ZPRÁVA O ČINNOSTI BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SEKCE V ROCE 2003
Počínaje tímto rokem začal Výbor sekce pracovat v novém složení: předseda Z.Palice,
místopředsedové J.Kučera (zároveň šéfredaktor zpravodaje Bryonora) a Š.Bayerová (zároveň
pokladník), tajemnice sekce B.Buryová (zároveň správce webových stránek).
Členství
Celkový počet členů a spolupracovníků ke dni 10.12. 2003 činí 120, z toho 52 členů ČBS a 68
spolupracovníků. Přibylo 16 nových členů sekce (P.Anděl, V.Dvořáčková, P.Hájková, E.Holá,
J.Košnar, M.Pažoutová, T.Berka, I.Matějková, T.Jakšičová, D.Kollert, Z.Musil, Z. Sovík,
Š.Tračík, J.Vančurová, L.Vančurová, J.Zelinková). Nikdo nevystoupil. Členské příspěvky činily
pro tento rok 100 Kč.
Aktivity
Ediční činnost
Počínaje letošním rokem se šéfredaktorem zpravodaje Bryonora stal J.Kučera. V červnu vyšlo
31. číslo zpravodaje o rozsahu 48 stran, v prosinci pak číslo 32 o rozsahu 40 stran. Z.Soldán a
J.Liška editovali jako samostatnou přílohu Bryonory “Index (No 1-30)” obsahující jmenný,
tématický a autorský rejstřík do té doby vyšlých čísel Bryonory. Jediným editorem zpravodaje je
od 32. čísla ČBS.
Rozsáhlejší akce
* 10. jarní bryologicko-lichenologické setkání se konalo v Krásné Lípě ve dnech 24.-27. dubna.
Celkem se sešlo na 60 účastníků ze zemí českých, Polska a Německa. Akci zajišťovala
L.Voříšková. Exkurze byly vedeny do soutěsek a roklí v NP České Švýcarsko a CHKO Labské
pískovce a navštívena byla rovněž CHKO Lužické hory.
* XVI. podzimní bryologicko-lichenologické dny se konaly v Kameničkách (2.-5. října) za účasti
35 lidí. Exkurze směřovaly především do západní části Žďárských vrchů. Bryologové navštívili
přírodní rezervace Stará Řeka, Radostínské rašeliniště, Štíří důl a přírodní památku Ranská
jezírka. Lichenologové byli na hadcích a klenové aleji u Ranska, okolí Křižánek (Lisovská skála,
Černá skála, Čtyři palice) a blatkovém rašeliništi Dářko. Několika účastníky z řad jak bryologů,
tak i lichenologů byla prozkoumána Pohledecká skála. Celou akci měl na starosti Z.Palice.
Určovací kursy
Kurs mikroskopování mechorostů pro východočeskou pobočku ČBS uspořádal dne 15.2. na
katedře botaniky Univerzity v Hradci Králové Pavel Hájek. Účast 12 osob.
Exkurze
* 5.4. proběhla jarní bryologicko-lichenologická exkurze ČBS a katedry botaniky PřF UK na
vápencové výchozy na Zlíchově a do Chuchelského háje (vedli Š.Bayerová a Z.Soldán)
* 3.5. se jako součást akcí východočeské pobočky ČBS konala lichenologická exkurze v údolí

Divoké Orlice (vedl J.Halda)
*17.5. pořádala katedra botaniky JU bryologickou exkurzi do údolí Malše (vedl J.Kučera)
*20.9. uspořádala správa Národního parku České Švýcarsko v okolí Vysoké Lípy bryologickolichenologicko-mykologickou exkurzi pro širokou veřejnost (vedli L.Voříšková, Š.Bayerová,
Z.Palice a J.Holec)
*1.11. proběhla bryologická exkurze na úpatí Slepičích hor (vedl J.Kučera)
*6.12. se uskutečnila lichenologická exkurze z Horažďovic předměstí do Velkých Hydčic (vedl
J.Vondrák)
Výstavy
Putovní výstava Tajemný svět lišejníků J.Haldy pokračuje v Karlových Varech od 15.10.
Ostatní
V rámci webových stránek společnosti byla výrazně rozšířena internetová prezentace sekce.
Blíže viz http://botanika.bf.jcu.cz/bls
Zprávu sestavil Z.Palice

