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DalSí setkáni brvologU střední a w c hodni Evropy (7th Meeting of 
cebwci se konalo ve dnech 25.-30.6.1990 poprvé na azerai SSSR, 
v městečku Apatity nedaleko Kirovska na poloostrove Kola. Této 
akce se zúčastnilo vice ne2 90 bryologU z 12 zemi, SSSR (49 z 8 
svazových republik), USA (1), Španělska (3), Nizozemí (2), NDR 
(96), Švédská (2), Finska (8), Švýcarska (1), Polska (9), Maďar
ska (5) a Československa (3 - Váňa, Šoltés, Hubáčkova), všichni 
zúčastněni mohli vyslechnout ve dvou dnech asi 20 referátu roz
členěných do 6 bloku (evoluce a paleobryologie, taxonomie, flo- 
ristika, ekologie a sociologie, ohro2ene mechorosty a cytologie) 
a shlédnout mnoho zajímavých posteru. JeSte před zahájením byly 
Účastníkům rozdány vytištěné abstrakty, počítá se s vydáním před
nesených referátu. Prita21ivá byla také prodejní výstava sovět
ských prací. Součástí setkání byly samozřejmé i exkurze do okolí 
podlo2ené podrobnými průvodci. Navštívili jsme Polárne-alpinskou 
botanickou zahradu v Kirovsku, která jako jediná na svete le2í za 
polárním kruhem. Velice působivá byla večerní exkurze k jezeru 
Imandra. DalSí 2 exkurze byly celodenní a vedly do pohon Chibi- 
ny, první na ji2ní svahy hory Lovchorr (pásmo tundry a polární 
pouSť) a2 do Údolí reky Ajkuajvenčjok a druhá do centrální části 
Chibin - Údolí Chakman. Zpestřením byla i návStéva Geologického 
muzea v Apatitech, promítáni diapozitivu z oblasti Chibin a Bílé
ho more a "Round table discussion” o budoucnosti a cílech CEBWG, 
kterou moderoval J. vana. DalSí setkání v r. 1992 se pravděpodob
né uskuteční v polských Katovicích. Celé setkání bylo perfektně 
zorganizováno a zajištěno zásluhou pracovníku Polárné-alpinské 
botanické zahrady v Kirovsku v čele s dr. Naďou Konstantinovou, 
za coz jim nále2í velké uznáni vSech Účastníku.

