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O D E Š L I

ELISABETH PEVELING (1932- 1993)

Dne 31.7.1993 náhle zemřela v Miinsteru profesorka Miinsterské universit);. 
Narodila se 31.3.1932 v Blankenstein/Ruhr. Studovala botaniku, zoologii, 
matematiku a fyziku na universitách v Miinsteru, Innsbrucku a Göttingenu; její 
doktorská práce se týkala karyologického studia Cucurbitaceae. V r. 1969 se 
habilitovala prací o studiu struktury vegetativní stélky za použití transmisního 
a rastrovacího elektronového mikroskopu a od té doby se věnovala cytologii 
a ultrastruktuře lišejníků, zabývala se rovněž otázkami symbiózy, resyntézy a v plánu 
měla genetická studia lišejníků. Několikrát byla rovněž zvolena do funkcí děkana 
a prorektora (jako první žena vůbec) university v Miinsteru. Její jméno zůstane 
spojeno s velkým a úspěšným mezinárodním symposiem "Progress and problems in 
hchenology in the eighties” v r. 1986, kterého se zúčastnilo 150 lichenologů z 15 zemí 
(cf. Bibl. Ochenol. 25).

ZE Ž I V O T A  S P O L E Č N O S T Í  XII.

UCHENOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN (LSJ)

Tradice kryptogamologie je v Japonsku velmi bohatá. Základy lichenologie 
položil v třicátých letech chemik Y. Asahina moderním přístupem k chemismu 
lišejníkových látek; jeho práce založily vlastně nové odvětví lichenologie, které 
ovlivnilo nejen bádání týkající se metabolismu lišejníků, ale umožnilo i nový pohled 
na symbiózu jednotlivých partnerů, což nezůstalo bez odezvy i v taxonomii. Na 
tomto základě vyrostla nová generace japonských lichenologů. Další vývoj výrazně 
ovlivnilo pracoviště Hattori Botanical Laboratory, které kromě jiného začalo 
vydávat
i odborné časopisy zabývající se od padesátých let lichenologií.

Japonská hchenologická společnost byla založena v roce 1972 s cílem umožnit 
rychlejší vývoj a šíření lichenologie. Sdružuje jak profesionální iichenology, tak 
i amatéry. Celkový počet členů v současnosti činí kolem 150 domácích 
a 6 zahraničních. Hlavní náplní činnosti jsou každoroční pravidelné exkurze 
v různých oblastech Japonska, přednášky a výroční setkání členů spojené s terénními 
exkurzemi (jakási obdoba našich bryologicko-lichenologických anu). Kromě toho 
společnost vydává (pouze v japonštině) od r. 1972 zpravodaj Lichen, který zpočátku 
vycházel nepravidelné, nyní vychází již třikrát ročně. Nepublikuje odborné články, je 
zpravodajem v pravém slova smyslu - obsahuje zprávy o aktivitě jednotlivých členů, 
recenze knih, zprávy o literatuře a pod. Presidentem společnosti je I. Yoshimura, 
sekretářem H. Kashiwadani a editory zpravodaje M. Inoue, H. Miyawaki 
a K. Yoshida.

R Ů Z N É
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Třetí a závěrečný díl Atlasu mechorostů Británie a Irska, zahrnující mechy 
podtřídy Dipiolepideae, navazuje na předchozí díly, které pojednávaly o játrovkách


