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JOSEF DĚDEČEK (* 22.11.1843 Chlomek u Turnova)

Autor raných, česky psaných, bryoiogických prací; nejznámější jsou jeho "Mechy 
jatrovkovité (Hepaticae) květeny české" z r. 1883. Studoval na jičínském gymnasiu a 
v Praze později přírodní vědy. Do r.1899 působil jako suplent na reálce v Praze- 
Karlíně, ale byl také určitý čas asistentem LJ.Čelakovského a správcem sbírek v 
Národním muzeu. Sbíral zejména na Karlovarsku, v okolí Mariánských Lázní, na 
Šumavě a v pražském okolí. Zemřel 15-5.1915 v Dolních Chabrech.

EMANUEL P . RUDOLPH (1927-1992)

Americký lichenolog, zabýval se rovněž historií botaniky. Působil jako profesor 
na Ohio State University, specializoval se především na lišejníky Antarktidy. Zemřel 
22.6.1992.

DOUGLAS VICTOR SWINSCOW (1917-1992)

Dne 24.9.1992 odešla výrazná osobnost - britský lichenolog, který se vypracoval ve 
světově uznávaného odborníka, přestože nikdy v tomto oboru nepracoval jako 
profesionál. Vystudoval medicínu, za války působil jako válečný lékař a parašutista 
(obdržel vysoké nizozemské vyznamenání), poté pracoval jako statistik (napsal 
statistickou příručku pro mediky) a po 45 let působil v redakci British Medical 
JoumaL V botanice se zaměřil na mechorosty a  kapraďorosty, později se 
specializoval na pyrenokarpní lišejníky a v sedmdesátých letech se začal věnovat 
africkým lišejníkům; tuto práci završil společné s FLKrog knihou Macrolichens of 
East Africa (1988). Byl zakládajícím členem Britské lichenologické společnosti. 
Kromě toho se zajímal o východní filosofii, taoismus, soužití s přírodou (autor knihy 
Mystic Garden), harmonii života a snažil se o pochopení hlubšího smyslu našeho 
bytí.

BRYO LOG ISCH-LICHENO LOGISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR 
MITTELEUROPA (BLAM)

Bryoiogicko-lichenologická pracovní společnost pro střední Evropu má v 
letošním roce za sebou jiz čtvrtstoletí existence. Založena byla v roce 1968 v Berlíně 
tehdy zde působícími bryology a lichenoiogy. Cílem bylo sdružit zájemce o oba 
obory z Německa, Rakouska a Švýcarska, pořádat společné exkurze a vydávat 
odborný časopis. Iniciátory byli G-Follmann, F-Koppe, JjPoelt a W.Schultze-Motel - 
ti také spolu s EJFreyem připravili první dva svazky časopisu Herzogia. Od třetího 
svazku jsou editory GJPhihppi a JJPoelt Časopis dosud vycházel nepravidelně (letos 
vyšel voL 9/3+4), nyní'jsou plánovány 3 svazky během dvou le t Jedním z hlavních 
záměrů společnosti bylo posílit aktivity, zlepšit koordinaci a informovanost - pro 
splnění tohoto dle je txl r. 1992 vydáván lichenologický zpravodaj Aktuellen 
hchenologischen Mitteilungen, jehož redaktory jsou G.BEeige a H.TLumbsch; od 
letošního roku je plánovaná periodirita třikrát ročně. Bryologický zpravodaj


