AKAD. DR. ALOJZ ŠERCELJ
(⋆ 8. 12. 1921 – † 17. 5. 2010)
Častni član od 28. 4. 1998
Lavdacija: M. Zupančič, na ustanovnem občnem zboru
Botaničnega društva Slovenije, dne 28. 4. 1998 (Hladnikia 11: 53–
55, maj 2001)

Lavdacija akademika dr. Alojza Šerclja ob sprejemu med častne člane
Botaničnega društva Slovenije
Akademik dr. Alojz Šercelj se je specializiral v širši paleovegetacijski oziroma ožji
paleopalinološki smeri in se povsem posvetil raziskovanju razvoja vegetacije na našem
ozemlju v daljni in bližji preteklosti, predvsem v kvartarju. Objavil je nad sto publikacij v
domačem in tujem znanstvenem tisku. Štejemo ga za enega vodilnih palinologov
jugovzhodnoevropskem prostoru. Njegova velika razgledanost na področju evropske in
ameriške palinologije je pogojena s številnimi daljšimi in krajšimi študijskimi obiski pri
znanih evropskih in ameriških palinologih, kjer je imel možnost preverjati in potrjevati
rezultate svojega dela. Vrhunec svojega znanstvenega dela je dosegel že v sedemdesetih letih.
S svojim nadaljnjim delom je le še potrdil svoje mesto v stroki. Osnova njegovih raziskavanj
so palinološke in makropaleobotanične, predvsem karpološke in ksilotomske raziskave
kvartarnih sedimentov v Sloveniji in zahodnem delu Balkanskega polotoka. Te raziskave
odkrivajo zgodovinski razvoj vegetacije na tem ozemlju. Pri raziskavah je segel tudi v
starejše obdobje, v terciar, kolikor so mu to dovoljevale redke najdbe pri nas. Ob teh najdbah
je reševal probleme kronologije preiskovanih plasti. Glavni cilj njegovih raziskovanj je
ugotavljanje razvojnih faz kvartarnih flor ter postopnega prehoda vegetacije iz terciarja v
kvartar. Raziskave so pokazale, daje imela vsaka anatermna doba v kvartarju svoj tip
vegetacije, ki je tako postal starotip za posamezna obdobja. Zgodnje Šercerjeve palinološke
raziskave na Ljubljanskem barju so pokazale, v nasprotju z do tedaj veljavnim Firbasovim
mnenjem, da je bil postglacialni razvoj vegetacije v našem prostoru tak kot v Srednji Evropi,
le da so pri nas gozdne faze nastopile znatno prej kot v krajih severno od Alp. Kljub izredni
znanstveni višini je ostal Alojz Šercelj skromen, včasih nerazumljen in ob nagradah prezrt.
Naj bo današnja lavdacija skromna oddolžitev za njegovo delo. Čestitamo!
Mitja Zupančič
Povezave*:
http://botanicnodrustvo.splet.arnes.si/files/2019/03/Hladnikia_26_2010_2a.pdf (str. 82)

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/priznanje_amb
asador_rs_v_znanosti/priznanje_ambasador_rs_v_znanosti_2000/
http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi646050/
https://www.sazu.si/clani/alojz-sercelj
* žal nekatere povezave niso več delujoče

