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RICHARD PICBAUER (+ 30.8.1955 Brno)
Moravský lichenolog, mykolog a fvtopatolog, nar. 2.2.1886 v Zásece u Vel. Meziříčí.
Sbíral a publikoval floristické nálezy z okolí Třebíče, Kroměříže, Jihlavy aj. Herbář
uložen na PřF MU a část též v Moravském muzeu.
KOVÁŘ (+ 13.9.1925 Olomouc)
votopis viz Bryonora 12: 15 a Preslia 47:274.
SLIP
ANTONÍN WEIDMANN (+ 10.7.1915 Třeboň)
Životopis viz Bryonora 3: 8 a Preslia 52:352.
FRANTIŠEK WURM (* 8.9.1845 Bystřice u Benešova)
Životopis viz Bryonora 7 :1 1 a Věda Wir. 3: 106-107.
ARTHUR EDWARD WADE (* 22.11.1895 Leicester)
Britský lichenolog, zabýval se floristikou a taxonomií. Vzdělání získal ve večerních
školách (od University of Wales získal čestný doktorát), pracoval jako asistent
v herbářích Nár. musea Walesu v Cardiffu. Věnoval se zpracování britských zástupců
r. Caloplaca.

ODEŠLI
JOSEF POELT (+ 3.6.1995 Graz)
Podle dosud neověřené zprávy zemřel náhle na srdeční záchvat nejvýznamnější
světový lichenolog-taxonom, přezdívaný "papež lichenologů". Narodil se 17.10.1924
v Póckingu u Stamburgu, Oberbayem.’ Promoval na universitě v Mnichově (1950),
tamtéž se habilitoval (1959) a profesorem botaniky byl jmenován na universitě v
Záp. Berlíně. Publikoval přes 300 vědeckých lichenólogických prací, kterými přispěl
k poznám lišejníkové flóry mnoha evropských i dalších zemí (např. oblast Himálaje),
výrazně se podílel na tvorbě moderního fylogenetického systému lichenizovaných
i nelichenizovaných hub a přímo či nepřímo (např. klíčem evropských lišejníků)
ovlivnil nejméně tři generace lichenologů. Taxonomické práce byly ponejvíce
věnovány čeledím Lecanoraceae, Physciaceae a Tehschistaceae. Pionýrské byly
zejména publikace o parazitických lišejnících, morfologii a evoluci lišejníků. Vedle
toho se ovšem věnoval i bryologii (přes 100 publikací!), mykologii nelichenizovaných
hub i fanerogamologii. Prakticky celou aktivní dráhu působil jako universitní učitel
a z mnichovských herbářů prostupné přešel přes Svobodnou universitu v Berlíně
(1965) na universitu ve Štýrském Hradci (1972). Za svůj přínos lichenologii obdržel
řadu ocenění vědeckých společností na celém světě (např. Achariova medaile
udělená IAL, mj. byl také čestným členem ČBS). Řadu významných projektů měl
rozpracovaných (např. lišejníková flóra Rakouska). Respekt a uznání získal nejen
svými hlubokými znalostmi a výsledky své pilné práce, ale též obětavostí, kolegiálním
přátelstvím a vpravdě otcovskou láskou a pomocí mladým adeptům lichenologie
všude po světě. Pociťoval problémy současného světa a snažil se pomáhat i kolegům
přes plet rozdělené Evropy. Rovněž čeští i slovenští lichenologové v něm ztratili
obětavého kolegu, osobního přítele a mecenáše. V prof. Poeltovi odešla velká
legenda světové lichenologie.
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