světové jazyky

4. viz seznam %

* Annual Reports of the Moss Exchange Club
1 . The Moss Exchange Club 

London
2. 1(1896) - 1922, jedenkrát ročně (?).
•3. Interní zprávy klubu, regionálně zaměřené informace.

angličtina- 
4. 7 0 /Pilous/?/
The Brvologist (A quarterly journal of bryology and lichenoiogy)
1 . The American Bryological and Lichenological Society; místo vydá

ní se ořesouvá podle pracoviště redaktora atd. (vždy v USA)
2. 1(1898) - dosud, pravidelně jeden ročník (4 čísla) ročně 

• knihtisk
3. Původní práce s bryologickou a lichenologickou tématikou, zpočát

ku zaměřené na problematiku Seveřní, reap, celé Ameriky, postupr. 
přibývají práce pokrývající libovolnou oblast světa. Průběžně 
zveřejňována lichenologická a bryologická bibliografie celosvěto 
vého rozsahu, i když nepříliš úplná (práce dostupné referujícímu 
hlavně angličtina ' .

4. Do r. 1979 viz seznam
■** Br.yologische Zeitschrift
1 . L. Loeske

Berlin-Schöneberg
2. .T916-1917, 6 svazků.
3 •
4. ? 0



+ Annales Br.yologici (A yearbook devoted to the study of mosses and
hepatica)

1 . F. Verdoorn.
The Hague (1-8, aupl. 1-4), Leiden (9-12),

2. 1(1928) - 12(1939), 4 supleaenty (1930, 1931, 1934, 1934); 1 číslo 
ročně
knihtisk %

3. Původní práce s bryologickou teaatikou pokrývající celý svět; mo
nografie publikovány v suplementech.
angličtina, němčina, francouzština

4. viz seznam
( + ) Revue br.yologique et lichénologique /navazuje na Revue bryologi-

que/ (vol. 12 - Mélange bryologique et lichénologique; vol. 13,
14 - Travaux bryologiques dédies á la mémoire de Pierre - Tran
quille Ijusnot)

1. Muséum d histoire naturelle, laboratoire de Cryptogamie, Paris
2. 1/= 55 Rev. bryol./ (1928) - 45 (1979); jeden ročník (4 čísla) 

ročně, pravidelnost narušena v letech 1939-1944 a ojedinělými roč
níky pokrývající dva roky (15-1945/6, 33-1964/5, 36-1968/9 a 38- 
1971/2)
knihtisk

3. Původní práčem bryologickou a lichenologickou tématikou pokrýva
jící celý svět; uveřejňovány referáty o literatuře, oozději ve 
formě komentované bibliografie.
francouzština, ale i angličtina, němčina a španělština

4. Do r. 1978 viz seznam
(+) Buxbaumia (Mededelingen van de bryologische .verkgroep van de

/Kon./ nederlandsche naturhistorische vereniging)
1. Nizozemská bryologická společnost, Amsterodam
2. 1(1947) - (?) 23(1969/70), pravidelně jeden ročník ročně 

fotoprint.
3* Práce s lokální tématikou, informace společnosti 

holandština '
4. viz seznam
(-*0 Transactions of the British Bryological Society
1. The British Bryological Society, Cambridge London (1/1—1/3), 

London i- New York (1/4-6/1), Oxford 3* Edinburgh (6/2)
2. 1/1(1947) - 6/2(1972) jedno číslo ročně, přičemž ročník má pět 

(1., 3. a 4.), čtyři (2. a 5.) či dvě (6.1 čísla
knihtisk

3» Původní práce s bryologickou tématikou, zaměřené na problematiku 
Velké Británie, £vropy a celého světa. Průběžně zveřejňována i 
nejúplnější bryologiská bibliografie celosvětového rozsahu 
převážně angličtina, i další (němčina)

4. viz seznam
The Journal of the Hattori Botanical Laboratory (Hattori shokubutsu 
""'kenkyQsho' hokóku)
(no. 20-30 nesou podtitul Devoted to Bryology, no. 31 a další pod
titul Devoted to Bryology and Lichenology)

1. The Hattori Botanical Laboratory, Obi (Nichinan-ahi)
2. 1(1947) - dosud, nepravidelně 1-2 čísla ročně 

knihtisk
3. Původní práce s bryologickou, později i lichenologickou tématikou, 

zaměřené na problematiku Japonska, Asie a celosvětovou (v poslední 
době téměř výhradně). Časté i referáty z významných konferencí, 
převážně angličtina, ojediněle japonština (prvá čísla), němčina
a francouzština

