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V průběhu letošního floristického kurzu, konaného 8.-15.7,1989 '
v Bruntálu, se uskutečnily dvě bryologické exkurze. První (11.7.) 
byla vedena J.Dudou do obce N«vá plán u Bruntálu. Potok Rýžovnlk, 
který byl hlavním cílem exkurze, však byl zregulcvén a jen Část 
toku v obci byla hry-»logicky zajímavá. Mechy byly sbírány také na 
několika zídkách, na vlhké skále v lese a na mokré louce u Nové 
Pláně. Druhá exkurze byla vedena dne 14.7. V.Pospíšilem a M.Zmr- 
halovou k Vrhnu p. Pradědem. Cílem exkurze bylo demonstrovat za
čátečníkům nejběžnější druhy mechů; bylo sebrán*' pres 30 druhů 
mechů z různých stanovišť.

M.Zmrhalová
Dne 11.7. týla A.Vězdou vedena lichenologická exkurze (t rámci 
floristického kurzu) do rezeivace rašeliniště Skřítek a dále na 
vrch Ztracené kameny. V oblasti je patrn» silné poškozeni epify
tických druhů imisemi. Nádherné staré bučiny se změnily na mrtvý 
les a tak teprve vrchol Ztracených kamenů s kamenným morem 
(kvarcit) pozdvihl návštěvníkům náladu. Během exkurze bylo nale
zeno kolem 40 druhů lišejníků. /*

J.Horáková •
V dňoch 4.-8.9-1989 sa konal V.zjazd Slovenskej botanickej společ
nosti pri SAV v Tatr. Lomnici so zameraním na súčasný stav výskumu 
a zabezpečer.ie ochrany vysokohorských ek'systémrv. Převážná váčšina 
referáť>v a pesterov sa zanberala vyššími rastlinami, len niekoíko 
málo bolo mykologických a algologických. Riaditel TANAPu JvPábry 
poukázal na ne4ostačujúci výskům kryptogar. v v Tatrách a apeloval 
na kryptogamologov, aby mu věnovali váčšiu pozornost. stúfcil, Že 
Správa TANAPu bude^vychádzat v ůstrety všatkým, ktorí sa na tomto 
výskume budu chciet poiielat.
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Pracovníci Moravského muzea v Brně uspořádali ve dnech 9--10.9.1989 
na katedře botaniky, didaktiky biologie a ochrany přírody UP v Olo
mouci určovací kurs mechorostů pro začátečníky. Akce 3e zúčastnilo 
9 zájer/ců, zato z celého Československa, nur-s zkušené vedl V.Pospí
šil za pomoci I.Novotného a M.Zmrhalové. S bota byla zasvěcena 
determinaci na základě makroskopických i : .kroakopických znaxů, 
V.Pospíšfl. navíc u každého druhu uváděl ek l. gické nároky. V r.eděli 
3e konala exkurze do pohoří Nízkého Jeseníku, během které byle na
lezeno 44 druhů mechů. Po celou dobu par.ala výborné nálada a nad
šení. Pře to sa účastníci na závěr shodli, že by bylo přínosné usku
tečnit ještě nejméně jednu podobnou akci. 0 přípravu byli opět požá
dáni pracovníci Moravského muzea. Předběžný termín pokračovacího 
kursu tyl stanoven na brzké jarc roku 1990-

— • K.Havránková
Va dnech 19.9.-21.9.1989 se konaly v Opavě II- br.yologickc-licheno- 
logické dny. Setkání bylo uspořádáno u příležitosti 175.výročí zalo
žení Slezského muzea v Opavě. Akce se zúčastnilo 1C osob. Na seminá- 

