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PREDILUWA.

^pis , který nyní innohowáženémii obecenstwu

podáwám, mel ped wydáním mého Rostlinopisu wse-

obecného na swéllo wyjiti, protože j,esl propravvau

jeho, protože jest jeho základem. Píina že tak pozd
wychází, není má, nébrž jiné okolnosti, které pochodí

zízením tiskáren, nedostatkem latinských písmen pro

jazyk eský sprawených. Písmo k tomu spisu muselo

lepruwa býti lito, což tolik asu pohltilo, že na wydáni

obau spisu w jednom ase ani pomyšlení nebylo. La-

skawé obecenstwo miiže nyní oddati se studium rost-

linopisu wseobecného, k emu owvsem poteba bude

trpliwosti a setrwalosti. Studium to ale usnadnno

bude spisem pedloženým.

Spis ten rozdlen na dwa hlavvní díly. W prwním

jsau popsány wseliké tkaniny rostlinám osoblivvé a au-

stroje z nich sestáwající; též w nm rozdílnost a roz-

linost tch a onch jest wyložena. Po pedchdcích
slawných rozdílnost austrojúw rostlin jewnosnubných

a tajnosnubných w obzwláštních hlawách jest rozwe-

dena
,

protože we- mnohém w elmi se rzní. Pro tauž

píinu i mluvveno o jednodliwých ádech rostlin taj-

nosnubných w obzwláštních hlawách.

Druhý díl obsahuje inoslowí, kteréž jedná o okazech,

jež žiwá rostlina poskytuje, jakož i o píinách, z nichž
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okazy ty wyiiikají. (-lánek o chorobách roslhniiých jest

jako piwí^sek.

Rozsíieiií i'OStlin po zemi zaujímá obzwlástní lánek.

Není zapomenuto na rostlinstwo pedswélowé, je-

hož ostatkowé w rozdílných wrstwách kury zemní jsau

pochowáni.

lánek o saustawech rostlin zavvíi-á spis.

Pidány jsau dwoje registíky. Prwní, esko-lalin-

sko-nmecký, obsahuje wšeliké wýrazy eské s latin-

skými a nmeckými wýznamy, s wymezením jich. Tím

wyhoweno opakowání, jelikož nkolikero austrojii má
stejný twar, kraj, powich, llauštku, rozdlení, složenost,

které rozdíly týmiž názwy se znamenají. Tak se mají

jmenowit austroje rozšíeni listowitého. Pro tu píinu
w lánku, w némž raluweno o rozdílnosti austrojuw,

nejsau wymezeny wýrazy, jimiž ta rozdílnost se po-

znamenávvá ; ty wýrazy
,

jakož i wšecky jiné , snadno

nalézti se dají w registíku, o némž nyní mluwíme.

ísla w tom reg-istíku potahuji se na stránky. Druhý

reg-istik jest latinsko-eský, o jehož užitku není teba

šíiti slowa.

K lepšímu porozuméní celého wýkladu jest pi-

dáno wice 1976 wýkresú na 32 obrazích, jimiž nej-

hlawnéjší rozdílowé austrojnosti rostlinné jsau pedoeny.

Wšeliké wýkresy jsau obzwlášt wyswétleny.

Konen sluši pidati, že spisy Decandollem,

Linkem, BischoFem, Unj^erem, Endlicherem a jinými

wydané byly základem tchto poátkúw, jež obecen-

stwu podáwám. Wýkresy wybrány jsau ze sbírky mno-

hem wtší BischofTem wydané, a nkterými rozmnoženy.

W Praze, dne 30 Ledna 1844.

Spisowoatel*
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U W o D.

Jrlostliny jsa« bytosti žhvé, austrojné, rostaucí, rozmno-
žující se, a wšak ani samowoln nepohybující se ani necítící.

Posledníma powahama rozeznáwají se od žiwocichw, kteréž tedy

jakož i austroje jim náležející mají jméno žiwoišných. INicmén
jsau píípadnosti , kdežto tžko jest rostlinu od žiwoicha roze-

znati, ehož píina zakládá se w nedostatenosti a nedokonalosti

našich smyslw a nastrojím' ku zpytovvání potebných, též i w ne-

auplné známosti takowých bytostí. Rostliny koáním anebo po-
wrchem swé nati ssají swé potrawy, žiwoichowé ale pijímají

je obzwláštním otworem na pedním konci t. na hlaw položeným,
ústy nazwaným. Aniž rostliny nemají spolené rýhy, do níž

potrawy picházejí, a w nížto se promenují, aby dalších postupw
byly schopny. Rostliny koáním svvým tkwjí w zemi, z níž

potrawy pijímají, a tudyž nemohau z místa sebau hnauti. Na-
proti tomu nejmnožší žiwoichowé samowoln se vvymšují;
i nejnižší jsau k zemici nebo jiným hmotám pirostli, pi emž ale

swými audy jako ostatní wyšší mohau samowoln pohybowati

;

protož mezi žiwoichy a rostlinami se kolísají a tudy dostali

názew býiožilcw. Co do prwkw ale rostliny od žiwocichw
se neliší, majíce jako oni kyslík, wodík, uhlík a dusík; ten ale

rozdíl jest patrný, že w rostlinách pewažuje uhlík, we žiwoiších
ale dusík.

Z toho wšeho patrno, že hlawní rozdíl mezi tma bytostma
toliko zakládá se na wyšších austrojích a jejich auadech, t.

na samowolném pohybowání a cítní. W rostlinách též pozoru-
jeme pohybowání, nebo jakby potrawy w koen mohly pijíti,

jakby až k nejwzdálenjším ástkám jejich tla dostati se mohly,
kdyby té powahy nemly? Též austroje k posauwání potraw usta-

nowené musejí míti do sebe powahu, aby na potrawy w sob
obsažené psobily a je dále k místu jejich ustanowení pewá-
dly. Jest to tedy spsob pohybowání a cítní, jenž ale daleko se

liší od toho dwojího austroje a auadu, jimaž žiwoichowé od

rostlin se rozeznáwají. Hlawní znak tch auadw žiwoišných
jest ten, že žiwoichowé je prowádjí s wdomím, kteréhož

1



u rostlin ani památky nenalézáme. Pohybovvání tedy w tele

rostlinném a onen spsob cítní, jejž pro rozdíl utím jmenowati

bu dowoleno, pipodobuje se k ad pohybw a citw, jež i

u žiwoichw pozorujeme, kteréž ale bez wdomí jejich se wy-
konáwají, kteréž i tenkrát swj prchod mají, když auady ži-

woišné a jejich austroje iní a psobí, anobrž když odpoíwají

spaním. Jsau to pohybowáuí, utí a s nima spojené innosti

žaludku a z nho poínajících stew , wšech žláz, šáwy ob-

zwlášní piprawujících , cew a srdce, krew rozvvádjících po

tle, plic, krew a vvzduch promujících. Tyto auady wztahují

se na zachowání živvota jednotníkowa, a tudy slowau žiwohií,

kteréž tedy žiwoichm a rostlinám jsau spolený. Z toho pa-

trno, že rostlina na nižším stupni dokonalosti žije. Trefn tedy

pipodobowali rostlinu ku spícímu žiwoichu.

Jinau adu auadw a austrojvv rostlinných dlají ty,

které slauží k rozmnožovvání. W ní záleží starost pírody, aby

pokolení rostlinná newyhynula, protože jednoíníkowé rostlinní

jsau pomíjitedlní. I w tom rostliny se žiwoichy se srownáwají.

Nauka o rostlinách jest díl pírodnictwí a slowe rosfli-

nicfwí (Jiotaiúca, Phytologia}. Jelikož rostliny co takowé bez

ohledu na jiné pedmty i s ohledem na ostatní rostliny a na

jiné pedmty se powažowati mohau , rozdluje se rostli-

nictwí na dwa díly. W prwním dílu powažují se rostliny

co jednotníky samostatné. Protože rostliny mají tlesnost a innos!,

protož náleží je w tom dvvojím ohledu powažowati , tudyž

rozdluje se rostlinictwí na dwé, na téloslowi a inoslowí.

Tloslowí obírá se s popisowáním tla rostlinného a jeho

ástí. A protože mají jako žiwoichowé díly wnšné ili audy

a wnitní ili útroby, rozpadá se tloslowí w midoslowi (^org^a-

nolog-ia}, zanášející se s audy, a na útroboslowí wykládající

wlastnosti útrob rostlinných, který díl také pyfwa rostlinná (Phy-
totomia) siowe. Útroby ale niají swau wlastní budowu ili

austrojnost, takže útroboslowí rozdluje se na útrobopis ili

útroboslowí wlastn a na tkanslowi (^llistolog-ia).

W tchto odnohách rostlinictwí uwažují se audy a útroby

rostlinné o sob
;

pakli ale wšech tch wlastnosti pro wšakau
rostlinu a tudy také pro wšecky w jistém a pirozeném poádku
se wyloží, powstane z toho onen díl rostlinictwí, jenž se rost-

linopisem (phytog-raphia) nazýwá. W tom posledním dílu ob-

zwlášt audy rostlinné se popisují. K tomu cíli jest poteba

názwú ili wýrazw, jimiž rozdílné twary a wýjewy rostlinné

se poznamenáwají. Obsah názw náležit spoádaných slowe ná-

zicosíowi (terminologia, g^lossologia.")

Do toho dílu náleží i slmienstwi rostlin cheminé, w nmž



se jedná o pnvcích wzdálenych a blízkých, tlo rostlinné skláda-

jících. Ta ástka slovve prwkoslowí.

inoslotcí vvykládá auady rostlinné. Pakli ale okazují se

zmny
,

jež jednotliwé audy ili austroje, jež celá rostlina zr-
stem trpí , mže se ta odnoha %rústoslo\cim {[morphologia)

jmenovvati.

W druhém hlawním dílu rostlinictwí powažují se rostliny

w ohledu na jiné rostliny, aby podobnost w nkterých audech

anebo \ve wžeiikých se našla, aby podlé té podobnosti spoádati

se mohly. Tento díl slowe saustawoslowí (^systematica}. W prwní

asti jeho wykládají se prawidla, podlé nichž rostliny se mají

spoádati, abychom o weškerém rostlinstwu nabyli náležité widy,

abychom rozlinost jeho tvvarw \v pojem jednoty mohli spojiti.

W druhé asti uwádjí se wšeliké saustawy, jež rostliníci wy-
našli; též se tam pronáší posudek, pokud saustavva jejich do-

spla vvyteného cíle.

Tetí hlawní díl, ili obytoslowí, powažuje rostliny \v ohledu

na jejích matku zem, t. ^vykládá jejich obydlí a rozšíení po

zemi, a auinky rozdílných powah zem na n.
Poslední hlawní díl obsahuje promny celého rostlinstwa,

co jednota pow ažowaného w bhu as , kteréž promny jinae-

ním se kry zemní pwod mly.



DII. PRiriíi.

TLOSLOWÍ.

VV tom dílu podlé následujícího poádku náš wýklad

pednášeti budeme, W prwní asti jednati budeme o tkanslowi,

w druhé o útroboslowí, w tetí o prwkoslowi, a we twrté

o audoslowi, do nhož i názwoslowi wetkáme.

AS PRWNÍ.
TKANSLOWÍ.

Okem pauhým, Ješt lépe ozbrojeným, t. j. pomocí drobno-

hledu, widíme, že tlo rostlinné jakož i žiwoišné sestáwá ze

astíc, ježto wíce nebo mén patrné, tížeji nebo snadnji dají se od

sebe oddliti, a dohromadjr spojeny jsauce skládají tlo rostlinné.

astíce tj^to jsau dwojího spsobu
;
jeden jich klade meze wšemu

dalšímu rozeznáwání nástroji optickými ; druhý jejich spsob
z tchto posawád nerozdlitelných astíc se skládá. Prwní
astíce slowau prwotnt, druhé ale druhotní, a ob základní.

astíce prwotni ili sklípky.

Základ wšech austrojw rostlinných jest sklípek, cela

([celulla}, t. tílko kulowaté, bublinowité, duté, stejnorodau blanau

obklíené. Též i austroje žiwoišné mají za základ sklípky,

které, co znamenito, rostlinným se náramn podobají, netoliko co

do powah wnšných anobrž co do jejich rozwíjení se. Dohro-
mady spojené sklípky dlají sklípkafinu (iextns celuUosus}. Sklípky

ili cely asem nezstáwají stejné
,

promimjí se tedy a to

znamenit 1^ co do twaru, íá} co do austrojnosti , 3} co do

ipojení, a 4) co do obsahu.

1} Pwodní twar sklípkw ili cel jest kulowat. Prwní
a nejmenší promnau stáwají se zakulatlými (wýk. 1}
a ellipsowifými (yvýk. 2') , které dohromady se spojíce pro

twar toliko na nkterých místech sebe dotýkají se (wýk. 1,2);
protož slowau nedotýkawé a, dlají we spojení sklípkatinu, celními



též nedotýkawau (merenchyma). Jestli ale sklípky ili cely we
sklípkatin jsau spojeny, takže blána jejich smstnáním nabyla

jistého množstwí rovvných ploch, jimiž se dotýkají, slowau dotý-

kawé a zklípkatina dofýkawá (paienchyma, wyk. 9). Sklípky

tak shranatlé mívvají twar kostkovvitý nebo dwanáctistnowý
(^wýk. 11}, takže sklípkaina koskatá a dicanáctistétiafá (yvýk.

40}. To dotýkání ale není dokonalo
,

protože hrany sklípkw
nejsau ostré, nobrž žoblené, ímž pochodí, že mezi hranami zbý-

wají prchody ili rýhy (^wýk. 1 1 , 40}.
Sklípky zakulatlé, ellipsovvité a zhranatlé mají skoro

stejné prmry. Jsau ale jiné jich odchylky, jichž jeden prmr,
a to bu w déli bu we šííi ostatní piewyšuje. Sklípky mající

delší prmr w déli nebo hlaubi slowau prodlmižené ^wýk. 6. 7.

17, a}; jejichž prmr w šíi jest znamenitjší, nazýwají se

z.pelšfUé (yvýk. 4}.

Sklípky prodlaužené, nesmstnané, a tudy wespolek se ne-

tlaící jsau wálcoicité Qwýk. 5}, nebo homoloicité (yvýk. 3,

b, b} , kdežto na powrch wycházejí. Jsauce ale stsnány a

tlaíce se, nabýwají hranatosti a slowau hranaté (^wýk. 17, a}.

Sklípky prodlaužené koní se tup a jsau jakoby uaté
(wýk. 6}, bu wycházejí w ostí (^wýk. 7, 17, a}. Spojili se

8 jinými nad sebau, jsau jakoby rozdleny byly bránicemi rowno-
wážnými nebo úkosnými. Pechody z jednoho spvisobu do dru-

hého jsau zponenáhlé, takže nelze jistých mezí wykázati.

Sklípky ili cely zpleštilé (^wýk. 4} jsau prmru w šíi

roztaženého
,
protož šíka jejich jest znamenitjší. Jestli pi té

promn jewí se stejnost, nazýwají se sklípky deskoicité (yvýk.

4}, a jsau spojeny, jako cihly nebo štuky kamenné we zdi.

Wšecky posawád popsané sklípky dají se co do twaru

pirownati k njakým tlm prawidelným , takže nabyly jména
prawidlných. Jsau ale, jenž twar mají neprawidlný, jejichž

prmry w rozdílném smru se prodlužují, a protož nazýwají se

neprmeidlnými (y\ýk. 13}, kteréžto píjmí i sklípkatina z nich

složená dostala.

Sklípky deskowité ješt wíce od pwodního swého twaru

se odchylují, na))ýwajíce na swých stnách prohnutin wtších
menších (^wýk. 57}. Sem náležejí sklípky hwézdowité (yvýk.

13}, dlající sklípkaflnu hwzdnatau (yvýk. 12}, jejichž stny
jsau dost prawideln na dél hlubokými brázdami opateny, tak-

že sklípky na prezu rownowážném okazují Avýkres hwzdy.
Sklípky prodlaužené stáwagj se neprawidlnými rozwt-

Mujíce se. Tako\A é i býwají neprawidln spojeny a dlají sklip-

kutimi smatenau (wýk. 33}.
3. Zmny sklípkw ili cel co do austrojnosti wztahují

Ke na blánu je skládající. Pwodn wyskytuje se petenkau, pro-



zraitau, bezbarwau, stejnorodau, na níž sebe lepší drobnohledy

neokazují ani teek, ani árek. Prawd ale podobno, že sestáwá

z atomw na záwit spoádaných. W nkterých rostlinách i bar-

wena jest
,
jako we mnohých kapraowitých , we dew, deni

a ke mnohých stromw, meších, játrowkách, chaluhách a j.

hnd, nkdjí' w rašelinníka erwen, w nkterých wstawaowi-
tých obratníkowých pomaranow, w cykasowitých zelen atd.

;

to ale není jisto, zdali ta barwa pwodn jí náleží.

Sklípky nemohau hned na zaátku míti swau welikost,

tedy náleží jim rsti. To zweliowání ale nedje se nasazowá-
ním na powrch, nobrž jako též u žiwoichw wnikáním nowv^ch

stejnorodých atomw mezi již stáwající. Zrstem tedy welikost

sklípku se zmáhá, aniž wšak tlauštka blány jeho se mní
znamenit.

To ale není jediná promna. Na stny blan u wnit nasazuje

se bu jediná wrstwa, bu jich wíce neb mén, jimiž tedy du-

tina nkdy docela se wyplní. Nejastji naplují se sklípky

prodlaužené, ídko dotýkawé. Sklípky prodlaužené sklípkami

naplnné jsau wlákna deumi. Sklípky dotýkawé sklípkami

naplnné nazýwají se tlustoblané. Z takowých sklípkw se-

stáwají kaménky we hruškách šáwnatých zimních a w ke
mnohých stromw; w nich možná silným zwtšením a dobrým
oswícením mnohonásobné wrstwy a sklípky, je skládající, roze-
znati. Sklípky we sklípku obsažené mohau se nazýwati dru-
hotní, aby se rozeznáwaly od prwofnich, je obsahujících. Tak-
též blána onch slowe druhotní a tchto prwotní. Blány dru-
hotní slauenstwím cheminým liší se od prwotních jako škrob
složených.

Sklípky druhotní pijímají do sebe weliké množstwí ky-
sliníkw kowowých, jako jsau wápniitý, hlininý, hoitý, že-
lezitý,g-erminatý, též i kyselinu kemíkowau. Tím sražowá-
ním sklípky se rozšiujíce nabýwají twaru prwotnímu docela ne-
podobného. Sraženiny tyto obyejn wšecky stejn se nasa-
zují, akoli býwají následkem zkehnutí a smrštní wýstedn
rozsedalé w díly jehlatcowité (wýk. 14, 15}. Rozsedliny ty

sahají až na blánu, ímž, patili se na ni zpedu, wyhlíží, jakoby
byla tekowána, nebo okrauhlými drami prowrtána ; tomu ale

není tak; blána zstáwá celá a jest na místech, na nž sraže-
niny se nasadily, neprozraitá , na ostatních ale, sraženiny pro-
stých, swtlo propauští Qwýk. 15, 18.}. Takowé slowau
sklípky tekowané.

Jsauli takowé teky ili místa sraženin prostá ho,^né a
weliké, takže skoro sebe se dotýkají, wyhlíží blána skipkowá
jako sí. Protož sklípky takowé slowau siowité (wýk. 19.).



Tíetí spHob sklípkw sražeiiinanii proinnných jsau prán-

/lowané {yvýk. 20.}. Místa pioziaitá j.-sau prauhowitá, row-

nobžná, wíce neb mén piblížená, jelikož sraženiny na spsob
wlákna na záwit zatoeného jsau odsazeny.

Znamenitou sklípkw sraženinami naplnných jest to, že místa

na blán sraženiu prostá, bu jsau teky, bu oka, bu prauhy,

wždycky sebe se dotýkají, když sklípky takowé jsau we sklípka-

tinu spojeny, a že též sklípky prwotní blánau jsau oddleny.

To umožuje, že štawy mohau blány pronikati a tudy z je-

dnoho sklípku do druhého picházeti.

Blána sklípkowá má do sebe wlastnost , že wodu siln

pohlcuje a tím se rozprostrauje, že i ji pauští a se smršuje,

že ale ji, byby byla sebe sušší, aupln nepozbýwá. Tau wlastností

rostliny pi dlauhém suchu mohau obstáti. Mnohem wtší uži-

tek ale z ní pochodící jest ten, že kapaniny we sklípcích obsa-

žené mohau z jednoho do druhého wnikati, akoli w blán je-

jich není nikdež dr patrných. To pecházení netoliko spsobeno
zákonem fysickým, nobrž i žiwotním inním rostliny žiwé.

Sklípky, jak eeno, býwají hmotau njakau naplnny, která

je dležitá pro jejich bytí a zrst. Hmota ta ale není wždycky
stejná, mníc se rozdílnými stupni dospívvání, a asto jewí au-

žasnau rozmanitost w nejmenší prostoe.

INejhlawnjší a nikdy nechybící hmota we sklípcích jest

šúwa, nazwaná sklípkowá. Jest to kapanina obyejn co woda
istá, wíce neb mén hustá, obsahující rozmanité prwky roz-

puštné, z níž za zrstu poade slaueniny nerozpuštné se

wyluHJí, kteréž bu srážejí se co wrstwy sklípkw druhotních

na stny sklípkowé prwotní, bu woln we šáw plowau.

Prwky rostlinné, žiwotem rostlin udlané a pipravvené, a
we sklípcích obsažené, rozdlují se na obojetné, kyseliny, zá-

sady, oleje, pryskyice, silice a j., o nichžto w oddílu prwko-
slowí nadepsaném jednati budeme.

Krom tch žiwotem pistrojených hmot we sklípcích na-

lézáme ješt rozdílné prwky nerostní, slauené s prwky rostlin-

nými w soli. Takowé jsau solík, chaluzík, wtožík, síra, kostík,

kemík, draslík, sodík, w ápník, hoík , hliník, jermík, železo,

m. 1'rvvní troje býwají slaueny co takowé s jinými wypo-
ítanými |)rwky nerostiM'mi. Síra nejobyejnji jakož i kostík

jsau s kyslíkem slaueny w kyseliny, nasycené jinými zásadami.

Ostatní wšecky, též s kyslíkem slauené, nasycují kyseliny hned

nerostní, hned rostlinné. Wšecky pochodí z wenku, nejsauce

zplodinami rostlin. Též nejsauli tkawé (pro sebe nebo w po-

lauein') zbýwají w popeli ze spálené rostliny. Zásady nerostní

(^kysliník drasliitý, sodiitý, wápniitý} bywše slaueny s
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rozlinými kyselinami rostlinnými spálením nabýwají kyseliny

uhlinaté, ježto shoením kyselin rostlinných se zplozuje.

Tyto soli, (alespo nkteré} majíce welikau snahu se hla-

titi, dlají to, jak míle jich tolik rozpuštno, což i wypaením
státi se mže, že již není pekážky, aby w hlati skehly. Tyto
hlati bu okornacují wnitní stny sklípkw, bud jsau w nich

vvolny, a to hned ojedinlé, hned u menším anebo wtším množ-
stwí. Welmi jsau obecný, a snad nescházejí ani w jediné rostli-

n ; nkdy jsau hojny , naplujíce celé ady sklípkw. Hlati

sklípkowé jsau pemalé (^nejwejš 0.15 árky dlauhé} a jsau

jehloícité (\xýk. 23}, we swazky spojené, deskowifé, hraiio-

lowifé bu Jefdafoícifé, ojedinlé nebo w kupky nahrnuté. Hlati

Jakékoli wbec nalézají se we sklípcích, a sestáwají obyejn
z kostanu, šowanu, síranu a uhlanu wápniitého a tžce se

rozpauštjí. Wyjimku dlají nkteré rostliny asowité, že hlati

uhlanu wápnitého také krom sklípkw anobrž i we hmot me-
zisklípené se nacházejí. Akoli prwky hlati tchto alespo
nejwtším dílem pochodí z pdy, akoliw i jejich muožstwo zá-
leží na pd; wždycky jest patrno , že záwisají na síle zpo-
dobowám' potraw , tedy na bujnosti zrstu , a protož nelze

íci, že hlati jsau pípadenými.
Mimo naduwedené hmoty we sklípcích obsažené jsau w nich

ješt twrdé a mkké, hned beztwaré, hned utwaené, kteréžto

jsau dležitý, tak jako šáwa sklípkowá a hmoty w ní rozpu-
štné. K tm náleží: i') jádro sklípkowé, 4?} škrob a 3} zele-

nina lisím, kteréž též pochodí ze šáwy sklípkowé.

i. Jádro sklípkowé jest brylka wíce neb mén sklípek wypl-
ující, kuloAvatánebo okowitá, klowatino-zrnatá, obsahující w sob
kuliky nebo babluniky (yvýk. 26, a}. Weiikost jádra jest mezi
0.0220'" a 0.0009"'. Málokdy chybí we sklípcích mladých, pak ale

díwe neb pozdji mizí. Ani jeho powahy, ani ustanowení po tu

dobu neznáme. Twar jeho zdá se záwisati na twaru sklípko-

wém. Barwy jest wbec žlutawé, nkdy ale skoro co stíbro bílé,

a býwá prozrano, takže se rozeznati nemže. Nkdy jest mkko,
tak že wodau se rozplizuje, jindá nedá se snadn rozmá-
knauti. Na nm rozeznati jest jadérko, kuliku dutau , tlusto-

stnnau, nkdy co kraužek se wyskytující, a zástedn w zrnaté

podstat jádra, blízko jeho powrchu umístnau. Nkdy toho ja-
dérka není, anebo okazuje se co skwrna malá tmawá u pro-
sted. Býwají dw takow á jadérka, ano i ti a tyry av jediném
jádru sklípkow ém. Jejich weiikost je rozmanitá, hned zwící polo-
winého prmru jádrowého, hned jako teka. Jádro bu samo
we sklípku se nachází, bu we spolenosti jiných zplodin pew-
ných. W krátkých sklípcích býwá obyejn jediné, w prodlau-

žených ale mnohé, dlající brylky neprawídlné, sliznaté, šestá-



wajíí L kuliek slizí zavvinutych. Jádro we sklípku leží buwoln,
bu na stene nkde jest pipewneno, a dá se oddliti nejmen-

ším stlaein'm.

2. Škrob pedstawuje též kuliky drobné 0.0820'"

—

0.0009'" w i)rmru dlauhé, jimiž nkdy celý sklípek býwá
naplnn. Slaucenstwím cheminým \v niem neliší se od blány

skiípkovvé prwotní. Ten prwek nachází se \v bílku semeno-

wém, dlohách klowých , deni kmenowém , vve hlízách a pu-

penech, w nichž slauží potravvau k dalšímu zrstu. Zrna

škrohowá (wýk. 21} sestávvají z jádra wíce neb mén pevvného,

na nž zponenáhla se nasazují wrstwy saustíedné pewnjší,

ježto nkdy dají se laupati. Jestli wnšní pííkrow zrna škro-

bowého se rozpuí, wnitek u wod studené se rozpustí (^41.3

celého zrna}. Jádro a wrstwy je obkliující w cheminém
ohledu neliší se. Škrob wbec se wyluuje ze šáwy sklípkowé,

nepochybn promnním slizi a cukru, we spsob nejdrobnjších

zrneek, která dííwe spojena bywše w brylky pak se oddlují.

VV nkterých píípadnostech zdá se, že powstáwá promn-
ním jádra sklípkov^ ého a zeleniny listowé.

Škrobu welmi podobá se omanowina (^Inulhium^, ježto

we sklípcích rostlin nkterých také we spsob kuliek píe-

drobných kulowatých a prozraitých se nachází. Liší se od

škrobu, že chaluzíkem nezmodrá, nobrž že zelenaw zežlutne.

Nkdy ale smíchána jest se škrobem, a tenkrát chaluzíkem

zezelená.

3. Zelenina listowá, listní (^Chlorophyllum} jest hmota

pryskyicowitá nebo woskowitá, stejnorodá, bezetwará, zelená,

ježto obzwlášt se zplozuje na powrchu rostlinném, auinkni
swtla wysazeném, a od jiných prwkw we sklípcích se liší

welikým množstwím uhlíka. Od toho prwku pochodí barwa
zelená rostlin , a nachází se we sklípcích hned co brylky

beztvvaré, hned co kuliky, hned pokrýuá co jíní zrna škro-

howá ; obyejn ale dlá kuliky, sáwowými zwané, jenž u wt-
ším anebo menším množstwí woln plowau, anebo, když kapa-

nina se wypaí, na stny sklípkowé se srážejí, a je docela

píikrýwají, jak to w listech obzwlášt se pozoruje. Že swtlo,

alespo w nejmnožších pípadcích, k zelenosti toho prwku pi-

spíwá, widíme na rostlinách, kterých zelené díly blednau a b-
lají, jestli na n swtlo nemže psobiti. Indych zdá se býti

obzwláštru' promna zeleniny listowé. Žlutina Ustoicá (^Xan-

thophyllum} udlující listm w jeseni žlutau barwu, nepochybn
jest zelenina listowá ])romnná. Jest hmota píímastná , lihem

nesnadn se rozpauštjící.

