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Parmelia sulcata Taylor, c.fr. - Šumava (6947a): Horská Kvilda, Sorbus sp., 1000 m,
7.10.1991 - Ibid. (7047a): rez. Prameny Vltavy, Acer pseudoplatanus, 1120 m,
10.10.1991 - Ibid. (7047b): Kvilda, ca 3 km J obce u cesty na Bučinu, Sorbus sp., 
1100 m, 8.10.1991, omnia leg. R.Dětinský, herb. R.D. Běžný, ale zřídka plodný 
druh.

Acaulon muticum (Hedw.) C.Müll. - Písek (6551): na břehu Otavy asi 0.5 km Z od 
obce Dědovice, na kyselé, středně homózní, hlinité půdě, 360 m, 4.5.1991 leg. 
I.Novotný, herb. BRNM. Přehlížený, drobný ruderální druh známý v 
Československu asi ze 40 lokalit převážné v mírně teplé oblasti do výšky 650 m (cf. 
Pospíšil 1978, Acta Mus. Morav. 63). Výskyt na Písečku je dosti izolovaný; v 
Čechách byl sbírán dosud jen v okolí Prahy (na Moravě má poměrně rovnoměrný 
výskyt, na Slovensku jen několik roztroušených lokalit).

Aphanorheema natem (Hedw.) Lindb. /  =Physcomitrella p ./ - Přerov: mokřina v poli 
při SZ okraji lesa Zebračka, 210 m, 15.10.1989 a 4.10.1990 leg. Z.Hradüek, herb. 
Z.H. Velmi vzácný, jednoletý druh z č. Funariaceae.

Fontinalis hvpnoides Hartm. - Podunajská nížina, slepé rameno poblíž jezera Lyon 
(SPR Cičovské mrtvé rameno 2 km Z Čičova), 18.10.1990 leg. Š.Husák (cum 
H.Oťahelová et M.Völgy), det. I.Novotný, herb. LN. Velmi vzácný vodní druh, 
zařazený do Červené knihy ČSFR. Na Slovensku dosud sbírán jen v minulém 
století u Bratislavy a v r. 1938 u Handlové.

Tortula latifolia Bruch ex Hartm. - Český ráj: obec Líšný-Splzov, u vody na 
betonovém můstku, na břehu Jizery, 290 m, 4.9.1991 leg. R.Paulů, herb. PRC. 
Druh zařazený do Červené knihy ČSFR, u něhož již asi valná část nalezišť u nás 
zanikla (cf. Pospíšil 1987, Acta Mus. Morav. 72). Nejbližším místem sběru tohoto 
druhu jsou dvě lokality na Českolipsku, mladší z r. 1904.

Z P R Á V Y  Z E  S E K C E

73. Valné shromáždění členů ČSBS schválilo dne 18.2.1991 udělení čestného 
členství prof. Josefu Poeltovi (Universität Graz).

ji
Za účasti 12 frekventantů a pod vedením V.Pospíšila, M.Zmrhalové a 

I.Novotného proběhlo ve dnech 28. a 29.3. 1992 v Olomouci již 6. pokračování 
brvologického určovacího praktika. V komorním prostředí botanické laboratoře 
olomoucké přírodovědecké fakulty se uskutečnila sobotní určovací část praktika. V 
neděli pak praktikum pokračovalo polodenní exkurzí na vápencový vrch Třesín u 
Litovle (součást CHKO Litovelské Pomoraví). Přes souvislou sněhovou pokrývku, 
která se nakupila během několikaminutové vánice jsme nalezli a mohli tudíž 
demonstrovat přes 40 druhů mechů a játrovek.

