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O D E Š L I  
«VILLI AM CAMPBELL STEERE (1907-1989)
Dne 7.2.1939 odešel po měsíčním pobytu v neoovnici ve svých 81 le
tech jelen z nejvýznamnějších protagonistu americké, ale i světové 
bryclogie. Zabýval se mechy a játrovkami prakticky celého světa:
>;d Arktidy přes temperátní zónu po americké tropy, od Mexika a Por- 
torika po Ekvádor, Argentinu a Antarktidu. Byl vynikajícím diploman
tem a organizátorem mezinárodní spolupráce, jeho výzkumy a pedago
gická činnost pozvedly velkým dílem úroveň bryologie v celé Severní 
Americe. Pod jeho redakcí se přeměnil časopis The Bryologist z lo
kálně orientovaného na mezinárodně uznávané periodikum. Jeho praco
viště -Ne* York Botanical Garden - ustanovilo na jeho počest fond 
"The William C. Steere Funí" pro bryology ks studiu knihovny a her
bářů Botanické zahrady v Ne// Yorku. W.C. Steere navštívil se svou 
manželkou několikrát Československo; jeho přívětivá, usměvavá tvář 
asi zůstane ve vzpomínkách i mnohých našich bryologů.
STANLEY WILSON GREEN (1928-1989)
V tomto roce (+ 14.6.) překvapila celý bryologický svět smutná zprá
va o předčasné smrti současného presidenta I.A.B. (Mezinárodní brye- 
logická společnost) S.W. Greena. Společně s W.C. Steerem a Z. Iwat- 
sukim stál u zrodu této společnosti v roce 1966 a pocelou dobu byl 
členem rady. Od roku 1987 vykonáyal funkci presidenta I.A.B. S bota
nikou začínal v Dublinu, s bryologií se seznámil v Severním Walesu. 
Byl postupně kurátorem Britského muzea, ředitelem Botanické sekce 
britského výzkumu v Antarktidě, ředitelem botanického výzkumu v 
Ústavu terestrické ekologie a dále působil na universita v Readingu 
a konečně v Nizozemí. Zabýval se hlavně ekologií (reprodukční ekolo
gie, životní cykly) a bryologickým výzkumem Antarktidy. Značná část' 
jeho výjimečné aktivity ale spadá d«r organizační a editorské činnos
ti. .Valkcu měrou 3e podílel na organizaci taxonomického workshopu 
v Zenevě a na publikacích "'Advances in, Bry o logy", "Conspectus of 
Bryological Taxonomical Literature" a "The^Bryological Times". Také 
S.W. Greena si mnozí pamatují z návštěv v Československu. Vedle jeho 
vysokého profesionalismu upoutalo každého jeho neutuchající nadšení • 
a jeho vřelá povaha.
MAXMILIÁN STEINER (1904-1988)
Rakouský lichenolog prof. M. Steiner zemřel po dlouhé nemoci 7.10. 
1988. Narodil se 29.4. 1904 ve Vídni. Byl žákem A. Zahlbrucknera a 
M. Fünfstücka, větší část vědecké kariéry však strávil v NSR jako 
profesor University v Bonnu a profesor a ředitel Farmakognostického 
ústavu v Bonnu. Pracoval v oboru systematiky lišejníků (r. Thamnolia 
a č. Acarosporaceae, popsal r. Maronella), ekologie (bioindikace • 
městského klimatu pomocí epifytických lišejníků), cenologie a fyzio
logie (metabolismus tuků u hub a lišejníků). Vyvinul stabilizovaný 
roztok parafenylendiaminu. Společně s J. Poeltem vydával exsikát 
"Lichenes Alpium et Regionis Confinium".
MARJA FLORIJANOVNA MAKAREVlČová (1906-1989)
Významná ukrajinská lichenoložka zemřela 24.2.1989 v Kyjevě. Prak
ticky celý život (1936-82) pracovala v Botanickém ústavu AV USSR 
a věnovala se především fytogeografii lišejníků ukrajinských Karpat. 
Mezi její nejvýznamnější práce náleží "Annliz lichenoflory Ukrajin- 
skich Karpat" (1963) a "Atla3 geo'jrafičeskogo rasprostranenija li- 
Šajnikov Ukrajinskich Karpat" (1982) se spoluautory (I.L. Navrocka- 
ja a I.V. Judiha). Kromě toho se rovněž podílela na zpracování čele
dí Graphidaceae ve Flóře lišejníků Ukrajiny a Čeledí Pertusariaceae, 
Lecanoraceae, Arthopyreniaceae, Pyrenulaceae, Mycoporaceae, Graphi
daceae j Chiodectonaceae, Dirinaceae, Roccellaceae, Lecanactidaceae, 
Arthomaceae a Pilocarpaceae v lišejníkové flóře SSSR. V rukopise 
zatím zůstala zpracování rodů Pertusaria a I^ecanora Ukrajiny. Obje
vila mnoho nových druhů pro lišejníkovou floru SSSR, několik druhů 
popsala.