Žlutina kwétowá (^Anthoxanthin) též podobá se zelenin

listowé, pryskyicowitá, mkká , Jepkawá, sklípky plátkowé
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napluje anebo kuliky, we šáw sklípkowé se nalézající, žlutí.

Domníwají se, že i modina a erwenina kwtowá do též íady

náležejí, jsauce promnami bu zeleniny listowé, bu žlutiny

kwtowé. To potwrzuje se snad tím, že wšecky plátky prwo-
poáten jsau zeleny a že teprwa pozdji barwy píslušné do-

stáwají. Jiný dkaz té promny jest ten , že nkteré kwty
swé barwy w rozdílných dobách kwtení promují , a že

též rostliny w jistých okolnostech mají kwt rozwitý bílý,

w jiných žlutý, erwený nebo modrý, n. p. bazatuta.

Obsah sklípkw wbec n-epohybuje se, alespo pohybo-

wání jeho nepatrno. Kapaly ale asto siln sebau hýbá. Jeli-

kož ástky pewné, jako kuliky šáwowé zelené , jádro sklíp-

kowé a wbec wšecky pewné hmoty nejsau nikde na stn
pipewnny, musejí s kapaninau spolu se hýbati. Pohybowání
štawy sloAve její prmidni. Akoli to hýbání toliko nkteré

rostliny patrn okazují, hlawn wodní, jako parožnatec, wod-
anka, ízan, zakrutilka a j., též chlupy rostlin zemních: nic-

mén domníwají se, že ten auad wšem rostlinám pináleží, a

že se nerozeznáwá pro auplnau bezbarewnost kapaniny, pro

chybni wšech jiewných ástek a pro náramnau zponenáhlost.

Praudní to každý sklípek sám pro sebe odbýwá, a jest

bu prawidlno, bu wíce mén neprawidlno ili promnno. Prwní
zase jednoduše kraužiwé nebo krautiwé, í. w áe skraucené

jdaucí a nawracující se. Praudní nejjednodušší (wýk. 5á7.^

zakládá se w toení šáwy podlé jedné stny sklípkowé wzh-
ru, w rychlém ohnutí se u konce hoeního, we wrácení se podlé

stny proíiwné, a w náhlém ohnutí se u konce doleního. Stny
sklípkowé nemají jiného auinku , nežli že wykazují meze
praudní.

Mnohem znamenitjší jest praudní neprawidlné (^wýk.

36.3 Kapanina sklípkowá rozdluje se na nkolik oddlených
pramenw, w rozdílný smr rozwtwených, opt se nawracu-
jících a patrných slizí shustlau zrnowitau. Tyto prameny asto
mní swj smr; zdá se ale, že nejastji wycházejí od jádra

sklípkowého a k nmu opt se nawracují. Praudní to w roz-

dílných rostlinách jest na spsob bu wodometu , bu eky
mnohoramenné.

Praudní to pozoruje se toliko we sklípcích bujného žiwo-
bytí; we pesplých není ho widti. Wždycky ale teplo je uspš-
uje, chlad uzponenáhluje. Píina toho praudní není známa.
To ale zdá se býti jisto, že se zakládá spíše we wlastním

žiwotu šáwy, i w innosti blány sklípkowé. Ani jádro sklíp-

kowé nezdá se nn'ti welikého auinku na n, protože praudní
se mní, když jádro z místa se nehne, anobrž i ono samo prau-

dní býwá zanášeno. Praudní ani netrpí pekážky wrstwami
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sklípkw druhotních. Konen ani jeho auinek není wyzpyto-

wán. To praudní sluší dobe rozeznáwati od Avzstupowání

mízy a pohybowání soku w cewách.

Takowých wlastností jest sklípek ili cela \v nejwtší

dosplosti anebo za as dospíwání. Nyní ale náleží mluwiti

o povvstáwání sklípkw. To jest mnohonásobné, hlawn ale

bu pricotni bu druhotní, jelikož sklípek sám od sebe nebo

již stáwajícím se dlá.

Dlání se sklípkw prwotní náleží rozumti , že k nmu
není teba již stáwajících sklípkw , nobrž hmoty ili látky

rostlinné utwoiitelné stejnorodé slizowité, ježto nkterých rostlin

dlá hlawní ástku, w jiných ale a to w nejwtším díle welmi

skrownau a takoíka spojidlo wšech ástic prwotních. Protože

se nachází mezi sklípky, dostala jméno hmoty mezisfclípen
(y\ýk. 13, a, a, a). Rozeznáwá se tím, že lakotn pohl-

cuje wodu, a že od blány sklípkowé slauenstwím se nero-

zeznáwá.

Ze hmoty mezisklípené powstáwají nowé sklípky, které

mezi již stáwající se tísní a tak objem zwíšují. Ten spsob
powstáwání sklípkw nejjednodušší slowe mezemi (^evolutio

cellularum interutricularis) a naskytuje se obzwlášt u nižších

rostlin, lišejníkw, fasowitých a j., po ídku u dokonalejších.

Sklípky tak powstalé na poátku nemají stn wlastních
,

jichž

zponenáhla nabýwají ztužením hmoty mezisklípené, ježto ale

wn ješt není oddlena od hmoty jí poátek dawší (]wýk. 38.)

Dlání se sklípkw druhotní jest mnohem obyejnjší. We
sklípcích totiž dokonalých dlají se nowé, a to dwojím spso-
bem. Prwním spsobem ili prowalením dlají se we sklípcích

nowé, kteréž staré zweliují a zponenáhla jejich stnu wyste-
bawše, jakoby se prowalují. Skhpky, w nichž nowé se dlají,

slowau matené. Ten spsob nalézáme pi dlání se wýtrusu

a pelu, tedy takowých sklípkw, jenž mají býti wyproštny, a

samostatné žiwobytí ponauti.

Druhý spsob dlání se sklípkw druhotního jest roz.d-

iením, když totiž we sklípcích dokonalých powstáwají píky,
ježto dutinu na nkolik dílw pehražují, a k udlání se toli-

kera nowých sklípkw píležitost dáwají. W tchto nowých
sklípcích podobným spsobem mohau ješt jiné a t. d. pwod
wzíli (^wýk. 29.). Tímto spsobem wšeliký píbywek rostlin-

ného tla se wykonáwá, k emu neslauží jádra sklípkowá, no-

brž opt hmota mezisklípené we wšem podobná, slizká a

zniatá, tím ale rozdílná, že se nalézá we sklípcích samých a

tedy ne krom jich. Z toho dále pochodí, že ta hmota jest

/.plodiuau sklípkw samých, dosplosti došlých.



12

( astíce druhotní ili cewy.

Cewy rostlinné jsau troje; 1} záwitky, 8} mlénice a 3)
sonice.

1.3 Záwifky (yasa spiralia^ jsau sklípky kolmo nad sebau

postawené, wálcowité, z mládí, pozdji toliko asem , k wedení
surowé potrawy iistanoweué. Jméno swé dostaly podlé stn,
kterýchžto wrstwy z druhotních sklípkw složené (na str. 6} mají

podobu niti nebo tkaniky na záwit stoené. Ze nejsau nic

jiného nežli sklípky, projewují jsauce w menší nebo wtší od-

lehlosti skrené, lenaté, a majíce u wnit památky píek.
Blána sklípkowá prwotní jest s tau nití srostlá, tak že jí nelze

rozeznati, a i trhá se pro tenkost její snadn, když nit se roz-

táhne. Záwitek jest nkolikero : a} jednoduché b} kruhaté c)

siowifé ) schodowaté, e) upkafé, f) rúžencowité.
Záwltky jednoduché jsau hlawním twarem, jehož ostatní

jsau toliko promny. Wrstwa druhotních sklípkw má w nich

podobu niti neb uzaunké tkaniky na spsob wintu šraubowého
hustji nebo ideji, a obyejn od prawice k lewice stoené
(wýk. 30, a, b}. Ni ili tkanika zawitá patrn ses<áwá ze

dwau wrstew, jichž jedna neposteden leží na prwotní blán
cewowé, a tudy za sraženinu prwotní se musí míti; druhá ale

korowau nazwaná, odíwá wnitní stranu tkaniky a jest po-
zdji sražena. Ni ili tkanika bu jest jednoduchá (wýk. 30,
a, b^, anebo složena z nkolika rownobžn nad sebau polo-

žených stejn zawitých wíce neb mén srostlých (wýk. 31,33, e,

c, e}. Kiti ili tkaniky bu jsau prosté, takže se dají roz-

táhnauti , bu srostlé, takže takowému roztažení odporují.

Prwní slowau rozwinntedlné , druhé nerozicmufedlné , který

rozdíl ale není podstatný.

Záwifky kruhaté jsau k jednoduchým nejpodobnjší, a tím

se rozeznáwají, že niti ili tkaniky podobným spsobem po-
Mstalé jsau sraženy w kraužky nad sebau rozpoložené. Protože

ale ty kraužky býwají nití spojeny, protože mezi nimi i záwitky,

jakožto jejich pokraowání se nacházejí, jest jisto, že toliko jsau

promna jednoduchých (wýk. 30, a).

Totéž platí o síowitých záwitkách. Záwitky jednoduché
sestáwají jak eeno nkdy z nití, jež tu i onde býwají pí-
nými nitkami srostlé; jestli takowé píné nitky jsau hojnjší
a wynikajíli ze zawitých we skrowných odlehlostech , dáwají

sraženin nástnné podobu sít, jíž zawitost wíce neb mén mizí

(wýk. 34.)
Záwitky schodowité liší se od síowitých tím , že oka

vvelmi tsná wyhlížejí jako teky, okresky nebo árky; na tch
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místech chybí sražeiiiiia , protož tii wyskytuje se prwotní

blána sklípkovvá, kteráž jsauc dokonale prozraná psobí, že

cevvy wyskytují se jakoby zdérawné (_uÝk. 33}.

Jestli wrstwa sklípkuw druhotních ješt vvtší tlaušky

nabude, mní se oka w skutené rýhy. Místa takowá i prom-
ují se co do spojení se sausedními cewami , které plynem \vy-

mšeným po ástce se perušilo , naež ztenená místa vyhlí-

žejí jako iiphy, obklíené kruhem wíce mén patrným (^^^ýk.

38 , 39). Takowé cewy slovvau upkaté (yasa areolata},

Cvvýk. 36}.

Rozpoložení árek cew schodowitých a upek cew upka-
tých býwá asto w potažení k jakosti a poloze sausedních au-

strojw. Cewy upkaté býwají asto znamenitým spsobem
smíchány ze záwitk jednoduchých a upkatých, když mezi \vi-

nutími obšírnými nití pozdji se srážejí ješt wrstAvy druhotní

na spsob upkatých.

ZáwHky Túžencowifé (\asa moniliformia) jsau konen
cewy krátkolené, síowité nebo upkaté, které powstaly nedo-

konalým zrstem w déli (]wýk. 37}.

Tyto nadpopsané spsoby záwitek jsau sice, jak eeno,
toliko promny jednoho rázu; to ale znamenito , že jeden

w druhý za zrstu nepromuje se , nobrž že hned na poátku
mají swj twar, kterýž i napotom zachowají. Prwopoátek ale

tch rozdílw jest wšude stejný; w nm nalézá se jako we
sklípku sliz a jádro sklípkowé, a powstáwá též rozdlowáním.
Mladistwé záwitky jsau toliko seadní prawidelné sklípkuw

w áru, jejichž branicky brzo se stráwí bu docela, bu na
zbytky síowité, naež wrstwy druhotních sklípkuw se srážejí

na stny. Pokud toto srážení má prchod, dotud záwitky
pudí šáwu

,
jak mile ale srážení wrstew sklípkuw druhotních

jest dokoneno, nebo alespo jistého stupn dosplo, zdá se,

že jenom obsahují wodní páru a plyn, a že toliko asem pijí-

mají na sebe wésti šáwy. Tak tedy jsauce w té dob austroji

pomocnými pispíwají k bujnjšímu zrstu. Konen znamenati,

že záwitky nenacházejí se we wšech rostlinách; jimi opatené
slowau ceicna/ými, ostatní jich zbawené bexcewými.

2} Druhý hlawní rod cew jsau mlénice ([vasa laticis}.

Jsau to rýhy jednoduché nebo rozwtwené, ze sklípkuw nad
sebau postawených složené a.wedaucí hmotu zpodobnnau (^mléko}.

Bránice jednotliwých sklípkuw jsau dokonale stráweny. Stny
díwe peautlé pak tlustuau, akoli w nich nelze rozeznati sra-

ženin na spsob wrstew anebo nití zawitých. Swtlo jejich

wždycky jest mnohem menší nežli záwitek (^wýk. 35}. Dále
jsau w celé rostlin rozšíeny, a jsau rozdleny w mnohoná-
sobné wtwe do sebe weházející.
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Mléko , kteréž w nich se pohybuje
,

je.st kapanlna kalná,

rznobarwá a riaplnéná wtším anebo menším množstwím tílek

obyejn kulowatých, kuliek mlékowých, od nichž i barwa její

pochodí (wýk. 35, a}. Mléko jest míchanina rozdílných hmot,

jichž nejhlawnjší jsau klowatiiia, pryskyice, wosk, kauuk,
bílkowina , cukr, anobrž i škrob a soli, též jiné ješt idší.

Tyto prwky mní se podlé dílw též rostliny, podlé dob roních

a zrstowých. Barwa její jest bílá, žlutá, ideji erwená,
asto zelenaw hndá nebo zelená, astji slab barwená nebo

bezbarwá, takže snadn se pehlíží. Rostliny mléka bílého nebo

barewného slowau mléénafé.

Mléko we swých cewách poád se pohybuje. Wystupuje

w hlawních cewách rownobžn s obwodern kmen bžících

od koena až do listw, krauží se tu w nesíslných wtwích, a na-

wracuje se zase do hlawních, aby pišla opt do koena, kdežto

prošedši mnohonásobné rozwtwení do nadzemních wzhru se

žene. To toení mléka slowe jeho kranžením (^cyclosis.}

Akoli mlénice zdají se býti welmi dležitý ano i k ži-

wotu rostlin newyhnutedln potebný, nicmén nebyly nalezeny

we wšech rostlinách. Twrditi wšak mžeme, že nižádné rost-

lin cewnaté nescházejí, že ale pro swau tenkost a pro mléko

prozrané a bezbarwé zraku našeho unikají. Též mžeme za

jisto položiti , že kraužení mléka pochodí mocí žiwotní rostlin

a nikoli wlaskowitostí cew ani wnšnými auinky, u p. teplem,

akoli je mohau uspíšiti neb uzponenáhliti. K emu ale slauží,

to není dosawad wyzpytowáno.

3) Sotiice (yasa propria} podobají se mlénicím a sestáwají

ze sklípkw wíce nebo mén prodlaužených , nad sebau umíst-

ných , wždycky zaAvených, wždycky tenkostnnými zstáwa-
jícíeh, a se nerozwtwujících. Kapanina w nich jest kalná,

(wýk. 41>

C A S T DRUHA.
PRWKOSLOWI.

Wšeliké ástice rostlinné, bu prwotní bu druhotní, jakož

i hmoty pewné a kapalné w nich obsažené, dají se prostedky

cheminými rozlauiti. Hmoty tím rozlauením wybawené slo-

wau prwky (^chemische Bestandtheile), které jsau dwojího sp-
sobu. Jeden spsob neposteden rostlinné tlo skládá, anebo

w dutinách jeho se nachází. Prwkjr toho spsobu slowau bližší,

jako jest dewowina , škrob , cukr , klowatina , kyseliny

rozmanité, zásadj' rostlinné rozdílné, oleje, silice a j. w. Prwky
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blizsí ale dají se opt rozložiti w prwky , které nazywají se

Wi.dálené
,

jako jest uhlík, vvodík, kyslík a dusík, dalšímu

rozložení odporující, a proto juieiiují se také prwky nerozloiené.

Uhlík, wodík a kyslík jsau prwkowé wšech rostlin , a

WKakych jejích au.strojvv. Dusík toliko w nkterých prwcích
se nachází. Tlo rostlinné po nejwtšíiu díle sestáwá z uhlíka

slaueného s prwky wodovvýnii (^kyslíkem a wodíkem) w po-

mru jako we wod. K tm náleží drewowina, škrob, cukr a

klowa/ina. Mén rozšíeny jsau ostatní prwkowé bližší, jichž

dwojí spsob se rozeznáwá. W jednch jes't též uhlík , slau-

ený s wodau a njakým množstwím kyslíka; k tm náležejí

krom nkolika wšecky kyseliny rostlinné , w rostlinách tak

welmi hojné. W druhých jest uhlík slauen s wodíkem beze

wšeho kyslíka, anebo jestli kyslík píi sob mají, jest ho málo,

takže nepostauje, aby se wším wodíkem mohl udlati wodu.
Mohau se tedy ty prwky míli za slauceniny z uhlíka, wody
(^kyslíka a wodíka} a jistého množstwí wodíka. K tm nále-

žejí oleje, silice, tcosk, pryskyice. JVkteré jich mají se

jako kyseliny.

Kyseliny rostlinné nacházejí se we wšech šáwách rost-

linných, a po nejwtším díle jsau slaueny se zásadami nero-

stowými t. kysliníky kowowými, kteréž nižádné rostlin ne-

chybí, a zstáwají w popeli.

Rostliny ale mají ješt jeden prwek t. dusík, který na-

chází se hned we prwcích objetných, hned w zásadowýcfi, jako

kysliníky kowowé zásadow se majících, a tudyž zásadami ro-
stlinnými nazwaných, hned w kyselinách. Wšeliká semena ob-

sahují bez wýjimky ujakau slauceninu dusinatau. Dusík to-

liko píeskrownau ástku tla rostlinného skládá , nechybí
wšak ani jediné rostlin, ani jednomu austroji jejímu; jestli se

nenachází w pewných dílech, wždycky jest we šáw, ježto

austroje proniká.

Z toho widti, že w rostlinách jenom málo prwk neroz-

ložených, jako uhlík, wodík, kyslík a dusík, se nachází. W tom
ohledu rostliny rozdlují se znamenit od nerostw, protože

w nich wšeliké prwky nerozložené až po tu dobu odkryté we
slaucenstwí wcházejí. Rozmanitost slaucenin rostlinných, jakož
i žiwocišných tedy nezakládá se na rozlinosti prwkw, nobrž
na rozdílném prwk eených pomru. Kyselina n. p. sirkowá,
kemíkowá a boríkowá jsau ti kyseliny nerostní, složené ze

4 atomw kyslíka a 1 atomu síry, kemíka a boíka, protož

rozdíl jejich osnuje se na rozdílnosti prwkw s kyslíkem slau-

ených. Kyselina octowá, odolenowá a benzoowá jsau troje

rostlinné, které sestáwají z uhlíka, wodíka a kyslíka; rozdílnost

ale pochodí od rozdílného pomru uhlíka a wodíka w' ohledu
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na též množstwí kyslíka. Zkauškami jest dokázáno , že we
wšech toh kyselinách se nacházejí 3 atomy kyslíka, jsau ale

w kyselin octowé uhlíka atomy 4 wodíka atom 6

„ odolenoAvé „ „ 10 „ „ 18

„ benzoowé „ „ 14 „ „ 10.

Jak to w kyselinách rostlinných , tak i w prwcích rost-

linných nekyselých. N. p. tres obecná (aether) a tres de-
wowá (^Holzaether^ mají po 1 atomu kyslíka; má ale

tres obecná uhlíka atomy 4, wodíka atom 10

„ „ dewowá „ 2, „ „ 6,

takže rozdíl jejich zakládá se na rozdílném pomru wodíka a

uhlíka w ohledu na kyslík.

Kysliník drasliitý a sodiitý, jsau rozdílná tla, ako-
liw oba mají kyslík ; rozdíl pochodí ale od koww, w prwním

od draslíka a w druhém od sodíka; oba mají kowu a kyslíka to-

liko po jednom atomu.

Slauenstwí prwk rostlinných w ohledu na množstwo

prwkw nerozložených není takowé jako u nerostních; kyselina

octowá, odolenowá a benzoowá neliší se tak jako kyselina sii-

itá, síiná a sirkowá též z rozdílného množstwa týchž prvy-

kw (^síry a kyslíka^ složené. Jeden prwek n. p. kyslík ne-

pibýwá, když ostatních prwkw též množstwo zstáwá. To-

též pozorowati u prwkw nekyselých
;

protož tres obecná a

dewowá w ohledu eeném jinak se liší nežli nadjmenowaný

kysliník drasliitý a sodiitý. A wšak jsau i rostlinné slau-

eniny, kteréž w tom kuse se mají jak nerostní; tak n. p. kyse-

lina octowá složená z 4 atomw uhlíka, 6 a. wodíka a 3 a. ky-

slíka, kyselina Wodíkowá (^Aldehydsáure} ale obsahujíc tolikéž

uhlíka a wodíka má jenom 2 atomy kyslíka.

Jakkoli slauenstwí tl rostlinných rozdílno jest od ne-

rostního, uwidíme je sauhlasowati, an ujmene, že jisté slaue-

niny rostlinné mají tauž platnost jako nerozložené prwky w ne-

rostech. Tyto složené prwky jsau takm zastupitelowé neroz-

ložených, a zowau se zásadami složenými, aby se rozeznaly

od zásad jednoduchých. Podlé toho . pijímají, že naduwedené
prwky kyseliny octowé nejsau neposteden slaueny, nobrž

kyselina ta že sestáwá z jisté zásady a kyslíka. Ta zásada se-

stáwá jak eeno z 4 a. uhlíka a 6 a. wodíka a slowe octina

(^Acetyl), která s 3 atomy kyslíka dlá kyselinu octowau.

Kyselina mrawení skládá se z uhlíka a. 3, wodíka a. 3, kj^-

slíka a. 3. Wezmemli, že uhlík a wodík dlají obzwláštní zá-

sadu mrawenóinu (^Formyl}, sestáwá kyselina mrawení z té

zásady a kyslíka (^a. 3.). Z toho pochodí, že tyto dwoje kyse-

liny w ohledu na zásadu zrowna se tak liší, jako kyselina
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sirkowá a kemíkowá, ježto ob sestáwají z 1. a. zásady (^owšem

jednoduché, sírj- a kíemíka} a ze 3 a. kyslíka.

Taktéž mžeme pov^ažovvati prwkv rostlinné nekyselé. Z-
stame u piíkladw uaduwedených. Tres obecná a dewowá
mohau se míti za slaueniny prwoadé, pipusíímeli, že obsahují

zásadu složenau, a že ta slauena jest s naduwedenym množ-
stvvím (^1 atomem} kyslíka. Xazwemeli zásadu tresti ol^ecné

trestinu (Aethyl) a tresti diewowé wíniiiu (^Methyl), bude
tres prwní kysliníkem tresíinným (Aethyloxyd) a druhá ky-
sliníkem wininným (Methyloxyd}. Ob tyto slaueniny jsau

powah zásadowýeh a dají se nj-ní piirownati ku kysliníku dra-

sliitému a sodiitému, kteréž ale liší se tím, že zásady (draslík

a sodík} jsau prwky nerozložené.

To pedpokládajíce, widíme také srownalost slauenin dru-

hoadých rostlinných a nerostních. Wezmemeli, že tres obecná

jest kysliníkem trestinným a kyselina octowá kyselinau octin-

nau, bude tres octowá (Essig-áther) slaueninau z tch dvvau

slauenin a tudy octinan kyslotrestinný (^acetjisaures Aethyloxyd}.

Tím srownáwá se s síranem drasliitým, složeným z jedné á-
stice kysliníka drasliitého a kyseliny sirkowé, ježto jako kjse-

lina octinná má 3 atomy ili ástice kyslíka (\\. hoieji}.

A wšak we weliké ad prwk rostlinných , a zrowna
nejdležitjších, \v rostlinách poád se dlajících, nemohli lueb-
níci takowých zásad složených wypátrati. Takowé prwky jsau

n. p. škrob, cacowina a j. w. Wynalezení jich jest tedy horli-

wostl luebník zstaweno.

Aj) PRWKOWÉ ROSTLIN WZDÁLENÉ.

Kyslík (^Oxyg-enium} jest plyn bezbarwý , newonný , bez-

chutný , trochu tžší wzduchu, w nmž ho Y^, u wod ale %
(^dle tíže} se nachází, a jest prwek k dýchání rostlin a žiwo-

ichw, jakož i k hoení holawých tl slaužící. Wodík (JAy-

drog"enium} též plyn bezbarwý, newonný, bezchutný, 14'/^ krát

lehí wzduchu, w nmž jakož i we wod V9 dle tíže jeho se

nachází ; zapálen jsa hoí a dáwá wodu, k dýchání ale a hoení
tl holawých není audoben. Dusík (^Azotum} též jest plyn

bezbarwý, bezchutný a newonný, a málo lehí wzduchu, ani

k hoení a dýchání se nehodící ; we wzduchu jsau jeho Ys '^ '^^y"

slíkem pomíchány. Uhlík (^Carboniura} za istá jest prwek
pewný, newonný , bezchutný , krom wzduchu petžko roztopi-

ledlný a odpuditedlný. Prwek ten dlá pewnau osnowu rostlin,

které bywše spáleny w zawené prostoe jej po sob zsta-
wují, a ten ostatek slowe \ihel^ skoro istý uhlík. W nero-

stectwí jest diamant prostoistým uhlíkem. We wzduchu a

o
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kyslíku rozpálen shoí a mní se w kyselinu uhllnatau piy t-
kající. Takowých wlastností jest to twero prwkw, rostliny

hlawn skládajících , a tudy wšeobecných. Ty prwky nikdež

o samot se nenalézají, jsauce w rozmanitých rarách slaueny

w prAvky rostlinné bližší (]str. 14, 20}.
A wšak rostliny obsahují ješt jiné prwky, které nemohau

se honositi tau wšeobecností jako pedešlé ; "wždycky ale náleží

je míti za podstatné, protože w rostlinách jistých wždycky se

nalézají, a protože rostliny se nedaí, nenacházejíli jich w pd.
Tyto prwky mohau se rozdliti na nekoicy a kowy. K prwním

náležejí: solik, w/ožik, chnluzík, síra, kosNk a kemík. Z ko-

ww w rostlinách jsau hlawn draslík, sodík a wápník, u množ-

stwí o mnoho menším hliník, hoík, jermík a železo, ješt

menším m. Ani jediný tch prwk co takowý w^ rostlinách

se nenalézá, nobrž s rozdílnými prwky a to hlawn s kyslíkem

slaueué. O každém tom prwku z krátká promluwíme.
Solík fChlorium} prostoistý jest plyn zelenaw žlutý, zá-

pachu welmi hnusného, pawého, štiplawého, náramn dusí a tudy

nehodí se k dýchání, za wlhka ruše barwy rostlinné slauží

k bílení hlawn tkanin z wlákna rostlinného; wšude se zá-

sadami slauený se nalézá a to hlawn w rostlinách rostaucích

na pomoí a slatinách. Chaluzík ili asík (^Jodium} naskytuje

se w deskách anebo luptech ernošerých, kowow lesklých, pe-
rakkých, rozdroliwých, zápachu hnusného, solíkowému podobného,

slabšího ale, chuti petrpké a prudké, neholawý, w ohni ale

tkající w dýmech pkn íialowých. Ten prwek jest wlastní

rostlinám chaluhowitým jakož i woze (Zostera.} Wfozík (^Bro-

mium} též w rostlinách moských t. chaluhowitých
;
jest w obecné

teplot kapaninau tmaw hndoerwenau, zápachu welmi silného,

hnusného, asi jako kyselina solinatá, chuti protiwné, páliwé,
welmi swraskující, na wzduchu poád dýmy ryšawé wyrážející,

jako solík barwy rostlinné zrušující. Síra, celému swtu známá,
jest tlo pewné, žluté, bezchutné a skoro newonné, snadn roz-

topitedlné, rozpálené hoící plamenem modrawým , a wyrážející-
dýmy pawé, dusící, kyselé (kyselinu síiitau.} Ten prwek na-

chází se n. p. w koenu proskurníkowém , we kwtu eišni-
cowém, pomaranowéra, bezowém , dále av ebícku , celeru,

chmelu, kulkách muškátowých , semen hoiném a j. Kostík

Cphosphorus) má swé jméno, protože hlawn w kostech žiwo-
išných se nachází. Rozeznáwá se barwau bled žlutau, jest

proswítawý, co wosk lesklý, ani zápachu ani chuti nemá, na
wlhkém wzduchu wyráží dýmy esnekem zapáchající, w tem-
notách swítící ; snadno se zancuje; hoe plamenem mní se

w kyselinu.

