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THE BRITISH BRYOLOGICAL SOCIETY (B3S)

Nejstarší, nejpočetnější ale i jedna z nejagilnějších. Všechny 
tyto superlativy lze použít referujíce o Britské bryologické spo
lečnosti, tedy The British Bryological Soitiety (BBS). V historii 
společnosti musíme hodně zpět, až do konce roku 1896, kdy vznikla 
přičiněním anglikánského kněze C.H. Waddella první bryologická 
společnost na světě vůbec "Moss Exchange Club" (dva roky předchá
zela americkou "Sullivant Moss Chapter of the Agassiz Society", 
od roku 1969 známou jakc "American Bryological and Lichenological 
Society"). Téměř všichni zakládající členové - ze známých např. 
Dixon, Macvicar, Nicholson - byli amatéry nebo alespoň ne pr celý 
život se bryologií zabývali profesionálně. Společnost zprvu nepo
řádala žádná setkání, kontakt mezi členy nastával publikací krát
kých reportů a skrze roční výměnu položek. Koloval také zápisník, 
do kterého členové zapisovali svoje komentáře k distribuovaným 
položkám na výměnu. Středem zájmu byly pouze britské mechoresty 
(členové byli jen z Velké Británie a Irska). V roce 1901 ztrosko
tal Nicholsonův pokus o založení "Foreign Section Club", zajímavým 
počinem bylo v roce 1900 i vyčlenění tzv, "Section 2", sekce orien
tované na začátečníky. Z těch se ale časem stali odborníci, rozdí
ly mezi členy se stíraly, takže bylo záhy od této sekce upuštěno. 
Historickým byl pro společnost rok 1923, kdy při setkání členů 
v Dolgedu došle ke změně názvu společnosti na "British Bryological 
Society" (presidentem se s,tal Dixon, sekretářem Armitage), ale 
také k náplni činnosti: přibyla pravidelná roční setkání a terénní 
exkurze. V roce 1934 byly navázány první kontakty se zahraničím; 
členy se stávají např. Allorge, Bartram, Evans, Loeske, Malta.
Od roku 1947 se objevilo proslulé periodikum "Transactions of the 
British Bryological Society", které bylo od roku 1963 doplněno 
o "Bulletin of the British Bryological Society" soustřeďující se 
na interní zprávy společnosti. Po roce 1972 byl změněn název 
"Transactions..." na "Journal of Bryology", dosahující dnes vyni
kající světové úrovně (vychází dvakrát ročně). BBS se zasloužila 
také o vznik "Census Catalogues" zachycující rozšíření všech droihů 
mechorostú na britských ostrovech. Přírůstky jsou každým, rokem 
publikovány v Bulletinu, příslušné položky jsou pak deponovány 
v herbáři společnosti. 0 intenzitě činnosti svědčí např. nahlédnu
tí do diáře kteréhokoli Čísla "The Bryological Times"; bude zde 
inzerována nepochybně celá řada akcí so zkratkou BBS - od četných 
exkurzí po workshopy se specifickým zaměřením (taxonomické, ekolo
gické aj.) až po organizování či spoluúčast na organizaci akcí 
mezinárodních (z poslední doby např. 1988 - "International Sympo
sium on Bryophyte Ecology, "Computer Techniques workshop",
1989 - "Bryophyte workshop for beginners", "Paper-reading Meeting"). 
Impozantní je i vzestup členské základny: v roce založeni "Moss 
Exchange Club" měla společnost 23 členů stejně tak i v roce 1899, 
déle pak v roce 1914 - 60 členů, 1950 - 250 členů a v roce 1971 
- 500 členů. Od té doby se počet Členů ustálil. Dnes je asi 150- 
-200 členů mimo Velkou Británii.Každé dva roky je volen nový 
president (nyní M.O. Hill z Huntingtonu) a sekretář, který však 
zůstává zpravidla více vqlebních období (nyní M.E. Newton 
z Manchesteru).

(zs)