4. Do r. 1977 viz seznam
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Bulletin of the British Bryological Society
1 . The British Bryological Society, místo vydání podle vydavatele 

(dnes Cardiff)
2. ? - dosud

rotaprint, od r. 1923 fotoofset
3. Informativní časopis o činnosti společnosti, zprávy z konferencí, 

exkurzí, činnost společnosti, ale i odborné Články 
angličtina

4. viz Transactions of the British Bryol. Society
+ Miscellanea Bryologica et Lichenologica (Sentai chii zappó)
1. The Hattori Botanical Laboratory, Obi (Nichinan-shi)
2. 1/ 1(1955) - 9/9(1983); nepravidelně, 1. ročník 22 čísel, 2. až 5* 

se ustálil na 12 číslech vždy v průběhu 3 let, 6. ročník na 10 
číslech, 7.-9* pouze na 9 číslech v průběhu 3 1st
knihtisk %

3- Převážně původní nebo referující práce se vztahem k Japonsku, 
ojediněle i kratší práce širšího dosahu, 
japonština, ojediněle angličtin© a němčina 

4. Do r. 1975 viz seznam
Herzogia (Zeitschrift der bryologische-lichenologischen Arbeitsge

meinschaft für Mitteleuropa)
1 . Bryologische-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa; 

nakl. J. Cramer
2. 1/1(1968) - dosud; ročník tvořen 4 čísly, nepravidelně vycházejí

cími (někdy dvojčísla)
fotoofset

3. Práce z oboru bryologie a lichenologie zaměřené na Německo, střed
ní Evropu, eventuelně celosvětového rozsahu. Referáty o publika
cích většího významu
němčina, vzácněji angličtina

4. Do r. 1977 viz seznam
Lindbergia
1 . The Nordic Bryological Society a The Dutch Bryological Society 

Aarhus Leiden (1-3/1-2), Aarhus Utrecht (3/3-4), Aarhus, Copen- 
bengen Utrecht (4/1-2, 4/3-4), Odense (5~)

2. 1/1-2(1971) - dosud; do ročníku 4 vždy jedno dvojčíslo ročně 
(dvě dvojčísla tvoří jeden ročník), od ročníku 5 změna formátu; 
ročníky 5-7 mají dvě Čísla, od r. 8 tvoří tři Čísla ročník, ne
kryje se vždy přesně ročník s rokem
knihtisk

3. Původní práce s bryologickou tématikou pokrývající tématicky celý 
svět a dále lokálně zaměřené studie.
angličtina, němčina; lokální Články holandština, rorština, švéd
ština a dánština

4. Do r. 1977 viz seznam
Bulletin of Bryology
1. International Association of Bryologists jako separát z časopisu 

Taxon
2. 1(1972) - dosud; nepravidelně zhruba dvě čísla ročně až do č. 20 

(1981), potom pauza, obnoveno v r. 1986 číslem 21
knihtisk

3. Informační časopis společnosti 
angličtina

4• viz Taxon
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Buxbaumiella /navazuje na Buxbaumia/
1. Bryological and Lichenological Study Group of the honinklijke 

Nederlandse Naturhistorische Vereniging (KNNV)
2. 1(1972) - dosud, 1-2 čřsla ročně 

rotaprint
3. Informační časopis nizozemské bryologické a lichenologické společ

nosti, zprávy o exkurzích, literatuře, Členské základně apod. 
holandština

4. 0
Journal of Bryology /navazuje na Transactions of the British Bryo

logical Society/
1 . The British Bryological Society, Oxford - London - Edinburgh - 

Melbourne
2. 7(1972) - dosud (navazuje na I.B.B.S. i ročníkově, začína prot* 

ročníkem 7), ročník mé 4 čísla, dvě čísla v jednom roce 
knihtisk

3. Původní vědecké práce zaměřené na Velkou Británii, celý svět. 
angličtina, ojediněle němčina

4. 7
Proceedings of the Bryological Society of Japan
1. Bryological Society of Japan
2. 1(1972) - dosud; první ročník má 14 čísel, od druhého ročníku 

vždy ročník s 12 čísly, 3 čísla ročně
knihtisk

3. Informace společnosti, krátké lokálně zaměřené Články; 
japonština, ojediněle angličtina

4. Vána
Mossornas Vanner
1 . Mossornas Vánner Gothenburg (švédsko)
2. 1(1977) - dosud; nepravidelně 2-3 čísla ročně 

Xerokopie, nyní fotoofset
3. Informace společnosti, pokyny pro členy, původní práce se skandi

návskou tématikou '
Švédština, dánština, norština

4. 0
Australasian Bryological Newsletter
1. M. Ramsay a P. Selkirk, North Ryde, N.S.W.
2. 1(1979) - dosud; 2 číslo ročně 