Kemík (^Silicium) barwy tmawohndé, lesku nekowowého,
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we wzduchu a kyslíku nespálitedlny , s kyslíkem slaiiený jejst

kyseliiiau kiemíkowau. Síra, kostík a kemík vv roHÍlinách se

naskytují co kyseliny, wždycky se zásadami slauené ili co soli;

kyselina kremíkowá ale \v rostlinách hojná pomáhá dlati pewné
díly rostlinné.

Draslík (Calium}, sodík (^Sodiiim} a icápník ([Calciuin) d-
lají obzwláštní tiídu koww, kteréž pro skrownau vváhii po-

tažnau nazýwají se lehké; jejich kysliníky, alkaliend na-

zwané, rozeznáwají se tím, že u vvod se rozpauštjí, že mají

chu lauhowau, mooAvau, že živvoišné ástky leptají a roz-

pauštjí, že rostlinné barwy mní, modré (]syrup fiálkowý} ze-

lem'ce, erwený Qakmus erwený} modíce, žluté (^kurkumu a

rabarharu} hndíce. Kysliníky ty w rostlinách s rozdílnými ky-

selinami w soli slauené se nacházejí. Draslík ale jest kow
barwy cínowé, lesku silného, lehí nežli woda; na Avzduchu

pohlcuje kyslík ; do wody uwrženv zaw se hoí plamenem jasným
a mní se w kysliník drasliitý; newelikým Avýhewem již se

topí, wtším míjí w dýmech zelených. Sodík podobá se draslíku,

neroztopuje se ani netká tak snadno, tížeji pohlcuje kyslík ze

Avzduchu a rozkládá wodu , ímž powstáwá kysliník sodiitý.

Wcípník jest šedivvý, siln kowow lesklý, asi 4 krát tžší

nežli woda, snadno se sluuje s kyslíkem w kysliník wápniltý
ili wápno.

Jiné kovvy, též k lehkým náležející, jako hoík (^Mag-nium)

a hliník (^Alumnium}, nazýwají se zemowými, protože kysli-

níky jejich zowau se zemmi. Hoík (IVIagnium^ má barwu
stíbrobílau, lesk silný, wtší tíži nežli woda, snadno se rozto-

puje, Av ohni stálý, na wlhkém wzduchu toliko na díle sluuje se

s kyslíkem, aupln ale byw na wzduchu rozpálen, ímž powstáwá A'i/-

sliník hoitý. Hliník (^Alumium^ po tu dobu w ydobyt byl we sp-
sob prášku šedého, lupty kowow lesklé obsahujícího, hladidlem

ocelowým ale barwu cínowau a lesk pijímajícího ; neroztopuje se

a rozeawen okysliuje se, ímž se zplodí kysliník hlininý.

Ostatní troje kowy, t.j. jermík, železo a m, náležejí do

oddlení tžkých. Jermik (^Mang^anium^ má barwu šedau, lesk

kowowý skrowný, mkký jest a kehký, zrna drobného nebo

lupenatého
,
petžko roztopitedlný, snadno ze wzduchu kyslík

pohlcující a nkolikero kysliníkw dáwající. Železo , celému
swtu známo, jest barwy šeré, lesku silného, nejtwrdší a nej-

tužší ze wšech kow, mag^netem se piwlekuje a mag^netnost pi-
jímá, na wzduchu pohlcuje kyslík a mní se w rez; k rozto-

pení potebuje náramného wýhewu, w ohni se okysliujíc dáwá
díwe kysliník ielezifý, erný a mag-netný

,
potom kysliník

železiný, ezawý a nemag^netný. Mé rozeznáwá se barwau
swtlo hndoerwenau, leskem kowowým silným, welikau twrdostí,
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tuhostí a zwuností; dále jest kujnjší železa, vvelmi </,ko

se roztopuje a píesilným Mýhewem tká; we wzduchu a wod
tížcji sluuje se s kj^slíkem na dwoje kysliníky, mdnafý
a mditý.

[Nadpopsané kowy, jakož i kemík, kostík, síra, solík a d,

s jinými prwky slauené, nacházejí se w popeli ze spálených

rostlin, a mohau se z nho bhem chemickým wydobytl.

B) RWKOWÉ ROSTLIN BLIŽŠÍ.

Mluwiwše o prwcích wzdálených
,

powinni jsme jednati

o bližších, kteréž ze wzdálených sestáwají. Prwky bližší mo-

hau se rozdliti na nerostní a na rostimné, protože prwní také

w nerostech se nalézají, a není pochybno, že je rostliny ze zem
a w zduchu dostáwají. Druhé jsau rostlinami wyrobeny a tudy

jim osobliwy, a darmo bychom je w nerostech hledali , leda že

co ostatky býwalých a wyhynulých rostlin w útrobách zemních

jsau pochowány. Prwky nerostní rozdlují se na kyseliny a na

zásady, k nimž i wodu pipoítati mžeme.

A) PRWK Y ROSTLIN BLIŽŠÍ NEROSTXÍ.

Kyseliny wbec rozdlují se na takowé, ježto bu kyslíku,

bu solíku, bu chaluzíku, bu wtožíku ze swých wlastností jsau

powinny. Ku kyselinám ili kyším kyslíkowým náleží kyselina

uhlinatá, sirkowá, kostíkowá, dusiná, ktemíkowá. Kyselina

prwní jest plyn bezbarwý, zakysle pawý, nakysle chutnající,

ani holawý , ani k dýchání, ani pálení audobný, 1 Yq tžší

wzduchu, 542 krát lehí nežli woda. Se zásadami dáwá soli, iihlany

(carbonates} zwané. S wodau spojená jest takoka základem

žiwota rostlinného. W rostlinách netoliko sama pro sebe se na-

chází a w noci a w temnotách z nich se podnáší. We 100 . ob-

sahuje 73.73 kjslíka, 37.27 uhlíka (^podle tíže, jako wšude}.

Kyselina sirkowá (^acidum sulphuricum^ w žádné rostlin wolná
se nenachází, jsauc s rozdílnými zásadami slauena w soli, sírany,

(^sulfates} zwané. Bezwodá jest w teplot nízké pewna a hlacena

u wlákna bílá, tenká, ohebná, pírkowit nebo hwzdowit na-

hromadná, lakotn wodu pohlcující a w ní se rozpauštjící;

ástky žiwoní leptá a w uhel mní, protože odejímá jim w^odík

a kyslík, a tak wyluuje uhlík; nemá zápachu jsauc s wodau
smíchána, chuti ale jest welmi kyselé. O jiných spsobech té

kyseliny jako o wodnaté a dýmawé nemžeme tu mluwiti. Ky-
selina sirkowá bezwodá sestáwá we 100 . z 59.8G kyslíka a

40.14 síry. Kyselina kostíkowá (ne. phosphoricum} jest pewná,

bílá, klkowitá nebo sklowitá, roztopitedlná, bílau eawostí tkawá,



21

iiewonná, neleptající, piekyselá; ze wzduchu wláhuposluuje, wo-
daii snadn se rozpauští. We 100 drží a 55.56 kyslíka a 44.44
kostíka, W rostlinách mnohých se zásadami jest slauena w soli,

kostany (Ibslates^ nazvvané, ano i wolná se nachází, jako w ob-

plodí maalkowém, we kwtech divviznowých, w obecné cibuli,

koen pivvokovvém a w námeli. Kyselina dusiná ([acidum ni-

tricum) nemže bez wody obstáti, takže i nejsehnanjší má jisté

jí množstwí. Jest ale kapanina bezbarwá, zápachu slabého, hnus-

ného, chuti piekyselé, ástky živvoní erwení, a pak je silné

leptá a ruší, sehnána jest 1 Y„ krát tžší nežli woda, wšecky
kowy, wynímajíc asi ctwero, rozpauští, a se zásadami dáwá soli,

dusinany (^nitrates} nazwané; prostoistá má we 100 . 74.1

kyslíka a 25.9 dusíka. W rostlinách toliko její soli se nalézají,

které ale nejsau hojny. Poslední jest kyselina kemíkoicá (^ac.

bilicicum} ; samorodná skládá rozdílné odrodky kemenu, n. p. pro-

hleden, ametyst, chalcedon, pazaurek, a jest znamenité tvvrdosti;

strojena ale jest bílá, nerozpustitedlná ani wodau ani kyselinami,

wyjmeli se kyselina kazowodinatá a k5'^sliník drasliitý, we
wzduchu a ohni sebe silnjším se nemní, s kysliníky rozdílnými,

n. p. s alkaliemi , zemmi a j. se roztopuje, 3 72 krát tžší nežli

woda. We 100 . obsahuje kyslíka 48.05, kemíka 51.95.
W rostlinách nkterých jest jí dost mnoho, nebo rotany, tráwy
a pesliky jsau jí jako pokostem powleeny obsahujíce ji ob-

zvvlášt w pokožce ; též , u množstw ale mnohem skrownjším,
jest we zralém hrachu, twrdém osemení kamýkowém, w zemácích,

listech tabákovvých, konopných a j. w.
Ku kyselinám druhého spsobu náleží nejdíwe kyselina sol-

nowodinntá ili solowá (^acidum muriaticum^, kteráž sestáwá
we 100 . z 97.25 solíka a 2.75 wodíka, a jest plyn bez-

barwý, welmi pawý, dusící, neholawý, ani k dýchání a pálení

neaudobný, o í^/^ tžší nežli wzduch; woda jej snadno pohlcuje

a dáwá kyselinu kapalau, kterážto, tžší nežli woda, poád
wyráží dýmy bílé. S nkterými zásadami slauena w rostlinách

se nalézá.

Kyselina chaluzowodinatá (ac. hydrojodicum} podobá se

pedešlé jsauc plynná, o 47^ tžší wzduchu, a skládá se we 100
. z 99.2 chaluzíka a 9.8 wodíka; s kysliníkem drasliitým

a sodiitým slauena nachází se w moských rostlinách. Kyse-
lina wfožowodinafá (ac. hydrobromicum} též podobá se pedešlým,
jest ale o 2-/3 tžší nežli wzduch, a sestáwá z 98.74 wtožíka a

1.26 wodíka; jtako pedešlá w moských rostlinách se naskytuje.

Druhé oddlení prwk rostlinných bližších nerostních jsau

zásadowé, k nimž náleží icoda, pawek a rozdílné kysliníky,

jako jsau drasliéifý, sodiifý, wápmifý, hoifý, hlininý, jer-

miifý, železitý a médnatý.
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Woda, wbec známá, jest w obecné teplot (od 0° až

k 100*^ C.} kapanina bezbarwá, newonná, bezchutná (pokud

istá}, u O" C. nirznaucí w led, u 100" C. ili 80" R. promující

se w páu ; wáha potažná její pijímá se za 1, aby wáhy
ostatních tl s ní srownáwati se mohly. We 100 . obsahuje dle

tíže 88.89 kyslíka a 11.11 wodíka. Woda bu co takowá

bu co led, bu co pára po zemi, w ní a nad ní w náramném
množstw se nalézající jest podstatným prwkem wšelikých rost-

lin, jakož i k živvní rostlin a k jejich bytí newyhnutedln poteb-

ným, ježto bez ní tak jnálo mohau obstáti jako žiwoichovvé.

pawek ili amonion poítá se k álkaliím, od nichž se zna-

menit liší, skládaje se we 100 . z 83.35 dusíka a 17.65
wodíka , a jsa plyn bezbarwý, zápachu silného, pawého, moo-
wého, dusícího, chuti prudké, iauhowé; zimau — 43" R. w pewné
tlo kehnaucí; ani nehoí, ani k pálení, ani k dýchání se nehodí;

asi o polowiku jest lehí wzduchu a 1570 krát lehí nežli

woda. Ten prwek wšude s kyselinami slauený w rostlinách se

nalézá. S kyselinau solnowodinatau slauený jest w hyzopu,

locyce zahradní
,
jitrocel, we kwtech lípowých, s kyselinau

uhlinatau a octowau w merlíku smradlawém (Chenopodium oli-

dum}, z nhož uhlan pawkowý také odchází. We mnohých
rostlinách ale hnitím anebo pepuzowáním suchým se dlá z jeho

prwk t. z dusíka a wodíka, když je rostliny obsahují. Kyslinik,

(Irasliitý (oxydum calii) jest tlo pewné, šediwé, kruché, newonné,

chuti Iauhowé, náramn prudké, protože mkké díly žiwoišné leptá

a zrušuje; wýhewem eawost erwenau pewyšujícím se roz-

topuje a ješt wyšším prchá, o 1 '^ tžší nežli woda; a we
100 . obsahuje 16.95 kyslíka a 83.05 draslíka. W rostlinách

toliko s kyselinami nerostními anebo rostlinnými slauen se na-

chází, a soli z prwních we popeli zbýwají. Kysliník sodiitý

(oxydum sodii} Avelmi podobá se pedešlému, rozeznáwá se ale

skrownjší leptawostí a wtší wáhau potažnau
,

jsa skoro

dwakrát tžší nežli woda; we 100 . obsahuje 35.6 kyslíka

a 74.4 sodíka. Ten prwek obzwlášt se nachází w rostlinách

moských, pomoských a slatinných , a hlawn slauen s kyse-
linau sirkowau, chaluzowodinatau , wtožowodinatau, solnowo-
dinatau, dusinau, jakož i s kyselinami rostlinnými, kteréž soli

spálením rostlin na popel promují se w uhlan sodiitý. Ky-
sliník wápniitý (oxydum calcii} jinak wápno pálené, žiwé,

jest hmota bílá, mkká, rozdroliwá, newonná, páliw a lau-

hovv chutnající; w ohni petžko se roztopuje, ani w nejsilnjším

netká; o 2^/^ tžší nežli woda, a we 100 . zawírá kyslíka

35.07, wápníka 74.93. W rostlinách jest welmi obecný, nikdá

ale sám o sob, nobrž we slauení s kyselinami nerostními, ja-

kož uhlan , dwojuhlan, kostan, síran, pak s kyšemi rostlinnými.
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Tylo kysliníky u wod se rozpauštjí, a tím rozeznáwají se

od následujících. Kysliník hoilý (oxyd. niagniQ jest prášek

bílý, inelkaunky, kyprý, lahodný na omak, newonný, bezchutný;

nejsilnjším ohnm toliko na powrchu se roztopuje; o SYg
tžší nežli vvoda; \ve 100 6. obsahuje kyslíka 40, hofcíka 60.

\ení tak hojný jako kysliník Avápnicitý; s kyselinau kost-íkowau

slauený ale nachází se w obilném semen, s kyselinami rostlin-

nými w preslicce íícné, w rostlinách moských a j. w. Kysliník
hlininý (oxydum alumini} saraorodný, skoro istý, dlá safír

s jeho odrodky rubínem a korundem nazwané, po diamantu nej-

twrdší, strojený ale jest prášek bílý, lahodný na omak, bezchutný,

newonný, anebo hmota speklá na oceli jiskry dáwající, 4 krát

tžší nežli woda, a sestáwá we 100 z kyslíka 47.06 a hliníka

52.94. W rostlinách nachází se slauený s kyselinami, n. p.

s wínowaii a octovvau w plawuni splešténém (^Lycopodium compla-

natum}, w listí konopném, škumpy sumachu, vv plodech pohan-

kowých, s kyselinau kostíkowau w ke krušinowé a j.

Kysliníky ko\vw tžkých naduwedených w rostlinách se

nalézají u množstwí welmi skrowném, a jak se zdá nejvvíce s ky-
selinau kostíkowau , málokdy s njakau rostlinau. Tak n. p.

kostan železitý a jermiitý nalezen byl we mnohých lišejnících,

w borytu, bolehlaw, obecném buráku, okurkách, koen kurku-

mowém, zázworu a t. d. a spolu s kysliníkem mditým w ba-

diánu, semen ostrožky hnidoše. Samo sebau se rozumí, že w po-

peli ze spálených rostlin se nalézají, a kysliník mditý prý

w žádném nechybí.

B) PRWKY BLIŽŠÍ ROSTLINNÉ.

O powahách slauenstwa prwkw tchto již wýše jsme

jednali. Ty rozdlují se I. na kyseliny, II. na zásady a III. na

prwky nijaké. O prwcích do té tídy náležejících a powstá-

wajících kwašením cukru a pepuzowáním dewa nemžeme tu

mluwití, protože w rostlinách se nenacházejí.

1.) KYSELINY ROSTLINNÉ.

Kyseliny tyto samorodné možná rozdliti na dwoje : 1. na

bezdusiné, wodíkaté, skládající se z kyslíka, uhlíka a wodíka;

3. na bezdusiné newodíkaté, a 3. na dusíkaté, složené z uhlíka,

wodíka a dusíka.

1) Kyseliny rostlinné bezdusiné wodíkafé slowau zwlášt
rostlinné a jsau následující: octoícájablkowá, citronoícá,wínowá,

hroznoitáj dubenkowá, físlowá, benzoowá, chynowá a makowá.
kyselina octowá (acidum acetieum) hned prostá, hned se
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zásadami slauená w rostlinách, obzwlášt we stromích se na-

chází. Postoistá jest kapaninau bezbarwau, pawau, píjemn
kysele zapáchající, ostrokysele chutnající, wáhy potažné 1.063,

na wzduchu málo dýmající, u -j- 120" C. wraucí, zanícená

hoí plamenem modrým, pod -j- IT^C hlatí se w lupty lesklé

a proswítavvé, s jakaukoli mrau wody dá se smíchati. Sehnaná
obsahuje we 100 14.88 wody. Soli její slovvau octoíí/ ([acetates).

Ostatn drží we lOO c. dle tíže uhlíka 47.536, wodíka

5.823, kyslíka 46.642, ili uhlíka ástic 4, wodíka 6,

kyslíka 3.

Kyselina jablkowá (ac. malicum} jest krom kyseliny

bctowé a šowíkowé w rostlinách nejrozšíenjší; hned prostá,

hned se zásadami slauená nachází se netoliko w rozdílných

plodech, n. p. jablkách , hruškách, sliwách, eabinách , bezin-

kách, kyhankách, ano i w jiných dílech od koena až do semen,

ba i w^ pelu borowém, smrkowém, datlowém, tulipánowém.

Její wlastnosti jsau: nesnadno se hlatí, na Avzduchu se rozplý-

wá, pekysele chutná, nezapáchá, u 130" C se roztopuje a ne-

rozkládá. Sestáwá ze 4 ástic uhlíka, 4 wodíka a 4 kyslíka,

hlacená má ješt 1 ástici wody. Soli její slowau jablk any
(^malates).

Kyselina citronowá (^ac. citricum) prostá we šáw citro-

nowé, pomaranowé, kyhankowé, wlochuowé, šípkowé, bobul

potmchuowých, s kyselinau jablkowau w borwkách ili i-
oretkách, meruzalkách, chlupatkách, jahodách, malinách, wiš-

ních, s kyselinau jablkowau a wínowau w tamarindách, s ky-
sliníkem drasliitým a Avápniitým we psím moru

,
pepíce,

bulwách slunenice bramboru Qlelianthus tuberosus}, w obecné

cibuli, kopytníku, borytu a j. Hlatí se w hranoly bezbarwé, ne-

wonné, siln a píjemn kyselé , wodau snadno se rozpauštjící,

wáhy potažné 1.617. Soli její slowau c/7rani/ (citrates) Slau-

enstwí její jako kyseliny jablkowé. Kyselina hlacená obsa-

huje ješt 1 ástici wody.
Kyselina winowá (ac. tartaricum) poídku jest prosta, n.

p. we winnkách, tamarindách, ananasu, pepi, astji se zása-

dami slauená. Kyselina ta hlatí se w hranoly kosotwerené
aukosné, siln kysele chutná, newoní, wodau snadno se rozpau-
ští, na wzduchu se nemní; wáha potažná 1.75; w ohni shoí.

Bezwodná sestáwá z uhlíka ástic 4, wodíka 4 , kyslíka 6,

hlacená má ješt ástici wody. Soli její slowau winany (^tar-

trates} a nejobecnjší jest winný kámen ili winná stíž ze

mstu kwasícího se srážející, a jest dwojwínan drasliitý.

Kyselina hroznowá (Traubensáure) jest we winnkách
s kysliníkem drasliitým u nniožstwí skrownjším nežli pe-
dešlá. Hlati její bezbarwé, pekj'selé, tvvarem se liší od pede-
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šlych. Se.stáwá z téhož poinéru prwkw, hlaceiiá ale má 2 á-
stice wody, jíž polowicka zahráním tká. Soli její, hroznany,

rozdlují se tvvarem hlaowýra a jinými wiastnostmi od \\ ínanw.
Kyselina Iíslowá (ac. tanicum") nachází se we wšech dí-

lech duhowých, obzwlášte ale w ke; wbec welmi rozšíená,

obzwlášt vv korách, nejhojnjší ale vv dubnkách. Jest ale

bezbarwá, nehlatitedlná, chuti ist swraskující, newonná, wodau
snadno rozpustitedlná. kysele inící, obzwlášt tím wyznaená,
y.e se solmi železinými dáwá slaueninu ernomodrau a že roz-

pustkem klihowým anebo zwíecí kozí z rozpustku dokonale se

sražuje. INepochybn sestáwá z uhlíka ástic 9 , wodíka 6,

kyslíka 5 a wody 1. Soli její slowau tislany Qanates}. Od
té kyseliny tíslowé dubowé liší se ponkud z kry chynow^é

a ze dwau wýtahw, kino a kafecfm jmenowaných, kteráž ro-

zeznawá se tím, že soli železiné sražuje zelen a že w e wzdu-
rhu z rozpuštné ssází se prášek er\'\ený.

Kyselina dnbtnkowá (^ac. g-allicum) powažuje se za pro-

mnnau kyselinu íslowau, která wodau rozpuštná ze wzduchu
pohltiwši kyslík, rozdluje se na kyselinu uhlinatau a dubnkowau,
a tudy skládá se z uhlíka ástic 7, wodíka 4, kyslíka 4 a woy
1. Hlatí se w hranolech bezbarwých, lesklých, slab kyselá,

wodau nesnadno se rozpauští, soli železiné též ernomode
sražuje, rozpustek klihowý ale nemní, zlato a stíbro sražuje

z rozpustkw.
Kyselina benzooicá (ac. benzoicum} nalézá se w benzoe,

we mnohých balsamech a silicích , w nichž dle dmnní ale-

spo dílem se dlá. Též ji mají nkteré rostliny siln zapá-

chající, jako wanilka, komonice, tomka (^Anthoxanthum}, medynek
sewerný Qlierochloé borealis} a nepochybn i pískawice obecná
(^Trigonella foenum j^raecum}. jVaskytuje se hlacená w jehliky
aiicbo w lu,)(y dlauhé, petenké, skoro ohebné, newonné,
slab chutnající, zahátím se roztopující, ustydnutím kehnaucí
\v hmotu hiaowitau, zapálitedhiá a hoící plamenem jasným, ne-

promnná se pepuzuje, wodau studenau malíiko se rozpauští.

Soli její slowau benzoany (benzoates}. Hlacená skládá se z uhlíka

ásti 14, wodíka 10, kyslíka 3 a wody 1.

Kyselina chynowá (ac. chinicunj} s kysliníkem wápni-
itým slauená nachází se w korách chynowých. Hlati její

bezbarwé, u wzduchu stálé a kysele chutnající, wodau snadno
se rozpauštjí. Sestáwá z uhlíka ástic 7, wodíka 10, kyslíka

5 a wody 1. Soli její chynany (^chinates} wšecky wodau
snadn se rozpauštjí.

Kyselina makowá (^ac. meconicum} nachází se w opiji.

Hlatí se w lupty bezbarwé, leskuté, slab kyselé, wodau ne-
snadn se rozpauštjící ; rozpustky soli železiných tmaw er-
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weni ; u -}- 1 00" C. usušená drží ulílíka ástic 7 , wodíka

2, kyslíka 6 a wody 1, hlacená má o 3 ástice wody wíce.

2) KYSELINY BEZDUSICNÉ NEWODIKATE.

Do toho oddlení náleží toliko jediná kyselina t.

Kyselina šowíkowá (^ac. oxalicum} welmi po ídku w ro-

stlinách prostá se nalézá, jako n. p. we žlázách chlupowých ci-

zerny obecné, obyejn slauená se zásadami, jako n. p. s ky-

sliníkem drasliitým we šáwlech a šowících, s kysliníkem

wápniitým w koen reweowém, prtržníkowém, mydlicowém
a j., we mnohých korách, a jmenowit w nejmnožších lišejní-

cích strupowitých. Anobrž w hndouhlí s kysliníkem železi-

tým slauená se naskytuje, na znamení, že stromowé, z nichž

hndouhlí pwod wzalo, ji piprawowali. Prostoistá hlatí se,

we wzduchu se rozsypuje na prášek bílý, newonný; pekysele

chutná; wáhy potažné jest 1.507; u wtším dawku (1—2 loty}

otrawující. Soli její slowau éowany (oxalates). Sestáwá
z uhlíka astíc 2 a kyslíka 3, protož mohlaby slauti kyselinau

uhlinau a její soli iihllnany.

3) KYSELINY DUSÍKATÉ.

To oddlení též jedinau kyselinu obsahuje, kterau nazý-

wáme psotnhmau ili wodnomodoícau nebo psofmnu (^ac. hy-

drocyanicum, Blausiiure} a nacházíme ji w ke, listech, slupkách

semenowých, ano i w semenech rozdílných rodw slíwoowých
a mandloowých, w nichž slauená se silicí. Jest ale kapa-

nina bezbarwá, snadn we wzduchu wypaující se, zápachu

hokými mandlemi silného , ku kašli dráždícího , chuti díwe
chladící, pak štiplawé, ostré a zahoklé, u malém množstwí

zhaubn na žiwoichy psobící, lehí nežli woda a obsahuje

dle tíže we 100 a uhlíka 44.45, wodíka 3.70 a dusíka 51.85.

II) ZÁSADY ROSTLINNÉ.

Tyto zásady nalézají se w nejrozdílnjších rostlinách,

wšude jsauce slaueny s kyselinami rostlinnými. Akoli w ro-

stlinách u množstwí welmi skrowném se nalézají, wždycky jsau

prwek jejich auinliwý bu co jed, bu co lék. Nejwtší jich

díl dá se hlatiti, málokteré jsau kapalé; skoro wšecky wodau
se nerozpauštjí, mnohem snadnji ale lihem; chuti jsau po

nejwíce hoké a psobí co zásady, mohauce kyseliny zobojet-
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niti , |)ioto jméno to zasluhují a proto i nazwali se alkaliemi

rostlinnými; soli tak powstalé jsau hlatitedlné a obsahují na

ka/dau ástici kyseliny t ástici wody. Prwky ty ješt tím jsau

wyznaeny, že krom uhlíka, wodíka a kyslíka ješt mají dusík,

takže na 1 ástici zásady pichází 1 ástice pawku. Pi-
krome ke strunénui popsání sem náležejících prwk.

Dáwitcma (Emetinum} nachází se w koenech ipekakuau-

hau lékam jmenowaných a jmenowit w ke jejich wnšné
škrobnaté. Wyskytuje se we spsoh prášku bílého, naho-
klého, snadno roztopujícího se, alkalného, vvodau málo se roz-

pauštjícího, snadno lihem se rozply wajícího, u wtšíni množ-
stwí dáwení psobícího.

Makowina (^Morphium} do té doby toliko w opiji nale-

zena byla a tudy zplozuje se w nati makowé. Dobytá a nále-

žit wyištná hlatí se w hranoly drobné , bezbarwé, lesklé,

anebo také co prášek se sražuje bílý; nahoklá, alkalná, w 1000
. wody 1 . se rozpauští, mnohem snadnji w líhu a draslu

žírawém ; trestí se nerozplýwá; roztopujíc se pozbýwá wody,
wystydnuwši se hlatí. We 100 drží dle tíže uhlíka 73.41,
wodíka 6.81, dusíka 5.01, kyslíka 15.74, anebo z uhlíka á-
stic 35, wodíka 40, dusíka 8, kyslíka 6.

