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Projekt mapováni liKelnlků v Evropě (cí. Bryonora 3: 10) byl 
oficiálně otevřen na jednáni lichenologG během 4. Mezinárodního 
mytologického kongreßu v Eegensburgu. Bylo dohodnuto, že každá 
země bude zodpovědná, za mapováni dvou druhů a věechny země po
skytnou údaje o rozěíření vybraných druhů na svém území. Repre
zentanti jednotlivých zemi zodpovídají za organizováni národní 
úCasti. Mapováni je založeno na elti UTM (50x50 km), rozliěováno 
bude rozělřenl před a po roce 1975. Výsledky mapování by měly být 
prezentovány na lichenologickém eetkánl v Lundu v roce 1992. Níže 
uvedený seznam obsahuje vybrané druhy a zodpovědné státy a osoby:
Alectoria nigricans 
Dactylina ramulosa

Rakousko R. TUrk
ňnaptychia ciliaris 
Parmelia caperata

ČeBXoBlovenBXo I. Piěút

Cetraria sepincola 
Lobaria laetevirens

Dánsko U. Sochting
Heterodermia speciosa 
Ramalina roesleri

FinsXo 0. Vitikainen
Parmotrema arnoldii 
Teloscbistes chrysophthalmus

Francie c. van Haluwyn

Baeojpyces placophyllus 
Umbilicaria polyrrhiza

SRN (vých.C.) R. Stordeur

Collema fluviatile 
Lobaria amplissima

SRN (záp.ě.) V. Wirth

ňnaptychia runei nata 
Thelotrema lepadinum

IrsXo M. Seaward

Cladonia ma&yarica 
Solorinella asteriscus

Maďarsko E. Farkas

Nephroma arc ti cum 
Umbi1 icaria proboscidea

Irsko H. KristinBson

Parmelia soredians 
Umbilicaria torrefacta

Itálie M. Tretiach

Enterographa crassa 
Lecanactis abietina

Luxemburg P. Diederich

Normandina pulchella 
Parmelia acetabulum

HolandsXo H. van Dobben

Enema decipiens 
Locanactis latebranum

Norsko T. Tonsberg

Calidum adspersum 
Pertusaria hemisphaerica 
Gyalecta jenensis 
Synalissa symphorea

PolsXo

BumunsXo

W. Faltynowicz

Acarospora hilaris 
Peltula suploca

ŠpanělbXo A. Gomez-Bolea

Co11 srna curtisporum 
Leptosi um rivulare J

ŠvédBXo R. Moberg

Lobaria scrobiculata 
Usnea ceratina

švýcarsko C. Scheidegger

Letharia vulpina 
ttenegazzia terebrata

SSSR H. Trase

Lobaria pulmonaria 
Ramalina fastigiata

Jugoslávie 
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Významný americký 1 ichenolog W.L.Culberson byl zvolen presi
dentem Botanical Society oí America pro období 1991-92.
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Během konference o tropických lišejnících konané v Londýně 

v roce 1989 bylo uspořádáno také otevřené fórum na téma ochrana 
tropických lišejníků. Přestože předmět ochrany i některé navrho
vané možnosti řešení (například vykupování ploch tropických lesG 
švédskými občany — což se již realizuje) jsou pro nás poněkud 
exotické, domníváme se, že diskuse (zachycená v ILN 24/1) má 
obecnější platnost a názory v ní prezentovanmé nejsou nezajímavé. 
Bylo konstatováno. Že jedním z hlavních problémů je izolovanost 
lichenologů, t j. málo vynalézavé a málo účinné způsoby Sílení in
formací mimo profesní okruh, ztráta kontaktu s významnými osobami 
(proč např. na významné konference nepozvat významné vládni Čini
tele?), neúčast lichenologů na konferencích či jiné činnosti me
zinárodních společnosti (např. IUBS, IUCN). IAL by také měla 
být aktivnější na mezinárodním poli (např. konference o ekosysté
mech); navržena byla také uŽSí spolupráce s bryology, mykology 
a íanerogamology, užitečná by byla i s geology, pedology aj. Málo 
je zdůrazňován význam lišejníků (např. pro vodní režim ekosystémů 
Bpolu B mechy, vytvářeni pionýrské vegetace, pedogenetická čin- 
noßt, ochrana půdy před erozi aj.). Důvody pro ochranu liSejníkG 
by měly přijít do SirSiho povědomí lidí (např. aktivním Sířením 
základních informací v rGzných jazycích). Je samozřejmé, že bez 
patřičného finančního zabezpečení jsou veSkeré úvahy nereálné 
- určitou možností by byla expertisní činnost, IAL by mohla slou
žit jako zdroj * informaci. Pro toto by bylo zapotřebí určité záze
mí taxonomické (např. klíče významných skupin liSejníkG) a floris
tické (inventarizace zájmových území). Dále byla zdGrazněna důle- 
žitost výchovy mladých lidi, neboť úroveň botanického a zejména 
taxonomického vzdělání na Školách a universitách kleeá. Pokud 
jde o ochranu bä otopů, pozornost by měla být věnována nejen sta
novištím vzácným, ale rovněž reprezentantům typických biotopG.
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Josef Poelt, profesor botaniky z University v Grazu (dGvěrně, 
ale s úctou nazývaný pro svou autoritu a zejména obětavost i 
nápomocnost vždy, vSem a všude "papežem 1ichenologG"), byl jmeno
ván "Corresponding Member of the Botanical Society oi America". 
Nominován byl bryologicko-lichenologickou sekcí této společnosti. 
BSA má pouze dva zahraniční lichenology takto oceněné, prvním byl 
A.Zahlbruckner (1860-1938).
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Symbolickým otevřením této nové rubriky bychom chtěli dát 
prostor pro publikování význaěnějěích (vzácných, přehlížených Ci 
ohrožených), byť jen jednotlivých nálezů mechorostů a ligejníků. 
Těěíme Be a obáváme zavaleni redakění poěty vagimi příspěvky.

Baeomvces p ]acochv1]us Ach. - Jizerské hory (5257d): zářez želez
niční trati 1 km za Smržovkou směrem na Josefův důl. 1990 leg. 
J.Liěka. Ověřena jediná lokalita tohoto druhu u náB. objevena 
Nádvorníkem (Čs. Bot. Listy 3: 77. 1951). Kriticky ohrožený druh. 
Octodiceras fontanum (B.Pyl.) Lindb. - horní tok Lužnice: na ka
meni v hl. proudu 1 km SSV obce Majdalena. 26.7.1990; na kovovém 
stavidle jezu pod přepadající vodou mezi obcemi Fra- helž a Klec 
[bohatě - ca 1 m2 ] . 28.7.1990. u obou lokalit leg. Z.Soldán.
Dosti vzácný druh dosud známý z 20 lokalit v Čechách a na Moravě 
s nejasným vztahem ke stupni zneěigtění vody (cí. sborník z kon
ference ČSVSM "Aktuální rozvíření..." 1889:5-7).