J. Hubáčkova
Konference Endangered Brvophytes In Europe: causes and
conservat i on (Uppsala, 24. - 28. 9. 1990) byla prvním setkáním,
které bylo věnováno celé problematice ohro2enych mechorostu, tj. 
nebylo zaměřeno výlučné na problematiku spojenou s ’’červenými” 
seznamy a "červenými” knihami. I kdy2 referáty vénovane těmto 
okruhttm tvořily určitou část náplně konference (ca. třetinu) 
a ovsem i hlavni obor zájmu některých Účastníku, organizátoři 
zřetelné pociťovali určitou samoUCelnost těchto seznamu a jejich 
neúčinnost bez spojení s doplňujícími informacemi. Proto polo2ili 
dUraz na ekologii a praktické přístupy k ochraně. To přitáhlo na 
symposium radu významných badatelů zejména v oboru ekologie 
mechorostu (Royce Longton, Hakan Rydin, Nancy Slack, Robert 
Wyatt, Ben van Zanten). S dUrazem na ekologii byl ovsem spojen 
také dttraz na temperátní zónu (tam je soustředěno nejvíce ekolo
gických prací, zatímco centrum taxonomie je dnes v tropech),co2 
dobré korespondovalo s ’’europocentrickym” zaměřením symposia. 
Přednesené referáty v tomto směru přinesly v jádru dvé zjiSténí: 
na jedne straně se ukazuje, 2e vzácnost (a potažmo ohrození) dru
hu skutečné mUZe byt důsledkem odlišností v ekologickém a gene
tickém ustrojení druhu (dvoudomost, frekvence fruktifikace, veli
kost spor, genetická diversita) . Na druhé strané existuje množst
ví konkrétních dat o změnách bryoflöry a vegetace mechorostu 
z rttznych Území, které lze zpravidla nejlépe interpretovat pomocí 
znalostí autekologie druhu a vazby na typy stanovišť, jejich2 
stupen ohro2ení je znám. Oba tyto přístupy spadají do oblasti Ši
roké ekologie; presto je velmi obtí2ne najít pro né společnou 
bázi. Skeptik by řekl, 2e nejlepSí ekologií jsou pořád terénní 
znalosti chování jednotlivých druhu, a 2e ekologie mechorostu.
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která se nesnaZí vysvětlit a postihnout tuto závislost, jde zá
sadné spatným smérem. Skeptik druhého sméru by 2e přistup
prvého skeptika neumožňuje 2adna zobecněni ani 2adné predpovédi 
budoucího vývoje a krom. toho je vzhledem k poctu druha prakticky 
neproveditelný. Optimista bude spatřovat v konferenci prile2itost 
k syntéze těchto dvou pristupa, ale málokdo mu da za pravdu jinak 
ne2 ve zcela obecné roviné. NadSeny praktik zaCne budovat data
banku Odaja o ekologii a zpasobech ohro2eni mechorosta. Tradiéni 
praktik (a to je porad prozatím převlečeny skeptik prvního druhu) 
řekne, 2e těchto udaja je porad velmi málo a 2e nemáme k dispozi
ci vlastné 2adné Odaje jdoucí nad aroveft floristiky, geografie 
a deskriptivní ekologie pro bé2na rozhodnuti; to doloZí tím, jak 
se na konferenci sestavoval seznam 20 nejohro2enéjSích druha 
mechorosta pro Bernskou konvenci. První dojem většiny aeastníka 
(celkem 70) byl, 2e v Evropé skutečné padají bariéry komunikací 
a cestovaní CovSem organizátoři se o to vydatné zaslou2ili v po
době četných subvencí, jez se jim podařilo získat) a 2e jsme na 
cesté ke společnému evropskému domu. 2a tímto povrchním dojmem 
zřetelné vystoupilo zjiSténí, 2e prece jen to tak akutní nebude. 
Do cesty se trochu plete napr. skutečnost, 2e více politicky in
tegrované celky (jako např EEC), ač fysiograficky zcela umělé, 
jsou podstatné operativnéjSí nejen pro ochranu mechorosta, ale 
i pro prostou komunikaci mezi bryology, a to nejen na Orovni 
technické, ale i myšlenkové.

Tornas Herben
Celkem 63 ačastnika je uvedeno v seznamu bryologa, kteří se ve 
dnech 12.-19.8.1990 zúčastnili akce "Congress of East Asiatic 
Bryology*' na universitě v Helsinkách. Hlavním organizátorem byl 
prof. Timo Koponen, současny prezident I.a.B. (bryologOm je znám 
jako monograf čeledi Mniaceae; v posledních letech se intenzívně 
vénuje bryoflúře asijských zemí - Papua-Nova Guinea, Čína). 
Asijské žerné (nepočítame-li SSSR) reprezentovalo 19 ačastnika 
(Čína - 9, Indie - 6, Japonsko -4), li ačastnika přiletělo z USA 
a zbývající reprezentovali evropské zemé (pochopitelné dominovali 
Finové počtem 15 ačastnika). Kongres byl tematicky zaméren; 38 
přednesených přednášek se zabývalo floristikou, bryogeografii, 
taxonomií, morfologii a ekologii mechorosta východní Asie. Celé 
4 dny trvaly pfednáSky v přednáškové síni Metsätalo; přednáškový 
maratón vsak nebyl Onavny, nebot byl Šikovné rozčleněn na kratší 
bloky (2-4 přednášky), což uvítali nejen ačatníci (přestávky 
s občerstvením), ale i rychle se střídající předsedající sekcí. 
Účastníky přijal na recepci i prorektor helsinské university. 
Poslední dva dny byly věnovaný exkurzím na razné ekotopy: Žulové 
skaly, jezera, reky, vrchoviSté, smrkový les. V programu byla za
hrnuta i návstéva fantasticky vybavených terénních stanic 
(Tvärminne, Lammi) a pochopitelné nechybéla ani finská sauna 
s koupelí v ledové vodé jezera. Na ka2dé konferenci jsou cenné 
hlavně kontakty, navázané mezi ačastníky. Mo2nost kontaktu zvláš
tě s čínskými bryology prakticky dosud nebyla.

