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Ú M R T Í  –  O B I T U A R I E S  

CREU CASAS (1913-2007) 

Legendární osobnost španělské (a samozřejmě katalánské) bryologie, emeritní profesorka 
katalánské autonomní univerzity v Barceloně, zemřela 20.5.2007 ve věku 94 let. Bryologií se 
začala zabývat relativně pozdě (v roce 1950), nicméně se jí věnovala jen s nepatrně sníženou 
intenzitou i po svém odchodu do důchodu. Na univerzitě vybudovala významné bryologické 
pracoviště, dlouhodobě jediné ve Španělsku (dnes je již bryologie provozována na řadě dalších 
pracovišť, např. na universitě v Murcii a v Madridu), které vychovalo celé generace španělských 
bryologů. Na barcelonské autonomní univerzitě v bryologickém zaměření pokračují její 
dlouhodobé spolupracovnice prof. R. M. Cros a prof. M. Brugués. 

I když svým zaměřením měla blíže k mechům, kde popsala i řadu taxonů nových pro vědu, 
nevyhýbala se i studiu játrovek. Dlouhodobě, prakticky ještě několik dní před smrtí se věnovala 
hlavně výzkumu bryoflóry španělských Pyrenejí.. z množství publikovaných prací po dobu více 
než 50 let lze zmínit bibliografii španělské bryologie, kterou publikovala se svými 
spolupracovnicemi („Refèrencies bibliogràfiques sobre la flora briològica Hispànica I, II“. – Treb. 
Inst. Bot. Barcelona 5: 5-52, 1979 et 9: 1-24, 1984, nová verze „Flora briòfitica Ibérica. 
Refèrencies bibliogràfiques“. – Treb. Inst. Bot. Barcelona 17: 3-58, 2000), seznamy španělských 
mechů („The mosses of Spain. An annotated check-list“. – Treb. Inst. Bot. Barcelona 7: 1-57, 
1981 a „New checklist of Spanish mosses“. – Orsis 6: 3-26, 1991) hlevíků a játrovek („The 
Anthocerotae and Hepaticae of Spain and Balearic Islands: a preliminary checklist“. – Orsis 13: 
17-26, 1998). z knižních publikací nelze opominout dvoudílnou, opět společně s M. Brugués a R. 
M. Cros zpracovanou „Flora des briòfits dels països Catalans“ (recenze viz Bryonora 32: 33, 2001 
a 37: 42-43, 2006) a čtyři svazky (200 map) věnované rozšíření mechorostů na Iberském 
poloostrově „Cartografia de briòfits – Bryophyte cartography“, na kterých s uvedeným autorským 
kolektivem spolupracovala navíc významná portugalská bryoložka C. Sérgio.  

Na univerzitě až do své smrti vážená paní profesorka (takto byla oslovována i svými 
spolupracovnicemi) byla jako člověk příkladná svou velmi milou povahou, pracovním a životním 
elánem (nezapomenutelným zážitkem pro mne byla rychlá jízda s ní autem krkolomnými 
serpentinami na legendární horu Montserrat nebo její fyzické výkony na společné exkurzi 
v Pyrenejích před kongresem v Léridě v době, kdy jí bylo již téměř 75 let) a skloubením příkladné 
péče o rodinu a vědecké práce. 

CARMELA CORTINI PEDROTTI (1931-2007) 

Současná nejvýznamnější italská bryoložka, profesorka univerzity v Camerinu, zemřela 29.4.2007 
po dlouhé nemoci. Její vědecká kariéra byla celoživotně spojena s výzkumem mechů rodné Itálie. 
Zasadila se též o založení pracovní skupiny pro mechorosty při Italské botanické společnosti, 
vychovala řadu italských bryologů nejen na fakultě, kde působila, ale i na četných terénních 
kurzech, které organizovala. v zásadě lze říci, že odstartovala významnou etapu v poznání 
mechorostů středního Mediteránu. k jejím nejvýznamnějším publikacím patří „Bibliografia 
Briologica d´Italia“ (Webbia 39: 289-353, 1986), „Check-list of the Mosses of Italy“ (Fl. Mediter. 
2: 119-221, 1992) a dvousvazková „Flora dei muschi d´Italia“ (recenzi prvního svazku viz 
Bryonora 30: 21-22, 2002). 
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