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pilně motýly a jiný hmyz, poslední léta života věnoval studiu měkkýšů. Pracoval zjevně
hlavně pro svoje potěšení z poznání přírody, sám nepublikoval, nálezy přenechával druhým
Jedině když v roce 1906 vyšla vlastivědná studie „Chrudimsko a Nasavrcko I. Obraz
přírodní“, přispěl do ní kapitolami o lišejnících, mechorostech a zřejmě i měkkýších.
Zemřel 31.12.1926, aniž dokončil uspořádání svých přírodovědných sbírek.
V pardubickém krematoriu se s ním rozloučil kromě rodiny jen malý hlouček přátel.
Z. Pilous
JOSEF ANDERS (+28.4.1936 Česká Lípa) viz Bryonora 12: 14.
MIROSLAV JARKOVSKÝ (* 12.5.1916 Běleč n. Orl.) viz Bryonora 6: 6.
BOHUMIL NĚMEC (+ 7.4 1966 H.Brod) viz Bryonora 12: 15.
RICHARD P1CBAUER (* 2.2.1886 Záseka u Vel. Meziříčí) viz Bryonora 15: 15.
MIROSLAV SER VÍT (* 17.12.1886 Zvole n. Pernštejnem) viz Bryonora 3: 8.
BEDŘICH VESELSKÝ (+ 17.8.1866 Kutná Hora) viz Bryonora 12: 15.

ODEŠLI

PETR NEVEČEŘAL (1969- 1996)
Geobotanik, bryolog a horolezec zahynul tragicky 1.2.1996 ve Vysokých Tatrách. Narodil se
17.11.1969 v Mariánských Lázních. V r. 1993 absolvoval PřF UK v Praze (studium vegetace
mrtvých ramen ve středním Polabí), od r. 1994 pracoval v Botanickém ústavu AV ČR.
Zabýval se fytocenologickým zpracováním vegetace rákosin a vysokých ostřic, vegetací
Slavkovského lesa, ochranou přírody a managementem CHKO, velmi dobře znal mechorosty
(publikoval bryologický příspěvek týkající se Slavkovského lesa, viz Erica 4: 3-8 1995)
Seznam dalších prací bude s nekrologem uveřejněn v Preslii.
Ji
EUGENIA G. KOPAČEVSKAJA (1927- 1995)
Významnmá ukrajinská lichenoložka zemřela náhle 8.8.1995 v Kyjevě. Narodila se 29 9 1927
v Doněcké oblasti. Byla žačkou prof. Oxnera a manželkou O Bluma. Celou svoji
profesionální dráhu strávila v Botanickém ústavu Ukrajinské akademie věd. Jejími stěžejními
díly byla analýza lišejníkové flóry Krymu (1986) a kapitoly ve flóře Ukrajiny (zpracovala
r. Lecanora, Squamarina, Placopsis, č. Verrucariaceae a Polyblastiaceae).
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SOCIETAS MYCOLOGICA FENNICA
Společnost byla založena v roce 1948 a v současnosti má kolem 1500 členů s cílem
podporovat zájem o všechny mykologické vědní obory (včetně lichenologie), podporovat
ekonomické využití hub jakož i šířit osvětu mezi veřejností. Pravidelné pořádá jednou měsíčně
setkání členů s přednáškami, kromě toho organizuje zejména pro veřejnost

