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IVAN MACKENZIE LAMB (10.9.1911 - 27.1.1990)
Významný britsJcý lichenolog, autor díla Index nominum liche- 

numm (1932-SO) publikovaného v r. 1963. V obdobi 1935-46 byl 
asistentem v Britském museu, za 2. 3vétové války se zúčastnil 
tajných britských operaci v Antarktidě, 1947 profesor University 
v Tucumán (Argentina), 1950-53 kurátor kryptogamologického herbá
ře Národniho musea Kanady v Ottawě, od r. 1953 až do penze 
(1972) byl ředitelem Farlow Herbarium Harvardské university, poté 
přesidlil do Kostariky. Monograf rodu Placopsis a zejména Stereo- 
caulon. Bohužel, výsledky 30 leté práce na tomto velmi obtižném 
rodu nebyly z finančnich důvodů plné realizovány, navic herbářový 
materiál i originálni kresby byly zničeny požárem během jeho po
bytu v Kostarice. V r. 1944 objevil jediný známý permanentně 
ponořený lišejnik Verrucaria serpuloides.
WINONA HAZEL WELCH (5.3.1896 - 16.1.1990)

Světový věhlas si tato severoamerická bryoložka ziskala pře
devším svou monografii č. Fontinalacaae (1960), ale ve Spojených 
státech je pravděpodobné lépe známa svoji flórou mechů státu 
Indiana (1954), která byla vypracována jako jedna z prvních ze 
všech států v USA, a která je dodnes široce používána. Působila 
hlavně na universitě OePauw, zprvu se zaměřila na cévnaté rostli
ny, později se věnovala mechům. Je ji herbář obsahuje asi 40 tisic 
položek mechorostů. Až do konce života zůstala velmi aktivním bo
tanikem, a to i přes ohromný handicap, kterým byla od roku 1981 
jeji absolutni slepota.
Bibliografie: Brittonia 40(2), 1988.
JAN JOHANNES BARKMAN (15.3.1922 - 14.9.1990)

Známý nizozemský ekolog a botanik se širokým záběrem v celé 
fcryptogamologii. Působil jako profesor v oboru rostlinné ekologie 
na universitě v Utrechtu a jako ředitel biologické stanice 
university ve Wageningen v Holandsku. Zabýval se zejména ekologii 
a fytocenologii epifytických mechorostů i lišejníků a také bio- 
indikaci znečištěného ovzduši. Jeho stěžejní práce "Phyto- 
sociology and ecology of cryptogamic epiphytes" z r. 1958 dosud 
zůstává základní práci při studiu ekologie epifytů v temperátnim 
pásmu. Později se zaměřil na sociologii terestrických hub. Zemřel 
náhle během kongresu ve Skotsku.
Bibliografie: Lindbergia 16, 1990.
VOLKMAR VARESCHI (25.5.1906 - 5.3.1991)

Rakouský lichenolog, botanik a ekolog. Narodil se v Innsbrucku, 
kde také vystudoval universitu (byl žákem H.Gamse). Poté působil 
v Curychu a Mnichové, kde se v r. 1936 habilitoval práci z paly- 
nologie. V r. 1950 přesidlil do Venezuely, kde působil jako pro
fesor botaniky na universitě v Caracasu, kde také zemřel. Zabýval 
se především ekologii tropické vegetace, taxonomii kaparadorostů 
a lišejníky. Publikoval katalog lišejníků Venezuely (1973). Jako 
jeden z prvních se zabýval sledováním vlivu znečištěni ovzduši na 
lišejníky ve velkých městech (na poč. 30. let v Curychu, 
v nedávné době rovněž v Caracasu).