, ři byly předneseny referáty s problematik.u taxonomie, fytogeografie 
a ochrany mecherostů a lišejníků. Důraz byl kladen na ekologické 
problémy a jejich řešení. Diskuse byla velice živá a zúčastnilo se 
jí hodi.ě mladých lidí. Týkala se ochrany, rozšíření mechorostů 
a lišejníků, vydání červené knihy a příspěvků do časopisu ̂ ryor.ora. 
Škoda, Že se setkání nemohlo zúčastnit více lichenologů. Účastníci 
vyslechli informaci o průběhu určovacího kursu v Olomouci a floris
tickém kursu v Bruntále. Jednodenní exkurze, která byla součástí 
setkání v Opavě, sc uskutečnila v zajímavé krajině údolí Opavy
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blízko Karlovic u Vřena. ß£le méli účastníci setkání možnost 
navštívit výstavu "Tajemství přírody" společně se stálými expozi
cemi Slezského muzea. Slezskému muzeu v Opavě a jmenovitě pořada
telům J.Dudovi a p. Schlingrové se podařilo vytvořit pěkné prost
ředí pro setkání. Za všechny spokojené účastníky jim mnohokrát 
děkujeme a těšíme se na příští už III.bryolcgicko-lichencl^gické 
dny v Třebíči. H.Franklová
Celkem 17 - povětšinou velmi mladých - účastníků naznačilo svou 
účastí na bry olc.gickc-Iichenologické exkurzi dne 4.11.1989 vzrů
stající zájem o ~tyTo"" disciplíny. Exkurz"e"TýTa vedena ,na klasické 
lokality J.Velenovského ve vltavském údolí mezi Kralupy n.Vltavou 
a Prahou: spilitové skalky v Máslovické rokli a SPR Větrušické 
rokle tvořené břidlicemi a buližníky. Závěr exkurze zahrnoval 
i bojové prvky při překonávání rozsáhlého pozemku jaderného ústavů 
v £?ži za deště, Exkurzi lze hodnotit jako velmi pěknou, a to i pro 
některé vzácnější nálezy (namátkou Aloinn rigida, </eÍ3SÍa brachycar- 
pa, Dimelaena oreina).
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Lichenclogická expedice Sardinia 1989, pořádaná ve dnech'27.8. až 
8.9-1989 italskou"Tichenoíogickou společností, pokračovala v liche- 
nologickén průzkumu tohoto ostrova a navázala tak na I. expedici, 
jež se uskutečnila v rámci předkongresevé exkurze Mezinárodního 
bztanického kongresu v r.1987. Obou exkurzí se zúčastnil na pozvání 
Italské lichenologické společnosti A.Vězda. Vedle bohatého materi
álu ke studiu přivezl materiál 32 vzácných druhů pro exsikát Liche
nes selecti exsiccati. Výsledky expedice budou publikovány v doplň
ku k publikaci "The lichens and foliicolous fungi oi Sardinia (Italy)"

A.Vězda
Mapování lišejníků probíhající v několika evropských zemích je 
nejen v různém stupni vývoje, ale používá často i jilišnou meto
diku. Jednotlivé národní projekty jsou nejčastěji založeny na 3Í-' 
íovém mapování a používají sít založenou buá na zeměpisných sou
řadnicích nebo sít o konstantní velikosti polí (lxl km nebo lOxlOkm). 
Rozdílná metodika je překážkou vzájemnému srovnání a propojení 
získaných výsledků. Překlenout tento hlavní problém bylo nejdůle- 
žitě^jším cílem pracovního setkání 37 lichenologů z 18 zemí, které 
na 22.-24. září 1989 svolal do Stuttgartu Dr.V../irth. Symposium 
Mapping of lichens in Europe se uskutečnilo v nové moderní a velmi 
účelně vybavené budově Státního přírodovědeckého muzea s finanční 
podporou Spolkového ministerstva Životního prostředí, ochrany pří
rody a bezpečnosti jaderných reaktorů. Náplň tvořily referáty jed
notlivých účastníků c účelu, metodice a stavu rozpracovanosti ná
rodních projektů. V závěrečné diskusi se přítomní shodli na roz
šíření mapování po celém evropském území s jednotnou metodikou vy
užívající sít UTM (velikost čtverců 50x50 km používaná pro Atlas 
Flora Europaea). Byl vytvořen předběžný výbor pod vedením R.Moterga 
(Uppsala) a V.tfirtha (Stuttgart), jphcŽ členy jsou reprezentanti 
jednotlivých účastnických zemí (za CSSR I.Pišút). Bude vypracován 
seznam druhů, jež budou mapovány přednostně. Další schůzka se usku- 
.teční v rámci IV. Mezinárodního mykologického kongresu v Regensburgu 
na přelomu srpna a záři 1990.. Na závěr se uskutečnila jednodenní 
exkurze do pohoří Schwäbische Alb. V.V/irthovi náleží dík všech 
účastníků za skvělou organizaci a zejména za myšlenku a realizování 
této nesmírné záslužné akce; rovněž tak sponzorovi setkání, který 
umožní také vydání sborníku referátů. Z Československa se konference 
zúčastnili I.Pišút a J.Liška. Pro mnohé účastníky byl pokročilý stav 
mapování epifytických lišejníků v ČS3R překvapením - a to o to většiny