Xerokopie
3» Informace, zprávy včetně bibliografie týkající se australské 

oblasti 
angličtina

4. 0
Br.yomania (An Inegulan Journal for the Irrelevant)
1. R. Belland a G. Brassard, St. Johns /Kanada/
2. 9(1980) - dosud, přestávka 1984-1986; zcela nepravidelně 

rotaprint
3. Vlastně bryologický zábavný časopis - hádanky, parodie apod. 

angličtina
4. V ána
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Cryptogamie Bryologique et Lichénologique (navazuje na Revue 
Bryologique et Lichénologique)

1. Muséum ďhistorie naturelle, laboratoire de Cryptogamie, Paria
2. 1(1980) - dosud; 4 čísla ročně tvoří ročník

f knihtisk .
3. Původní práce a bryologickou a lichen^logickóu tématikou pokrý- 
• vající celý svět; uveřejňovány referáty o literatuře, později

ve formě komentované bibliografie
francouzština, ale i angličtina, němčina a španělština

4. ? .
%

/  "
The Brylogical Times
1. International Associatién if Bryologiats, Reading (U.h.)
2» 1(1980) - dosud; nepravidelně zhruba 3 číala ročně

rotaprint
3. Informační Časopis I.A.B., později monotématické sloupce 

angličtina
4. ?
Muscillanea
1 . Belgická vlámská bryologická 3kupina, ?
2. 1(1981) - dosud

rotaprint *
.3« Informační bulletin, exkurzní údaje, apod.

holandština 
4. 0
Brylogische Beiträge
1. I. Düll, Rheurdt (NSR)
2. 1(1982) - iosud, jedn* číslo ročně, z r. 1984 2 čísla, 1988 žádné 

f«t*ofset
3. Původní bryelogické práce, literatura - referáty, seznamy

játrovek a mechů Evropy )
angličtina, němčina

4. Vána, čáat. Duda, Pospíšil, Soldári
Bryolatina ^Beletín Informativo - S*ciedad Latinoameričana 

de Brielogia)
1. Seciedad Latinoameričana de Briológia, Mexico
2. 1 (1983) - dodnes; tři čísla rrčně /  

fotaofset
3. Informativní zprávy společnosti, bibliografie prací z oblasti* 

Latinské Ameriky
španělština

4. 0 *
+ Bryological News Letter
1. Indian Eryological Society, Lucknow
2. 1(1984) - ? 3 0  986), jedno číslo ročně?
3* Seznam členů, činnost center, bibliografie 

angličtina 
4 . 0
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Evanaia
1. The American Bryological ani Lichenological Society

mÍ9to vydání se přesouvá podle pracoviště redaktora (vždy v USA)
2. 1(1984) - dodnes; 1. ročník dvě, další tři ČÍ3la ročně 

fotoofset
3. Informativní a původní práce z bryologie a lichenologie menšího 

rozsahu zaměřené na Severní Ameriku
angličtina N

4. Vána (Xerokopie)
«

Br.yonora (ZDravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČSBS)
1. Československá botanická společnost při ČSAV, Praha
2. 1(1988) - dodnes, dvě čísla ročně 

cy klostyl
3. Informativní zprávy, literatura - referáty, určovací klíče, 

bibliografie československých bryologů a lichenologů 
čeština, slovenština

4. členové a spolupracovníci s<;kce
Tropical Bryology
1. J.-P. Frahm, S.R. Gradstein, Duisburg - Utrecht
2. 1(1989)

tištěno pomocí počítače (rukopisy nutno zaslat na disketě)
3. Veškeré aspekty tropické bryologie

angličtina, francouzština, španělština nebo němčina
4. 0
Acta Bryolichenologica Abstracta
1. Asian Bryological ani Lichenological Club, Taipei (Taiwan), 

(editor B.C. Tan, New York)
2. 1(1989), dvě čísla ročně
3. Původní bryologické a lichenologické práce z oblasti Asie 

čínština, angličtina
4. 0 ,

Sestavil J. Váňa


