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Z P H Á V y Z E S E K C E

Pedagogický ústav v Brně a naBe bryologicko-lichenologická sekce 
UBpořádaly kurB__urgováni mechorostů Pro učitele biologie střed
ních a základních Skol. Tato akce proběhla ve dvou etapách. 8. 
prosince 1990 se UBkutegnilo na gymnásiu v Táborské ulici v Brně 
praktikum, v němž 15 účastníků kursu pod vedením M. Zmrhalové 
a V. PospíBila urgovalo mechorosty, a to předevBím druhy uvedené 
ve etředoBkolských učebnicích biologie. Určený materiál si 
zúčastnění odnesli jako pomůcku pro vyučováni. Na toto praktikum 
potom navázala 6. dubna 1991 exkurze do jižní části Moravského 
krasu vedená M. Zmrhalovou. Pozornost byla věnována různým typům 
biotopů (Bmrkový les, travnatá Btráň, Bkalnatý svah, zídky). Kaž
dý účastník si nasbíral a odnesl 25 dokladů určených mechorostů 
v tomto území zvláBtě hojných.

silva
Ve dnech 4.-5. května 1991 se na lesnické faklultě VŠZ v Brně ko
nalo již druhé praktikum určování__mechorostů. Sobotní mikrosko
pické části, které vedl I.Novotný, se zúčastnilo sedm zájemců 
a za asistence M.Dědečkové byla demonstrována série dvaceti druhů 
mechorostů. Doklady těchto druhů si účastníci odnesli domů 
k vlastní potřebě. V neděli praktikum pokračovalo exkurzí do 
oblasti Hádů, které se zúčastnilo pět botaniků. Na trase exkurze 
byli seznámeni s význačnými mechorosty xerotermni hádecké planiny 
a dále doubrav a vápencových skalek na Bkrapové hádecké ploěině.

1.Novotný
Již sedmé setkání pracovní skupiny bryologů Etředni a východní 
Evropy (CEBWG) mělo být uspořádáno v příBtím roce polskými bryo
logy v Katovicích. Tedy mělo být, ale dnes je jasné, že z mnoha 
důvodů nebude... Současně s touto zprávou je ale možno podati 
i předběžné oznámení radostnější: na přelomu června a července
roku 1992 se toto setkání uskuteční opět v maďarském Egeru. Dle 
hlavního organizátora dr. Sándora Orbána bude snahou zatížit pe
něženky účastníků co nejméně. TěBíme se a uvidíme!
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Výzva__ke spolupráci při Eledování__ znečistění prostředí pomocí
mechů, inzerovaná v DepeBi ČSOP 1/1991, se prozatím odkládá. Jde 
o sledování obsahu těžkých kovü ve stélkách vybraných druhG 
mechů, jejichž Bběr by prováděli podle daných instrukci dobrovol— 
nici na území celé republiky. Tato akce měla proběhnout již od 
letošního května, vzhledem k určitým nejasnostem ale zatím neza
čala. Jsme ve spojení s příslušnými pracovníky ČSOP; po obdrženi 
dalších zpráv o této akci vás budeme opět informovat.

z s

4. bryologlcko-lichenologrické dnv se budou konat v termínu 
a místě, jak bylo oznámeno v prvním cirkuláři, tedy 
28.-31.10.1991 ve Smolenicích. Předběžný program setkání — které 
by mělo tentokráte být s mezinárodní účastí - je následující: 
pondělí 28.října příjezd, večer zahájení, 29.10. pöldenni exkurze 
a přednáěky, 30.10. celodenní exkurze, ve čtvrtek 31.10. ukonče
ni, odjezd. Během následujícího měBÍce obdrží přihlášení účastní
ci další informace. Závazné přihlášky je pak třeba zaslat nejpoz
ději do 15.záři t.r.
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