
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


