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ZE ŽIVOTA SPOUEČNOSTÍ VI .
THE AMERICAN BRYOLOGICAL__&ND__LICHENOLOGICAL SOCIETY (ABLS)

ABLS patří mezi nejstarší bryologicky nebo lichenologicky za
měřené BpoleCnoBti i mezi nejstarší botanické společnosti americ
ké. Její základy byly položeny v r. 1898; pro studium mechoroBtfi 
bylo ustanoveno nejprve oddělení CaBopisu Fern Bulletin, a v tém- 
že roce byla v Plymouthu založena "The Sullivant M o s b  Chapter oí 
the AgasBiz Association". Na návrh A.J. Grouta a Elizabeth 
Britton Be v r. 1908 "Sullivant Moss Chapter" osamostatnil od 
"Agassiz Association" jako "The Sullivant Mo b s  Society". V r. 
1949 došlo k další změně názvu na "American Bryological Society", 
který chtěl postihnout i možnost mezinárodního Členství. Koneěně 
v r. 1969 došlo ke změně názvu do souCasné podoby.

ACkoliv liĚejníky Be do r. 1969 v názvu společnosti neobjevi
ly, lichenologové byli od raných poCátků souCástí společnosti. 
Kromě podpory zájmu o studium mechorostfi a lišejníků jsou prokla
movanými cíly společnosti poskytování příležitostí pro prezentaci 
výsledků, možností publikace a vybudování srovnávací sbírky 
mechů, játrovek a lišejníků. SpoleCnost také sponzoruje výměnu 
položek z razných geografických oblastí celého světa. Pravidelně 
uděluje cenu A.J. Sharpa pro nejlepší studentskou práci. Od Samé
ho poCátku, tedy od r. 1898, je vydáván jeden z nejstarších bryo- 
logických Casopisa The BryologiBt. V r. 1900 (roC. 3) se stal The 
Bryologist nezávislým periodikem pod editorstvlm A.J. Grouta. 
První lichenologické Články se zde objevily již v r. 1901. Časo
pis vychází Čtyřikrát roCně a uveřejňuje především pĎvodní bryo- 
logické a lichenologické, taxonomické i ekologické příspěvky 
z celého světa. Dále pravidelně vychází komentovaná bibliografie 
nové literatury bryologické a lichenologické. Důvodem osamostat
nění spclefinosti v r. 1908 byla skuteCnost, že bryologie byla 
chápána jako Cistě vědecká disciplína, kdežto "Agassiz 
Association" si vytkla za prvořadý cil popularizaci vědy. V r. 
1984 se však ABLS rozhodla rozšířit svůj záběr i do řad amatérů 
a zejména pro ně zaCal být vydáván Časopis Evansia (nyní vycháze
jí tři Čísla roCně). Uveřejňuje hlavně floristické příspěvky tý
kající se Severní Ameriky. Odběr obou Časopisů je vázán na Člen
ství v ABLS (pro letošní rok Činí poplatek celkem 40 $). Společ
nost má kolem 500 Členů jak profesionálů, tak i amatérů; znaCný 
podíl přitom tvoří Členové zahraniční. KaždoroCně se v letních 
měsících koná na různých amerických universitách výroCní Betkání, 
většinou organizované spoleCně s "American Institute of Biologi
cal Sciences", s úCastí asi 70-100 Členů. Pro zajímavost pro rok 
1992 jsou kandidáty pro konání výroCního setkání netradiCně Ha- 
wajeké ostrovy (organizace spoleCně s A1BS) a Mexico City (spo- 
leCně s La Sociedad Latino-Americana de Briológia). Několik sku
pin zájemců o bryologii a lichenologii pořádá na podzim pravidel
ná setkání a exkurze, které však nejsou oficiálně organizovány 
pod hlavičkou ABLS. Nejstarší akcí - od r. 1976 - je "A.Leroy 
Andrews Foray" na severovýchodě USA. Pro centrální oblast je 
organizován od r. 1982 "MidweBt Bryological Foray" a pro jiho
východ pak od r. 1985 "Blomquist Foray".

Výbor společnosti má nyní toto složení: president - D.H. Vitt, 
"president elect" - V. Ahmadjian a sekretář - B.S. Egan.E.S. 
2 našich bryologů jsou Cleny ABLS J. Váňa a I. Novotný, z liche- 
nologů již bohužel nikdo. Kromě ABLS také existuje "Section on 
Bryology and Lichonogy of the Botanical Society of America".
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