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Z P R Á V Y  Z E  S E K C E

Nad anketou o tváři Bryonory

Přes naši snahu o zlepšení kontaktu mezi členy sekce a zvýšení 
jejich aktivnějšího podílu na obsahu našeho zpravodaje jsou výsledky 
stále značně chabé. Pro zlepšení komunikace mezi redakcí Bryonory 
a jejími čtenáři j3tne se na vás obrátili v druhé polovině května 
s žádostí o vyplnění ankety. Již návratnost vyplněné ankety byla 
značně malá: z celkového počtu 42 rozeslaných se nám jich vrátilo 
pouhých 14 (včetně těch po terožmu). A co je symptomatické: spíše 
odpověděli lidé mladší a vzdálenější centrum než ti, od nichž by se 
to spíše čekalo (ze slovenských bryolog§ neodpověděl nikdo...).

Ve většině případů'byl názor na nápln, rozsah a periodicitu Bryo
nory potvrzením současného stavu. Z věcí, které by se mohly změnit 
byla nejčastěji zmiňována bibliografie zahraničních prací (7x), více 
zpráv o členech (5x) a více odborných článkft (4x). Tento názor samo
zřejmě podporujeme - a to prakticky tím, že se obracíme na vás.
Právě tato zlepšení jsou zcela ve vaší moci, nikoli v naší. Pošletě 
prosím stručnou charakteristiku vaší činnosti, výzvy, prosby o pomoc 
atd. jakož i vlastní příspěvky pro Bryonoru. Doufáme také, ze refe- ’ 
rující na 3. bryolcgicko-lichenologických dnech zašlou - na rozdíl 
od 2. bryo-lichenol. dní v Opavě - souhrny svých referátů.

Pokud jde o diskusi v Třebíči týkající se formální úpravy Bryonory, 
samozřejmě ani my nejsme se,současnou tváří spokojeni. Nápad "sehnat 
peníze na tisk" je sice dobrý, ale teprve jeho realizace jej posune 
z říše snů a přání. A pokud jde o nasměrování Bryonory, zamýšlena je 
jako zpravodaj (ne časopis odborný) pro československé Členy; nicméně 
se snažíme otevřít i kontaktům se zahraničními sekcemi. Tyto kontakty 
závisí 3píše na odborné nápkni zpravodaje - tedy spíše na obsahu než 
na formě.

Děkujeme všem, kteří si našli čas poslat vyplněnou anketu a dvoj
násobnou těm, kteří nabídli svou pomoc.

redakce Brjcrrry

Dne 24.3.1990 proběhlo v Olomouci na přírodovědecké fakultě bryolo- 
gické určovací praktikum pro začátečníky, zorganizované PřFUP a^naší 
sekcí. Akce se zúčastnilo 15 účastníků a volně navazovala na loňský 
určovací kurs mechorostů. Letošní'určovací praktikum pokračovalo ve 
stejném duchu jako loňské: mechorosty byly determinovány na základě 
makro- i mikroskopických znaků a u každého druhu byly uváděny i jeho 
základní ekologické nároky. Bylo probráno celkem asi 20 druhu.

M.Zmrhalová
\

4.-6.5.1990 pořádala severočeská pobočka ČSBS spolu s naší sekcí 
lichenologický víkend v Leské u Třebívlic. Odborného vedení se laskavě 
ujal J.Liškaf úspěšně mu sekundoval B.Wagner. Páteční večer vyplnilo 
povídání J.Lišky o lišejnících doplněné pěknými diapozitivy, abychom 
byli teoreticky vyzbrojeni na sobótní celodenní exkurzi. Sobotní pu
tování jsme zahájili na zahradě našeho dočasného obydlí a směřovali 
přes Kuzov, sutě Blešenského vrchu a Děkovku. Bylo demonstrováno více 
než 40 převážně epifytických druhů lišejníků. Po celodenním letním 
počasí bylo příjemné shlédnout večer záběry z krajin za polárním kru
hem - ze špicberk. V neděli dopoledne jsme byli zasvěceni do proble
matiky determinace lišejníků a sami se pokusili určit vlastní sběry. 
Troufám si říci, že nikdo z 20 účastníků neodjížděl zklamán. A tak 
snad akce přispěla k tolik potřebné popularizaci jedné ze skupin 
neprávem poněkud opomíjených organismů. Jirkovi i Bohdanovi rozhodně 
patří Dík!

L.Pujmanová


