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BERTHOLD STEIN (+ 27.2.1899 Wroclaw) viz Biyonora 18: 25

VÁCLAV BLASIUS MANN (* 90.3.1799 Dašice) viz Bryonora 3: 8

ALFRED HTLITZER (* 3.6.1899 Graz) viz Bryonora 4: 9

U příležitosti svátku sv. Anny a zejména kulatin Anky Lackovičové -  dobré duše slovenské (nejen) 
lichenologie (nejen) -  připijeme na nevysychající pramen její schopnosti šířit dobrou náladu (nejen).

O D E Š L I

ROMAN NIKOLAJEVIČ ŠLJAKOV (1912-1999)

Dne 27. března 1999 zemřel ve věku téměř 87 let významný ruský bryolog a  botanik, R.N. Šljakov. 
Narodil se 20.6. 1912 v městečku Gatčina (u St. Peterburgu), v roce 1933 absolvoval biologickou 
fakultu Leningradské univerzity a začal pracovat v Archangelsku a na Urale jako geobotanik. Veškerý 
volný čas však trávil v Botanickém ústavu AV SSSR, kde pronikal do tajů bryologie pod vedením prof. 
Savič-Ljubické, tehdejší nej významnější ruské bryoložky. Počátkem roku 1941 se stává pracovníkem 
Komarovova botanického ústavu AV, avšak vzápětí rukuje jako poručík protiletecké obrany na frontu. 
Na své pracoviště se vrací v r. 1947 a obhajuje zde v r. 1950 svoji doktorskou práci (pod vedením prof. 
Savič-Ljubické) na téma „Bryoflora Chibinských hor“. V tomtéž roce přechází do Polámě-alpinské 
botanické zahrady v Kirovsku, která se stala jeho hlavním působištěm. Zde v r. 1973 obhajuje druhou 
doktorskou práci „Játrovky a hlevíky severní části SSSR západně od Jeniseje“, z níž později 
publikoval morfologickou část.

Na novém pracovišti se věnuje nejprve flóře cévnatých rostlin Murmanské oblasti, zpracoval řadu 
taxonomicky obtížných skupin (např. čeledi Juncaceae, Salicaceae, rody Epilobium a Hieracium). Po 
skončení práce na zmíněné flóře se koncentruje zcela na bryologii, i když neopouští některé obtížné 
rody cévnatých rostlin (Hieracium, Rubus). Publikuje řadu prací, hlavním dílem z tohoto období je 
však pětisvazková flóra játrovek severních částí SSSR, vycházející z jeho disertace. Popisuje řadu 
taxonů, dlouhodobě se věnuje hlavně rodu Lophozia, neopomíjí však ani mechy (hlavně rody Bryum a 
Drepanocladus). Na svém pracovišti založil bryologický herbář, vychoval několik žáků (G.V. 
Železnova, S.K. Gambaryan, N. Konstantinova a O.A. Belkina). Věnuje se aktivně i problematice 
ochrany mechorostů.

Po odchodu do důchodu v r. 1985 se R.N. Šljakov vrací do Leningradu. Zpracovává rody 
Hieracium a Pilo sella pro floru Arktidy a flory evropské části SSSR (popsal více než 100 taxonů 
v těchto rodech), podílí se na přípravě seznamu játrovek i mechů tehdejšího Sovětského svazu. Opět se 
vrací ke studiu rodu Lophozia (které vlastně nikdy neopustil), hlavně problematickému okruhu L. 
ventricosa. Tato svá studia však již nedokončil.


