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Janeen ft.E. et Lawrynowicz M. /ed./ (19911: Conservation oí Funcri
and__gkher.- Crypt-ogams__ÍXl— Europe ■--=— ed.__Lódzhie towarzvetwo
naukowe. V tejto publikácii je zahrnuto 14 prednášok 
z Koníerencie o ohroženiu a ochraně Xryptogamov z Lodže z roXu 
1986. Prvá časť publiXácie - 9 reíerátov - je věnovaná příčinám 
a etavu ohrozenia húb v Európe. Druhá Cast' - 5 reíerátov - rieši 
probiematiXu dalších Xryptogamov: riae, lišajnikov a machorastov. 
Uádza etupne ohrozenia a ochranu týchto BXupín. Sú to referáty: 
Maria Lawrynowicz: Ohrozenie a ochrana Xryptogamov v Po IbXu .
Jadwiga Siemiňska: Problémy ochrany rias b Xomentárom X červenému 
zoznamu ohrozených druhov v Po Ib Xu . Ivan Piěút: Ohrozenie
a ochrana lišajnikov na SloveneXu. Stanislaw Ciesliňski, Krystyna 
CzyzewsXa: Zoznam ohrozených lišajnikov Poleká. Kazimierz
Karczmarz: Problémy ochrany machorastov v Po Ib Xu . Závěry z I. 
Btretnutia európsXej XomiBie na ochranu húb v Lodži v roXu 1988 
uzatvárajú publiXáciu európeXych Xryptogamológov. PubliXácie 
a Xoníerencie, Xtoré propagujú myšlienky ochrany húb, rias, 
lišajnikov a machorastov můžeme len uvítat'.

Anna Kubinská .

Düll R. (1990): Exkursiontaschenbuch der Moose. - ed. IDH-Verlag
JLÜn__Biologie und Ökologie, Irene Dull-Hermanns . FunKer.str,_IJLu
D-5356. Bad Münsterei iel . Kniha má 335 stran a 70 tabuli. Dobré 
ji charakterizuje podtitul: "Uvedeni do nauky o mechorostech Be 
zvláštním zřetelem X biologii a eXologii nejcůležitějších 
mechorostů Německa pro určování snadno poznátelných druhů lupou 
v terénu". Jeji obsah snad nejlépe přiblíží výčet Kapitol: 
Charakteristika, Životní cyXlus a biologie. Význam ochrany 
a ústup mechorostů. O přímém užitku mechorostů. Důležitost 
mechorostů pro jejich životni prostor. Ekologie mechorostů. 
Nároky na stanoviště. SyneXologie. Charakteristické mechorosty 
nejdůležitějších biotopů. Mechorosty jako bioindikátory. 
Bryogeografie a mapování mechorostů. Metodický návod X poznávání 
mechorostů. Mikroskopické určováni mechorostů. Bryologické 
aktivity ve střední Evropě. Systematický přehled. Krátká historie 
vývoje mechorostů. Zkratky. Vysvětleni odborných výrazů. Určovací 
klič. Speciální díl: Játrovky. Mechy. Rozšířeni játrovek
v Něměcku. Rozšíření mechů v Německu. Literatura. Registr. O tom, 
jak je kniha kvalitní a žádaná, svědčí nejlépe fakt, že vyšla 
během pěti let ve třech vydáních. Je jistě žádoucí, aby byla 
k dispizici alespoň v knihovnách všech kateder botaniky universit 
v Československu.

V. Pospíšil
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POZOR ! UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 15. ŘÍJNA 1991 !

Nezapomeňte proto do tohoto data zaslat svoje příspěvky a citace 
1ichenologických prací pro další díl čs. 1ichenologické

bibliograí ie.
Pf-edem všem přispěvatelOm děkujeme!