Zbyněk Hradílek

Ve dnech 12.-18.4.1992 uspořádala Italská lichenologická společnost (SLI) spolu s 
botanickým ústavem University v Trieste lichenologickou expedici na ostrovy 
Lampedusa a Linosa ve Středozemním moři. Nasbíraný lichenologický materiál 
bude částečně vydán v exsikátu Vězda: Lichenes rariores, většina dokladů bude 
uložena po determinacích v herbářích TSB, GZU a v herb. A.Vězdy. Expedici 
skupinu vedl prof. P.LNimis, expedice se dále zúčastnili prof. J.Poelt (Universität 
Graz) a A.Vězda.
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Moravské zemské muzeum a jihomoravská pobočka ČSBS uspořádaly u 
příležitosti osmdesátých narozenin předsedy brvologicko- lichenologické sekce 
RNDr, Valentina Pospíšila. CSc.. přátelské setkání, které proběhlo 25. dubna 1992 v 
zasedací síni Ditrichsteinského paláce MZM v Brně. Setkám zahájil a jubilanta 
přivítal ředitel MZM dr. Jiří Pemes. Hlavní referát přednesl doc. Jan Špaček. 
Vykreslil V.Pospíšila jako osobnost s širokým přírodovědeckým zájmem. Zmínil se o 
jeho činnosti učitelské, zhodnotil jeho průkopnickou práci ve státní ochraně přírody 
a krajiny na Moravě a ve Slezsku a pak podrobně referoval o jeho vědecké práci ve 
fytogeografii v nejširším slova smyslu. Na něj navázal dr. Josef Duda a rozvedl 
jubiíantovu bryologickou činnost, která patří k nejvýznamnějším částem jeho díla 
Bývalý ředitel MZM prof. Rudolf Musil vzpomenul V.Pospíšila jako energického 
budovatele botanického oddělení MZM a dr. Karel Sutorý pokračoval v těchto 
vzpomínkách až do současnosti. Národní umělec spisovatel Jaromír Tomeček 
poděkoval jubilantovi za jeho nekompromisní úslí o zachovám přírodních hodnot, 

• zvláště na Moravě, které docení teprve příští generace. Dr. Ivan Novotný poukázal 
na snahu V.Pospíšila získat a vychovat nové adepty bryologie. Předseda ČSBS dr. 
Josef Holub připomněl jubiíantovu dlouholetou" činnost v rozličných funkcích 
botanické společnosti, jež jej jmenovala čestným členem, i to, že byl vyznamenán 
medailí J.E.Purkyně. Následovaly gratulace přátel a zástupců různých institucí - 
universit, muzeí, akademických pracovišť a poté se rozproudila beseda. Setkání 
ukončil prof. Jiří Vicherek, vedoucí katedry botaniky a geobotaniky PřF Masarykovy 
university a předseda jihomoravské pobočky ČSBS, který jménem výboru pobočky 
poděkoval za jeho příspěvek k rozvoji moravské botaniky a odevzdal mu cenný dar s 
přáním ad multos annos.

Ivan Novotný

Ve dnech 25.-26.4.1992 se uskutečnilo IV. určovací brvologické praktikum. V 
sobotu proběhla na katedře lesnické botaniky VSZ v Bmé mikroskopická část za 
účasti patnácti zájemců. Vedl ji dr. Ivan Novotný za asistence dr. Marty Dědečkové. 
Mimo jiné byla věnována pozornost metodice determinace druhů rodu Sphagnum. 
Trasa nedělní exkurse, které se zúčastnilo sedm osob, vedla z Bílovic nad Svitavou 
přes rezervaci Zadní Hády na Klajdovku a její trasa tedy vedla jak po brněnských 
granodioritech, tak po devonských vápencích. Výhledem k pestrosti geologického 
substrátu byl nalezen velký počet druhu (blížící se padesátce). Exkursi vedli dr. Ivan 
Novotný a ing. Jaroslav Koblížek. Tímto čtvrtým kursem byl ukončen začátečnický 
běh a determinační kursy budou na podzim na lesnické fakultě pokračovat pátým 
kursem pro mírně pokročilé a začátečnické kursy budou opět prvním praktikem 
zahájeny na přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně.

Ivan Novotný

Dne 11.4.1992 se uskutečnila pro studenty PřF UK a další zájemce 
krvptogamologická exkurze do údolí Sázavy k Pikovicím a na Medník, kterou vedli 
J.Váňa, Z.Soldán a J.Liška. Exkurze se zúčastnilo kolem 20 osob.

UPOZORNĚNÍ ! Máte-li zájem o starší čísla našeho zpravodaje BRYONORA, 
obraťte se s důvěrou a s částkou 10,- Kčs/číslo, (neboť bude nutné znovu některá 
čísla namnožit) na adresu redaktorů Btyonory.

Po rozhodnutí o placení členských příspěvků se počet členů naší sekce snížil na 41 
a náš základní kapitál činí 1130 Kčs. Kromě příspěvků přispělo několik členů i 
menším finančním darem - všem děkujeme! Zpráva o hospodaření bude podána 
koncem roku.

jl


