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Vážení botaničtí přátelé,

v posledních čtyřech číslech Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS jste na těchto řádcích 
četli editorial Veroniky Kalníkové, která, počínaje tímto číslem, předala šéfredaktor-
skou štafetu mně. Veronika si zaslouží velké poděkování za dlouholetou, časově i orga-
nizačně náročnou práci při režírování přípravy pobočkového časopisu. Zároveň je třeba 
poděkovat všem dalším členům redakční rady, bez jejichž nasazení by časopis nemohl 
vznikat. Zásadní poděkování patří také všem patnácti autorům, kteří do letošního časo-
pisu přispěli. 

Editorial píšu po návratu z El Hierra, nejmenšího z Kanárských ostrovů. Kanár-
ská flóra mě dlouhodobě fascinuje jak svou mírou endemismu, tak zastoupením rodů, 
jejichž zástupci jsou u nás bylinní, kdežto na ostrovech dřevinní. A tak jsem se na 
El  Hierru mohl rozplývat nad endemickými keřovitými hadinci Echium aculeatum, 
hierrense  a  strictum, stromkovitou třezalkou Hypericum canariense či ikonickým 
oranžově kvetoucím „velezvonkem“ Canarina canariensis. Uchvátily mě i kapradiny 
– zejména makaronéský kyvor Asplenium aureum a rovněž makaronéský poddruh 
podmrvky hadcové subcordata. A již při východu z útulného hierrského letiště mě přiví-
tal keřovitý šťovík Rumex lunaria – vtom jsem si vzpomněl na obálku letošního čísla 
pobočkového časopisu s apartním vyobrazením šťovíku kadeřavého. Bohatství kanár-
ské flóry je úchvatné a srovnání tamních druhů s našimi zástupci stejného rodu je pozo-
ruhodné. Všem vřele doporučuji návštěvu, zvláště humidnějších západních ostrovů! 

Ani v našem Severomoravském kraji však není nouze o botanické zážitky. K mnoha 
z  nich přispívají exkurze pořádané Moravskoslezskou pobočkou ČBS. Největším 
exkurzním zážitkem uplynulé sezóny pro mě byl badil úzkolistý u Kateřinic. Demon-
strace pomněnky různobarvé mi pomohla následně najít dvě nové lokality v Nízkém 
Jeseníku. A díky exkurznímu seznámení se s ohroženým bránovitcem dvoutvarým 
jsem mohl měsíc nato ihned jásat nad vlastním nálezem nové beskydské lokality tohoto 
druhu. Mám radost, že se letos podařilo do časopisu zařadit články ze všech devíti 
exkurzí uplynulé sezóny. Velmi si vážím obětavosti všech vedoucích za to, že pro nás 
exkurze zrealizovali a sepsali o nich články publikované v tomto časopisu. Všechny 
členy pobočky i zájemce o botaniku povzbuzuji k účasti na exkurzích. Je to skvělá příle-
žitost k prohloubení znalostí, objevování nových míst i setkání se s ostatními botaniky. 

Přeji vám mnoho zpětně prožívané radosti z uplynulé sezóny a natěšené vyhlížení 
sezóny nadcházející!
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