J. vana
TV. Mezinárodni mvknlogickV kongres konaný 28.8.-3.9.1990 
v Regensburgu byl rovnéZ významnou akcí pro lichenology. Z celko
vého počtu 1650 ačastnika bylo kolem stovky lichenologa a 9X 
z programu bylo věnováno čisté lichenologii, co2 učinilo z tohoto 
kongresu jednu z nejvýznamnějších lichenologických akci v histo
rii vObec; toto je zásluhou především prof. J. Poelta, presidenta 
kongresu. Vlastní lichenologicky program pokryl celou problemati
ku oboru. Dvé symposia byla věnována čisté lichenologii (taxono-
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mie a morfogenese lišejníku), v dalSich (fytogeografie, licheni- 
kolnl huby, te2ké kovy, raorfogenese a chemotaxonomie) představo
valy lišejníky dUleZitou součást. DalSl jednáni (workshop) se ty
kala znečistění, mapovaní a lišejníku Středomoří. Na programu by
lo take samostatné jednaní mezinárodní asociace IAL. Presto2e 
československá Účast ze strany mykologQ byla jak diky blízkosti, 
tak i diky novým podmínkám neobvykle hojna (pres 20 osob), z na
šich lichenologU se kongresu patrné nezúčastnil nikdo.

jl
V loftskem roce byla zalo2ena Lichenolocická sekce Finské mvkolo- 
gicke společnosti (Societas Mycologica Fennica). Pro tento rok 
byla aktivita finských lichenologU zaměřena na národní jmenosloví 
(pořízení seznamu finských jmen lišejníku) a na přípravu exkurze 
BLAM ve středním Finsku (Korpilahti). Předsedou je Prof. Teuvo 
Ahti, Department of Botany, University of Helsinki, Unionkatu 
44, SF-00170 Helsinki 17.
V letošním roce by melo byt završeno publikaci čtvrtého svazku
’’Flora mochiv Ukrainskoi RSR■ Andrievi. brievi.” autorské dvojice 
G.F.Bačiirlna - v.M.Mernlčuk poměrně rozsáhlé floristické zpraco
váni veškerých mechu celé republiky. Dosud jsou zpracovány tyto 
skupiny: vol. 1 (1987, 179 p.) - Andreaceae, Tetraph.ida.ceae, Bux- 
baumiaceae, Schistostegaceae, Póly trichaceae, Fissidentaceae,
Dicranaceae, Encalyptaceae,; vol. 2 (1988, 178 p. ) - Pottiaceae,
Grimmiaceae, Fvnariaceae; vol. 3 (1989, 176 p.) - Bryaceae,
Ort ho trichaceae. Upozorňuji na tuto publikaci zvlaste proto, 2e 
jde o zpracováni flory mechu území sousedícího s naSí republikou 
(v této souvislosti se lze zmínit i o starSí, regionálněji pojaté 
bryofiore ’’Zerov D.K. et Partika L.Ja. /1975/: Mochopodibni Ukra- 
inskich Karpat. - 229 p., Kiiv.”), ve které je poměrné obsáhle 
podáno rozšíření jednotlivých druhu v rámci Ukrajiny (často s li
terárními odkazy), rámcové pak v SSSR a celosvětově. Mnohde si 
autoři vcelku podrobné vSímají i infraspecifické struktury jed
notlivých druhu. Flöra je psána v ukrajinstiné, sestavena je for
mou určovacích klíčů, doplněna jasnými pérovkami. K disposici je 
v knihovně ČSBS, u I. Novotného a Z. Soldána.
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K A L E N D A R  I U M  1991

11.-13.IV.
17. -18. VII. 
19.-23.VII.
28. 10.-1.XI 
17. -22.XI.

Heidelberg: Mezinárodní symposium o fyziologii, vývo
jové a buněčné biologii a genetice mechorostu 
Exeter: Symposium IAB o biologii Sphagmm 
Exeter: Spojené setkání IAB a 3BS o experimentální 
bryologii
Smolenice: 4. bryologickó-lichenologické dni 
Jerusalem: Mezinárodni kongres o symbiosách

N O V É  A D R E S Y

Havránková K. - Městská stanice ml. přírodovědců. Drtinová la, 
150 00 Praha 5 (drive ulice Belojanisova)

Hradí lek Z. - Zikova 7, 779 00 Olomouc
Hubáčková J. - drive katedra botaniky PrF UK; nyní botanické 

oddělení Národního muzea, 252 43 Průhonice 
Kubínska A. - drive Ústr. St. ochr. přírody; nyní Botanicky

Ustav SAV, DUbravská cesta 14, 842 23 Bratislava 
LiSka J. - drive REL; nyní Botanicky Ustav ČSAV, 252 43

Průhonice


