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R Ů Z N É

Na nasi sekci se nedávno obrátil s prosbou profesor 
T.L.Esslinger, pracovník North. Dakota State University, který se 
stal zodpovědný za vedeni rubriky "Recent literature on lichens" 
vycházejici v každém čisle časopisu The Bryologist. Ve svém dopi
se vyjadřuje prosbu o zveřejněni žádosti o separátv publikaci 
tvkaiicich se lišejníků. Profesor Esslinger bude do zminéne ru
briky zahrnovat rovnéž články publikované ve zpravodaji Bryonora. 
Adresa: Theodore L. Esslinger, Ph.D., Professor of Botany, Dept, 
of 3otany/Biology, North Dakota State University, Stevens Hall, 
SU Station, Box 5517, Fargo, North Dakota 58105-5517, U.S.A.

Ivan Novotny

Botanické oddáleni Moravského Zemského Muzea ve spolupráci 
s Geografickým ústavem ČSAV v 3 m é  zadává pravidelné Státní vě
decké knihovně v B m é  vypracovaní rešerši s brvologickou témati
kou. s nimiž bych rád seznámil československou bryologickou obec. 
Rešerše jsou zpracovávány vždy podle posledního ročníku časopisu 
Biological Abstracts. Dosud jsou v SVK Brno nebo na -botanické 
oddělené MZM k dispozici následující rešerše. Wimétalová 3. 
(1990): Bryoptiyta. - výskyt v celosvětovém areálu. SVK Brno, 49 
záznamů. Wimétalová B. (1990): Mechy rodů Ephemerum a Pleuridium. 
SVK Brno, 10 záznamů. Wimétalová B. (1991): Bibliografie bryolo- 
gické literatury za roky 1989-1990. SVK 3mo, 58 záznamů.

Ivan Novotný

Brvolooisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mittel
europa uspořádala ve dnech 1.-6.9.1991 exkurzi do ližniho Tirol- 
ska. Ubytováni bylo v Tosens, exkurze směřovaly do okolních hors
kých oblasti, jedna i do údoli Adige v severní Itálii. Exkurse 
byla vzorné organizována Doz.Dr. G.Gártnerem z university v Inns§ 
brucku, odbornou část zajiščoval Prof. J.Poelt z university 
v Grazu. Mezi 80 účastníky exkurze převažovali botanici z německy 
mluvicich zemi, z Československa se zúčastnil Dr. A.Vézda.

Antonin Vězda

Pracoviště Botanické zahrady v Missouri se podjalo úkolu aku
mulovat veškerou bibliografii o mešich na počítačové basi. Za 
posledních několik let bylo shromážděno asi 9200 citaci práci ze 
všech bryologických disciplin. Postupné jsou přiřazovány další 
údaje (včetně bibliografii význačných "muskologů"), a to počínaje 
rokem 1960. Je počítáno i se systémem klíčových slov, který bude 
možno s výhodou úživat zejména při systematických a floristických 
studiích, tedy dle hesel jako jsou jména taxonů nebo zemí, 
případné jejich regionů. Ostatní práce jsou jen pod obecnéjšimi 
hesly jako ekologie, morfologie, biochemie. V časopise Bryologi- 
cal Times 60, 1991, odkud jsou také tyto informace čerpány, je 
dále uvedena nabídka na překopírováni výběru této bibliografie 
dle zaslaného klíčového hesla na přiloženou disketu, zaslanou na 
adresu: Marshall R. Crosby, Missouri 3otanical Garden, P.O.Box
299, St.Louis, Missouri 63166-0299, U.S.A.

zs

ČSVSM nabizi sborník z konference "Aktuální rozšíření 
některých druhů řas, mechů. Lišejníků a hub" (cena 19,- Kčs) a 
dalši mykologické publikace. Sekretariát v Krakovské ulici č.l je 
otevřen v úterý 9-12 h a ve čtvrtek 13-16 h.
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Zpravodaj Bryonora je zasílán národním bryologickým a
lichenologickým společnostem do zahraničí (viz Bryonora 5: 2). Na 
oplatku získáváme některé zpravodaje vydávané těmito 
společnostmi; deponovány jsou u redaktorů Brynory (podle 
příslušné specializace) a kdykoliv jsou k nahlédnuti či
zapůjčeni.

V současné době jsou k dispozici tato periodika:
AUSTRALASIAN LICHENOLOGICAL NEWSLETTER - No. 24-29 (1989-1991) 
BOLETUS - Vol. 12-15 (1988-1991)
BRITISH LICHEN SOCIETY BULLETIN - No. S4-69 (1988-1991) 
3RY0L0GISCHE RUNDBRIEFE - No. 1-7 (1990-1991)
BUXBAUMIELLA - No. 20-24 (1987-1990), No. 26 (1991)
EVANSIA - vol. 7 (1990)
INTERNATIONAL LICHENOLOGICAL NEWSLETTER - Vol. 20-24 (1989- 1991) 
MOSSORNAS VÁNNER - Vol. 31-33 (1988-1990)
MÜSCILLANEA - No 10 (1991)
MYRINIA (pokračováni Mossomas Vánner) - Vol. 1 (1991)
NOTIZIARIO - Vol. 1-3 (1988-1990)

í 1 1 pozor I ! 1 ČTĚTE !I Ipozor I I!
V souvislosti s obsazením prvni příčky hodnot 

ekonomikou, mění se i pódii dobročinnosti v naší 
sekci. Na zasedáni ve Smolenicích bylo rozhodnuto, 
že členové budou přispívat na vydáváni Bryonory
desetikorunou na číslo, tj. 20,- Kčs ročně
(tentokrát se dobročinnosti meze nekladou).
Způsob placeni: béžnou peněžní poukázkou (k dis
pozici na každé poště) nebo osobním předáním na 
adresu J.Liška, Botanický ústav ČSAV, 252 43 
Průhonice, na zadní stranu útržku do kolonky 
zpráva pro příjemce nezapomeňte napsat BRYONORA 
1992. Jako speciální číslo 3ryonory chceme vydat 
sborník referátů ze IV. bryologicko-lichenologic
kých dnů ve Smolenicích v angličtině nebo němčině. 
Účastnici smolenického setkáni obdrží toto speci
ální číslo zdarma, pokud budou mít i ostatní čle
nové zájem o sborník referátů, nechfc svůj příspě
vek zvýší o 10,- Kčs.

Termín placení: do 31.1,1992.
Kdo do tohoto terminu nepošle nebo nepředá potřeb
ný finanční obnos, nebude mu Bryonora nadále 
docházet a budeme ho považovat za vystoupivšího 
člena sekce.

3ritská lichenoloCTÍcká společnost zavedla statut "Overseas 
Correspondent"■ Tito korespondenční členové jsou voleni výborem 
BLS na dobu tři let, neplatí členske příspěvky, avšak jejich 
povinnosti je podávat zprávy o lichenologických aktivitách ve sve 
zemi. Dostávají také obé periodika vydávaná BLS {Lichenologist 
a Bulletin). Za Československo byli zvoleni Z.Černohorský, 
E.Lisická a B.Wagner (přestože posledně jmenovaný je v adresáři 
členů 3LS zařazen pod "Poland").