Uspalhia (^Codeinum) nalézá se s pedešlau w opiji; hla-

tí se w bezbarwé hranoly; slab chutná, psobí alkaln, asi

we 2 ástkách wody welé se rozpauští, jakož i w líhu a tresti,

roztopuje se ano i wodau welau. Sestáwá z uhlíka ástic 35,
wodíka 40, dusíka 3, kyslíka 5.

Mámhcbia (Narcotinum} jest též zplodina máku obecného
a dobývvá se z opije. Hlatí se w hranolech bezbarwých, le-

sklých, bezchutných, \\odau a draslem žírawým nerozpustitedl-

ných, owšem lihem a trestí, nepsobí alkaln a roztopuje se;

soli její nehlatí se.

Kuliboicina (^Strychninum^ nalézá se we wraním oku
ili kulib, bobu svv. Hynka a dew hadím s kyselinau kul-

ibowau a brucowau w kulib tyut. Hlatí se w hranoly
drobné, bezbarwé, náramn hoce chutnající; wodau sotwa se

rozpauští, docela nic trestí a lihem bezwodným; její soli též

se hlatí, pehoce chutiíají a jsau jako sama kulibowina kruté

jedy. Sestáwá z uhlíka ástic 30, wodíka 33, dusíka 8,

kyslíka 3.

Brucowlna (^Brucinum} nachází se w ke aug^usturowé
neprawé, jakož i s pedešlým prvvkem w jmenowaných rost-

linách. Podobá se welmi pedešlé wlastnostmi Avnšnými jakož
i jedowatostí, liší se ale, že wodau a obzwlášt lihem snad-
nji se rozpauští a že kyselinau dusinan erwená; obsahuje
uhlíka ástic 38, wodíka 38, dusíka 8, kyslíka 6.
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Rulikowina (^Atropinum) proniká wšeliké díly rulíka zlo-

niocného (Atropa belladoiina^, hlatí se w hranolech tenkých, bí-

lých, roztopijje se, chutná prehnusn, horce a prudce; we 30 .
wody welé ise rozpauští, lihem snadno, rozpuštná nebo s ky-

selinami slauená snadno ; se rozkládajíc wydáwá pawek ; vyelmi

jedowaíá a nejmenším množstwím rozšiuje zítelnici. Sestáwá

z uhlíka ástic 34, wodíka 46, dusíka !8, kyslíka 6.

Bolehlmcowina (Coniinum} nahodí se we Avšech dílech

bolehlawa blamatého (Conium maculatum^ a jest kapanina

olejowitá, bezbarwá, wáhy potažné 0.89; zapáchá hnusn a

mámiw bolehlawem, chutná welmi nepíjenni a oste, we
u 1 50 " C ; wodau (we 100 .) se rozpauští, zahátím opt
se sražuje a již pauhau rukau se kalí, psobí alkaln, s lihem

a trestí se míchá, we wzduchu jakož i soli její rozpuštné brzo

hndne, a rozkládajíc se wypauští pawek; welmi jedowatá.

Sestáwá z uhlíka ástic 1 3, wodíka Š8 , dusíka 3, kj^slíka 1

.

Kýchawkowina (Veratrinum]) jest w koen kýchawky
bílé (Veratrum album) a w semen kýchawky wšiwce (V. sa-

badilla}. Prášek bílý, snadno se roztopující na hmotu prysky-

icowitau , chutná oste , zbuzuje co prášek anebo rozpustek

u množstw sebe menším silné kýchání, wodau sotwa se roz-

pauští; kyselinau sirkowau žlutne, erwená a konen fialowí,

rozpustky její solí nesražují se soliníkem plátiitým. Sestáwá

z uhlíka ástic 34, wodíka 43, dusíka 3, kyslíka 6.

Chynowinu (Chininm} nachází se s cinchowinau w k-
rách chynowých od chynoAA níkw, a wyskytuje se co hmota

bílá, trupelowitá; roztopuje se, pozbýwá tím swé wody blatní

a promuje se w hmotu pryskyicowatau; chuti jest welmi hoké;
iní alkaln; rozpauští se w 300 wody Avelé, snadn w líhu,

z nhož petžko se hlatí. Soli její skoro wšecky se hlatí,

chutnají pehoce a rozkládají se alkaliemi, soliníkem platii- i

tým, kyselinau tíslowau a šowíkowau. Sestáwá z uhlíka á- '

stic 80, wodíka 34, dusíka 3, kyslíka 3.

Cinchonowina (Cinchoninum) též jest hmota bílá, trupe-

lowitá, hlatí se z líhu w hranoly lesklé ; wodau a trestí se ne-

rozpauští, ostatn podobná chynowin. Sestáwá z uhlíka ástic

80, wodíka 34, dusíka 3, kyslíka 1.

Pepikowina ((Japsicinum) bobulím pepíkowým wlasliwá,

jest prášek wodau welau petžko se rozpauštjící , máio
lihem, nic wodau studenau a trestí

,
psobí násilné kýchání a

zapaluje díly drážditedlné, lakmus erwený nemodí, kyseliny

zobojetíiuje a soli dáwá hlatitedlné.

Durmíinowhia (Daturinum") wyznauje semena durmanu
obecného a jest w nich s kyselinau jablkowau slauená. Bílá

jest, lesklá, w tyrbocích anebo jehlách hlacená, kyselinau
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dusicnau necenvená, wodau a lihem studeným se nerozpauští, dosti

snadno ale lihem a tresti ^^^elvn^i, kyseliny dokonale nasycuje.

Lilkowina (^Solaninum^ proniká kmeny a listy lilku slad-

kohorkého, pak bobule lilku erného , divviznolistého , hruško-

witého, jakož i zemáky a jejich pupeny, a zdá se, že wšude
s kyselinau jablkowau jest slaucena. Wyskytuje se co prášek

bílý, perlow lesklý, newonný, nahokle a protiwn chutnající,

alkaln se mající; welostí vvodní se roztopuje a pak kíehne

w hmotu citronoAv žlutau prozraitau, wétším wýhrevvera roz-

kládajíc se dáwá pawek; wodau studenau se nerozpauští, welau
vvelmi málo (^0.0008}, lihem wíce a tresti mén; kyselinau dusic-

nau neerwená, soli její nehlatí se, nobrž jsau klowatinowaté,

prozraité, kruché, nerozplýwawé ; zwíiatm spaní a dáwení
psobí.

Hnidošowina ([Delphininum} s kyselinau jablkowau slauená
a prostá nachází se w semen hnidošowém ili ostružky réwo-
listé (Delphinium staphisagris} ; erslwá jest bílá, klkowitá,

usušená nášediwá, prachowitá, nemá chuti ani zápachu, alkaln
se má; woda studená pemálo jí rozpauští, akoli nabýwá ná-

hoké chuti ; lihem studeným se nerozpauští, snadn welým

;

taktéž se má tres; též olejem mandlowým, makowým a oliwo-

wým zahátými se rozplýwá; jedowatá obzwlášt w octu

rozpuštná.

Dyniniwkoirhia (Corydalinum} w bulw dymniwky duté

(^Corydalis tuberosa} s kyselinau jablkowau slauená se nachází.

Wyištná jest hlacena w tyborky anebo lupty, anebo jest

prášek kyprý, lehký, prsty špinící, šediwý; nemá zápachu ani

chuti; chowá se alkaln; mírn zahátá se topí, a ustydnutá
kehne w hmotu stejnorodau, hlaowitau, tmawozelenau , wíce
zahátá hnd zerwená a wyráží dýmy žlutawé, snadno zá-

páliwé, osobliw páchnaucí; wodau studenau tžko se rozpauští,

welau se roztopuje a ji zelenaw žlutí, líh tím snadnji ji roz-

pauští, ím mén má wody, a žlutne; kyselinau dusinan se-

hnanau erwená.

ni.) PBWKY NIJAKÉ.

To oddlení obsahuje mnohem wtší množstwí prwk rostlin-

ných bližších a takowé, kteréž nemají ani wiastností wýznamn ky-
selých ani zásadowých jako látky pedešlých dwau oddlení;
nicmén wšecky mohau se s jinými prwky sluowati a nej-

množší možná nnti za slabé kyseliny. Podlé dosavvadních zná-
mostí rozdlují se 1) na wšeobecné t. j. wšem rostlinám piná-
ležející a 23 na obzwláštní, jimiž nkteré rostliny se wyznaují.



30

1) PRWKY BLIŽŠÍ NIJAKÉ WŠEOBECNÉ.

K tem náleží: škrob, klowathia, sli-z rostlinná, koce-

nina, cukr, cacowina, bílkowina rostlinná, mastnoty, silice,

pryskyice, barwina, dewowina.
(i) Škrob (amylum) jest trojí: obecný, omanowý a

liaejnikowý.

Škrob obecný náramn w rostlinách rozšíený a obzwlášt

we kmenu ságownikowérn (^sá^o}, w jedowatých bulwách ma-

nihotowých (^kassawa ili tapioka]) , hlízách maranty ttinowité

(^Marantha arundinacea}, w zematech, w semenech n. p. w obil-

ných. Jak škrob we sklípkatin se nachází, dostaten wylo-

ženo na str 9. Wyistný jest prášek blostný, na slunci tpytí

se a sestáwá ze samých kuliek leskutých
,

prozraných , roz-

díln welikých w rozdílných rostlinách; ani chuti ani zápachu

nemá ; wodau studenau se nerozpauští, pokud pewná obálka ku-

liek ili zrnek jest neporušena; rozeten u wod studené na-

puchuje a dílem se rozpauští; lihem, a trestí se nerozplývvá;

když s wodau k 60" se zaheje, pukají obálky a škrob mní
se w hmotu huspninowatau proswítawau (jnaz), která wtším
množstwím wody welé skuten se rozpustí, ochlazením ale

opt co huspnina se wylauí, která wysušena poskytuje hmotu

bezbarwau, prazranau a twrdau ; škrob se sluuje se zásadami,

a slaueniny, škrobany (amylates), jsau bílé nerozpustné ; škrob

a jeho maz sluuje se s chaluzíkem we hmotu tmaw modrau,

zahátím zblající, ustydnutím opt zmodrající; k 200" zahát

mní se w klowatinu, s rozpustkem obilowinným zahát anebo

s kyší sírkowau siln wodnatau mní se díwe w klowatinu

pak w cukr; kyselinau dusinan w kyselinu sowíkowau a cu-

krowau. Sestáwá we 100 . dle tíže z uhlíka 44.91, wodíka

6.11, kyslíka 48.98.
Škrob omanowý ili omanowina (Inulinum) nachází se

w koen omanowém, jiinkowém, slunenice bramboru, pleško-

wém a j. Prášek jest mlkaunký, bílý, bezchutný a newonný,

asi u 100" C. roztopuje se, u wod studené málo se rozpaušíí,

snadn u welé w kapaninu slizkau nelepkawau , chaluzíkem

nemodrá nobrž žlutne. Slauenstwí jako škrobu obecného.

Škrob lišejníkowý (Moosstárke} se naskytuje w rozdíl-

ných lišejnících, obzwlášt w pukleence plicni (^Cetraría islan-

dica^. Prášek u wod uelé se rozpauští a ustydnutím sráží

se w huspninu, která usušená zstawuje škrob we spsobu
klowatiny bezbarwé

,
ježto opt wodau zhuspninowati ; nemá

zápachu ani chuti, chaluzíkem hndne. Slauenstwí jako škrobu

obecného.
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z nkterých rostlin co rozpustek sehnaný se prýští a na wzdu-

chu twrdne w slzy prozrané, jak to rozdílné kapinice (^aca-

cia), Avišn a sliwon dlají. Wšeobecné wlastnosti jsau tyto:

hmota bezbarvvá, prozraitá, sklovvitá, na úlomcích lasturowitá

a lesklá, nehlatitedlná, newonná, bezchutná; slzy klowatinné samy
sebau wyprýštilé obyejn pemíchaninami jsau žluté nebo hndé;
we wšech mrách wodau se rozpauští w tekutinu hustau, lepkau,

bezchutnau ; lihem nerozplýwá se, protož jím se sražuje z wody
co hmota bílá, tuhá; se zásadami se sluuje; teplem lOC jakož i

kyselinami rozkládá se ; kyselina dusiná mní ji w kyselinu slizowau.

iNejhlawnjší rody toho prwku jsau klowatina arabská

ili kamed a senegalská , wlastnosti naduwedených , a klowa-
tina sliwowá ili klembaba se strom wišowých , švvestko-

wých tím rozdílná, že pi rozpuštní wodau zbýwá sliz rostlinná

napuelá ili nabubelá. Poslední rod, klowatina ákrobowá ili

ékrobowina (^Stárke-Gunimi, Bextrin), nenachází se hotowá w rost-

linách. Klowatina arabská má w 100 . uhlíka 43.14, wodíka

6.40, kyslika 51,46.

c} Sli% rostlinná (^Pflanzenschleim} též jest welmi obecná

w rostlinách , wždycky ale w e spíisob slizi napuelé. Hmota
bezbarwá nebo žlutawá, proswítawá, twrdá, bez chuti a zápa-

chu, u wod botní w sliz náramn obšírnau, aniž se rozpauští,

kyselinau dusinan poskytuje mnoho kyseliny slizowé. Slau-

enstwí jako škrobu.

Nejznámjší rody slizowé jsau a) tragant sám od sebe

se prýští a kozince prawého a j., a obsahuje klowatinu a trochu

škrobu
, /?) klembaba zawírá asi ^s klowatiny a ^/j slizi

(slíwowiny), y) sliz Intowá (^Leinsaamenschl.} moením Inín
ili lnného semena dobytá, d') sliz jdaulowá (Quittensehl,} ze

semen taktéž dobytá , t) sálep , hlízy rozdílných rostlin wsta-
wacowitých sestáwají ze slizi s malíkem klowatiny a škrobu

;

r[) sliz blesníkowá ze semen blešníkowých , C) sliz karag/ien

jest pruchratka kadeawá, z ádu asowitých, skoro docela ze

slizi se skládající. Sliz jdaulowá we 100 . sestáwá z uhlíka

45.43, wodíka 513, kyslika 49.45.
d) Koenina fPectinum}. Prwek ten welmi rozšíený w ro-

stlinách, obzwlášt w dužnin plodw a koenw, jest píi-
nau, že šáwy jejich s cukrem zawaené anebo s lihem smí-

chané huspninowatjí. Naskytuje se co huspnina bezbarwá,
slab kysele inící a tudy kyselinau deowau (^acidum pec-
ticum} nazwaná; wodau studenau sotwa se rozpauští, snadnji
w elau, a rozpustek byvv smíchán s k5'^selinami, solmí , lihem

anebo cukrem huspninowatí; wysychá w hmotu bezbarwau,
prozranau. Sestáwá z uhlíka ástic 6, wodíka 8, kyslika 5.



32

e~) Cukr. Paterý spsob cukru se rozeznáwá, ctikr f/t-

noícý, hroznowýy náineloicý, lekoHný a manowý, kteréž wšecky

jsau vvyznaeny, že mají chu sladkau a schopny jsau kwasiti,
"

t. j. kwasein rozložiti se w kyselinu uhlinatau a líh.

Cukr títinotcý (^Rohrzucker} netoliko w cukrowníku ttí-

nowém (Saccharum arundinaceuin) anobrž i w koenech cwi-

klowých ili kwakowých a we kmenu klenu, jaworu obecného,

cukrowého a j. Kandys jest hlacený w šestiboky neprawidelné

aukosné, cukr klobaukowý jest hlaowit zrnatý, bílý, lesklý;

wodau we wšech mrách rozpustitelný ; líh tím mén ho roz-

paustí, ím mén má wodj^; u 160" C. roztopuje se; se zá-

sadami se sluuje, protože rozpustek cukrowý weliké množstwí

kysliníka wápniitého a merotiitého pijímá a títn sladkosti

pozbývvá; též rozpauští kysliník olowitý; tyto slaueniny mo-
hau se powažowati za soli a tudy nazýwati cukrany (saccha-

rates}; cukr hlacený má wody 5.3 we 100, a kteráž jinými
' zásadami se wyluuje, nikoliw ale rozškwaením. Až na rozto-

pení zahát nepustiw wody pozbýwá audobnosti ke hlacení, až

k 165" zahát pauští 2 ástice wody, na autraty jeho prwkw
udlané a mní se w cukr nehlatitedlný, rozplýwající, karamel
zwaný, který též dlá se dlauhým waením rozpustku jeho

sehnaného. S kyselinau dusinau se zrušuje a dáwá kyselinu

šowíkowau a cukrowau. Cukr wodnatý hlacený sestáwá we
100 a dle tíže z uhlíka 42.58, wodíka 6.37, kyslíka 51.05,
tedy jako klowatina, bezwodný ale z uhlíka 44,917, wodíka

6.111, kyslíka 48.972, tedy jako škrob.

Cukr hroznowý (^Traubenzucker} nachází se we šáw
hroznw winných, we sliwách, smokwách a jiném owoci, též

w medu. Ten rod hlatí se z wody we spsobu zrn hlaowi-
tých w bryly nahromadných, málo twrdých, z líhu we hranoly

autlé w náhrny celistwé bradawicowité spojené; mén sladký

cukru ttinowého, wodau zponenáhleji a tížeji se rozpauští, roz-

topuje se u 100" a pozbýwá wody; se zásadami se sluuje,

piemž nadbytkem jich a teplem brzo se promuje. Ostatn
se má jako pedešlý. Bezwodný sestáwá ze 100 a dle tíže

z uhlíka 40.46, wodíka 6.63, kyslíka 52.91, wodnatý ale

ili hlacený z uhlíka 36.80, wodíka 7.01, kyslíka 56.19,
jichž poslední se mže míti za škrob wíce 2 ástic cukru hro-> I

znowého, a klowatina za slaueninu z 1 ástice téhož, a 1

ástice škrobu.

Cukr námelotcý (Pilzzucker) nalézá se w námelu (^Se-

cale cornutum). Hlatí se; zahát wyráží puch cukrem páleným,

karamelem; rozpauští se wodau a lihem, nikoli trestí; droždím

kwasí; od cukru ttinowého se rozeznáwá jediné tím, že pi
waení s rozpustkem octana mditého nesražuje kysliník mdnatý.
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Cukr lekoiiý cúi lekorícowina (^Glycyrrhicin} w .sladkém

dew ili koreii lekoiciiéin a >výtahu z nho udlaném. INedá

se hlatiti, jest žluty ,
prozianv. olejowaty, chuti siln a pro-

liwn sladké, Avodau a lihem se rozpauštjící; sluuje se s ky-
selinami a zásadami, protož z tch sražuje se onmi.

Cttkr manowý ili manowina (^Mannit, Mannazucker).

Manna netoliko prýští se ze zimnáíe anobrž i z blahowiníka
mannodárného (Eucalyptus mannifera) na Nowém Ilollandu,

hiebeníka francauzského manodárného (^Tamarix gallica} w Ará-
bii; téz ho we mnohých hanbách, celeru, cibuli, kwace, chesti,

oblan modíínowé a vve kvvažených šawách cukrowých. Ctyr-

boky drobné, bezbarvvé, píjemn sladké; u -j- 100" C. se roz-

topující a ustydnutím se hlatící, netkawé, vvodau snadno se

rozpausljí, mén lihem; nekwasí se. Sestáwá z uhlíka ástic 3,

wodíka 7, kyslíka 3.

f) Cacowma (^Pflanzenleim) jest welmi obecná w rostli-

nách, nejhojnjší w semen obilném a rostlin luskatých ; s bíl-

kowinau a vvlákninau zbývvá jakožto caca (Kleber) , když
škrob se vvymyl. Za sucha jest hmota nahndle žlutá , pro-

s\víta\vá, tuhá, wodau nerozpustitedlná, w líhu welém, k3\se-

lin octowé, draslu žíraAvém a pawku rozplýwající se; z po-

sledního kyselinami se sražuje; rozpustky její vvšecky jsau kalné

a slizké pr^vkem jiným pimíchaným, podobným, tžko vvylui-

tedlným, plzkoirinau (mucinium) nazwaným. Obsahuje dusík.

Cacowina iní kjsele a jest á\e Liebiga slaueninau sýrowiny. W cace
jest ješt jeden prwek t. trláknina rostlinná (Pflanzenfibrin), která se wylauí,
když caca l\orkvin liliem zavlažuje se, naež zbýwá co hmota šediwá, ne-
lepká, pružná, mkká, wodau nerozpustitedlná. Caca se pawkem, wodau
rozedným tena, postupuje mu cacowinu a wláknina rostlinná zbude;
jestli rozpustck se zwarí s kyselinau octowau, stane se sraženina welmi po-
dobna sýru zwaenému nebo bílkowin sražené.

K tmto prwkm nepochybn náleží též emulsotcinn (Emulsin, Sy-
naptas} w mandlich se nalézající. Jest žlutawé bílá, neprozraná. rohowitá,
twrdá, rozdroliwá, studenau wodau rozpustitedlná ; erstwý rozpustek chalu-
zikem tmawé ržow zerwená. Rozpustek rychle kalí se, hnije, sráží

hmotu bílau a smrdí zhnile. Líh sražuje bílé klky, wodau opt zmizcjící,

kyselinami se nesražuje; u 60" C. sražuje se jako bílek.

g^ Bilkoxcina rostlinná (Pflanzeneiweiss) též welmi roz-

šíena; w semen obilném a rostlin luskatých spolená s caco-

vvinau, we wšech šawách rostlinných teplem sražujících se,

jakož i we wšech semenech olejnatých , emulsie dáwajících.

Jako bílkowina živvoišná jest dwojí, rozpustitedlná a nerozpusti-

tedlná. Prwní se dostane z wodnatého rozpustku zponenáhlým
oddymowáním pi mírném teple, a jest hmota žlutawá, prozra-

ná, klowatinowatá, opt wodau rozpustitedlná, bezchutná. Až
k 70 ^ C. zahátý rozpustek se kalí, sražuje se a ssází bílé

klky; totéž psobí kyseliny a líh; sraženina ta usušená jest

3
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hmota bílá, cizími látkami nkdy hndá nebo erná, tuhá, wodau
a lihem nerozpustitedlná, owšem ale draslem žírawým; we wšeni

podobá se bílkowin žiwoišné a obsahuje 6 stin dusíka.

Obilowina (Diastase} jest piwek potud málo známý, za klí-

eni jemene se splozující, a obzwlášt tím wýznamný, že

u wod rozpuštn teplotau 70 " C. mže weliké množstwo
škrobu promniti w cukr hroznowý.

Lnskowina (Lesumin) jest prwek bílkowin podobný, jejž Liel/iff

jmenuje sýroiciím rostlinnau (1'flanzenka.sestoír), protože se žiwoišnau jest

totožná. Nalézá se w tlužnatých dioliácli semen rostlin luskatých. Jest

prášek bílý, wodau rozpustitedlný, sražiijící se kyselinaii octowau, wínowau,
sowikowau, která sraženina nadbytkem kyseliny zmizí. Tcž i liliem se

sražuje. SražennA' tyto iní kysele. Sama sebaii, stojic 24 hodin w teple

15—20" C. sražuje se pro zplozenau kyselinu mlékowau. Od drewowiny se

rozeznáwá, že se rozpauští wc wod pavvkaté. W popeli jejím, jako od

zwieci jest kostan wápniitý a lioitý.
Cacowina, lnskowina, plzkowina, wláknina rostlinná, a bilkowina snad

ncjsau nic jiuélio, nežli promny njakého prwku
,

protože rozbory neoká-
zaly odchylky co do množstwí uhlika, wodíka, dusíka a kyslíka. W.šecky
též mají skoro stejné množstwo síry a kostíka, o nichž newímc, zdali js ai

slaueny s kyslíkem anebo s jiným prwkem, zdali nahrazují kyslík. Již

jsme uvvedli, že luskowina a cacowina podobají se zwíccí sýrowin we
mléce , wláknina živvoišné Mláknin. Protož je wšccky Liiebig zahrnul
spolen3''m jménem, proteinu (Protein), která, jako žiwoíšná s kyselinau
solnowcdinatau zahátá, dávvá rozpustek tmawji neb swtleji fialowý; s dra-
slem žírawým zahátá se rozpauští, zplodí se síiník drasliitý a kyselina
kostíkowá. Jestli rozpustek ten nasytí se kyselinau njakau, uvvolní se
síiník wodinatý a na dno padne sraženina obšírná, proteina Mulderowá,
kteráž wodau nakysanau rozpuštná sražuje se siln žclezomodancm dra-
siiitým. Za suclia puzeny dáwají hmoty dusinaté a sirnaté. Za wlhka
wc wzduchu welnii brzo hnijí a smrad rozšiují

j
protož usnadují rozklad

jiných prwkw, n. p. cukru.

/t) Mastnoty wbec jsau w rostlinách , obzwlášt w se-

menech jejích rozšíeny a podobají se dokonce žiwoišným.
Hned jsau hmoty pewné, tuky , hned tekuté, oleje. Za istá
nepochybn nemají barwy, ani zápachu, ani chuti; pimíchanými
látkami ale jsau rusé, chutnají a zapáchají; na wod plowau
a nerozpauštjí se w ní; málo které lihem se rozplýwaji; n-
které tekutých na wzduchu wysychaji pohlcujíce kyslík,

jiné zstáwají wždycky kapalé, akoli hustnau, pi emž 1 žlut-

nau obzwláštní kyší zplozenau; ohnm netkají; asi u 300"
C. zaínají wíti a rozluují se. S alkaliemi truzeny promují
se w^ kyseliny obzwláštní, které slauiwše se s tmi zásadami
dáwají soli, mýdla nazwané. Mýdla obecná jsauce dlána z mast-
not , míchaniny z rozdílných prwkw tuných , také rozdílné
soli obsahují. A wšak tuky jsau míchaniny z rozdílných prwkw
tuných, jejichž pomr jest rozdílen. Tyto prwky jsau lojo-

whia, sádlowina, fylhia, olejowina, tamanma, olej skocowý
a krotonowý, woskowina a másiowina, o kterých strun
promluvvíme.
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Lpjotchia (Stearlnum) jest woskoAvitá, proswítawá, nehla-

ovvilá , kruchá, u 62" C. roztopitedlná; vvielvm lihem maliko
se rozpaušlí, wíce teplau trestí, z uíž w luptech perlow lesk-

Ivclr se sražuje. Skládá hlavvn s olejowlnau loj howezí,

skopowý a j., u 36" C. se loztopující; a Avsak i vv rostlinách

se nalézá, jako av semenech kakáowých s olejowinau, z nichž

ohátých wytlaená slowe máslo hakáowé (butyrum Cacao),

bílé, lojoAvitc, u 50" C se rozškvvaující.

Sádlowina (niargarinum) welmi podobá se lojowin, roz-

(opuje ale již u 50" C Sádla žiwoišná, jako lovvéí, we-
powé, husí a kachní z ní sestáwají.

Rostlinná tukowina jest hlawn troje: olej palmoicý, z plodu jisté

palmy, jest máslowitý, píjemn zapáchající, wždjcky obsahující uolnau
kyselinu sádlowau, olejowau a tukosladinu; máslo muškátotcé (Muskatbutter)
>v kulkách niuškátowých ; obzwláštní silicí má zápach ; olej bobkoirý (oleum
lauri), zeleným masfovvitý. zrnatý, snadné rozškwaíitedlný; líh wyluuje
zelenau barwu a sílicí wounau

Tylina (elainum), olej bezbarwý, kyselinau dusiitau tu-

hnaucí w tamaninu a nachází se we wšech olejích vvysychají-

cích, které pro ni k} selinau dusiitau tuhnau. Následující mast-

noty jí obzwlášte mnoho obsahují se sádlovvinau.

Olej dretcéný ili olitcotcý z dužniny peckowic oliwowých vytla-
eny, u O" sraiující hmotu hlafowit zrnatau, u -f-

20° C. tepnva se roz-
topující a složenau ze sádlowiny a tyliny. Olej mandlotrý bu z mandlí
sladkých bu horkých wytlaený, welmi málo sádlowiny obsahující anebo
nic. Olej epkowý w semen rozdílných kapust, w zim sražuje slaueninu
z tyliny a sádlowiny, u + 7° C. se roztopující. Olej hoiný, bukwícowý,
lískowý , slíwowý a j. též sem náležejí. Konené prwek ten též obsažen
w tucích lojowitých a sádlowitých.

