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Ve dnech 3.-4. dubna 1993 se uskutečnil na terénní stanici Botanického ústavu 
AV v Lužnici n. Luž. kTvptnyamologickv víkend pro studenty biologické fakulty 
Jihočeské university organizovaný K-Pracfaem. Hlavní náplní byla celodenní a 
půldenní exkurze. Večer byli studenti seznámeni se zásadami sběru, preparace i 
určování a zároveň byl makroskopicky i mikroskopicky demonstrován sebraný 
materiáL Akci vedli Z.Soldán a J lišk a , zúčastnilo se 16 osob.

jl

Dne 24.4.1993 se konala brvologicko-lichenologická exkurze pro studenty 
přírodovědecké fakulty UK na Hřebeny do okolí Řevnic. Navštíveny byly 
křemencové skály Baba {Dimelaena oreina, Pertusaria coradina) a Kamenná. 
Kupodivu byly nalezeny i mnohé epifyty (m.j. Bryoria fuscescens, Cetraria 
chlorophylla, Chaenotheca ferruginea, Hypogymnia tubulosa, Parmelia subrudecta, 
Platismatia glauca, Pseudevemia furfuracea, Usnea sp.). Exkurzi vedli Z.Soldán a 
J-Liška, celkem 38(!) účastníků se záhy rozptýlilo po lesích.

jl

Ve dnech 27. a 28. dubna 1993 zorganizovala AJLepšová pro studenty biologické 
fakulty JU  "Dnv plné lišejníku" pod vedením J.Lišky. Akce zahrnovala přednášku, 
půldenní exkurzi na Vyšenské kopce u Č. Krumlova a čtvero praktik.

jl
Jeden z našich nových mladých členů - kolega L-Rektoris - přeložil z anglického 

originálu (Daniels & Eddy, Handbook oř European Sphagna, 1990) klíč k určováni 
rašeliníkň Evropy. Případným zájemcům nabízí zaslání Xerokopie české verze klíče 
oproti 10,- Kč (+ poštovné).

zs

NOVÍ ČLENOVÉ

Halda JoseL 517 82 Sedloňov 125
Kučera Jan, Plzeňská 52,370 04 České Budějovice
Nevečeřal Petr, Hroznatova 507/26,353 01 Mariánské Lázně
Palice Zdeněk, hájovna Černý Kříž, 384 44 Stožec
Rektoris Ladislav, Na valech 8, 160 00 Praha 6
Šimek Petr, Červenohrádecká 1183,431 11 Jirkov

ZMĚNY'

Hubáčková Jana; nyní Palmeová, ukončen aspirantský pobyt v Národním muzeu

O m N A E -P E G ELIUS (* 27.1.1903 Uppsala)

Nestor švédské i světové lichenologie. Vědeckou dráhu započal významným a 
dnes již klasickým fytogeografickým dílem o oceánických lišejnících (1935), záhy se 
začal věnovat taxonomii obtížného rodu CoUema; evropská monografie vyšla v 
r. 1954 a poté následovala revize mimoevropských druhů. Kromě toho je autorem 
řady obsáhlých floristických studií i prací týkajících se ekologie a biologie lišejníků. 
Velká osobnost současné lichenologie.
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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


