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VLAAMSE WERKGROEP BRYOLOGIE (VWB)
Vlámská pracovní skupina pro bryologii, nebo chcete-li Flemish 

Working Group Bryology, je jednou z "mladých" společnosti. Její 
vznik je spojován s datem 25. řijen 1978, kdy proběhla za účasti 
14 botaniků a dalších zájemců o bryologii první exkurze na píseč
né duny v De Panne. Této akci předcházela iniciativa Geerta 
Raeymaekerse v podobě pozvánky, kde mimo jiné vyzval ku 
"...create a Working Group Bryology to convene professional and 
non-profesional bryologists in order to study the bryoflora and 
bryogeography of Belgium". V říjnu 1979 proběhlo první z pravi
delných výročních setkáni společnosti "Werkgroep Bryologie" 
(název "Vlaamse Werkgroep Bryologie" byl přijat až po čtyřech 
letech trváni), na kterém byla ustanovena organizační struktura 
a členský příspěvek ve výši 100 belgických franků (ten vzrostl po 
roce 1987 o zvýšené poštovné na 150 BF). V čele pétičlenného vý
boru stanul ve funkci koordinátora a sekretáře G. Raeymaekers. 
Kromě toho jsou svolávány 2-3krát ročně schůze výboru; zde je 
připravováno výročni setkání členstva, plány exkurzi, projedná
vány otázky členství, časopisu "Muscillanea", knihovny a. pod.

V r. 1985 byla udělena první čestná členství (E.Petit, B.J. De 
Ruyver, B.L.Jansen) a v r. 1986 byla ve statutu společnosti uči
něna důležitá změna - předmětem zájmu sepolečnosti se staly 
i lišejníky.

Příkladná je aktivita společnosti při organizaci terénních 
exkurzí; do r. 1990 to bylo již 45 jedno- a 8 dvoudenních exkurzi 
za průměrné účasti 5-25 členů prakticky do všech části Belgie, 
dvakrát dokonce do Francie. Rekordní účast byla zaznamenána na 
exkurzi v r. 1984 do Anmseremme (64), konané společné s Dutch 
Bryological Working Group, se kterou aktivně spolupracuje i při 
jiných akcích. V posledních letech jsou exkurze společnosti 
oznamovány také v "The Bryological Times".

Důležitou úlohu v zaměření společnosti hraje výchova začá
tečníků - jsou pro né pořádány speciální kurzy na určováni (např. 
Sphagnum, gemifemi mechorosty) a exkurze. Hojně jsou také 
pořádány akce pro společnost "Flemish Society of Biology High 
School Teachers". Společnosti byl dokonce vyhrazen zvláštní pořad 
"Leven en Laten Leven1' v televizi BRT.

Od r. 1981 je pro členy vydáván pod redakci W. Van Rompu 
(Belsele) zpravodaj "Muscillanea" (lkrát ročně, tedy v letošním 
roce jubilejní desáté číslo), kde jsou publikovány hlavně zprávy 
z exkurzi, výzvy spolupracovníkům, seznamy mechorostů a lišejníků 
rezervaci, ale i odborné a popularizační články. Patrná je snaha 
o podchyceni získaných dat na počítači (zvláště při mapováni).

Jisté závidéníhodný je stav členské základny, kde výrazně pře
važuji amatéři nad profesionály(!!!): z dvaceti zakládajících
členů je ve společnosti dosud čtrnáct a v r. 1990 vrostl celkový 
počet na 130 (z toho 15 zahraničních a 11 instituci), čímž se 
"Vlaamse Werkgroep Bryologie" řadí mezi nejpočetnéjši botanické 
společnosti v Belgii.

Společnost řídili dosud tito presidenti: Geert Raeymaekers 
(1979-1982) a Herman Stieperaere (1983-1988). V r. 1989 byl zvo
len presidentem Theo Arts. Funkci sekretáře vykonává po Katleen 
Van der Gucht krátce Wouter Van Landuyt z Wetteren.
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