
20

Z E  Ž I V O T A  S P O L E Č N O S T Í

SOCIETA LICHENOLOGICA ITALIANA (SLI)
Italská lichenologická společnost sice patří mezi nejmladší národní lichenologické 

společnosti, nicméně její vývoj je velmi dynamický a během krátké doby jsou vidět 
bohaté plody její rozmanité činnosti - díky vůdčí osobnosti italské lichenologie prof. 
P.LNimise z Terstu patří totiž mezi nejaktivnější. SLI byla založena 7.5.1987 a do 
vínku si dala úkol ''šířit a rozvíjet lichenologii v Itálii s tím, že členství je otevřeno 
všem kteří si přejí k tomuto cüi přispívat". Z programově zaměřených aktivit je 
nutné zmínit: floristiku a taxonomii lišejníků Středomoří, bioindikaci znečištění 
ovzduší a problém růstu lišejníků a konzervace historických památek architektury. 
Kromě toho má společnost komisi pro komputerizaci italských lichenologických 
herbářů. Společnost pořádá exkurze (i s mezinárodní účastí), určovací kursy, kursy 
zaměřené na metodiku bioindikace (rovněž za účasti zahraničních specialistů) a 
také pořádá nebo spolupořádá větší konference a symposia (např. Lichens and 
monuments v r. 1988 v Římě). Od r. 1988 vydává jednou ročně zpravodaj Notiziario, 
jehož odborný obsah i rozsah (dnes již přes 100 stran) rychle vzrůstá. Přestože je 
celý v italštiné, stále více nabývá charakter odborného časopisu; kromě odborných 
článků a zpráv o činnosti společnosti (exkurze, kursy, odborná setkám) uveřejňuje 
pravidelně italskou lichenologickou bibliografii a adresář členů. V každém čísle ja 
navíc samostatná velká ilustrace lišejníku (i barevná). Kromě toho v r. 1990 vyšlo 
zvláštní samostatné číslo zabývající vse podrobným zpracováním italských 
lichenologických herbářů (je v knihovně ČSBS). V roce svého založení měla SLI 36 
členů, v současnosti jejich počet přesahuje 230. Mezi 8 čestnými členy je i 
dr.A.Vězda (dalšími čestnými členy jsou: T.Ahti, D.L.Hawksworth, PJames, 
X.Liimona, J.Poelt, R.Tiirk a British Museum). Presidentem SLI je prof. Pier Luigi 
Nimis (Dipartimento di Biologia, Univ. di Trieste, Via A.Valerio 32, 34127 Trieste), 
sekretářem prof. Giovanni Caniglia, Dipartimento di Biologia, Via Orto Botanico 
15,35123 Padova).

R Ů Z N É

Ke vzpomínkovému článku na E.Bauera (Bryonora 8: 15-16, 1992) uvádím 
upřesnění o jeho úmrtí. V protektorátním tzv. "Standesamtu" (Stavovské matrice) v 
někdejším MNV ve Městě Albrechtice je uvedeno následující: "Vedoucí rada na 
odpočinku JUDr. Emst Andreas Bauer zemřel ve Městě Albrechticích dne 10. 
července 1942 ve svém bytě o šesté hodině. Diagnosa - stařecká sešlost". [O těchto 
údajích viz též Sborn. Západočes. Muz., Přír., 17: 39.]

Miloslav Vondráček

Düll R. & Meinunger L.(1989): Deutschlands Moose. 1. Teil. - Bad Münstereifel- 
Olerath, 368 pp.

První díl této práce zahrnuje kmeny Anthocerotae a Marchantiatae, z kmene 
Bryatae podtřídy Sphagnidae, Andreidae a z podtřídy Bryidae řády Tetraphidales až 
Pottiales. V úvodu je zobrazena intenzita bryologičkého průzkumu v jednotlivých 
čtvercích a dále je uveden také krátký přehled historie bryologických výzkumů v 
Německu. Ve speciální části je u každého druhu uvedena citace práce v níž byl 
popsán a vybraná synonyma, celkové rozšíření, areáltyp a dále výskyt v jednotlivých 
zemích Německa. V poznámkách jsou uvedeny údaje o ekologických nárocích,