Olejotchia (oleinum) jest olej bezbarwý, kyselinau du-

sinan netuhnaucí a nalézá se we wšech olejích wysychajících,

jako jsau :

Olej lnný ze Inín wytlaený, který s kysliníkem olowitým (kley-

tem) zwai^en byw tím snadnji wjsychá; olej oechoicý z jader wlaských
oechw wytlaený; olej konopný ili semencotcý, makotcý, rulikowý, tabá-

kotcý, sluneónicaicý, pinelkotrý a j.

Tcimaniiia (^elaidinum) již hotowá nachází se w oleji

kokosowém, t. j. z jádra kokosowého wytlaeném, jakož i po-

wstávvá z tyliny kyselinau dusiitau anebo síiitau. Prwek
ten jest bezbarwý, lojowitý, u -\- 36" C. se rozškwaující.

Olejskocotcý foleum ricíni), w semenech .skoce obecného (Ricinus com-
munis) bezbarwý nebo nažlutlý, h stý a ode wšech olej rozdílný tím, že se

rozpauští lihem.

Olej krolonowý (^oleum crotonis, s. tiglii) w semenech ladelu poišo-
waeího (Croton Tiglium), žlutý, pálíw chutnající; welmi jedowatý nepo-
chybné njakau kyselinau mastnau tkawau.

Woskowlna (cerinum) jest hlawní jjrwek ^^ osku wel-
ního a rostlinného s i-ozdílnými hmotami smíchaného, kterých

zbawen poskytuje woskowinu, hmotu bílau, u -f-
68" se roztopu-

3-
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jící, wždycky trošek sádlovviny obsahující. Wosk nachází se

w rozdílných rostlinách, jako we woskowníku obecném (Myricu

cerifera) a woskowni andeské (Ceroxylon andicola) palmy.

Máslowina (butyrinuni) sice jest hlawní prwek másla ži-

woišného s lojowinau a sádlovvinau spojený ; nachází se ale

také w rostlinách a jmenowit Ave semen hindošowém (Saba-

dilla). Zapáchá máslem, w líhu snadno se rozpauští; u O" tu-

hne, obzwlášt ale rozeznáwá se zplodinami powstáwajícími

psobením alkalií.

Z kyselin, které alkaliemi z tch prwkw mastných nija-

kých powstávvají, nikdež ani jediná již hotowá w rostlinách se

nenalézá, wyjmemeli olej palmowý, w nmž wždycky kyselina

súdlowhmá a tylhiná jakož i tnkosladhia prosté se nalézají. Ješt

jedna kyselina mastná w rostlinách se nachází a ta jest kyse-

lina odolenowá (Valerlansáure) w koen odolena lékaského

(Valeriana ofFicinalis), a wyskytuje se co olej ídký, bezbarwý,

zápachu pawého, kyselého odolenem ili kozlíkem a chuti oste

kyselé; w 30 c. wody se rozpauští, s lihem dá se smíchati;

lehí nežli woda; u -j- 133" C. we; hoí. Sestáwá z wody
ástice 1, uhlíka 10, wodíka 18, kyslíka 3.

i) Silice (átherische Oele) nalézají se we wšech woa-
wých rostlinách, a není ani jediného dílu, w nmžby jich ne-

bylo; koeny, díwí, kra, lýko, listy, kwty
,
plody a semena

jsau jimi u wlším a menším množstwí opateny. Kapalé jsau nebo

pewné; prwní nejastji žluté, a nepochybn prostoisté nemají

barwy; zápachu silného, welmi rozdílného, chuti páliwé; na

omak nemastné; nejmnožší jsau lehí nežli woda; nejwtší jich

díl we u -\- 160" C; wodau málo se rozpauštjí, tím snad-

nji lihem; hoí plamenem jasným adiwým; na wzduchu hust-

nau a mní se, pohlcujíce kyslík ze wzduchu, na hmoty prysky-

icowité; solíkem, chaluzíkem a kyselinami rozdíln se prom-
ují; nkteré jako kyseliny se sluují se zásadami. INejwtší

díl silic jest míchanina z rozdílných tkawých prwk, jichž je-

den asto w obyejné teplot jest pewný a ochlazením silice se

wyluuje anebo obzwlášt ssází. Ten prwní díl slowe hiho-

ópawina (stearopten) , kapaly ale Hdkopaicina (elaeopten^.

asto silice obsahují ješt jiné prvvky, které se slauenstwím je-

jich w jakémsi pomru jsau. Silice rozdlují se na kyslíkaté

a nekyslíkaté.

K silicím nekyslíkatým, složeným toliko z uhlíka a wo-
díka, náleží silice terebintinowá ^ citronowá, jalowcoicá a

hwojkowd.
Silice lerebinlinowá ili imharowá; jinak olej terebintinotcý, ferpen-

tinotcif nazwaná, nacliází se w šuškaní ili tercbintin ftcrpentiiiu} prý-

štícím se z rozdílných sosen a jedli, z nichž se pehúnnim dobýwá Za cista
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jest bezbarwá, ídkí, obzwUštního zúpacliu , wáhy potažné 0.86, u + 156.8'

<'. wej polilcuje kyselinu solnowodicnatau plynnau* a daná dwoje polu-

óeiiiny: jednu pewnau, druiiau kapalau. jicliž pfwní zapúcliá jako kafr;

ze staré silice, jakož i dlauliým inním ky.-eliny dusiné, rozcdnó, sražuje se

liinota prawideinó se hlatíoí. Silice ta sestáwá z uhlika ástic 5, wodíka 8.

miice citronowá nalézá se \v drobnikýcii raišcícli \v krce citronowé

lionoenýclii a nytlaowáníni se dobywá. Prodajná jest bled žlutá, pe-
tínaná bezbarwá. silného zápachu citronem, wáhy potažné 0.847, u + 167"

t\ we ; s kyselinau solnowodicnatau taktéž se má.

Silice jalotccoicá jest w šiškách zbobulelých jalowce obecného. Nemá
barwy, zapáchá a chutná jalowccm; sestáwá ze dwau silic, jichž každá
jako silice terebintinowá jest složena.

Silice chtcojkowá ili moiuchowá we chwojce klášterské.

K silicím kyslíkatym náleží: kafr, silice bergnmotoicá,

skoricowú, hiebikowú, anísoicá, kajapufowd, fenykloicá, he-
mánkowá, kminoicá, iawonduíowá, z kwétu pomaranoicého
ili nerolowáj peprnomátowá, ržowá , odolenowá, hoko-
mandlowá, faicoloícá, hoiná a J.

Kafr nachází se we díwí skoicowníka kafrowého (Cinnamomum
Uamphora) a ptíkíídelce kafrowého (Shorea aromatica). Kafr indsky na-

skytuje se w brylách bczbarwých, proswítawych, tuhých, obzwlášt zapá-
chajících a cliutnajících; snadn srostá w hlati lesklé, siln swtio lámající

bu z rozpustku líhowého bu pepuzením; na wod piowe; roztopuje se u

+ 175" C. , we u + 204"; již obecnau teplotau tká, snadn se zan-
cuje; wodau málo se rozpauští , snadno ale líhe), trestí a oleji: sluuje se

s kyselinau dusinau, octowau, a solnowodicnatau: s kyselinau dusinau
nkolikrát pehnán dáwá kyselinu kufroicau. On sám jest slauenina z uhli-

ka ástic 10, wodíka 16, kyslíka 1. Tomu kafru podobá se onfcofý, z tonky,

omanotcý, z koena omanowého, labdkowý z listí tabákowého, kopylnikoicý

z natí kopytníka obecného, koniklecoicý z rozdílných koníklecí , be^owý
ze wnšné bílé kry bezowé.

Silice pergamolowíi (Ber^imool), nachází se w míšc.ch w krce
jistého odrodku pomaranowého ponoených. Prodajná jest žlutá, pehnaná
bezbarwii , píjemn zapáchající, wáhy potažné 0.862; sluuje se s kyse-
linau solnowodicnatau plynnau; déle stojíc we wzduchu sražuje hmotu drob-
nice hlacenau, newonnau, u wod a líhu tžko rozpustitedlnau. Sestáwá
K uhlika ástic 15, wodíka 26. kyslíka 1.

Silice skoicotcd (Zimmtol), pochodí od skoice, kry rozdílných

skoicownik, jmenowit prawého a kassie. Bezbarwá nebo bledé žlutá,

siln skoicí zapáchá, páliw chutná, tžší nežli woda; wzduchem mní se

w kyselinu skoicowau, dwojí pryskyici a silici jinau docela podobnau,
která také se zplozuje kyselinau dusinau ze silice skoicowé; když po-
wstane hmota bezbarwá, hlaowitá. wodau rozdlí se na kyselinu a eenau
silici: silice skoicowá s kyselinau dusinau waena mní se w silici hor-
komiindlowau a kyselinu bcnzoowau. Tu zmíniti se mžeme o silici kaštowé
z koena kašfowého.

Silice hebiékoicá nachází se w hebiku, t. paupatech nerozwitých
hebikowce koenného (Caryophyllus aromaticus). istá jest bezbarwá nebo
rusá. siln woníci a páliw chutnající, wáhy potažné 1.061. Sestáwá ze
dwojí silice, jedné tžké, wáhy potažné 1.079, u -\- 243" C. wraucí a se

zásadami slaueniny hlatitediné dáwajicí.

Silice anisowá w anisu se nalézá. Bezbarwá nebo nažlutlá, anisem
siln woníci a chutnající, wáhy potažné 0.9857; obyejn tolik tuhopa.iny
obsahuje, takže w obecné teplot kehne. Ta tuhopawína hlatí se w lupky
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bezbarwé, roztopuje se u + 20" C, tžší nežli woila. Tu jcštc iiwcsti

mžeme silici pelruielotcau.

Silice kajaputoicá w listí kajaputa blowtewnélio ([Melaleuca Icuca-

dendron); surowájcst zelená obyejn mdí, wyitná ale nemá barwy, zapáchá

teiebintinau a kafrem. Silice feniklotcd w semen feniklowém; bezbarwá, zapá-

chá a chutná feniklem, wáhy pot. 0.997, u + 10" hlatíse; tuhopawina vvylau-

ilá neliší se od anisowc. Silice hermánkowá vvekwtechhennánkowýchj tmaw
modrá, skoro neprozraná, hustá, zápachu a chuti hemánkowých. Sem možná pi-
dati silici ebióliotcau a imbabotcau. Silice kminowá w semen kminowém ; bez-

barwá, zápachem a chutí prozrazuje svvj pwod. Silice lawandtilowá znáti la-

wandule obecné; bezbarwá, ídká, wáhy 0.877. Odrodek jest «i7íce«pí/íoicté (oleum

spicae) w kwtech nerozwitých lawandule širolisté. Silice sí kichi pomaran-
owého cíli nerolowá, žlutá ^ pozdji žlutawé erwená, zápachu welmi lí-

bezného, lehí nežli wodaj šestáwá z dwoji silice, jichž obzwlášt jedna

we wod z kwtu pomaranowého jest rozpuštna. Tu jmenowati se mže
silice pomaranéoícá z krky pomaranowé dobytá. Silice peprnomátowá
t. j. z nati, má barwu bled žlutau, chu chladící pak páliwau jako pe-

prná máta, takowýtéž zápach, lehí nežli woda; obsahuje welmi nestejné

množstwo tuhopawiny, a nkdj' pi obecné teplot tuhne w hmotu hlato-

witau, ze samých tyrbok složenau. Jí podobá se silice « mdhj kadeaicé.

Silice réoicá z plátkw ržowých jest bezbarwá, zápachu ržemi silného,

lehí nežli woda; již w obecné teplot sražuje tuhopawinu u welikýeh lu-

penech lilacenau, newonnau, u + 35" se roztopující, lihem tžce rozpnsti-

tedlnau , kyslíka zbawcnau. Silice odolenowá jest s kyselinau odolenowau

w koen odolenu obecného. Silice tatcolowá (Spiráaol} jest smíchána

s kyselinau loba&owuu (Salicylsáure) w kwtech tawoly medunišiiika (Spi-

raea Ulmaria) , silice mandlotcd w mandlích s mandlowinau. Tu se ješt
mže jmenowati silice z listí a jader broskwowých, z listí stemchy bob-

kolisté, z kry stemchy obecné, ze šafránu. Silice hoiná (Senfól) te-

prwa zplozuje se, když hoice erná s wodau se pehání. Rozeznáwá se

tím, že bezbarwá, wody tžší, nár.imn pí, slzení psobí, kži zapaluje

rychle, u + l-^S" we a že pi sob má síru, protože hoíc wydáwá kyse-
linu síiitau. Podobné silice poskytuje týmž truzením ken, esnek, cibule,

Ižíník. Též i silice iitnd a z-emalowd (Korn-, KartofFelol) jsau zplo-

dina pálení líhu ze ži<a a zcmat. a udlují koalce a líhu chut a zápach
pibaudlý, anebo, jak se íká, trubami.

Silice, píina silného zápachu a chuti, jakož i dráždní tla žiwo-
išného, dají se asto z rostlin takowých wydobyti. Jest ale mnoho kwtú,
které, pokud jsau žiwy, rozšiují silný zápach buustawin, bu w jistých

dobách, wnoci nebo we dne, n. p. weernika smutná fHesperis tristis), a-
pínos smutný (Pelargonium triste), silenka nachýlená (SiJine nutans), we-
menník dwaulistý (Platanthera bifolia). Prwek ale ten wonný nelze jest

w3'dobyti, protož o jeho powahách nieho ncwíme. Totéž platí o prwku
prudkém, který sušením anebo waením wymizuje; takowý nalézáme w aronu
biamatém, moské cibuli, páleníku ili wodním pepi, škump jedowaté
(Rhus Toxicodendron) a j. Není známo, jestli ten prwek jest silice ili

jiná látka, protože tkawost anebo pesnadná porušitedlnost wšecko zpyto-
wání chemické nemožné iní.

,?') Pryskyice w rozdílných dílech rostlinných se nalézají

u wtším anebo menším množstwí, a jsauce se silicemi smí-

chány, wytíkají ze strom, obzwlášt poranných. Nikdá nejsau

hlaceny nobrž slzowité, barwy rozmanité, obyejn žluté a hndé,
proswítawé, kruché, na odlomcích lesklé; asto slab chutnají

a zapáchají; za cista ale bezbarwé, newonné, bczcautné a n-
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hem, trestí a silicemi na zpsob rozmaiiiíý. Každá samorodná

pryskyice sestávvá z nkolika jednoduchých, kteréž se jmenují

pryskyice alfa, beta, ^amma a d. Pemnoho pryskyic má se

jako slab kyseliny, takže mohau se slauiti se zásadami. Pryskyic
jest weliká rozmanitost; málo ale jich chemicky wyzpytowáno.

Koloforia, kalafuna. Z rozdílných stromw sosnowitých sama od
sebe nebo z udlaných jizew prýští se kapanina hustá, tercbintina, terpentin,

ili Áuikar, slauenina z kolofony a silice terebintinowé , která jest rusá,

jasná anebo kalná^ hoká, slab zapáchající, na^ stromich tulinaucí hned
wyparením silice, hned okyslieníni ; s wodau puzena panští silici a z-
stavvuje pryskyici, kolofona nazvvanau. Ta ale jest žhitaw hndá, pro-

sHÍtawá, kruchá, lihem, trcstí, oleji a silicemi snadné rozpustitedlná. Sestáná
ze dwojí pryskyice, jichž jedna studeným lihem se rozpauští , druhá nic.

Prvvní
,
pryskyice alfa , sražuje se wodau z rozpustku líhowého. Druhá,

pryskyice beta, rozpauští se lihem welým, z nhož wystydlého se sráží.

rvvní sestáwá z uhlíka astíc 40, wodíka 60, kyslíka 4.

líopaiíca podobá se šu.škaru a prýští se z rozdílných kopajníkúw
(Copaifera) w Brasilíí rostaucích. Sestáwá ze silice bezbarwé, ídké,
aromatné, wáhy pot. 0.878, u -\- 245° C. wraucí a slauenstwa sílíce tere-

bentinowé. Pryskyice wyistná dávvá hlati isté, bezbarwé, a sluuje se

se zásadami. Sestáwá z uhlíka astíc 40, wodíka 62, kyslíka 4.

Elemi pochodí od elemoše obecného (Amyrís Plumieri), balsamnika

elemowého (Balsamodendron zeylanícum) , ipy elemowé (Icica Icícariba),

jest žlutý, proswítawý, mkký, trochu zapáchá silicí, a sestáwá ze dwau
pryskyic, z nichž jedna, beta, lihem welým rozpustitedlná a hlatítcdlná má
uhlíka astíc 40, wodíka QQ, kyslíka 1.

Pryskyice befsowá nachází se w ke bezowé , a jest bezbarwá,

u -|- 200" C. se roztopuje, pi emž zapáchá korau bezowau, a dá se pe-
pudítí. Liší se od pryskyice elemowé bety, že má 2 astíce kyslíka.

Kopil prýští se ze škumpy kopálowé fRhus copalinum) w Indií zá-
padní, kopáloron indské ([Vateria índica^ w Indii wýchodni, od lehkoše ko-
pálow<ího (Elaphrium copaliferum) w Mexiku, a wyskytujc se w brylách,

ježto wn neisté, na odloracích ist nárusé nebo žluté, asto se zalitými

hmyzy, twrdé, kruché, tžší nežli woda; roztopcním se mní, lihem se

nerozpauštjí, trestí ale bobtnají a rozpauštjí se, lauhem žírawým se roz-

plýwají; kopal sestáwá z nkolikera pryskyic nesnadno rozluitedlných.

Kopálu podobá se jantar (Bernstein), pryskyice w hndouhlí se nalézající

a pochodic! od jakýchsi strom sosnowitých wymelých, w zemí polirobe-

ných : hlawn sestáwá z pryskyice lihem , oleji , silicemi a alkalicmí ží-

rawými nerozpustitedlné a nepochybn promnné, pak z kyseliny jantarowé,

z památky silice a dwau pryskyic lihem a trestí rozpustitedlných.

Mastyks wytíká ze stromu mastyksowého, tryšly ili moklce, a
wyskytuje se w zrnách zakulatlých, rusých, proswítawých , slabého aro-

matného zápachu a chutí; též sestáwá ze dwau pryskyic rozdíln rozpu-

stitelnýh lihem wodnatým.
Sandaraka prýští se ze zerawu klaubnatého (Thuja articulata).

Brylky drobné, lusé, proswítawé, kruché, snadné roztopitedlné, lihem rozpu-
stitelné. Sestáwá ze trojí pryskyice.

Ijuka wyléwá se z pich, jež erwec lakowý (Coccus lacca) dlá do
rozeh nkterých strom we wýchodni Indii rostaucích , jako jsau roz-

dílné smokwon: smatená, podíwná, poswátná (Ficus Rumphií, inJíca, reli-

giosa). plaso majnaté (Butea ÍVondosa), maukeá mlékonosný (Aleurites lacti-

fera) cicimck jujuba (Zizyphus Jujubu).
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Na rozliách ješt sedící slowc luku w raubicich (Stocklack), s ro-

zeh satá, zowe se laku zrnatá (Ivonierlack), wyistná a wyskwacná,
laka tv deskách (Scliellack). Poslední wyskytuje se w krížalkách tenkých,

krucliých, hndých, proswitawých. Krom ástek hmyzích, jako banvy
a mastnoty, sestáwá ,

jak se zdá, z patera pryskyic, jichž jedna

hlatitedlná.

Benz-oe pichází od sturae benzoinu (Styrax Benzoin) na Sumate
rostaucího, a wyskytuje se we spsob bryl kruhých, na pohled jakoby

slepených ze samých drobkúw bílých a náhnédých; zapáchá píjemn ja-

koby wanilkau , zaliát dýmá kyselinu benzoowau, jíž asi 18 stin obsa-

huje. Sestáwá ze trojí pryskyice.

Pryskyice gwajakowd proniká díwí gwajáku obecného (Guajacum
oíTicinale) a prýští se z nho. Wyskytuje se we spsob bryl hrubých

proswitawých, kruhých, wn hndých, na úlomku modrozelených; prášek

jeho na wzduchu anebo wodau solíkowau zelená, rozpustek líhowý kyse-
linau dusinan tmaw modrá.

Pryskyice jalapowd nalézá se w bulwách powijnice jalapy a horní

(^Ipomaea Jalappa, Purga}; wydobytá jest šedohndá, bezleská, na úlomcích

žlutohndá, neprozraná, oste a hoce chutnající.

Draci krew prýští se z kídloka drakowce (Pterocarpus Draco),

stromu w Indii západní rostaucího, we spsob bryiek tmawohndých, ne-

prozraných , rozmlnním dáwajících prášek co krew crwený, a lihem

rozpustek ervvený. Obsahuje kyselinu benzoowau.

Kauuk, pruiné kli, wytíká z jizcw rozdílných strom jihoamerických,

lilawn ale z kahuchu obecného (Siphonia elastica) we spsob mléka bílého,

wysychajíciho, obsahujícího bílkowinu, w níž pryskyice jako w emulsii se

wznáší. Zahátím bílkowina srazí se, s níž pak kuliky kauukowé sle-

peny jsau. Kauuk istý jest bezbarwý a prozmný; takowý ale w ob-

chod nepichází. Hlawní jeho wlastnost jest, že jest zpružen, nedá se roz-

topiti, aby se nerozložil; lihem se nerozpauti, tresti ale a nkterými sili-

cemi se rozplýwá, jakož i draslem žírawým. Nemákyslíka. Kauuk ale na-
lezší se také wc mléce jiných rostlin, jako toješowitých , chylanowitých,

smokwoowitých. pryšcowitých, makowitých a akankowitých. Tak nazwané
dapicho ili zapiš ili kopaly kauuk, na koen kahuchowém (^Siphonia) a

jiných mlénatých strom, není nic jiného nežli kauuk wlahau zemní prom-
nný. Kauuku podobá se, alespo powahami wnšnými, pruiek (Elaterit),

w kamenném uhlí se nalézající, a owem od rostlin pochodící.

Jiné pryskyice nalézáme w koen distalowém , kuklika obecného
(Geum urbanum}, posedowém, w zematech, we mnohý^ch lišejnících, na
pupenech topolowých a maalowých; tyto spsoby jsau bu chuti zbawcny
bu mírné. Ostrau chu mají jiné, jako jsau ze šfáwy mlékowité rozdíl-

ných pryšcw, z kry wlím lýkem nazwané, z koena senegowého, moské
cibule, oddenkukapradu samce (Nephrodium filix mas), z koena swlace uatého
a rolního (Convolvulus Scammonia, arvensis) opletníka plotního (Calystegia

sepium), z hauby modínowé (Polyporus ofFicinalis).

Wšecky naduwedené pryskyice jsau pewné krom kauuku, který
jakož i lep na pídky slowau mkké. Ten dobýwá se z kry wnitní ze-
lené od cesmíny obecné (Ilex aquifolium) a z malwic gemcly bílé (^Viscum
album.) Nachází se ale také w koen hoce žlutého (Gentiana lutea), a
powléká rozhy trnownika lepnatého (Robinia viscosa), hoení díl lodyhy
knotowky sraolníky (Lychnís Viscaria). Nepochybn lep jest pryskyice
s njakým prvvkem smíchána, mkkost udlujícím.

Pryskyice jak eeno snad ani w jediné rostlin nena-

lézají se o samot, jsauce složeny ze dw^u, tí anebo wíce
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pryskyic jednoduchých. A wsak smíchány býwají také se mi-

licemi, slizmi a woskem.
:>líchaniny pryskyic a silic jsaii rozdílné. Nkteré málo silice ob-

sahují ,
jako jsau pryskyice nkterých rodvv sosnoných, maslix, elemi,

lukamahaka z lehkoše plsnatého, ztepilého (Elaphrium tomentosuni, excelsuna)

/mima od kurbaryl rozdílných (Hymenaea) , ladan od istw
,
jmenowit

kreLského a cyprského (Cistus creticus, cyprius) a j.. storaks od sturae

pospolitého (Styrax ofFicinalis) a j. ; benz-oe také kyselinu benzoowau držící.

Které mnoho silice obsahují, slowau bafsamij
,
jako n. p. ^uskar ili

terebintina z rozdílných rodiv sosnowých a eíka terebintu (Pislacia Te-
rebinthus), balsum mekský od nkterých balsamník fBalsamodendron),

kopaitca od rozdílných kopajník. Nkteré balsamy mají také kyselinu

lienzoowau . jako jest baldám penitcský od wonodrewa peruánského a pýi-
tého (llyrospermum peruiferuni, pubescens) a balsam tuluanský od wono-
drevva toluanského (>1. toluiferum), a storaks kapaly od ambron americké

(Líquidambar styraciílua).

Tetí spsob míchanín jsau klegoprysktjice (^umrairesinae) smíchí-.né

z pryskyice, slizi, nemnohé silice. K tm náležejí následující: kadidlo

(olibanum) od kadidlowníka pilouaného (Boswellia serrata) , myrha od

balsamnika myrhy a katafu (Balsamodendron Myrrha, Kataf3, klegoprysky-

ice belanoicd od betana bluští : ertoico lejno od loidla crtovva lejna,

perského (Ferula Assa foetida, persica), sagapen od neznámé dotud rofit-

|iny okolínaté, amoniak od ošáka amonianého (Dorema ammoniacum),
opopdnaks od morainy obecné ([Opopanax Chironium), yalbdn od galbáníka

obecného (Galbanum oíTiciniale). Tyto od rostlin okolinatých pochodící

wlce neb mén smrdí; jsau ješt jiné, mající pí sob prwek ostrý, jako jsau

enforbium od pryšce kanárského, lékaského (Euphorbia canaricnsís, oFí-
cinaruir.) a j., skamouium od swlace uatého (Convolvulus Scammonia),
guta od žlutošawa wajenolistého (Xanthochymus ovalifolius} , wíšowky
obecné (Hebradendron morella), mangostany cejlonské (Garcinia Zeyianica},
od žlutolúw (^^ismiae).

IMíchaniny z pryskyice a wosku jsau ídcí. K tm pináleží wosk
pabnotcý , prýštící se ze kmenu woskoun andeské (Ceroxylon andicola), a
dhiís Qiropolis), již wely dlají z rozdílných pryskyic a pelu. Ješt idší
jsau pryskyice s tukem pomíchané, jako jest laka , o níž jsme wýše
mluwili. Jiné pryskyice jsau smíchány s kyselinau, n. p. s benzowau
benzoe, balsam peruwský a toluanský, jantar s jantarowau a d

A:) Barwhiy dlají obšírné a mnoholicné oddlení prwk
rostlinných bližších. Ta jejich rozmanitost nepochodí toliko

od rozdílné barvvy, nýbrž i od celého chowání fysického a
chemického. Sluší znamenati, že mnohé barwiny teprwa p-
sobením wzduchu, wody a j. pi wyluovvání jich z rostlin,

anebo po nm swých nabýwají barew. Rozdlují se na dusí-
katé a nedusíkaté, z nichž prwní mají dusík, druhé ale nic. iVe-

dusíkaté zase rozeznáwají na pryskyicoimté a wyfaženínowlté^
podlé podobnosti ku pryskyicím a vvytaženinám, jelikož prwní
snadno se rozpauštjí lihem a trestí, druhé lihem a wodau.
l*odlé barwy rozdlují se na zelenej modré, óericené, ztiifé,

hndej erné a bílé.

K barwinám zeleným náleží jediná zelenina (Chlorophyll)
nedusíkatá, pryskyicowatá. Barwina ta plowe we sklípcích

na spsob drobnikých kuliek zelených a udluje rostlinám.
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hlawn jejích nati zelenost. Tyto kuliky zelenlané írestí

pozbýwají swé barwy, nerozpauštjíce kc docela; nerozpuštný

zbytek není wyzpytowán. Prwek zelený w tresti rozpuštný

jest zelenina, jížto wšude náramn skrowné množstwí se na-

chází. Když tres se odpudí, zbude zelenina vve spsob hmoty

zelené, neroztopitedlné, která wodau nerozpauští se, lihem, tresti;

kyselinau sírkowau a solnovvodinatau sehnanými dáwá pkn
zelený rozpustek, z nhož wodau opt se sražuje; též alka-

liemi dáwá rozpustek zelený; solíkem žlutne a pak promní se

w hmotu bezbarwau, tukowitau; swtlem sluneným žlutne, a

zdá se, že zeleninau tak promnnau, jednak pryskyicí jednak

tuku podobnau, listy asu jesenního swau barwu mají. A wšak
zelenina netoliko w jeseni žlutne, ano i erwená, jindá, akoli

welmí poídku, modrá nebo lialowí. Tu samau promnu zkauší

i zelenina we wajeníku, o nmž wíme, že jest zelený, a že

zráním nabýwá barwy žluté, erwené, modré nebo fialowé.

