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Za sebe mohu řìci (EM), ņe jsem ráda, ņe jsem mohla být Vańì studentkou, naučil jste mne a učìte 

stále velmi mnoho, jste vņdy ochotný najìt si i ve svém jistě velmi nabitém programu čas na 

společné rozhovory a konstruktivnì kritiku. Dìky Vám se stala bryologie celoņivotnì výzvou a 

zálibou pro mnoho vańich studentů.  
 

Na závěr chceme za celou za celou Bryologicko-lichenologickou sekci jubilantovi popřát vńechno 

nejlepńì do dalńì práce, které je jistě stále dostatek: Pane profesore, přijměte od nás přánì vńeho 

nejlepńìho, hodně zdravì a sil do dalńì vědecké práce, ale i spoustu rodinných radostì a pohody. 

 

D. Svoboda a E. Mikuláńková 

 

 

 

 

R E C E N Z E  –  R E V I E W  

Ochyra R., Lewis Smith R. I. & Bednarek-Ochyra H. (2008): The Illustrated Moss Flora of 

Antarctica. – Cambridge University Press. [xvii + 685 pp., ISBN 978-0-521-81402-7] 

 

Náklad neuveden, cena 125 £, recenzovaný výtisk je v knihovně autora recenze. 

 

Dlouho připravovaná a velmi podrobně zpracovávaná publikace spatřila konečně světlo světa a 

skutečně stojì za to! Takto detailně pojatých, informacemi nabitých a zcela vyčerpávajìcìch flor je 

skutečně poskrovnu. A tak objemných bryoflór (22 × 28 × 3,5 cm, přitom nikde nenajdeme 

prázdné prostory mezi tiskem, obvyklé v řadě pracì „nahánějìcìch― stránkový rozsah) jeńtě méně! 

Vlastnìmu textu předcházì seznam nových kombinacì (pro nás bude aktuálnì platné zveřejněnì 

podtřìdy Splachnidae), synonym, nově stanovených epitypů, lektotypů a neotypů (dohromady celé 

čtyři strany jmen!). Úvod knihy je věnován obecné (geomorfologické, klimatické, biogeografické) 

charakteristice Antarktidy. Zcela vyčerpávajìcì historie výzkumu mechů Antarktidy (čìtajìcì téměř 

200 let) je náplnì následujìcì kapitoly. Nejde vńak pouze o historický výčet, ale i o kritické 

zhodnocenì vńech dostupných nashromáņděných dokladů. Následujì kapitoly o ekologii 

terestrických mechorostů v Antarktidě, diverzitě a fytogeografii antarktických mechů, které 

doplňuje 42 barevných fotografiì biotopů a některých druhů. Jakousi metodologickou kapitolou je 

pátá (poslednì z obecných) kapitol. Ve speciálnì části (vìce neņ 500 stran) jsou probrány vńechny 

dosud známé druhy mechů, které patřì k 111 druhům a dvěma varietám, 55 rodům, 17 čeledìm a 

10 řádům. Kromě určovacìch klìčů na vńech úrovnìch sestavených aņ na jednu výjimku na bázi 

charakteristik gametofytů (a i u té výjimky jsou doplňujìcì charakteristiky na gametofytu), 

podrobných popisů a vynikajìcìch celostránkových pérovek, jejichņ autorkou je H. Bednarek-

Ochyra (oceněná v roce 2009 hlavně za tuto publikaci cenou Jill Smythies Award for Botanical 

Illustration, kterou uděluje The Linnean Society of London), obsahuje kaņdý popis podrobnou 

synonymiku (ve vztahu k Antarktidě, vņdy doloņenou ověřenou studiì typové poloņky!), diskusì, 

kapitolami o rozmnoņovánì (v Antarktidě), ekologii, celosvětovém areálu a rozńìřenìm v rámci 

Antarktidy (s bodovými mapkami) a obsáhlým přehledem vybraných nebo vńech studovaných 

dokladů. Terminologický slovnìček, obsáhlý (lze oprávněně řìci vyčerpávajìcì) přehled literatury a 

rejstřìk latinských jmen mechorostů uzavìrajì toto dìlo. 

Nejpočetnějńìmi čeleděmi mechů Antarktidy jsou Grimmiaceae (23 druhů), Pottiaceae (16 

druhů), Bryaceae (14 druhů) a Dicranaceae (10 druhů). Vzhledem k nepatrnému zastoupenì 

bokoplodých mechů v oblasti nenì podstatné odlińnosti od nás, i u nás patřì zmìněné čeledi 

k druhově nejbohatńìm. Schistidium (13 druhů) je na druhy nejpočetnějńìm rodem v Antarktidě, 

Bryum (8 druhů) je aņ na druhém mìstě. Nenì bez zajìmavosti, ņe 52 druhů uváděných dosud 

z Antarktidy bylo chybně určeno, z nich větńina patřì mezi tři z výńe uvedených čtyř 

nejpočetnějńìch čeledì. 
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Po prostudovánì se nabìzì otázka: existuje jeńtě něco, co se týká antarktických mechů, a nenì zde 

zahrnuto? Snad barevné fotografie jednotlivých druhů, ale nedovedu si představit, jak by po jejich 

zahrnutì jiņ tak extrémně nákladná a zcela jistě ne laciná publikace byla prodejná. A přitom 

rukopis byl připraven v podobě „camera ready― (existujì autorské pdf-soubory celé knihy, podle 

nichņ byla tińtěná verze vytvořena). Samozřejmě typografická úprava knihy je na ńpičkové úrovni. 

