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Ú M R T Í  –  O B I T U A R I E S  

LEWIS E. ANDERSON (1912-2007) 

Dne 1. února 2007 zemřel ve věku 94 let Lewis E. Anderson, jedna z vůdčích postav americké 
bryologie 20. století. Jeho dlouhá kariéra botanika na Dukově univerzitě započala již v roce 1936. 
Vystudoval cytologii, ale věnoval se také systematice, ekologii a cytogenetice mechorostů. Jeho 
nejznámější publikací je dvoudílný svazek flóry mechorostů východu Severní Ameriky, kterou 
publikoval společně s H. Crumem v roce 1981. Lewis Anderson byl výborným učitelem a 
mentorem. Vychoval řadu bryologů a studentům byl pověstný svým tvrzením, že "plants vary". Po 
odchodu do důchodu v roce 1982 měl příležitost denně pracovat v herbáři ještě dalších plodných 
24 let! Bryologický herbář Dukovy univerzity se za 44 let pod jeho vedením stal nejdůležitějším 
zdrojem dokumentujícím flóru jihovýchodu Spojených Států. 
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GUIDO BENNO FEIGE (1937 – 2007) 

Německý lichenolog, zabýval se fyziologií lišejníků, chemismem, taxonomií (Umbilicariaceae, 
Roccellaceae) a v poslední době též mikroskopickými houbami, profesor Essenské university, 
zemřel 11. června 2007. Vystudoval universitu ve Würzburgu, po doktorátu působil na universitě v 
Kolíně n.R. a v r. 1980 odešel na nově založenou universitu v Essenu; zde strávil čtvrstoletí své 
aktivní dráhy a vychoval několik žáků s různým zaměřením. Byl velmi společenským člověkem a 
oblíbeným společníkem, výborným a nadšeným pedagogem. Spolu s H. T. Lubschem vydával též 
exsikátové kolekce (Umbilicariaceae exsiccatae, Lecanoroid lichens). V letech 1992-1998 vydával 
zpravodaj Bryologicko-lichenologické pracovní skupiny pro střední Evropu (BLAM) "Aktuelle 
Lichenologische Mitteilungen"; když BLAM ukončila vydávání zpravodaje, pokračoval od r. 2000 
ve vydávání formou samofinancování. Byl vpravdě renesančním člověkem neutuchajícího nadšení, 
který miloval život a společnost; vedle lichenologie nesmírně miloval hudbu, kterou pravidelně 
aktivně provozoval (hrál na varhany a piano), dále byl rovněž nadšeným sběratelem. Bibliografie 
prací je dostupná na: http://www.uni-essen.de/botanik/pubbot.htm#Benno 
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