Že ta promna nepochodí od kyseliny njaké, dokazuje se tím,

že zelenina kjselinami nemní swé barwy Z toho pochodí,

že zelenina w jeseni auinkem wzduchu a chabnutím moci ži-

wotní se zjinauje.

Modiny nacházejí se w koenech, nati, kwtech a plo-

dech. Kwty akankowé , nkterých ostružek , hoepníkvv,

zwoncw a j. jsau ist modré, neisté jsau kwty mnohých

wiolek, orlík, kosatc, listy jarmuzowé, kra nkterých etkwí,

rozdílné plody, n. p. ernice, ostružiny, bezinky, tešn erné',

wínnky, slíwy a j. , kdežto ale barwina we sklípkatin, bu
dužninu bu toliko pokožku skládající, se nachází. Mnohé kwty
modré rostlin piplowitých jsau hned po rozwití erwené, pak

íeprwa modrající. Modina z wratislun obecné (Crozophora

tinctoria) powstáwá auinkem wzduchu a njaké alkalie. Tak-

též erwenina lakmusowá alkaliemi promuje se w modinu. Jindá

zase modina alkaliemi zelená, jak to wíme o wiolkowé a e-
šetlákowé; tato kamencem a draslem dáwá zele ešetlákowau.

Též zelenina mní se w modinu, o emž jsme hoeji mluwili.

INkteré hauby, jmenowit modrák a kozák, rozíznuté zmodrají

a pi"wní pak zerná.
Nejznámjší a nejwíce zpytowaná modina jest hidyc/i,

pochodící z rozdílných modil,, jmenowit od stíbrného, srpa-

tého, obecného , dwojsemenného (Indigofera argenta, tinctoria,

Anil, dispcrma]), áston barwíské (^Wrightia tinctoria), besednice

barwíské (Pergularia tinctoria) newnence barwícího (Gymnema
ting-ens), rdesna barwíského (Polygonm tinctorium), borytu

barwíského (Isatis tinctoria) , koželuska barwíského (Te-

phrosia tinctoria), netwace kowitého (Amorpha liuticosa). In-

<lych w kusech jest tmawomodrý, lesklý, tením barwy a lesku



iHcdnych nabywající. Modina, indychowau zwaná, ale není

isíá, nobrž pomíchána s hndinau, cerweninau a k lihem indy-

chowými, jichž se zbavviti mže. Wyistná jest tmaw mo-

drá, ponaerwenalá, tením nabýwá banvy tmawomovvé a le-

sku kowního; nentá ani chuti ani zápachu; wodau, lihem, kyse-

linau solnowodinatau a sirkowau rozednými se nerozpauští;

zahátá roztopuje se a Avyráží dýmy pkn nachovvé, kteréž

stydnau w ctyrboky tmaw co m barvvené. Indych w nati

naduwedených rostlin se nalézající a se zeleniuau spojený není

co takowý, ponwadž nemá barwy swé, jíž teprwa we wzda-

chu nabýwá. Takowý mže se i z indycha dobýti a slowe

odkyslíený. Naskytuje se we spsob prášku bílého, mlkého,

hlaowitého, bezchutného, newonného, wodau nerozpustitedlného,

na wzduchu a u wod se wzduchem smíchané opt modrajícího,

zahátím w okamžení w indych nachow modrý se mnícího ; al-

kaliemi dá\Aá rozpustek žlutý, který we wzduchu sražuje mo-

dinu indychowau. Modina indychowá rozpauští se kyselinau sir-

kowau dýmawau ili eskau; rozpustek ernomodrý s wodau
dáwá kapaninu modrau. Kyselinau dusinau a solíkem pozbýwá

modrosti a dáwá obzwláštní slauceniny, o nichž lu nemžeme
mluwiti. Modina indychowá sestáwá z uhlíka ástic 16, wo-
díka 10, dusíka 3, kyslíka 2, a jest krom žlutiny distalowé

jediná barwina z dosawad známých dusík obsahující.

Bariclny éerwené ili erweniny okazují wtší rozmani-

tost. Nejdíwe niluwme o cericenin maenoicé ili maeno-
ip/ne (Alizarin) w^ koen maenowém se nalézající. Hlatí se

w ctyrboky petenké, dlauhé, pomaranowé, wodau wielau,

pemálo studenau se rozpauštjící w kapaninu rúžowau, tžko
rozplýwající se lihem a trestí; vv alkaliích dáwá rozpustek er-
wenaw^ tialowý.

Certcenina hrez-alkotcá ili fernambtikowá (Brasilin) nalézá se wc
driwí bro^alkau ili pryzilcm a fcrnebokem ili fernambukem zwanéiu.

lilaccnÍQi dáwá Urboky erwenožluté, wodau a liliem rozpustitedlné. kyseli-

nami obzwlášté citronowau žlutnaucí, alkaliemi nasycené pkn erwena-
jící; kyselinau sirnowodinatau a síriitau blající.

Certcenina kampeikoicá ili ruménkoicina (Hiimatoxylin) w kam-
pešce díwí. istá jest we spusob luptw erwenaw žlutých ; u wod
málo se rozpauští, snadné ale w líhu a trest! ; kyselinami jednak žlutne,

jednak erwená, zásadami solními fialowí, nacliowí a modrá; síiníkem wo-
dinatým a wodíkem pomocí zinku se wiwiniyícím blá, a tu barwu má
we díwí.

Jsau ješt jiné crweniny mén známé, juko orseiloicci ili orsilijowá
w orseilu ili orsiiiji, (éž persio nazwané, která se nachází w nkterých
lišejnících, jako jest skalaka barwíská (Rocella tinctoria), paweznicc strupo-
witá (Lecanora tartarca), osýpek o/cina (Variolaria orcina) a jiné ješt
rody mén k dobýwání užíwané. Certcenina santaloicfj, santalotcina, ze
díwí kosoluska barvvíského (Pterocarpus santilinus). Certcenina piptotcá
ili piploicina w koenu piply barwírské a kamýky barwíské (Anchusa
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tinctoria , Litliospcrmum tinctorhim). Cerwenina orelánowá ili orelánina

;

iníšky, zabalující semena oreláníiia bdrwískélio fBixa Orelana), dáwají liiié-

lenim tsto, nazwané orelán , orleán, z iiehož barwina ta se wydobýti

mže. Cerwenina stcéllicotcd nalczá se se žiuliiiau we kwtech swtlice

barwíské (Carthamus tinctorius). Muselibycliom welmi býti širocí,.

chtjíce wšecky rostliny uwésti , w nieliž njaká cerwenina se nalézá

Nkteré píklady k tomu postaí. Tak w kwtech erwených rží, piwonk
wlílio máku, karafilát, topolowek, kaktusw, apích nosvv

,
Jiinek, ko-

satc; w plodech, jako w nkterých odrodech réwy winné, mcruzalkách, e-
abinách, wišních a tešních erwených, w koenech, jako w erwené ep, w li-

stech n. p. w listenech ernýše polního (Melampyrum arvense) , w listech

jarmuzowých, erwenoepowých a t. d.

Darwiny žluté ili žlufiny jsau tež w rostlinách obecné a

nacházejí se w korání n. p. w distalowém, podražce užowníka
(Aristolochia Serpentaria), mrkwe obecné, rewn jižné (Rheum
Emodi) a j. , w hlízách kurkumy dlauhé (^Curcunia lonj^a) , we
kmenu a w šech dílech stromw ^vlívl prýštících , w listech a

nati, n. p. bízy obecné, kruinky barwir.ské, rytu obecného,

rinenu barwíského ili kesu, we kwtech narcisu kadeawého
(^^Narcissus pseudonarcissus) , diwizen žlutokwtých , knotowky
plamenné (Lj^chnis chalcedonica) swtlice barwíské s erwe-
ninau (w. wýše), w bliznách šafrán owých, w plodech, jako we
zralých šípkách ili mrhelcech, w orelánu ili orleánu, we chrasti

rozdílných lišejníkw, jmenowit (erowky zední (^Parmelia

parietina).

Ze wšech nejznámjší jest ilutina distalowd (Berbcrin) z koena di-
stalowého a wyskytuje se we spsob tyrbokw pkn jasn žlutých, ten-

kých, newonných, siln a stále hokých: roztopeiiím se rozUiuje; wodau
studenau pemálo se rozpauští, wrelau ale pesnadno; lihem se rozplýwá,
sražuje se wšemi solmi. Sestáwá z uhlíka ástic 33, wodíka 36, dusíka

2, kyslíka 12.

Barwiny hndé málo kterým rostlinám žiwým jsau wlastní,

a uwádíme za píklad kwty kýchawky erné (Veratrum nig^rum ), n-
kterých toiw (Ophrys), nkterých smradutek {Stapelia)

a ledence jakobského (Lotus jacobaeus}. Zdá se , že ta

barwa jest smíchána z erwené a jiné. Za to ale barwa
ta hojn se nalézá w kile díl nadzemních a podzemních, ja-

kož i w obplodí. Ta ale jednak pochodí smícháním barew er-
wených a žlutých s jinými

,
jednak od promnní sklípkatiny

wynn^^elé, jak to obzwlášt krj^ stromowé dokazují. Mnohé
šáwy dotýkajíce se wzduchu hndnau, jak to wíme o bílém

mléku máku snodárného , o žluté šáw wlašowiníka obee-

^iého, o bezbarwé šáw w rubin wlaského oechu. Protož

íindina tak málo jest barwinau pwodní, jako indych w rost-

linách, z nichžto se dobýwá.
Ješt idší u rostlin jest harwina erná ili ernína.

Tak kwty bobu obecného, apíhonosu trojbarwého mají na plát-

cích erné skwniy, které ani wodau ani lihem se newyluhiijí.



Diíwí ebenoAvé jest skrze na skrz erné a ernína dá se

Myiuoili kyselinau dusinau; wýmoek jest tinawé erný, diíwí

ale bezbarvvé. jMnohé hanby též si tu barwu piiosobují, a li-

šejníci ji mají netoliko na rubu swé stélky, jako n. p. klikonoška

(^GyrophoraJ, anobrž plody jejich jsau jí opateny, jako jsau

sáleka, bradawnice (Lecidea, Verruearia). Cernina ta lišej-

níková ani wodau ani lihem nedá se Avymoiti, a o její powaze
nic íiewíme. O haube niodráku ekli jsme , že rozíznuta díwe
zmodrá, pak že zerná.

Jsau barvviny, které w rostlinách se nalézajíce a s ob-

zwláštními prvvky slaueny, jsau bílé, a zstáwají lakovvé,

pokud se nacházejí w rostlinách a w polauení s tmi prvvky.

Tak se má indych , lakmus , barwina skalaky barvvíské a j.

Tak se má i barwina bílá we kwetech bílých, které málokdy

mají istau blost, obyejn žlut, erwen, mode anebo zelen
nabhlau, což dokazuje, že blina auinkem wzduchu a swtla
se promuje anebo že smíchána jest s jinými bar\^ inamí.

Q Dewowma (^Lig^nin). Rostliny sestáwají ze sklípka-

tiny a ta ze sklípkw nahlauených, které bu jsau prawé
sklípky, bu prodlaužeué a slowau cewy , cewntinu dlající.

Nkteré rostliny a díly rostlinné toliko ze sklípk se skládají,

sestáwají toliko ze sklípkatiny, kteráž sražowáním hmoty na-

býwá tlauštky a twrdosti, tak že dostáwá podobu ke díwí.
Bawlna, de bezowý, dužnina plodw a koen šáwnatých
a j. sestáwají toliko ze sklípkatiny, která zstala mkká, ješto

do sklípk nesrazila se hmota twrdá. Moili se takowé látky

kyselinau solnowodinatau, zbude prý toliko sklipkatina, kterau

jakožto obzwláštiu' prwek bližší jmenujeme skUpkoicbiu (^Cellu-

lose}. Též ze díwí mže se dobýti , když drobné drtiny se

moí w nejsilnjší kyselin dusiné, jížto dewowina se rozpustí

a sklípkowina zbude, kterauž pak uhlanem sodiitým zbawiti

možná kyseliny. Tím aneb oním spsobem dobytá, má slau-

enstwí škrobu
;

jako on kyselinau sirkowau se rozpauští a

mní se w klowatinu, a michaniua rozedná, dále waena budauc,
_dá cukr hroznowý.

Díly rostlinné cewnafé ale obzwlášt díwí skládají; takže

cewy Myskytují se we spsob wláken, která nacházejí se we
díwí, konopi. Inu, slám a dlají dewowhm wlastn, složenau
z uhlíka ástic 35, wodika 48, kyslíka 20. Ta se dostane
istá, když díwí trestí, lihem, wodau, rozednau kyselinau

njakau a rozedným rozpustkem drasla žírawého se zatru-
zuje, aby prwky rozpustitedlné se odstranily, Rozeznáwá si»

od sklípkowiny, že iniky chemickými snadnji se porušuje než
ona. A wšak není jisto, zdali sklípkowina ojedinlá není zplo-

dina chemických prostedkw, Bawlna a drtiny nawlhené a
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k3'^sclinau sirkowau s Yg wody roziednau polité, a pak osáknuté,

chaluzíkern jako škrob zmodrají. Drtiny, sláma, plátno, bawlna

a j. s kysclinau sirkowau sehnanau teny, aby se nezabraly,

promují se w hmotu stejnau, tuhau, málo barvvenau. Rozpustek

obsahuje klowatinu a obzwláštní kyselinu, dewosíiilau C^iff-

niuunterschwefelsáure}. Jestli též látky zahíwají se s mno-
hým draslem žírawým a nemnohau wodau, dáwají, jako škrob

a cukr, šowan, octan a uhlan drasliitý. Polejíli se kyse-

linau dusinau nejsehnanjší , rychle se rozpustí ; wodau do

rozpustku wlitau wylauí se nepromnná látka we spsob
prášku bílého, wodau nerozpustitedlného, obojetného, s kyselinau

dusinau slauéeného. Papír do kyseliny též namoen a hned

opláknut, mní se w tauž slaueninu. Jestli ale eené látky

déle w kyselin té leží, w jiné slaueniny se zmní
,

protože

woda z rozpustku nic nesražuje. Drtiny w kyselin solnowo-

dinaté zahátý brzo mní se w hmotu hndau, hlawn slože-

nau z prsowiny (^Humin} a kyseliny prsowé Qluminsaure}.

Taktéž iní wšecky silnjší kyseliny. Též kysliníkem drasli-

itým we wzduchu dlá se ze díwí kyselina prsowá. Též
i cukr kyselinami w eenau kyselinu se zjinauje. Dewowina
skládá se z uhlíka ástic 35, w'odíka 48, kyslíka 20.

Korek, koráb dubu korkowého ili plutu (^Quercus suber},

a. nepochybn wšeliké kry stromowé skládají se z obzwláš-
ního prvAku, korkowinau (^Suberin} nazwaného, jíž se nabude
wyluhowáním korku rozdílnými rozpustidly, která od dcAvowiny
a sklípkowiny tím se liší, že s kyselinau dusinau mírn sehna-

nau za horka truzena jsauc, promuje se w kyselinu korko-

wau (^Korksaure}
,

ježto z rozpustku wodního nasyceného se

sražuje co prášek bílý, nakyslý, roztopující se, tkající jako

silice a ustydnutím se hlatící; lihem a trestí se rozpauští.

Haubowina (^Fung-in^ jest podobcý prwek we haubách,

jenžwyistí se, buda truzen naduwedenými rozpustidly. Liší se

od korkowiny a sklípkowiny, že kyselinau sirkowau a dusinau
nemní se w naduwedené kyseliny, a pak že obsahuje dusík.

Skrobowama ili wlákno škrobowafé (^Amyloid). Zem-
ata promýwáním zbawena škrobu zstawují po sob hmotu bí-

lau wláknatau, která dlá pechod od škrobu ku dewowin.
Waena nabobtná w huspninu, a rozpustí se w ní na wtším
díle, chaluzíkem modrá, a s obilowinau a kyselinau sirkowau
dáwá klowatinu a cukr; zemata asi 7 až i 9 stin jí obsahují.

8) PRWKY BLIŽŠÍ NIJAKÉ OBZWLÁŠTNÍ.

Tyto prwky ponkud podobají se k zásadám rostlinným,

nemohaucc ale nasytiti kyselin, nemohau k nim se piítati.
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Manilfoirinn (^Amyg-dalin^ nachází .se w mandlích hokých,

Iis<ech a peckoAvicích síiemchy hobkolisté, w kie, kwtech a

jádrách stíemchy obecné, a nepochybn \v jiných ješt man-

dloních a slíwoních. Wodau a lihem se rozpauští ; "z wody
se hlatí w tyiboky weliké prozracné, asi 10.57 stin wody
obsahující, z líhu ale se hlatí \ve spsob hiptw autlých,

bezlianvých, perlow lesklých, newonných, nahokle chutnajících.

Rozpustkem kysliníka drasliitého nebo meroticitého Avaiena,

rozkládá se na paAvek a kyselinu mandlowinnau, se pawkem
se poluující a dobytá jest hmotau kyselau, hlatitedlnau, rozplý-

wající se. We wod rozpuštná a s rozpustkem hílkowiny

mandlowé ili emulsowinau smíchaná, spsobem dosawad ne-

známým se mní w filici hoihomandlowau (^Bittermandelol} t.

silicí slauenau s kyselinau psotninnau, pi emž i cukr, woda
a nepochybn ješt jiné slaueniny se dlají. Ta silice se také

zplozuje, když díly rostlinné mandlovvinaté s wodau se pehá-
njí. Silice ta jest bezbarwá, starší ryzá, zapáchá píjemn a

siln hokými mandlemi a jedowatá pro kj^selinu psotninnau;

když ale se jí zbavví, jest bezbarwá, ídká, siln swtlo láme,

chut má hokými mandlemi a páliwau ; wáhy potažné 1.043,

we u -f- 1 80 **, w 30 . wody se rozpauští, s lihem a trestí

se míchá, na wzduchu promuje se w kyselinu benzoowau,
která solíkem, chaluzíkem , dusnouhlicnikem , síiníkem anebo

kysliníkem drasliitým truzena poskytuje rozdílné a znamenité

slaueniny, ježto náležejí do lucby. Mandlowina sestáwá z uhlíka

astic 14, wodíka 13, kyslíka 2.

Chesowhia (Asparagin]). Ches není sama rostlina,

w niž ten prwek se nalézá
;
piosobuje si ho také sladké dewo,

zemata a hlavvn koen proskurnika lékaského (^Althaea ofTi-

cinalis}. Dáwá hlati osmistnowé, dost weliké, bezbarwé,
slab chutnající, wodau tžko se rozpauštjící, lihem docela nic,

u -}- 90" C. pozbýwá 12.13 stin wody; se zásadami nebo
kyselinami zahátá rozdluje se na pawek a kyselinu cheso-
icau (Asparag-insaure}. Sestáwá z Avody astíce 1, uhlíka 4,
wodíka 8, dusíka 2, kyslíka 3.

Káwowma (^CoíFein) nachází se w káw a aji. C(yr-
boky petenké, dlauhé, hedwábn lesklé, bezbarwé, nahoklé
slab chutnají, wodau, lihem a trestí tžko se rozpauštjí

;

u -j- 100" C. trochu wice 7 stin wody panštji, u -(- 178"
se roztopují, u -\- 385 " w dýmy mizejí; kyselinau tíslowau
se sražují; s kyselinau sirkowau a solnowodinatau se sluují;
s alkaliemi waeny rozkládají se w kyselinu uhlinatau, mra-
wení a j)awek. íllacená sestáwá z wody,ástice 1 a 2 á-
stic slaueniny z uhlíka ástic 4, wodíka 5, dusíka 2,
kyslíka 1.
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Pepowina (^Piperin} w pepi bílém a erném
,
jejichž

prudlvá chu pochodí od obzwláštní pryskyice mkké. Ctyrboky

bezbarwé, bezchulné a iiewonné, u -f- 100" roztopující se,

netkající; wodau sotwa se rozpauštjící, snadno ale lihem;

w kyselin sirkowé studené dáwá rozpustek tmaw erweny.
Sestáwá z uhlíka ástic 34, wodíka 38, dusíka 3, kyslíka 6.

Wrbowhia (^Salicin} w ke a listech nejwtšího dílu

wrb a nkterých topolw. Wycistná jest hlacena w ctyrboky

drobné, bezbarwé, lesklé, hoké, u -|- 120" se roztopující,

wodau a lihem rozpusiitedlné, kyselinau sirkowau rozpustek na-

chowý dáwajíci. S kyselinau sirkowau rozednau zahátá

mní se u icrbosmol (^Saliretin} a cukr hroznowy. Jestli ale

se pepuzuje s dwojbarwinanem drasliitým a kyselinau sirko-

wau, mní se w kyselinu loba%owau (^Salicylsáure^, která také

samorodná we kwtech tawoly medunišníka s jakausi silicí (^str.

38) se nachází, a ta opt w jiné kyseliny se zjinauje. Wr-
bowina sestáwá z uhlíka ástic 43, wodíka 58, kyslíka 32.

HTiiéowhia (Phloridzin} nachází se w erstwé ke koena
jabloriowého, hrušowého a slíwoowého. Hlatí se w ctyrboky

teniké, bezbarwé, hoké, w 1000 . wody studené rozpusti-

tedlná, w každém množstwí welé, u -|- 106 " C. pozbýwá
4 ástic wody. S kyselinami rozednými rozpuštna a za-

híwána, mní se w hriišesmol (Phloretin} a cukr hroznowy.

Se zásadami sluuje se jako kyselina, w nichž se mní auiu-
kem wzduchu w jinau kyselinu, hrušowinnnu (^"horidzéin}.

Hrušowina hlacená sestáwá z uhlíka ástic 43, wodíka 58,

kyslíka S4, roztopená má wodíka o 8 a kyslíka o 4 á-
stice mén.

Maalowina (^Aesculin} jest samorodná w ke maa-
lowé, jasanowé a nepochybn i w jiných. Lupty autlé, bez-

barwé nebo prášek bílý, nahoklé chuti; roztopením se rozkládá;

wodau studenau tžko se rozpauští, rozpustek sebe rozednjší
napadajícím swtlem hraje pkným modrem, která wlastnost ky-

selinami zmizí, alkaliemi opt se wyskytne. Sestáwá z uhlíka

ástic 8, wodíka 9, kyslíka 5.

Simfonina (Santonin} nachází se we kwtech pelun ta-

tarského (^Artemisia Santonica). Sestiboky úkosné, bezbarwé,

bleskawé, newonné, bezchutné, na wzduchu žlutnaucí, pukající

a mnící se; u -)- 136" C. se topí, kehne, prchá; wodau
studenau sotwa se rozpauští, lihem welým ale snadno ; chowá se co

slabá kyselina. Sestáwá z uhlíka ástic 5, wodíka 6, kyslíka 1

.

Chebxilowina (Picrotoxin} w chebulích. Wycistná na-

skytuje se w tyrbocích nízkých, náramn hokých , neroztopi-

tedlných, w 85 . wodjr studené rozpustitedlných, snadno ale lihem;

welmi jedowatá. Sestáwá z uhlíka 9, wodíka 10, kyslíka 4.
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Ancarowina (^Aiithiarin) vv anaiu jedowateho (Antiaris

loxicaria) stromu na Záw a poblízkých osírowech rostaucíin.

Hlatí se w lupty drobné, bílé, newonné, roztopitedlné, wodau
málo se rozpauštjící, snadnji lihem; nejmenší množstwo již

krutý jed. Uhlíka atom 14, wodíka 80, kyslíka o.

Marowina (Cetrarin^ w maru, plicníku ili mechu pliením

(^Cetraria islandica). Prášek bílý, mlký, newonný, náramn
hoký, zahíatím se porušující; wodau málo se rozpauští, lihem

a trestí nesnadno; u wod dlauho waen jsa, mní se w hmotu

hndau; z rozpustkw sražuje se kyselinami minerálními co

huspenina, ani s nimi se nepoluuje; kyselinau solnowodicnatau

sehnanau modrá; s alkaliemi a wbec zásadami se sluuje.

Nemá dusíka.

Luebníkowé ješt znamenité množstwo jiných prwk do

toho oddlení náležejících z rozdílných rostlin wydobyli, které

ale nejsauce dostaten známj' jmenowit uwésti postaí. Jsaut
tyto : aloowina (Aloinum} w aloe, aricina w chyn z Kuska,

blínowhia Qlyoscyaminum^ av blínu erném , drawnicowina
(Chelidoninum} we wlašowíníku (Cheldonium}

,
jakorowina

(Jamaicinum^ w ke jakorowé (^GeofFrea surinamensis}
,

gua-
ranina (Guaraninum) w plodech zhntených od kurury ná-

pojné (Paulinia sorbilis} , chmeloicina Q-upulin} we chmelu,

kolumbowlna (Columbin) w koen kolumbowém, jalapoicina

(Jalappinum} w koen jalapowém, karapowma (^Carapa-Al-

caloid} w oleji a ke karapowých (^Carapa Gujanensis},

ocnnowhia ([Colchicinum) w semenech a cibulech oúnowých,
kitasiowina (^Quassiin} w dívví kwasioAvém, parilowina (Pa-
rilinum) w salsaparile, reweowina (Rhabarbarinum} w rewni
ili rabarbae, skwilowma (Scillitin^ w moské cibuli, fabá-

kotchia (^Tabacin} w listech tabákowých erstwých, wiolko-
wina (Violinum^ we wiolce wonné, womjowinu (^Aconitinum)

we womji obecném a latnatém (^Aconitum Napellus, panicula-

tum). Ani jediná nemá dusíka.

Tyto prwky, jichž nepochybn jest mnohem wtší množ-
stwo, dlají nejhlawnjší a nejauinnjší prwek tak nazwaných
itýtahú rostlinnýcli (Extracta} , které dobýwají se moením
rozdílných ástek rostlinných u wod nebo líhu, odkauením
kapaniny pílišné a zahuštním. Tyto wýtahy ale nejsau nej-

bližší prwky rostlinné, nobrž míchaniny rozdílných. Naskytují
se co hmotj'^ obyejn hndé, nehlatitedlné , za sucha kruché,
wíce mén zapáchající a rozdíln chutnající ; barwa tmavvá po-
chodí od jakési barvviny u piprawowání teprwa zplozené. Roz-
dlowali se na hoké, ostré, hoikodrastické a hoi-komamiwéy
o nichž nebudeme slow šíiti, protože o prwcích jsme již je-

dnali, které jim tv wlastnosti dáwají.

4



50

C A S T T H E T I.

ÚTROBOSLOWÍ.

Jmenujíce ty díly, o nichž nyní jednati budeme, úfrohy,

nepedstawujme si té rozmanitosti, kterauž \ve žiwoiších, ob-

zwlášt wyššího ádu, widíme. Jsau to wíce tkaniny, ze

kterých u žiwoichvv útroby se skládají, a tudy mžeme je

i tím jménem znamenati.

Tkanina slowe wtší neb menší náhrn ástic. Jest ale dwojí

:

jedna sestáwá ze ástic jcdnorodých, druhá ale ze dwojrodých.

Prwní slowe jednoduchá, druhá složená.

Tkanina ze sklípkw nedotýkawých anebo dotýkawych
slowe sklípkatina ili celnina (^textus cellulosus}. Tkanina ze

sklípkw prodlaužených nazýwá se wláknatau, icláknatinmi

(i. fibrosus]); ze záwitek ale cewnafau (t. vasculosus), cewna-
tlnau. Tkanina wláknatá a cewnatá, nikdá nejsauce oddleny,
dlají swazky cewnaté. .Jelikož míznice a sonice toliko mezi

sklípky jsau roztraušeny, anebo we spolku s míznicemi se nasky-

tují, nedlají obzwláštní tkaniny.

1) SKLÍPKATINA.

í} Sklípkatina dlá nejhlawnjší díl tla rostlinného, ano-

brž i sama celau rostlinu skládá. Též jest tkanina základní,

z níž ostatní teprwa se dlají. Nechybí ani tam, kde tka-

nina cewnatá tu neb onde pewažuje, obkliujíc ji a spojujíc

její ástice. Powrchní sklípky liší se od wnitních a dlají

pokožku. Pokožka sestáwá z wrstwy sklípkw jednoduché,

dwojnásobné nebo mnohonásobné. Sklípky ji skládající jsau de-

skowité, z tuha k sob sražené, stn rpzdíln zprohybaných
(^wýk. 57); od ostatních liší se tím, že nemají w sob pew-
ných hmot, a pak že se dají od podložených snadnji odd-
liti, ímž celá pokožka dá se slaupnauti. Sklípky pokožku sklá-

dající jsau netoliko hmotau mezisklípenau spojeny, anobrž jí

powleeny, ímž dlá se obzwláštní powláka (cuticula} mo-
ením oddlitedlná (wýk. 43,),

Pokožka rostlin nedokonalých a mladistwých dokonalých
jest málo nebo nic rozdílná od sklípkatiny podložené, takže

sotwa toho jména zasluhuje. Kdežto ale jest, slauží k ochran
wnitiku ped psobením wzduchu, což tužší spojení sklípkw
a blána jejich tlustší dokazuje.