že .je rice méně polos oukromým projektem bez zájmu a ~dezvy u na
šich vědeckých institucí. Pro cba účastníky to h 
ti učiněním a stimulem cro další práci.
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Ve dnech překrásného počasí 20.-22.října 1989 se konal"; pracovr.-í 
setkání v.y e hode německých lichenologů v hornolužickém Cunewalďe 
p ' blíž města LSbau. Akci organizoval P.Scholz pod patronací .rga- 
nizece Kulturbund DD 1.. Téměř dvě desítky především mladých účast
níků p idnikly dvě exkurze á" okolí. Večerní program byl věnován 
přednáškám. Akce se zúčastnili také I.Pišút a J.Liška. Věříme, že 
ter.t'* pr.ní kontakt bude zárodkem další spolupráce.
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Spolupráce mezi československými a poLšký-u mechaři probíhala 
v současné době hlavně mezi BÚ ČSAV n bryo-lichenologickou labo
ratoří Botanického ústavu Polské akadeni věd v Krakově. Proto 
studijní pobyt v Krakově je prvním krokem k navázání užších kon
taktů mezi pracovníky obou institucí (PAN Krakov a Moravské mu
zeum Brno). Ve dnech 16.-23-8.1989 jsem měl mržnost pracovat u 
••ed'uciho laboratoře Dr. Ryszarda Ochyry. Publikační činnost Dr. 
Ochyry je velmi pestrá a bohatá. Od roku 1974 publikoval již 214 
prací (včetně recenzí), převážně taxcnomického a fytogeogrnfic- 
kéno charakteru. V ústavu rovněž pracuje žena Dr.Ochyry Kalina, 
která zpracovává rozšíření reliktních mechů na území Polska 
(v současné době dokončovala studium druhů r. Racomitrium).
Během svého pobytu jsem revidoval herbářové doklady ze dvou r.ej-̂  
větších bryologických herbářů v Polsku (KRAM-K ca ke v a POZG-Przr.aÄ- 
Výsledky budou po dokončení publikovány v Atlasu rozšíření pol
ských mechů. K:ncepee celé práce (atlasu) spočívá v publikování 
sítových map spolu se rznsmem lokalit. Pobyt bjl oboustranným 
přínosem a bylo by dobré, kdyby naše spolupráce v budoucnu nadále 
pokračovala.

Ivan Novotný
Bx'vologick»-lichenologická sekce ČSBS uspořádá v rámci společ

ných oslav stoletého výročí narození prof. J.Suzy a stopadesáti
letého výročí narození A.Obornyho ve dnech 4.-8.6.1990 v Třebíči 
III. br.y logicko-lichendogické dny. Rámcový program: 4.6. příjazd, 
’5.6. přednášky k oběma jubile*jím,’- návštěva hrobu J.Suzy, 6.6.
’.ry: logické a lichenclogické přednášky, 7 .6 . exkurze, 8.6.odjezd.
N clehy v omezeném počtu (60) jsou zajištěny v hotelu v Třebíči. 
Předběžné přihlášky k účasti budou zavčas rozeslány členům sekce.

Valentin Pospíšil
Recenze
D.Aichele, H. -.v.Sch'vegler: Unsere Moos- und Farnpflanzer;. Franckh- 
sche Vorlngshandlung, ./.Keller Co., Stuttgart 1984, 378 p. , á3.-Diví.

Kniha vytištěná v Československu a vydaná v NSR je názorní a 
sr-zumitelnoú publikací pr<* zájemce o mechoresty a kapradoro3ty« 
lze ji rozdělit na několik částí: 1. odborné leč srozumitelné po-áednání o stavbě těla, rozmnožování n vývoji mech-ro3tů a kapra- orostů, doplněné perokresbami a barevnými fotografiemi, 2. určo
vací klíč, 3. popisy druhů 3 barevnými fotografickými snímky. 
Exemplář, který se mi dostal do ruky, je 9. vydáním této knihy.
Svým obsahem i formou plně postačuje k základní orientaci při poz
návání těchto dvou skupin rostlin.

Kateřina Havránková


