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News from the section

11. MEZINÁRODNÍ MYKOLOGICKÝ KONGRES

O prázdninách 16.–21. července proběhl jedenáctý mykologický kongres, 
který pořádá International Mycological Association každé čtyři roky. Pro 
účastníky bylo připraveno moderní klimatizované přednáškové centrum  
v hlavním městě karibského ostrova Portoriko – San Juanu. Přednášky 
probíhaly v jednom hlavním sálu a v pěti menších. Další velký sál byl 
věnovaný prezentacím posterů a různým propagačním stánkům. Mimo 
přednášky byly přichystané také terénní exkurze, workshopy, schůzky 
různých zájmových skupin včetně nomenklatorického sympózia. 
Jednodenní exkurze vedly do různých lesních rezervací v širším okolí 
města San Juan a celkem výrazně se lišily od klasických celodenních 
exkurzí, které známe v ČR. Doprava klimatizovanými minibusy a ob-
čerstvení rozhodně nevadily, ale trasa, která zpravidla činila méně než      
1 km za celý den, byla poněkud nezvyklá. Na řadě exkurzí také nikdo 
nedemonstroval nalezené objekty a každý si tak pouze sbíral svůj vlastní 
materiál, odsouzený k pozdější identifikaci.

Mezi účastníky mykologických kongresů bývají tradičně i lichenologo-
vé. Těch se zde sešlo několik desítek a mezi nimi i čtyři působící v ČR. 
Lichenologové mimo dvou vlastních sympózií (Evoluce a diverzita licheni-
zace u bazidiomycetů a Lišejníky na ostrovech: evoluce, endemismus        
a ochrana) zorganizovali také večeři Mezinárodní lichenologické společ-
nosti, kde byly mimo jiné uděleny prestižní ocenění za přínos v lichenologii 
v několika kategoriích. Pár dalších lichenologických přednášek bylo 
rozptýleno v mykologických sympóziích a nechyběla ani celá řada posterů. 
Mnohé z nich byly velice zajímavé a je velká škoda, že organizátoři odsou-
dili řadu světových kapacit s významnými objevy k prezentaci formou 
posterů a nikoliv přednášky.

Konference byla velmi příjemná, dobře zorganizovaná a bylo přínosné 
trávit coffee breaky či večery ve společnosti menší lichenologické skupiny. 
Život na Portoriku ale minimálně zpočátku tak příjemný nebyl. Člověka 
překvapí typicky americký způsob života. Třídění odpadu je zde neznámý 
pojem, stejně jako chození pěšky dále než do vedlejší ulice. Absolutní 
plýtvání plasty, přeslazené jídlo a početné fastfoody také patří k typickému 
obrazu ostrova. Středoevropana může překvapit i velmi složité pořízení 
kávy, kterou místní asi téměř nekonzumují. Konzumenti klasického 
českého piva si zde také dovolenou úplně neužijí, avšak vyznavači 
speciálních piv, třtinových rumů nebo koktejlů si rozhodně na své přijdou. 
Příroda je na většině ostrova výrazně ovlivněna člověkem, přesto zde stále 
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zůstávají kousky deštných pralesů, i když mnohé s dominancí palem. 
Přístup k nim je ale značně omezený – nejenom z důvodu nízkého počtu 
turistických stezek, ale také kvůli prostupnosti lesů, která je na mnohých 
místech téměř nulová. Z lichenologického hlediska byla nečekaná i ne-
příliš vysoká diverzita a abundance lišejníků, přestože klima je zdánlivě 
velmi příhodné.

                                                                                                  Jiří Malíček

30. PODZIMNÍ BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ DNY NA BROU-
MOVSKU

Ve dnech 27.–30. září 2018 se konalo tradiční podzimní setkání bryologů  
a lichenologů, kterých se tentokrát sešlo asi dvacet. Vůbec poprvé 
směřovaly exkurze do pískovcových skalních měst v CHKO Broumovsko    
i na další zajímavé lokality v okolí Police nad Metují, kde bylo zajištěné 
ubytování. Mikroskopovací zázemí skvěle fungovalo na správě CHKO díky 
péči Elišky Vicherové, která setkání připravila.

Lichenologové se tentokrát sešli v nepočetné skupince, natěšené nejen 
na zkoumání lišejníků, ale i na večerní zábavu a předávání zkušeností       
i zážitků mezi starší a mladší generací. Jak to ale tak v pískovcích bývá, 
nadšení pro výzkum klesalo rychleji, než přibývaly nové lišejníky na se-
znamu zapsaných druhů, proto se mnohé exkurze nesly více v turistickém 
duchu. Možná právě kvůli nízké diverzitě byly i večery poklidné a na předá-
vání životních mouder téměř nedošlo.

První den směřovala exkurze na zarůstající odkaliště u Radvanic, kde 
jsme potvrdili jedinou lokalitu Placidiopsis oreades v ČR. Páteční celo-
denní exkurze směřovala do slavného Adršpašsko-teplického skalního 
města. Zde většinu dne lichenologická skupinka bojovala o život v nepří-
stupných roklích a až v odpoledních hodinách (téměř) splynula s davy 
turistů, kteří si zde užívali sváteční den. Sobotní program se nesl v podob-
ném duchu na lokalitě Broumovské stěny, avšak bez adrenalinového 
překonávání zřícených skalních bloků. Mimo procházky krajinářsky 
jedinečným územím s řadou vyhlídek jsme zaznamenali i mnoho desítek 
druhů lišejníků. Závěrečná nedělní exkurze směřovala na drobné výchozy 
vápnitých pískovců v České Metuji, které hostily zcela odlišná společen-
stva lišejníků, než klasické kyselé pískovce.

Také bryologové se sešli v poměrně komorním počtu. První den 
věnovali hlavně játrovkám – na zmíněném odkališti obdivovali a počítali 
kriticky ohroženou játrovku Moerckia flotoviana. Potvrdili si její vazbu na 
disturbované mikroplošky a zamotali si hlavu nad netypickou Aneura 
pinguis. Hezkou tečkou za dnem byl koberec Blasia pusilla přímo pod 
parkujícími auty. Páteční a sobotní exkurze proběhly ve skalních městech 
Adršpašsko-teplických skal. V značně spletitém a na fyzičku náročném 
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