Nkteré sklípky se wywyšujíce dlají protahy bradawico-

wité, anebo prodlužujíce se psobí díly chlupowité, které zkrátka
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rldupif CP''0 zwanc , hned sestáwají z jediného nebo z celé

jich ady, a \velikau rozlinost okazují. Jiné sklípky zase

u >vnit jakoby oddlené od ostatních , dlají austroje hlawn
k piiprawowání jistých hmot ustanowené a žlázami jmenowané.

Podlé toho Avidno, že bradawice, chlupy a žlázy jsau austroje

nevvelmi rozdílné; též bywají asto spojeny, do sebe pechá-
zejí, anebo saupoln se zastupují.

Když rostlina dospje, wšecky astíce, tedy také sklípky,

jsau spojeny hmotau mezisklípenau. Jestli tato hmota mezi

sklípky pak dílem se stráwí, a mezery tak powstalé naplní

se plynem, powstáwají dutiny, které nemajíce obzwláštních stn,

jsau obmezeny sklípky stráwením eeným oddlenýnn. Jsauli

tyto dutiny tsné , a bžíli podlé hran sklípkw dotýkawých,

nazýwají se prchody mezisklipené (meatus intercellulares},

wýk. 11, 40, a, a. Jsauli rozšíeny a bžíli prawidln, slowau

iczdušnice (meatus pneumatici), wýk. 8. c c c c, 16. a, a. D-
lajíli neprawidlné prostory w podstat rostlinné, jmenují se

hlubiny (^cavitates aereae, lacunae), wýk. 60, a, které se zplozují

roztrháním sklípkatiny pi zrostu bujném wedlejších dílw.
Když wnitek takowým spsobem w dutiny naduwedené se

rozsíupuje, nabýwá powrch jistých otwor, jimiž wnitek se wn-
šným wzduchera se spojuje. Tyto otwory slowau pichy ili

prduchy (^stomala}, které wbec se wyskytují co otwory po-

dlauhlé mezi polomsiitýma sklípkoma, spojené wšude s pr-
chody mezisklípenými, takže wlastn jsau jejich wýchody. Pi-
tom prchody mezisklípené pod samými pichy jsau rozšíeny
w dutinu, dýchací nazwanau, podobnau k dutinám dýchacím
žiwoichw ^wýk. 43, 45, 46, 48,49, 50, 51^, Tyto otwory
nalézáme na wšech dílech rostlinných prawau pokožkau opa-

tených, na kwtech a dílech plodowých, anobrž i na semenech,

nejhojnji ale na listech a jmenowit na jejich rubu. Rostliny

ale podvvodní jich nemají, akoli mnohými wzdušnicemi jsau

opateny. Pichy wbec jsau neprawidln rozpostaweny ; w ji-

ných pípadcích rozpostawení jest prawidlnjší, jelikož na li-

stech nkterých rostlin rownobžn spoádány jsau se swazky
cewnými (wýk. 45, 46, 49, 50, 51}. Wbec nejwtší
jsau na rostlinách tak nazwaných tuných. Díly rostlin tuhé,

kožowité anebo peautlé austrojnosti mají nejdrobnjší. Cím
wtší ale jsau, tím mén jich na jistém powrchu a naopak.

Na árce twerené jich býwá 100, anobrž i 1000 až 3000.
Pichy wždycky jsau obklíeny sklípkoma menšíma wedlej-

ších pokožkowých, kteréžto slowau pichowými^ a powstáwají,
díwe nežli powrchní wrstwa sklípkatiny promní se w
pokožku, ze sklípku dotýkawého, když on totiž na dél se

rozdlí , a když kraje tak udlané, wšaké polowin pináleže-

4-
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jící, srostau, naež newyhnutedlné mezi nitna štrbina zstati

musí. Samo sebau se rozumí, že i powláka nad picHy jest

otewiena. Sklípky pichowé polomsíité, poád swau powahu
zachovvávvající, nemohau se míti za žlázy, nepiprawujíce wíce

hmot nežli jiné sklípky dot3'kawé. Nicmén liší se od ostat-

ních sklípkw pokožkowých, obsahujíce skoro wždycky kuliky

zeleniny listowé, ha i jádro sklípkowé, kdežto w druhých nic

takowého není. Sklípky pichowé moením snadnji porušení be-

ran než pokožkowé. Pichy se zawírají, když sklípky jejich zdu-
matjí, a naopak se olwírají.

Pichy swýma sklípkoma na spsob malých pahrbekw
njí na powrchu rostlinných dílw. U rostlin ale autlých,

mkkých a sáwnatých jsau sklípky pichowé mezi pokožkowý-
mi položeny, že s nimi w jedné ploše ležíce newystáwají. Na
listech ale tuhých a kožowitých leží hlaubji, na dn malých

jamek. Kraje takowých jamek mohau ztlustlau powlákau býti

w bochu ztlustlé, dlají jakoby hráz, a protož takowé pichy

slowau hrazené (wýk. 44.)
Pichy welikau jewí rozmanitost, to ale znamenité, že

rostliny do jednoho ádu náležející mají pichy stejné austrojnosti.

Na powrchu rostlinném nalézají se ješt jiné jamky pi-

chm nenáležející. Takowé naplnny jsau hmotami wylauenými
a tudy poítati je k žlázám. Jiné pochodí od wypadalých chlu-

pw. Prchody mezisklípené býwají nkdy spsobem welmi

prawidlným rozšíeny w dutiny nebo nádobky, naplnné silicemi,

balsamy, pryskyicemi, klejopryskyicemi a j. Nazýwají se

nádržky, a podlé obsahu rozeznáwají se w silicnafé, balsaniaté,

pryskiénaté a d. Tyto nádržky sluší bedliw rozeznáwati od

sonic, od kterýchžto se liší tím, že nemají obzAvláštních stn,

a že od prchodw mezisklípených niím jiným nežli obsahem

se nerozeznáwají. Též sluší ješt to pidati, že sklípky takowé,

nádržky obkliující, od ostatních se nerozdlují. Kapaniny pi-
cházejí do nádržek ze sklípkw, w nichž, jak eeno, se wy-
luují

;
peplnním jich a roztrháním wyléwají se do prchodw

mezisklípených. Kapaniny nkteré asem hustnau ano i ke-
hnau, takže nádržky hmoty toho trojího skupenstwí obsaho-

wati mohau.

'

«) SWAZKY CEWNATÉ.

W austrojích jakož i rostlinách mladistwj^ch teprwa se

wywíjejících jsau toliko sklípky jednoho spsobu a nejjedno-

dušeji spojeny. Pozdji okazuje se sklípkatina, wláknatina,

cewnatina a pokožka. Když wnitek a wnjšek, když libiwina

a pokožka se wytwoují, w témž ase i u wnit sklípkowé se
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xjinaujf \ve tkaninu wláknatau a cewnatau, kteréž dohromady
dáwají swazky cewnalé, a kteréž, dokonalé jsauce, sestáwají

z dílvv stálých a nestálých.

Díly svvazkvv cewnatých stálé jsau: sklípky prodlaužené

stn tenších anebo tlustších, píek úkosných; tyto nikdá ne-

chybí, ano 1 samy pro sebe bez ostatních dílw skládají swazky
cewnaté. Závvltky rozliné, obyejn s pedešlými se spojující

a sonice asto se pidi*užující , náležejí k nestálým. Auplný
svvazek cewnatý sestáwá z tch trojích dílvv. Pi tom zname-
nati, že ta auplnost toliko na nkterých se pozoruje, kdežto na
jiných nestálé se ztratí, místo stálým t. sklípkm prodlauženým
zstavvujíce. Díly stálé a nestálé mají k tomu ke wšemu jisté

wykázané místo , od ehož ani jediná rostlina cewnatá není

vvyjmuta.

Nejhlawnjší díl swazku cewnatého jest tlo dewni, které

sestáwá ze sklípkw prodlaužených, ostrých anebo tupých, pro-

míchaných se záwitkami, a wždycky u wnit umístno. Wn
tlo dewní obklíeno wrstwau tenší nebo tlustší sonic, a ta

zase zaobalena wrstwau obyejn nepatrnau ze sklípkw pro-

dlaužených tupých, dohromady lýko dlajících. W nkterých
rostlinách chybují sonice, asto i lýko ; tlo dewní ale wždycky
mají, tebasby toliko ze sklípkw prodlaužených sestáwalo. Wše-
liké tyto díly jsau z tuha spojeny we swazky, niti, šry, jenž

skrze celau libiwinu od koena až db konce pn bží.

Rostliny tedy piosobují si dwoje tkaniny, sklípkafinu

a ceicnafinu, kteráž druhá má auad surowau potrawu ku wše-
likým dílm wésti, prwní ale tuto potrawu promowati w roz-

dílné hmoty. Potrawa surowá sice již w cewnatin se prom-
uje; promna ta ale sotwa pesahuje udlání klowatlny a cu-

kru. We sklípkatin jest dílna, w níž surowá potrawa doko-
nale se promuje, w níž rozmanité slaueniny se dlají.

Aby ale tyto auady mohly ped se jíti, musejí tkaniny

a jejich ástice míti obzwláštní wlastnosti, we kterých žiwot
rostlin a jejich dílw se zakládá, a kteréž ze žiwota wyplý-
wají. Promny wšecky posestáwají z pohybowání a dlání
nowých slauenin, tedy jsau mechaniné a cheminé. Rostlina

powinna pijmauti potrawy a je rozwesti po celém swém tle,

a pak je promniti, aby jednak nowé ástice ke zrostu a za-

chowání potebné se odsazowaly, aby jednak i slaueniny se ud-
laly, jimiž rostliny se rozeznáwají. K prwnímu auadu poteba
jest, aby cewy rozdíln na kapaniny obsažené psubilj-, aby je

hnaly k místu jejich ustanowení ; musejí se tedy stahowati a
rozšiowati. Co to ale jest, co psobí, že cewy se stahují?

To nic nemže býti jiného nežli žiwot neboli žiwotní moc,
kttrá w tom ohledu slowo popiulitedlnost, totiž moc, kterau au-
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stroje se hýbají. Aby ta moc initi mohla, musí ješt býti

popiididlo, hmota, která k inní a tu k hýbání ponauká, popu-

zuje. Kapaniny w cewách nejsau nic jiného nežli popudidla.

Toto rostlin pohyb owání podobá se oné ad pohybowání žiwo-
išného, ježto bez wdomí žiwoicha se stáwá, ježto pináleží

austrojm obnowujícím ili žiwotním, kterých stny na wyšším
stupni austrojnosti jsau obaleny swaly drážditedlnými, jichž

u rostlin ani ])amátky newidme. K tomu spsobu pohybowání
pináleží rozkládání a skládání se nkterých listw we dne a

w noci, otwírání se kwtw a zawírání, pohybowání ze tyi-
nek a nlek, též i ono, nejvvíce podobné k žiwoišnému sa-

mowolnému, nkterých rostlin, ježto nepraw citelnými slowau.

Na té popuditedlnosti zakládá se i znamenité hýbání se wýtrusu
nkterých rostlin sklípenatých, kteréž složeny jsau z jediného

sklípku a nemají nižádných jiných austrojw. A wiak i sklíp-

katina sama nemže býti bez té wlastnosti
,

jelikož jí jest

pijímati surowau potrawu a promowati w slaueniny osobliwé.

K wylaueninám mocí žiwotní rostlin udlaným náleží

též teplo. Každá rostlina má jistý stupe wlastního tepla, který

nezáwisá na wnšném a staí k zachowání jejímu. Obyejn
teplo to pewj^šuje wnšné sotwa o pl stupn na teplomru
stotinowém. Nkteré rostliny ale w jistých dobách swého ži-

wota mnohem wyšší wydáwají. Tak se mají nkteré arono-

wité, ježto za as kwtení ze swé kyky wypauštjí teplo pe-
wyšující wzduchowé o 1 až 25 '^ R, Teplo rostlin též i denn
66 mní; nejwtKSÍ denní padá mezi lOtau hodinu z rána a 3tí

hodinu z poledne; jindá jest menší. Rostliny swtlu wysazené
wíce tepla dlají, nežli we tmách držené, kteréž z poátku ne-

jewí rozdílu, až pak docela žádného newydáwají. Teplo jest

následkem nepostedeným wnitních cheminých postupw, ztu-

žowání kapanin, jejíchž teplo utajené se uwoluje. Protože

tyto postupy pochodí žiwotem ástic rostlinných, teplo zasluhuje

též jména žiwotního, a stupe jeho, jak eeno, záwisí na buj-

nosti wšech auadw.

AS TWRTÁ.
AUDOSLOWÍ.

Rostlina sebe jednodušší nebo sebe složenjší a dokonalejší

jest pwodn toliko sklípek. Nejjednodušší rostliny newynikají
nad jeden sklípek; celé tlo jejich jest jediný sklípek. Wodobich
(Hydrogastrum) jest takowá rostlina (wýk. 53, 1680, 1681), na
níž nalézáme památky austrojw, jako koena, kmenu, plodu a

pupenu, jež u dokonalejších rostlin aupln jsau ustrojeny.
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Nejmiiožší rostliny ale sestáwají z wellkého množsíwi

ástic prvvotních a druhotních ili ze nklípkw a cew, kteréž

poslední, Jak eeno, opt jsau sklípky promnné, takže i nej-

dokonalejší rostliny toliko ze sklípkw sestáwají. Dále i nej-

dokonalejší rostlina prvvopoáten toliko jest jediný sklípek.

Ostatní sklípky, jak jsme widli, dlají se we prwopoáteném,
z jeho obsahu, tedy u wnit, a sklípek musí tedy se zwtšo-
vvati; w tchto tak udlaných sklípcích opt jiné sklípky se

dlají, protože každý má w sob látku k tomu cíli. Rozmno-
žovvání sklípkw obzwlášt rozdlowáním se stáwá. Sklípek

ale prwopoátený jakož i od nho udlané také na powrch
swj prýští hmotu mezisklípenau, z níž také sklípkj' se d-
lají. Sklípky ale nejhojnji u wnitiku již hotowých se roz-

množují.

Audy rostlinné skládají se z wtšího nebo menšího množ-
stwa sklípkw a cew rozmanitým spsobem spoádaných a

k rozdílným auadm ustanowených.

Rostliny nejnižších ádw mají toliko jediný aud , který

sestáwá z wtšího nebo menšího množstwa sklípkw, rozmani-

tého jest twaru, a wšamo se zwtšuje. Tento aud slowe
stélka (^thallus}.

Rostliny wyššího dokonalosti stupn ale sestáwají ze sklíp-

kw^ a cew w áry spoádaných, ježto dohromady dlají osUy

weteno (^axis} , hlawn w délku rostaucí. Z té osy wyni-
kají jiné audy, bonými (^org-ana appendicularia} zwané. Tyto
dwoje audy slowau základními {o. fundamentalia}.

Podlé toho rozdílu rozpadají se rostliny na stélkaté (^thal-

lophyta}, mající stélku , a na osnaté (^cormophyta}, opaten©
osau ili wetenem.

Tento aud základní jest náhrn sklípkw obyejn nepra-
widlných, rozšiující se w útwar kožowitý, strupowitý, chrasto-

witý, anebo prodlužující se w díly niowité, lodyhowité nebo
kowité. Jiných audw nemají, wyjmemeli tak nazwané pín-

éepky, toliko nkterým wlastní, totiž audy koenm wyšších
rostlin podobné, sestáwající ze sklípkw prodiaužených spoje-

ných, a slaužící toliko k upewnní, nikdá ku pijímání potraw.

í. Stélka nioicifá jest nejjednodušší spsob stélek, se-

stáwajíc bu ze sklípku jediného wíce mén w déli roztaže-

ného, wálcowitého, hned jednoduchého nebo rozwtweného, bu
z jedné nebo wíce ad sklípkw nad sebe poslawených, wtwe
wypauštjících. Nacházíme ji u asowitých a parožnatcowitých.
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Podobá se ose wyšších rostlin, liší se ale nedostaílveni koena
a audw boných. Rasowité z koncw rostau, aniž na spodin

se nezwtšujíce (wýk. 1641— 1644, 1645— 1650).
2. Stélka klukowitá, též pod/iaiibí, podobá se pedešlému.

Sestáwá ze wláken anebo klukw autlých , obyejn lenatv ch

a wtewnatých, dohromady smatených w pls wíce mén bla-

nowitau. Toliko u hub, tvvrdohub a bichatek se nachází

(wýk. 1805—1808>
3. Sfélka prachowltá skládá se ze sklípkw málo doko-

nalých, málo dohromady spojených , ani není oste obmezena.

Pináleží lišejníkm nejnedokonalejším.

4. Sfélka striipowitá w plochu rozšíená a sesnowaná
ze sklípkw newelmi spojených , obyejn neprawidelných , a

patrn obmezena. Ten spsob pináleží nniohým lišejníkm

Cwýk. 1570).
5. Stélka blanowitá skládá se ze sklípkw drobných, ku-

lowatých a welikým množstwím hmoty mezisklípené spoje-

ných. Nacházíme ji u nkterých lišejníkw, huspenikw též

u nostokw a porostw (^wýk. 1638, 1639).
6. Stélka chrastowitá jest nejdokonalejší mezi nadpopsanými.

Sklípky zakulatlé skládají kru, ježto obkliuje de složený

ze sklípkw neprawidelných, prodlaužených a ídkých. Twar
má bu llstowifý, bu kíowitý, bu Innowitý. Prwní nachá-

zíme toliko u lišejníkw, ostatní dwa u lišejníkw a asowitých.

Twar kowitý a lanowitý patrn powstáwají wywýšením se

stélky listowité w díl homolowitý (]wýk. 1558— 1563, 1585.)
Wšeliké tyto stélky mají zrost zástediwý, jelikož nio-

wité wypauštjí z koncw swých nowé díly, listowité jakož

i chrastowité z krajw^, z ehož zase widno, že chrastowité a

listowité sestáwají z nifowitých dohromady w plochu spoje-

ných. Takowý zrost kolpiiíci (vegetatio pantachobrya) nazý-

wati mžeme, a rostliny jej mající kolrostaucí (^planta pan-

tachobrya).

Rostliny stélkaté zbaweny jsauce, jak eeno, wšech au-

dw boných, ani nemají audw rozmnožowacích wlastních, je-

likož dílowé k tomu ustanowení nejsau nic jiného nežli sklípky

wíce mén osamostatnlé. Nicmén troje spsoby tch sklíp-

kw rozmnožowacích rozeznáwáme.
i. Kreteky (gonydia, gon;^yli) jsan sklípky zakulatlé

bu ojedinlé, bu w zrnka spojené, jež ])od korau stélkowau

nebo w ní powstáwají a dlají tamtéž kiipJaj (soredia) , anebo

prowalují se na powrch na spsob hlubhiek (^cyphelium). Po-
slední dwa spsoby kreteek piosobují si lišejníky , kdežto

u asowitých a rezowitých zstáwají u wnit.

2. Prachatky (^coniocyste) jsau sklípky matené rozší-
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eiie, kíeré ojedinlé na po\vTchu stélky obyejn nlowíté le/>í,

a množ.stwo uklípkw kulovvatych, prach kliný (_eoni(liuni),

zawírají.

3. Wýtrusnice (sporaniE;-ia3 jsau dokonalejší. J.sau (o

obaly složené ze sklípkw Ktélkowyeh málo piomnných , a

zawirajících náhrn sklípkw osamostatnlych ili wýtrusuw

(^sporae^ anebo sklípkw nmtených Qirecek, ascus), w nichž

opt urené množstvví sklípkw nerozdlených anebo mnohopau-

zdrých též wýtrusem jsaucích.

Rozlinost toho trého sklípkw rozmnožowacích dole ob-

šírnji rozložíme.

OSA ILI WBETENO A JEJÍ AUDY BONÉ.

Osa náleží rostlinám dokonalejší austrojnosti , a ta opt
se rozdluje na koen a stonek, audy, ježto se liší snažením,

nebo onen smruje dolvv, ten ale wzhru, oba ale tím sob jsau

podobny, že jsau prodlauženiny wálcowité, a že sestáwají z na-

hrnu ástic w áry rozpoložených.

Audy boní jsau lisfy, shluk ástic z osy wyniklých,

w plochy rozšíených, jejichž promny rozmanité jsau podlé auía-

dw, kteréž jim swíeny. Protož kwty, plody a semena jsau

toliko promnné listy. Listy tudy rozeznáwáme 1. W
zrusfúwé (folia vei^etativa~) k nimž náležejí a) listy klikoicé

ili dlohy, 6} listy prawé zelenau barwau wyznaené, c^ pa-

lisly, od listw toliko pipe\^ ninin rozdílné, ) listeny, pod

kwty umístné a asto barwu zelenau s jinau wymující, a

konen e') rozdílné spsoby pokryícek, zákroicw a taulúw.

2. Druhý spsob listw skládá kwty, které zase sestá-

wají n) z kalichu, 6") koruny, c') wéncw a (Q tyinek.

3. Tetí konen promna listw jest pestik a z nho
powstáwající plod se semeny. Plod jest spojení list t. plodo-

lisf a osy, což obzwlášt w semen widti, jehož slupky jsau

listy, jádro ale promnná osa s listy (dlohami} nebo bez nich.

W plodu opt list pibližuje se ku prwotní powaze, jelikož

zelená a snahu má krajema se spojiti, což i we kwtu pa-

trn widti. Wšecky ty díly mají rostliny jewnosnubné.

Tyto austroje jsau saustedn rozpostaweny podlé jistých

prawidel, jimiž rostlina a audy její se rozeznáwají. Toto roz-

postawení jest zase pirozený následek rozpoložení ástic w ose,

které též saustednost objewují. Tato prawidelnost perušuje

se rozšíením anebo prodlaužením jednotliwých dílw audowých,
ímž ostatní zakrsáwají nebo zkyptowacují , anobrž i pometá-

wají, když totiž ani památky po sob nezstawují. Konen
to perušení stávvá se i srostáníin dílw pwodn rozdlených.
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Tyto spsoLy odchýlení naskyfují se i w audech, které jinak

nejwtší auplnost i nejwtší prawidelnost okazují.

Abychom rozdíl rostlin cewnatých (^str. 13^ a bezcewých

ili sklípkatých lépe pochopili , rozdlíme následující pojednání

na ti asti, jichž prwní obsahuje audoslowí cewnatých jewno-

snubných, druhá cewnatých tajnosnubných, a tetí sklípkatých

ili bezcewých.

ODDÍL PRWNÍ.

AUDOSLOWÍ ROSTLIN CEWNATÝCH JEWNOSNUBNYCH.

Tu zachowajíce poádek pirozený jednati budeme: 1^ o ko-

enu, 2} o stonku, 3) o listech a podobných dílech, o) o pu-

penech, 5} o kwtu a 6) o plodu.

HLAWA PRWNT.

KOEN.

Koen (radlx}, aud rostlinný do zem nebo wody wnika-

jící, a stonek, jeho pokraowání wzhru do wzduchu jdaucí,

jsau homolowlty nebo wálcowity, a swau zpodinau se dotýkají;

toto místo , kde se oba dílowé potkáwají, slowe krk ([coUum]),

který oprawdiwým audem nejsa tím se wyznauje, že rostlina

od nho w dwojí smr docela rozdílný se rozchází. Koen a

stonek w tom ješt jsau podobny, že na koncích rozdíln se

rozcházejíce wtwe dlají, a že, jak alespo nkteré ro-

stliny dokazují, nehynau, bywše pekocen do zem zasazeny,

takže koen pišel wzhru a stonek dolw. Stonek w zemi

pozbude llstw a wyžene koeny, které potrawu pohlcují ; sto-

nek swrhne mrcasy a místo nich požene w pupeny.

Koen obyejn wázne w zemi nebo pohraužen u wodu.

Není wšak každý díl koenem w zemi wáznaucí, protože nejdo-

lejší díl stonku též nkdy to místo zaujímá. Naopak nesmíme

wecky díly jmenowati stonkem, jež nad zemí nacházíme
,

je-

likož i stonek žene koeny, wétrnými, nadzemními nazwané.

Když koen bu sAvau powahau nebo náhodau zhyne , dlají

se jiné koeny, ježto slowau, a mají twar jakýkoli, piidatne

{v. adventivae) ; koen wyhynulý prwotnim (r. prlmaria) se

jmenuje.

Koen rozdluje se: I. na peiiowitý, II. nepeuowitý,

III. piepiwý.
I. Koen peowitý sestáwá z tla (kotenowého') pni po-

dobného, u wtwe wíce mén rozdleného. Ten jest rozdílen:



a) podlé smru:
Í)kotmoJdaucU* wýk.68—71; 2)úkosný. vvýk.72; 2) rownoicdiný

,

wýk. 81; 4) plowajici, wýk. 94; 5) rowmj, wýk. 69; 6} prohnuly, wýk.

74, 95; 7) wijawý, wýk. 80; 8) skraucený
;

b) podlé t«aru

wyk, 70, 71, jenž n^Ay riencoicihj, wýk. 83; 17) u<blalý, wýk. 73; 18)

kylatý, wýk. 74; 19) krauikatý %výk. 80;
c) podlé povvrcliu:

20) hladký, wýk. 71 ; 21) sicraskalý, wýk. 72; 22) hrbeékatý, wýk.

72; 22) ctiprynatý, wýk. 72; 24) na/iý;

d) podlé rozdlení

:

25) cc/ý, jednoduchý, wýk 68—71 ; 26) wltoatý, wétewnalý, wýk.

73, 75, 81. W ohledu na wtwe jest: a) pewtewnntý , nejwtewnatjiii,

b) chudotrticý, c) piwtetcnatý. d) králkowlwý, e) dluuhowtwý, f) sca-
fsecnoicéltcý, g) klowtetcý , wýk. 75. Poslední slowe také feoe/t klowý
ili hlaxcni , wýk. 75, a rozdlený na wtwe ili koeni/ boné nebo ice-

dlejšíf 27) mnohohlatcý, nesaucí oddenek wétewnatý, wýk. 95;
e) podlé podstaty

:

28) dewnatýí 20) duinatý ; .30) sleatý ; 31) wldknahj

;

f) podlé trwaní

:

32) /eím, jarý 0; 33) ozimý t^; 34) mnoholetý ?|,.

II, Koen nepeowitý nemaje tla koenovvého, hned u

sw ho poátku rozdlený, takže jej mnozí nazýwají složeným

a owltý jednoduchým. Tento jest

35) swaískowitý, wýk, 92; 36) lanowitý, wýk. 185; 37) okndcitý,

wýk. 84; 'A%) samomrcasný, wýk. 93, 89, 605—618; 39) samoiolmeniókatý,

wýk. 85, 181; 40) pukohlatcý, cibulohlatcý, wýk. 89.

III. Koen ptepiwý slowe koen rostlin pížiwnych,

jimiž na cizích tlech se piipewují a potrawu pijímají. Roz-
díly jsau následující:

a) Koen neprawý, liiwý, jenž do rostliny wniká, s ní srostá, takže

nelze ho rozeznati, wýk. 56.

b) Koen wklrný , nadsemni ; koen niowitý nebo wálcowitý nad
zemí ze pn a jeho wétvvích wycházejíci, a bu do zem wnikajicí, wýk.
86, anebo do pedmtiiw poblízkých, wýk. 87, wíce mén k obžiwowání
pisluhující.

c) Pissajidlo ; ztlustlina bradawicowitá, po dél na lodyze rozpolo-

žená, k žiwým rostlinám se Inaucí a z nieh potrawu stebající, wýk. 80.

Koreu lakowých rostlin wyhynuje.

AUSTROJNOST KoiÍEN.4.

Koen toliko dlá se z koínku klíkowého, audu wždycky
jednoduchého, homolowitého. Též i koeny pídatné mají po-

dobný poátek ze tílek bradawicowitých, zponenáhla se pro-

dlužujících a na Avtwe se rozdlujících, které týmž spsobem
z wýrostkw bradawicowitých poátek berau. Zdá se

,
jakoby

*) Wyrazy tyto we slowníku názwosloweckém, na konci toho spisu se nalézajícím, jsau

dodaten wyswtleny; též tam nazwy latinské a, nmecké pidaný.
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rozdlowání koena na wtwe nebylo ukoneno ili obmezeno,

ímžby tedy koen od stonku znamenit lišil se.

