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zůstane jako obětavý pedagog, neúnavný organizátor na poli botanické společnosti
(mj. vedl 27 floristických kursů a jeho zásluhou jsou v rám d kursu rovněž
kryptogamologické exkurze), zapálený a zapalující nadšenec a zároveň se rozdávající
všem bez rozdílu.
J. Tiška
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Švýcarské sdružení pro bryologii a lichenologii (s paralelním oficiálním
francouzským názvem Association Suisse de Bryologie et de Úchénologie, ASBL) je
další společností s již poměrné dlouhou historií. SVBL bylo založeno 18.8.1956,
iniciátory byli E-Frey a F.Ochsner, který se stal presidentem; v roce založení činil
počet členů 35. Společnost každoročně pořádá exkurze (zpočátku jako víkendová
dvoudenní akce) a výroční setkání rovněž s exkurzí, v přehledu činnosti dále
najdeme různé určovací (např. Sphagnum, Cladonia) i metodické kursy (TLC) a od
r. 1963 také pravidelné týdenní akce (Arbeitswoche) zaměřené na podrobný výzkum
některé oblasti. V r. 1960 byla založena pracovní komise pro pokrok v systematice a
floristice švýcarských mechů, která určila Basilejskou universitu jako instituci
spravující centrální herbářovou sbírku a bryologickou knihovnu. V témže roce byla
založena Aargauská bryologická pracovní společnost. Od r. 1974 vykonával funkci
presidenta SVBL KAmmann. Od r. 1978 jsou součástí výročního setkání i odborné
referáty. V současné době probíhají pod záštitou SVBL projekty mapování
mechorostů a lišejníků. V roce 1992 začalo sdružení vydávat zpravodaj Meylania
(pojmenován na počest významného švýcarského kryptogamologa a zejména
hepatikologa Ch. Meylana, 1868-1941). Vychází s periodicitou 2 čísel ročně a
uveřejňuje mj. zprávy o projektech i odborné články. Od loňského roku je SVBL
členem Švýcarské akademie přírodních věd. V současnosti je presidentem P.Clerc,
vicepresidentem E.LÍrmi, sektrerářem P.Geissler a editorem zpravodaje M.Dietrich.
Celkem má nyní přes dvě stovky členů. Z našich brvologů a lichenologů jsou členy
SVBL J.Váňa a J.Liška. Členský příspěvek činí 20 CHF ročně.
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Nimis P.L. (1993): The lichens of Italy. An annotated catalogue. - 897 p.. Museo
Regionale di Scienze Naturali Torino (Monografia XII), Torino.
Rozsáhlá publikace je prvním check-listem lišejníků a zároveň komentovaným
katalogem všech lišejníku doposud z území Itálie udávaných; zčásti obsahuje též
lichenizované houby. Kniha zahrnuje celkem 2145 infragenerických taxonů. U
každého jsou uvedeny: basionvm, synonymika (ca 8000 epithet), excerpce literárních
a exsikátových údajů (neuvěřitelné - více než 1400 prací!) se zařazením do krajů,
údaje o rozšíření a ekologii. Celé dílo je součástí projektu mediteránní flóry
O.P.T.I.M.A. a jistě nebude poslední. Již nyní můžeme italským lichenologům
závidět.
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