Připočteme-li játrovkovou flóru Antarktidy (Bednarek-Ochyra et al. 2000), vzhledem k počtu 

druhů játrovek v Antarktidě (27) vydanou v daleko skromnějńì podobě (ve formátu A5 jako 

„paperback―, nikoli „hardcover―), ale celkovou koncepcì zpracovánì s mechovou flórou 

srovnatelnou, je dnes Antarktida jediným kontinentem, který je „pokryt― komplexnìm 

zpracovánìm bryologické vegetace (existuje i flóra lińejnìků, vydaná v r. 2001). I kdyņ několik 

druhů probìraných v recenzované knize patřì rovněņ k nańì bryoflóře nebo bryoflóře severnì 

polokoule, nepředpokládám, ņe by nańi bryologové po této knize – pokud neplánujì pobyt 

v Antarktidě – sáhli (i vzhledem k ceně). Přesto neupozornit na tak obsáhlou a významnou 

publikaci ńpičkové kvality (jak je ostatně obvyklé u publikace spojené se jménem významného 

polského bryologa R. Ochyry) bych povaņoval za neodpustitelný nedostatek tìm spìńe, ņe výzkum 

antarktických ekosystémů má v českých zemìch svou tradici (a na flóru játrovek Antarktidy 

Bryonora v recenzìch neupozornila). 
 

Bednarek-Ochyra H., Váňa J., Ochyra R. & Lewis Smith R. I. (2000): The liverwort flora of Antarctica. – 

Polish Academy of Sciences, Institute of Botany, Cracow. [236 pp.] 

J. Váňa 

 
 

Kolektiv [Kubešová S., Musil Z., Novotný I., Plášek V., Zmrhalová M.] (2009): Mechorosty 

součást naší přírody. – Vydal Český svaz ochránců přírody, Základní organizace Hořepník, 

Prostějov. [84 pp., ISBN978-80-254-6057-3] 

 

Náklad neuveden, publikace je zdarma (pońtovné a balné 60,- Kč), cena neuvedena (neprodejné), 

recenzovaný výtisk je v knihovně autora recenze a zcela jistě i v knihovnách autorů textu. 

 

Publikace, která by měla čtenářům pomoci při seznamovánì se světem mechorostů, je jistě 

zásluņným počinem. Cìlem autorů bylo pomocì textů, barevných fotografiì a v kritických 

přìpadech i perokreseb přiblìņit čtenáři tuto ne vņdy doceňovanou, avńak velmi zajìmavou a 

významnou skupinu rostlin. Obdobných bohatě fotografiemi doplněných publikacì je na 

zahraničnìm trhu dostatek, v české literatuře nalezneme obdobný typ publikace pouze v překladu 

textu publikace P. B. Kremera a H. Mühleho „Lińejnìky, mechorosty a kapraďorosty― (vydalo r. 

1998 nakladatelstvì Ikar). 

V úvodnìch kapitolách autoři seznamujì čtenáře stručně s ņivotnìm cyklem, biologiì a ekologiì, 

klasifikacì, významem mechorostů v přìrodě, jejich ochranou a návody k vyhledávánì, sběru a 

uchovávánì mechorostů. Jednotlivé zastoupené druhy jsou uspořádány podle stanovińť: 

ubikvistické druhy, druhy bazických skal, sutì apod., druhy nebazických skal, sutì apod. (termìn 

„silikátových― skal by byl i v souladu s tradicì vhodnějńì), epixylické druhy, epifytické druhy, 

druhy rańelinińť a slatinińť, druhy pramenińť a terestricky rostoucì druhy (proč ne prostě „pozemnì 

druhy―?). Kaņdý z uvedených biotopů je vhodně představen fotografiemi některých stanovińť 

reprezentujìcìch odpovìdajìcì biotop, následujì popisy jednotlivých druhů s údaji o ohroņenì, 

ekologii a rozńìřenì, barevná fotografie (zřìdka i 2–3 fotografie), v kritických přìpadech doplňujìcì 

pérovka se znaky uvedeného a přìpadně i podobného druhu a větńinou (drobným tiskem) i 

informace o podobných druzìch. Speciálnì část uzavìrá rovněņ fotografiemi a často i konkrétně 

ńipkami doplněný terminologický slovnìček (ńipka poněkud „ulétla― do volného prostoru 

u peristomu), index (v čeńtině je správnějńì termìn „rejstřìk―) vědeckých a českých názvů (správné 

by bylo vědeckých a českých „jmen―) a konečně doporučená a pouņitá literatura (včetně vńech 


