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News from the Section

BRYO-LICHENOLOGICKÉ DNY V ČESKÉM RÁJI 17.–20. 9. 2015

Letošní 27. podzimní bryo-lichenologické dny nás zavedly do Českého ráje, kde 
nám střechu nad hlavou poskytlo ubytovací zařízení V Podháji ležící nedaleko 
Sedmihorek. Bydlelo se nám vskutku pohádkově – kdy jindy se člověku poštěstí 
spát tři noci za sebou pod skálou, na níž roste vzácná játrovka Anastrophyllum 
michauxii? Tento „špek“, díky němuž jsme měli po tři noci krásné mechové sny, 
objevil Honza Kučera již ve čtvrtek při první exkurzi, čímž nasadil bryologům 
vysokou laťku, kterou již žádný další nález nepřekonal.

 Páteční exkurze zavedly bryo- i lichenology na hrad Trosky. Zatímco mechaři 
zříceninu opouštěli krátce po obědě s pocitem, že je zřícenina takřka bryologickou 
pouští, lišejníkáři se domů vraceli s několika zajímavými nálezy. Bryologové svůj 
zájem posléze s nadějí obrátili k Tachovskému vodopádu, kde se sice nepodařilo 
najít žádný příliš zajímavý mech, ale po chvíli hledání jsme našli aspoň trošku 
vody kapající ze skály. Ještě sušeji bylo na mokřadech, na vyhlášeném rašeliništi   
u rybníka Vidlák se exkurzi takřka prášilo za patami. Lichenologové zbytek páte-
čního odpoledne strávili v Hruboskalském skalním městě.

 V sobotu navštívili bryologové údolí Zelený důl v rezervaci Klokočské skály. 
Inverzní údolí se ukázalo být bryologicky nejbohatší navštívenou lokalitou, potěšil 
nás zejména nález druhu Tetrodontium brownianum. Lišejníkáři zatím objevo-
vali lichenoflóru v údolí Kamenice a Maloskalska, která je natolik uchvátila, že 
museli jít nové nálezy zapít do místní hospůdky. To se jim málem stalo osudným   
a příliš nechybělo, aby v průzkumu pokračovali až do pondělka. Ukázalo se totiž, 
že parkoviště, kde nechali auto, není parkovištěm, ale soukromým pozemkem 
prodejny uhlí, který se na noc uzavírá. Díky řadě diplomatických telefonátů se 
však podařilo sehnat klíče a auto z „parkoviště“ nakonec vyjelo ještě za sobotního 
večera, takže unavení badatelé mohli tento šťastný konec v poklidu zapít na uby-
tovně v Sedmihorkách.

 V neděli se bryologové zastavili už jen na krátké dopolední exkurzi na prame-
niště Vůstra a lichenologové prozkoumali PR Bažantník v Sedmihorkách, která 
překvapila množstvím starých dubů s bohatým výskytem kalicioidních lišejníků. 
Úderem poledne dala příroda jasně najevo, že už má našeho výzkumu dost, neboť 
se spustila taková průtrž, že se všichni ochotně rozloučili a vydali na cestu k domo-
vu.
       Táňa Štechová

MEZINÁRODNÍ BRYOLOGICKÝ SEMINÁŘ V OSTRAVĚ

Dne 20. 5. 2015 se na Katedře biologie a ekologie PřF Ostravské Univerzity usku-
tečnil bryologický seminář na téma Taxonomical research in Bryology. Akce se 
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mimo českých bryologů a studentů OU zúčastnili také pozvaní hosté ze zahraničí – 
prof. Tong Cao a prof. Shuiliang Guo ze Šanghajské univerzity, prof. Ryszard 
Ochyra a prof. Halina Bednarek-Ochyra z Polské Akademie Věd v Krakově. 
Organizace tohoto semináře byla finančně podpořena individuálním grantem       
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednu ze čtyř částí projektu česko-
čínské spolupráce (č. 00955/RRC/2015) s názvem Podpora bilaterální spolupráce 
v oblasti vysokoškolského vzdělávání a vědy a výzkumu mezi univerzitami z Mo-
ravskoslezského kraje a čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi.

           Vítězslav Plášek

Noví členové a spolupracovníci [new members]

Ďurčanová, Patrícia, Skalité 453, SK-023 14, Slovensko, patadurcanova@ 
gmail.com (S, 2015)
Fialová, Lucie, Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh, CZ-700 30, lucie.fialova@educa 
net.cz (S, 2015)
Jandová, Julie, Budovatelská 917, CZ-374 01 Trhové Sviny, juliejandova@ 
seznam.cz (S, 2015)
Skoupá, Zuzana, Strahovice 197, CZ-747 30, zuzana.skoupa@email.cz (S, 2015)

Změny v členství [change in membership]

Perry, Roy, ukončení členství z důvodu úmrtí (2014)

Změna adresy [change in address]

Procházková, Jana (S), změna adresy: Vrbická 82/37, CZ-713 00 Ostrava-
Heřmanice

Srdečně Vás zveme na jarní bryologicko-lichenologické setkání, které se 
bude konat v podhůří Vysočiny, na Třebíčsku, a to ve dnech 21. až 24. dub-
na 2016. Tento atraktivní region navštívíme již potřetí (1990 – Třebíč, 
1998 – Březník). Ubytování je zajištěno v Mohelenském mlýně, přímo na 
břehu Jihlavy pod Mohelenskou hadcovou stepí. Účast je nutné nahlásit 
nejpozději do 31. března 2016 e-mailem Jardovi Šounovi (jasoun@ 
centrum.cz). Můžete se těšit na hadcové stepi, skály i staré lesní porosty     
v údolích řek Jihlavy, Oslavy a Chvojnice. Bližší informace k setkání bu-
dou zaslány přihlášeným účastníkům v průběhu jarních měsíců.

     Jaroslav Šoun & Jiří Malíček

POZVÁNKA 
NA 23. JARNÍ BRYOLOGICKO-LICHENOLOGICKÉ SETKÁNÍ 

NA TŘEBÍČSKU
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Vážení lichenologové, profesionální i amatérští,

rád bych touto cestou vyhlásil IV. československou lichenologickou kon-
ferenci. Oproti předchozím ročníkům dochází ke změně místa konání! 
Kolegyně Martina Zahradníková nás pozvala do Vlasenice u Kamenice 
nad Lipou, kde bychom měli najít pěkné zázemí a milé hostitele. 
Konference je plánována ve dnech 24. 2.–26. 2. 2016 v kulturním domě ve 
Vlasenici (http://kdvlasenice.cz/). Přihlášky s uvedením názvu a formy 
příspěvku (přednáška, poster) zasílejte na adresu opeksa@zcm.cz do    
20. 12. 2015, krátký abstrakt (nejlépe anglicky) a předpokládanou délku 
příspěvku do 17. 1. 2016. Další informace na webu či e-mailem u Ondry 
Peksy.

              Ondřej Peksa, Martina Zahradníková & David Svoboda

IV. ČESKOSLOVENSKÁ LICHENOLOGICKÁ 
KONFERENCE 2016
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