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2 E Ž I V O T A  S P O L E Č N O S T Í  V.
THE BRITISH LICHEN SOCIETY CBLS)

2aCátky dnes nejvýznamnější národní lichenologické společnosti 
(a první na svete zabývající se výhradně lichenologii) byly po
měrně skromné. Britská lichenologická společnost byla založena r. 
1958 na návrh T.D.V. Swinscowa, který podpořilo 24 osob. Zakláda
jící schůze se seSla 1.2.1958 za ůCasti 60 lidi; nejdříve proběh
la diskuse o stanovách a poté o zaméření společnosti. Cílem spo
lečnosti bylo stimulovat a rozvíjet zájem ve všech odvětvích 
lichenologie ve vSech oblastech sveta, výbor společnosti tvořili 
president, sekretář, pokladník, editor, kurátor a knihovník. Sou
časné pole zajmu společnosti je velmi Široké: floristika, taxono
mie, mapováni (příprava atlasu), nomenklatura (vydávání novelizo
vaných check-listů), ochrana lišejníků (zejména ochrana Stano
višť), historie lichenologie aj. Společnost od sameho poCátku vy
dává Časopis The Lichenologist (prvním editorem 1958-77 byl P.W. 
James), který ze skromných začátků si rychle získal renomé a dnes 
je ne jvyznamne jSlm 1 i cheno logickým Časopisem světa. Zpočátku 
vycházel nepravidelné, od r. 1979 třikrát roene a od r. 1986 
vychází již Čtyřikrát roCne (na pokračování zde vychází biblio
grafie problematiky lišejníků a znečistění ovzduSí). Vysoká od
borná úroveň je doplňovaná i technickým provedením - kvalitní 
tisk na křídovém papíře s Černobílými, popř. i barevnými fotogra
fiemi). Kromě toho společnost vydává jeste zpravodaj British 
Lichen Society Bulletin (BLSB)-. Ten zpočátku rovněž vycházel ne
pravidelné cyklostylovou technikou (format A4), později fotoofse- 
tem s kresbami na polovičním formátu a nyní již tiskem s fotogra
fiemi a s periodicitou 2 Čísel roCne. Uveřejňuje odborná sdělení, 
eseje (Casto nepostrádající humor), zprávy a zajímavosti; pravi
delné vycházejí na pokračování nálezy nových a vzácných druhů li
šejníků v GB, poznámky k chemismu vybraných druhů, etymo logické 
poznámky ke jménům taxonů lišejníků, kapitoly o estetice lišejní
ků a novinky v lichenologické literatuře. Společnost je i značné 
bohatá, do jejího majetku náleží také knihovna (5.500 svazků) 
a srovnávací herbář (7 000 položek). Dále rovněž poskytuje značné 
finanční prostředky na výzkum: uděluje granty na terénní výzkum,
pořádá exkurze, konference a kursy pro začátečníky i pokročilé. 
Dále má k dispozici databázi ůdajů pro mapování.

vyznám 3ritské lichenologické společnosti je více než zřejmý, 
neboť není znám případ rychlejšího rozvoje tohoto oboru v jiné 
zemi. Ten je patrny nejen na výsledcích (Časopis, organizace kon
ferencí a symposií, pokrok v taxonomii, nomenklatuře, chorologii 
a ekologii dokumentovaný mnoha knihami základního významu), ale 
i poetem zájemců (Británie je asi zeme s nejvyssím poetem liche- 
nologů) a značnou základnou v amatérech, kromě toho také v res
pektu oboru ve společnosti (mapování lišejníků Školními dětmi, 
uplatnění v aplikacích, podíl lichenoiogie ve studiu a peci o ži
votní prostředí apod.). Společnost má nyní přes 500 Cleno (v r. 
1958 méla 101, 1968 již 425 Členů); rychle narůstal i počet za
hraničních Cleno, takže dnes tvoří cizinci polovinu Členské zá
kladny BLS. 2 Československých lichenologů jsou v současné době 
Cleny (a vlastníky Časopisu Lichenoiogist i zpravodaje BLSB) pou
ze 2. Černohorsky a A. vezda, který je i jedním z 10 Čestných 
Členů); zpravodaj dále dostává J. LiSka. Novy výbor společnosti 
tvoří mj. D.H.S. Richardson (president), F.S. Dobson (vicepresi
dent a pokladník) a O.W. Purvis (sekretář). Adresa: Department of 
Botany, Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD.
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