
Švédský lichenolog. Narozen 18.9.1905 v Gávle, rodišti "otce lichenologie" 
E-Acharia. V letech 1950-71 pracoval v botanické sekci Přírodovědného muzea ve 
Stockholmu, v období 1952-69 byl editorem Svensk Botanisk Tidskrift. Zemřel 
12.1.1991 v Uppsale. Zabýval se fytogeografií, dále se věnoval především 
makrolišejníkům.

GUNNAR DEGELIUS (1903 - 1993)

Několik měsíců po svých devadesátinách zemřel významný lichenolog. Životopis 
viz Bxyonora 11: 15.

RAINAR HAKULINEN (1918-1991)

Dne 29.12.1991 zemřel v Hámeenlinna významný finský lichenolog a taxonom. 
Narodil se 9.10.1918 v Kurkijoki (dnes na území Ruska). Prakticky celý život 
pracoval jako středoškolský učitel. Známý je především jako taxonom rodu 
Candelariella, dále se zabýval rozšířením a ekologu lišejníků (Anaptychia, Cetraria, 
Lobaria, Thamnolia, Umbilicaria). V letech 1953-61 vydával exsikát Lichenotheca 
Fennica.

VLADIMÍR J. KRAJINA (1905- 1993)

Dne 31.března zemřel ve věku 88 let v kanadském Vancouveru profesor VJ. 
Krajina, osobnost s výjimečnými vědeckými, ale i morálními kvalitami (cf. V.Čemý, 
Pláč konmv české). Podrobný životopis, bibliografie a zhodnocení jeho díla viz 
Preslia 64/4 (toto číslo bylo V J. Krajinoví věnováno). Proto jen stručně k málo 
známému bryologickému výseku jeho širokého botanického a ekologického záběru. 
Důkladnou terénní prací, zpracováním nashromážděného materiálu a výslednou 
syntézou projevil v známé monografii o rostlinných společenstvech doliny Mlynica 
ve Vysokých Tatrách (Beih. B ol Cbl. 50, 1933 & 51, 1934) cit pro významnou roli 
kryprogam v horských ekosystémech. Lišejníky pro tuto monografii určoval J.Suza, 
játrovky J.Dostál, rašeliníky K-Cejp, ale většinu mechů si určoval Krajina sám (rod 
Bryum určil či zrevidoval J.Podpéra). Jeho první práce po příchodu do Kanady v 
padesátých letech byly bryologické. Popsal jako nový druh pro vědu mech Dicranella 
hutchinsonä (dnes považováno za synonymum Ď. rufescens) a játrovku Pellia 
columbiarta (dnes považováno jako poddruh P. neesiana).

Z. Soldán

VLADIMÍR SKALICKÝ (1930- 1993)

Na tomto místě nelze nevzpomenout ztrátu českého botanika, obdivuhodného 
polyhistora a člověka s otevřeným srdcem, který nečekané odešel ó.července. 
Vladimir (kolegy i generacemi studentů nazývaný jedině jako "Skalda") pracoval 
odborné zejména v taxonomii parazitických hub, cévnatých rostlin, fytogeografií, 
dějinách botaniky, byl uznávaným a vyhledávaným odborníkem ve flonstice, 
fytopatologii, ochraně přírody, informatice, dále byl mj. znalcem botanické 
nomenklatury, kurentu a rukopisu starých botaniků. V paměti několika generací
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zůstane jako obětavý pedagog, neúnavný organizátor na poli botanické společnosti 
(mj. vedl 27 floristických kursů a jeho zásluhou jsou v rámd kursu rovněž 
kryptogamologické exkurze), zapálený a zapalující nadšenec a zároveň se rozdávající 
všem bez rozdílu.

J. T iška

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

SCHWEIZERISCHE ___VEREINIGUNG FÜR____BRYOLOGIE ___UND
UCHENOLOGIE (SVBL)

Švýcarské sdružení pro bryologii a lichenologii (s paralelním oficiálním 
francouzským názvem Association Suisse de Bryologie et de Úchénologie, ASBL) je 
další společností s již poměrné dlouhou historií. SVBL bylo založeno 18.8.1956, 
iniciátory byli E-Frey a F.Ochsner, který se stal presidentem; v roce založení činil 
počet členů 35. Společnost každoročně pořádá exkurze (zpočátku jako víkendová 
dvoudenní akce) a výroční setkání rovněž s exkurzí, v přehledu činnosti dále 
najdeme různé určovací (např. Sphagnum, Cladonia) i metodické kursy (TLC) a od 
r. 1963 také pravidelné týdenní akce (Arbeitswoche) zaměřené na podrobný výzkum 
některé oblasti. V r. 1960 byla založena pracovní komise pro pokrok v systematice a 
floristice švýcarských mechů, která určila Basilejskou universitu jako instituci 
spravující centrální herbářovou sbírku a bryologickou knihovnu. V témže roce byla 
založena Aargauská bryologická pracovní společnost. Od r. 1974 vykonával funkci 
presidenta SVBL KAmmann. Od r. 1978 jsou součástí výročního setkání i odborné 
referáty. V současné době probíhají pod záštitou SVBL projekty mapování 
mechorostů a lišejníků. V roce 1992 začalo sdružení vydávat zpravodaj Meylania 
(pojmenován na počest významného švýcarského kryptogamologa a zejména 
hepatikologa Ch. Meylana, 1868-1941). Vychází s periodicitou 2 čísel ročně a 
uveřejňuje mj. zprávy o projektech i odborné články. Od loňského roku je SVBL 
členem Švýcarské akademie přírodních věd. V současnosti je presidentem P.Clerc, 
vicepresidentem E.LÍrmi, sektrerářem P.Geissler a editorem zpravodaje M.Dietrich. 
Celkem má nyní přes dvě stovky členů. Z našich brvologů a lichenologů jsou členy 
SVBL J.Váňa a J.Liška. Členský příspěvek činí 20 CHF ročně.

R Ů Z N É

Nimis P.L. (1993): The lichens of Italy. An annotated catalogue. - 897 p.. Museo 
Regionale di Scienze Naturali Torino (Monografia XII), Torino.

Rozsáhlá publikace je prvním check-listem lišejníků a zároveň komentovaným 
katalogem všech lišejníku doposud z území Itálie udávaných; zčásti obsahuje též 
lichenizované houby. Kniha zahrnuje celkem 2145 infragenerických taxonů. U 
každého jsou uvedeny: basionvm, synonymika (ca 8000 epithet), excerpce literárních 
a exsikátových údajů (neuvěřitelné - více než 1400 prací!) se zařazením do krajů, 
údaje o rozšíření a ekologii. Celé dílo je součástí projektu mediteránní flóry 
O.P.T.I.M.A. a jistě nebude poslední. Již nyní můžeme italským lichenologům 
závidět.

JI