Koen, co do ástic základních, nerozdluje se podstatn
od stonku; wždycky ale austrojnosti jest jednodušší nežli sto-

nek, w tom ohledu welikau rozmanitost okazující. Swazky
cewnaté w koenu sestáwají obyejn ze cew, jmenowit up-
katých a ze sklípkw prodlaužených, wíce mén tenkostnných,
kteréžto nejsau roztraušeny, nobrž rozpostaweny w kruhy , a

to wíce mén husté. Ku konci koena swazky cewnaté se pi-
bližují k sob, takže ze stedu kruhowého wymíjí wšecka libi-

wina ili de. W nkterých koenech swazky cewnaté po celé

déli zaujímají prostedek. Co libiwina ili de asto chybí,

ano i swazky cewnaté, dlající tlo dewní , málo jsau zdo-

konaleny, jest kra ili obwodní libiwina tím dokonalejší , a

sklípky její jsau naplnny asto welikým množstwím prwkw
rostlinných a nerostních. Oplýwají šáwau sliznatau a cuker-

natau, škrobem, barwinami, pryskyicemi, též rozdílnými soky,

ímž koeny netoliko jsau dležitý co do zrostu rostlin sa-

mých, anobrž co do jejich užitku pro lowka a zwíata.

Wtwe, na nž koen se rozdluje, berau swj poátek
ze swazkw cewnatých, když totiž sklípky a cewy na jistých

místech k obwodu patících se zmnožiwše wespolek sklípkatijiu

obkliující t. kru pronikají, a na powrchu we spsobu malých
bradawicek puí, z nichž pak, jak eeno, se prodlužují. Wtwe
koenowé tenké slowau mrcasy, frúausy, frnochy^ ješt tenší

ale wláéenlko.

AU&ADY KOENA.

Koen má dwojí auad, t. rostlinu w zemi nebo w jiném

pedmtu upewowati, a potrawy z wenku pijímati.

Toliko rostliny osnaté opateny jsau prawými koeny.
Rostliny stélkaté ale jich nemají. Audy jejich koenowité, pí-
epky nazwané, podobají se owšem koenm, jelikož jimi Inau

k jiným pemetm, anobrž do nich wnikají, nikda ale potraw

nepijímají.

Rostlina koenem wázne w zemi, protože w ní, jakoby

w žaludku, nachází potrawu, již zponenáhla ssaje, a což dlá
dotud, pokud w zemi se nachází woda. K tomu ssání ili

pijímání potraw sice wšeliké díly koena žiwé postaují; ob-

zuiášt ale k tomu ustanoweny jsau nejposlednjší konce wtwí,
ili tak nazwané mrcásky a jmenowit jejich konce, obzwlášt
k tomu ustrojené a nazwané hubky koenowé (yvýk. 47 .'), které

sestáwají ze sklípkw pes konec mrcáskw se nahrnujících, takže

tím zwtšeuím a zmnožením náhrn ten nad nucásck kolem do-



01

kola wysláwá. Jestli na kraji, jakoby byl odchlípen od micás-

ku, slovve pak epika koenowá, wyk. 54. Hubky koenowé
a jejích pioiana nejsau newyhnutedln potebný díl koena,

protože ninohyin rostlinám chybí. asto sklípky na konci

hubky koenowé jsau na spsob pupeníkw rozšíeny, a takowé

rozšíení obzwlášt pozorujeme na sklípcích nad hubkami umí-

stných. Tím dlají se tak nazwaná icláéenika, wýk. 52,

jež zdají se býti obzwlášt údobny ku pijímání wodní páry.

Toto wiášenicko bývvá na koenech samomrcasnj-ch a samo-

wlášenikatých pehusté, plsti podobné. Má ale welikau obno-

vvivvost, protože s pokožkau, na níž sedí, hyne a nowými se

nahrazuje.

Rostlina pijímá potrawy, obyejn kapalé, wssáwáním po-

mocí koena a jmenowit hubek a epiek jeho, ze kterých, po-

trawau nabubených, jiné útroby pijímají tu hmotu. Kapalost

potraw jest uskutenna wodau, a ta do tla rostlinného pivvodí

wšecky hmoty, které w ní se rozpauštjí; hmot sebe drobnji

rozdlených blánj' sklípkowé hubek koenowých nepijímají.

Hlawní potrawa rostlin jest kyselina uhlinatá a pawek
ili amonion u wod rozpuštné. Oba tyto prwky picházejí

z prsti, která do nich nepechází, nobrž jest ustawiným pra-

menem kyseliny uhlinaté. Jsau doby, w nichž i jiné díly rost-

linné mohau ze wzduchu pohlcowati kyselinu uhlinatau; pokud
ale tch není, nebo pokud nedojdau svvé dokonalosti, celý auad
wssávvání toho plynu je swen koenu. Jako žiwoichowé
potebují jistau míru potraw, tak 1 rostliny žádají jisté množstwo
kyseliny uhlinaté; wtší množstwo její vvždycky rostlinám jest

na škodu. Cpavvek ili amonion jest zplodina hnití žiwoišných
ástek \ve hnoji. AV rostlinách nachází se w ždycky slauený s ky-
selinami, jako jest solnowodinatá, moovvá, kostíkowá, šowíkowá,
uhlinatá, tedy co soli u wod rozpuštné. Koeny je pohlcují.

Woda, kyselina uhlinatá a pawek jsau potrawa a látka,

z níž wšecky díly rostlin powstáwají. Nejmnožší ale rostliny

potebují ke svvému živvotu ješt jiných látek, a to nerostních,

ježto rozpuštné též koáním do rostliny picházejí. Takowé
prwky záležejí na pd a promují se dle ní; jsau ale nkteré
newyhnutedln potebný. K posledním náleží dusinan wápni-
itý, soliník sodiitý, síran a uhlan wápniitý, též uhlan dra-
sliitý a sodiitý, a odtud pichází to weliké množstwí rostlin

w pd na ty prwky bohatých. Jiným rostlinám zase nejsau tak po-
tebný, protože bují w pd, w níž jich málo nebo nic.

Koeny také wykonáwají auad zrowna na opak elící, t.

wydáwají ze sebe w jistých dobách a w jistých okolnostech
hmoty rozdílné, u wod rozpuštné. Tím auadem nabýwá pda
opt welikého dílu kyseliny uhlinaté.
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HLAWA DRUHA.

STONEK.

Stonek (^Cormus, Slirps} jest pokraowání ili prodlaužcní

koena wzhfu, a jako on tlem wálcowit homolowitým , na

konci se prodlužujícím. Rostliny nemající koena nemají také

stonku, a wšecky jejich díly stonku podobné nejsau nic jiného

nežli stélka. Stonek od koena a hlawn peowitého liší se

netoliko swým smrem wzhru jdaucím, nýbrž i audy bo-
ními z nho wynikajícími , které takoka z nho se wylupují

a rozkládají; konen se rozeznáwá pupeny, z nichž druhotní

osy t. wtwe wzrostají.

Stonek wbec jest dwojí, jeden slowe I. oddenek a druhý

II. pe.
I.) Oddenek, klu (^rhizoma} jest stonek mnoholetý bez

koena powitého, nemající další snahu rsti nebo toliko wzhru
rostaucí. W prwním pípadku jest hlízowitý, plackowitý, w dru-

hém wzhru poád se omlazující a dole hynaucí. Toliko na

konci nosí listy, nikdá po boku. Od koena se liší, že neroste

doiw. Wbec jest ale:

A} podzemní, nejwtším dílem pod zemí zstáwající, wýk.

96, 100, 101, 104, 105, 107, 108; pozemní na zemi 'le-

žící nebo málo w ní wáznaucí, takže welikým dílem nepikryt;

wýk. 106.

B) nadzemní , do wtší nebo menší wýšky nad zemí

wzrostající, wýk. 102, 103, 109.

21) Oddenek ili klu podzemní a pozemní, podkluí jest

trojí: q) koenowifý, b} puk ili cibule, c) hlíza -f^.

Podkhií koenowité w celku koenu wlastn tak zwanému
se podobá, akoli od nho znamenit se liší; jest welmi rozliné:

1) kolmojdauci, wýk. 90. 9G, 101; 2) tikosíté, wýk. 104; 3) rowno-
toáiné, wýk. 106; 4) wybUiawé, wýk. 99; 5) rowné , wýk. 90; 6) fro-
hnulé, wýk. 106; 7) lodyhowité, wýk. 108; 8) koenowité, wýk. 100, 106;

9) niowité, wýk. 99; 10) tcálcowilé, wýk 90; 11) oblioinolowité , wýk.
183; 12) pekausnuté, wýk. 90; 13) isakiilallé, wýk. 97, 98; 14) flac-
kowité, Kpleštilé, wýk. 105; 1.5) kotaucowité, wýk. 522*; 16) lanaté: a)

stejn, wj'k. 108; b) skren, wýk. 101; 17) neclenaté; 18) šupinaté,

wýk. 96, 108; 19) z-ubalé, wýk, 107; 20) obhraiené, wýk. 104; 21)
plewnalé, wýk. 106, 109; 22) šrdmaté, wýk. 100, 106; 23) hrbeékalé^

wýk. 105; 24) krauikaté, wýk. 101: 25) nahé; 26) bulwaté, hlizowite,

wýk. 97, 98.100,105; 21)detimaté; 2S') duinuté; 29^) celisttcé, fmtné; .30)

duté, wýk. 97; 31) braniónaté, wýk. 101; 32^ jednoduché, wýk. 101; 33)
tclewnaté, wýk. 96, 100; 34) pukohlawé, cibulohlawé.

S3) Oddenek ili klu nadzemní, tiadkhií jest:

I) prodlaužený, wýk. 102, 103; 2) ískrdcený ; 3) pimý', 4) wsity-

^~) o cibuli a hlíze jedaati budeme we hlawé o pupenccli.
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cotcitý, wýk. 1025 f) u prosted tltisUtí, tcetenoicilý, vvýk. 103.

(5) Mže se ješt rozeznati oddenek ili klu prostední, me-

zíkliii, jenž dlá spodní díl lodyhy, stébla, sítu a j. anebo ho-

ení díl oddenku, a zponenáhla pechází do toho neb onoho sp-
sobu stonkw. Není tedy obzwláštní spsob klue, nobiž jeho

toliko dílem.

Mez-iklui jest 1) podz.emní , k) jednoduché, wýk. 105, a; h) w-
tetcnalé, wvk. 95, a; c) koenotcilé, wýk. 82, a; d) hlíeoirilé ; e) rilien-

cotcité ; 2) nadzemní: a) biilicotcité ',
epotcité; h) cibulowilé, pukowité,

wýk. 89; 3) mnoholelé ; 4) letni.

11.3 Pe jest rozdílen: A) kmen^ B) lodyha, C) stéblo,

D) sít, E) stwol.

A) Kmen (^truncus]) jest pe mnoholetý, wždycky opatený

koenem peovvitým, a vvlastiwý dewnalým dwojdloznieím. Jest:

1) pimtj; 2) iczhjemj ; 3) poloiený; 4) lpiwý ; wýk. 87; 5)

podepený, koenolwnný , wýk. 86; 6) roicný : 7) ftprohybaný ; 8) oblýj

9) hranatý; W) irteicnalý ; \\) jednoduchý ; \2) ro-idtcojoicaný ; 13) celý;

li^ tratící se; 15) stromotcitélý ; Í6^ kotcitlý ; 17) listnatý; 18) be«listý.

B} Lodyha fcaulis} jest pe letní ídko mnoholetý, nikdá do-

konale nedewnatjící, skoro wždycky listnatý. Mže vvynikati

z koena peowitého, samomrcasného, z mezikluí nebo podkluí,

z cibule nebo hlízy.

Jest ale rozliná:
a) dle sméru:

1) prima, wýk. 100, 137; 2) tcz-fyéend, vvýk. 112; 3) tc^sstau-

paicá, wýk. 111; 4) rownd. wýk. 110, 112; 5) ^.prohýbaná, wýk. 131;

63 ft-kitoiraná ; 7) tiici, wýk. 113. 136; 8) nachýlená, wýk. lU: 9) od-

tcisld, wýk. 143; 10) prostená, wýk. 138; 11) léhatcá , wýk. 139; 12)

pla^iwá, wýk. 140; 13) koenující; 14) z-plýwajicí ; 15) ploicajici ; 16)

pnula. wýk. 142; 17) piepitcá, wýk. 88; 18) toiwá , a) w lewo, wýk,
144; b) tc prawo, wýk. 145; 19) síkraucená, wýk. 146;

b) dle twaru :

20) oblá, wýk. 115; 21) polooblá , wýk. 116; 22) smáknutá, wýk.

117; a) oblosmaknutá , b) ploskosniaóknutá , wýk. 130, a; 23) dwojseóná,

wýk. 118; 24) uuhlalá. lihlatá: a} ostroúhlú, wýk. 119, 120; l>) tupoúhlá,

wVk. 122, 125; 25) Irojúhlá. wýk. 119; 26) yriihlá, wýk. 120; 27) pé-
tiiihlá , wýk. 125; 28 osmiúhlá , wýk. 121; 29) ntnohouhlá, wýk. 132;

30) trojhraná , wýk. 123; 31) tyrhraná, wýk 126; 32) nepatrné troj-

hraná, wýk. 127; 33) trojboéná, trojboká, wýk. 128; 34) ctyrboká, élyr-

hoéná, wýk. 129; 35) pétiboná , pétiboká, wýk. 124; 36) listowitá, wýk.
130; 37) kulowalá, wýk. 132; 38) puklatá, wýk. 132; 39) podluhoicatd

;

40) wejcotcilá; 41) ihowitá ; 42) u^latá, wýk 133; 43) be^uzdá, wýk.
135; 44) lenatá : a) stejnotlusté, wýk. 135; b) skrené, wýk. 130; c)

tisslalé, wýk. 133, 134;
c) dle rozdlení:

45) nejjednodušší, pejednoduchd, wýk. 110; AQ) jednoduchá, wýk.
111, 112: 47) piwélewnatá , wýk. 136; 48) wétewnatá, wýk. 137; 49)

nejtcétewnatéjší , pewélewnatá , wýk. 147^ a) od rfo/a, b) nahoe; 50)
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celá, wýk. ISTj 51) tralici se, wyk. 147; 53) rossdwojowaná , wýk. 131,

148; 53) ro%trojowaná, wýk. 194;
d) podlé olistnatní

:

54) lishiald: a) chudolistá, a) jednolisld, fí) dwaulisld , y) trojlistá,

ó) lyrlisld; b) mnoliolistá ; 55) besslisld , wýk. 88, 130, 132, 150, 151;

5G) palistnalá, wýk, 152, 383, 386; 397; 57) samopalistnatd, wýk. 142;

58) be^-palistd; 59) iupinatd, wýk. 150; 60) pošeicnatd, wýk, 151, 163;

61) kridlald, wýk. 152; 62) paruékatd, wýk 142;
e) podlé podstaty

:

63) hutná, celislicá; 64) deald; 65) dutá; 66) braninatd; 67)

demiatá; 68) tcláknaíd ; 69) íselinnáj 70) duitiatá) 71) šáicnatá} 72)

f) podlé zpružnosti

:

73) ohebná, hebká; 74) kruehá, lomná; 75) cepná; 76) hauietcná;

77) plihá, cháblá, ochablá.

g) podlé powrchu:

62) hladká; 63) tekowand, poz-bádaná ; 64) pruhatá ; 65) brázditá,

bráadowaná; 66) ilabatá ; 67) ro%sedalá ; 68) sikowaná; 69) krauikatá

;

70) swraskalá; 71) pahrbóitá; 72) draslawá ; 73) šerpiwá ; 74) 6ra-

dawiénatá ;
h) podlé chlupatostí :

75) hedwábnilá ; 76) pýitá; 77) huatá; 78) chlupatá, 79) ší-

aa; 80) aksamitnatá ; 81) wlnatá; 82) pawucinatá ; 83) phnatá; 84)

klukalá, klkatá; 85) kaudelatá; 86) srstnatá; 87) škohlawá; 88) hrebelec-

natáý 89) íahadlalá; 90) swdiwd\ 91) bricitá; 92) slétinalá-^ 93) urfí-

fttfM'; 94) hákatá; 9.5) /i/««; 96} olijsalá, oblez-lá ',
91') luptatá; 9S) nelup-

tatá; 99) otrubnatá; 100) plewnatá; 101) šupinatá; 102) moisolatá; 103)

bradavinatá; \Oi)pupenéitá; íOb} naštowinalá; 106) iláz-natá; l07) ie»-

ilassá; Í08) mékkooslnatá; Í09)jeéatá; ÍW)tinatá; i 11) ostnatá; 112) o»-

brojená; 113) befsbranná; 114) tsrnatá; \\b) poprášená; \\6) jinatá; 117)

mazawá; 118) lepnatá; 119) nahá.

Rostliny podlé lodyhy jsau: a) lodyznaté; b) bcfslodyhné.

Rostliny lodjžnaté dle trwáni : a) byliny ; b) zeliny.

C) stéblo (^culmus) jest stonek travv, haiikami obyejn
ztlustlými naskrze prorwaný, pošwami listowymi wíce mén pi-

krytý. Jeho rozlinost:

1) pímé, wýk. 153; 2) wztyené; 3) úkosné; 4) kolenaté , wýk.
154; 5) o6tó; 6) clyrúhlé; 7) dicojsené; 8) hánkaté; 9) bezháneéné; 10)

jednoduché; \\)v;étewnaté; Vit) hladké; \Z) prauhaté; li) lysé; \b) pýité;

16) huaté; 17) šerpiwé a d. (w. lodyhu).

D) Sít (calamus) stonek bezhánený, dienm naditý, nad-

zemní rostlin šáehorowitýcli , sitinowitých a lanowkowitýeh,

Rozdíly :

1) pímý; 2) nici; 3) plaziwý; 4) plowající; 5) oi/ý: a) sidlowitý,

b) štétinowitý, c) wláskowitý; 6) smackmilý; 7) trojhraný: a) patrné, b)

nepatrné; S) jednoduchý; 9) wélewnatý, wýk, 162; 10) listnatý, wýk. 162;

11) be&listý, wýk. 156; 12) pošetcnatý, wýk. 156, a; 13) nahý; 14) W-
stenalý; íb) bcístistenný, wýk, 156; 16) hladký; l'7)šerpiwý; 18) prauhalý',

19) chlupatý.

E) Stwol (^scapus) jest lodyha kwtonosná, hned bezlistá

hned listenatá, hned ojedinlé listy nesaucí. Rozdíly :

1) ifálcotcitý , wýk, 157; 2^ istencený , wýk. 158; 3) ztlustlý; 4)

lenatý; 5) pošewnatý, wýk, 161; 6) taulatý, wýk, 243, 245; 7) listenatý;

8) listnatý, wýk. 158; 9) pokrytckatý, wýk, 157; 10) nahý, wýk. 157;
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1\') Jrdjwkirkij, wýk. 161; 12) rfrro/-, troj-, mnohohctý ; 13) klasalý,

14} hroiitatý, wýk. 158; 15) cholinaíý, dundelatý ; IG) okolinalij , wýk.
157; 17) hroznalý, wýk. 176.

OSY ^VEDLEJŠÍ ILI WTWE.

Málokdy jest stonek nejjednodušší t. až ku kwtu neroz-

dleny a tedy nejwcrnji piedstawující áru. W nejiunožších

pípadcích má tu wlastnost rozdélowati se na wtvve ili osy

wedlejší, ježto netoliko objem rostliny zwtšují, anobrž i k roz-

množení rodu pisluhují. Wtwe ili osy wedlejší ale poínají

zpnpenuie, kteréžto na jistých místech stonku se dlají a pak wno-
\vé jednotníkywzrostají. O pupenech jednati budeme \ve hlaw 4té.

Wtwe {^rarni} jsau rozpostaweny jako pupeny, jejich pr-

wopoátky. Tak též i wtewky a wtwiky zachowáwají se,

a jisto jest, že rozpostawení pupeniivv a tedy i wtwí a jejích

ástek n jednoho rodu, pokolení, anobrž celého ádu jest wždycky
stejno. Wtwe letos wyrostlé slowau ro-^.fiy ili letorosti (^ra-

tolesti}, které druhého roku dlají smítky, mnící se tetího roku

u wtwe. Wtwe jsau
a) podlé wýniku:

1) shíné, wýk. 140, 149. 151;'^ 2) stidatcé, wýk 162, 165, 168;
3j kiimoslojné, ramenaté, wýk. 137, 151, 159; 4) peslenné , wýk.
163; 5) dirojradé, wýk. 140; 6) ro-stranšené, wýk. 160; 7) w^ddlené,
wýk. 177; S^pibliieu. wýk. 147; 9) laliié, wýk. 169; \0) chocholiéeHé,

wýk. 188; 11} stejn tcysoké, wýk. 168;
b) podlé smru :

12) stesnané, sméstiiané, seicené . wýk. 171; 13) pímé, wýk.
172; 14) wzslaupaicé, wýk. 139: 15) odsldlé, wýk. 137, 169; 16) roze-
stené, wýk 177; 17) iiejodstdlcjsi, peodstdlé , wýk. 164, aa; 18) ro%-
kladité. rozkité , wýk. 164, b; 19) rozewené ; 20) odicislé . wýk. 165;

21) pnulé; 22) splihaicé; 23) tocitcé, swlaciícé ; 24) kolenaté; 25) sspro-

hybané; 2o) kiícolaké ; 27) skiiroicané ; 28) wijaicé; 29) tceknuté] 30)
sem a tam kiwené; 31) prulowilé , tedy jako lodyha:

c) podlé promny:
32) trnotratéjici, wýk. 1178; 33) paprutkoicaljici. wýk. 1175; 34)

hdkotcatéjici. wýk. 1231; 35) llstoicaljicí, wýk. 160, 174.

VVtwe ostatn co do twaru, rozdlení, olistnatní, podstaty, pruž-
nosti^ powrchu a chlupatosti wbec se srownáwají se pnm.

Zakrsáním wtwí a wbec druhotních os powstáwají frny,

paprutky a uponky.

Trn jest wtew zbytená, asto kypty listowitými šupíno-

witými opatená, na konci w tuhau špici wybíhající, wýk. 3074.
Jeho rozdíly jsau následující

:

1) ictewný, wýk. 1178; 2) místotctetcný , wýk. 1179, 1231; 3)
jednoduchý, wýk. 1178; 4) tcéteicnatý

.

Trny mnoholeté, z nichž puí pupeny, slowau tcétwe
zfrnowatélé, wýk. 1178. Též i jiní dílovvé podobným spso-
bem zakrsajíce ztrnowacují, jako jsau listy, jejich žíly a žebra

palisty, listeny a stopky. Podie pwodu jsau tedy ješt trny:

5
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1) mistoapicné , wýk. lOC, 2) misloHstné , wyk. 1181, 1186; 3)

mistopalistné, 195^ cc, 1188; 4) misíolistenné ; 5) mistoslopecné.
Podlé jiných wlastnosti

:

6) auilabikowé,7) kromauilabicliowé, S^protilislé, 9) ojedinlé, wýk.
1079; 10) divojéatné, wýk, 1188; 11) rowné, wýk. 1178, 1179; 12) »7cí-

tcené: a) hdkowité , wýk. 1231, ab; b) swijawé, wýk. 1231; \^} jedno-

duché, wýk. 1179, 1231; 14) wétewnaté, rozdlené; a) na tré klané, b)

trojdílné, wýk. 1180, B; c) dlanilé, wýk, 1180, A; d) rossochacené , e)

nejwtewnatéjši, pewétewnalé.

Paprutka, ruika, rozvcilbia, iiponka (^cirhus}, též w-
tew, íapík anebo stopka zakrsalé wiVe nefto mén piodlaužeué,

niowité, roziínanit stoené a skraucené, nkdy kypty listw a

kwtw opatené.
Podlé pwodu jest twera:

1) mistowélewnd , wýk, 1175; 2) mistotistá, wýk, 101; 3) misío-

apiná, 4) mislostopend, wýk. 1177;
Podle wýnikti:

5) auilabickoicd, wýk. 1175; Si) protilistá, wýk. 1177; 6) wedle-

listá, 7) listní, listowd, wýk. 271; 8) apíkowá: a) konená, wýk 142,

152, 389, b) nadfspodinná, c^ poboní; 9) kwlowd: a) kalichowd , b) p/«-
kotcd ; dále jest: W) jednoduchá, wýk. 1175; 11) tctewnalá, •) sochala,

wýk. 2065, b) mnohodilnd, wýk. 1177; 12) podwinulá, 13) «awitá,

wýk. 1175.

Obzwláštní spsoby vvtwí podlé wýniku ze pn a jiných

"wlastností jsau ješt následující

:

1} odnoha, odnož, odnoží, pazauch, pazanšek (turio),

jest wtew s pupenem, wyniklá z podkluí bylinowého, a nepo-

stíeden nad zemí wzrstá w lodyhu letní; wýk. 517, a;

2~) pobh, odprysk (^soboles^, jest odnoha, ježto pod zemí

w njakau dálku bží, nežli nad zem w lodyhu wzroste.

33 wýrostek (agelluni) lodjiia i)oboní z pupenu odden-

kowého wyrostlá, položená, z hánek koenující, lislj"^, wtwe
nebo novvé rostliny pudící. Jest ale dvvoje a) odrostek (^sar-

mentum}, jehož hánky wzdáleny jsau, a wtwe a listy wyhánjí,
wýk. 534; b]) wýbžka (štolo}, jsauli hánky bližší, jestli na-

horu listy wyhánjí, ídko wtwe wypauštjí, a z konce wy-
dáwají lodyhu listnatau a kwtnatau, wýk. 537.

AUSTROJNOST STONKU.

Austrojnost stonku, jakož celé osy, zakládá se na rozpo-

ádání swazkw cewowých, a to rozpoádání zase následkem
jest pirostání jeho základních ástic. Protož nezáwisá austroj-

nost na twaru stonkowém.
Wzrst stonku dje se podlé trojího spsobu :

I. Pirostání nowých ástic základních we swazcích ce-

wowých stáwá se poád, toliko ale na konci jejich. Takowé
stonky mají toliko jednu adu swazkw cewowých. Takowý
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zrfi.st sloAve koncowffm (veffotatio termínalis} , a rostliny jím

opalreac koncorostaucí, koncorosHé Q)lantae acrobryae). Stonky

jejich se prodlužují netlustnaucc.

II. Piibywání novvych ástic na konci swazkw cewo-
Avých jest obniezeno, na obwodu starých ale poád nowé swazky
cewoAvé se dlají a stáwající piikrywají. Swazky cewovvé tedy

jsau saustedn mnohoadé. Rostliny, jejíchž stonek tak roste,

slowau kolrostaucí (y\. aniphibryae^ a zrst obwodni (yeg.

peripherica).

III. Nowé ástice swazkw cewowých pibýwají dwojím
spsobem. Díl swazkw cewowých prodlužuje se neustawin
nasazowáním nowých ástic na konci, druhý ale poád na ob-

wodu se zmnožuje. Tento spsob tedy složen ze dwau pede-
šlých. Swazkowé cewowí prwotní takoka se rozdlují na
dwa, jichž jeden na konci roste, druhý ale na obwodu. Rostliny

takowd nazýwejme wšnmorostauci, lešamorostlé (jA. acram-
phibryae}, a zrst jejích koncoobwodní (yeg. peripherico-ter-

minalis}. Rostliny ty tedy rostau do wýšky a tlaušky.

Wšaký spsob opt má nkolikero promn, založených

jednak na twaru a dokonalosti swazkw cewowých, jednak na
rozdílném pomru austrojw boných k ose; tyto austroje ale

nikdá nemohau ráz hlawní toho neb onoho spsobu zjinaiti.

Zrst koncowý jest nejjednodušší, a protož i rostliny

koncorostaucí jsau austrojnosti nejjednodušší wšecb rostlin osna-

tých. 1'rotož jej sob piosobují rostliny bezdložné a wý-
jimkau nkteré dwaudložné

,
jako cikasowité a oešincowité.

Ten spsob okazuje i nejvvíce promn, jelikož swazky cewowé
jsau rozpostaweny hned w kruh, a wíce mén spojeny anobrž
i rozwtweny, hned z tuha spojeny dlají spsob osy cewowé.
Jiné rozdíly zakládají se na dokonalosti swazkw cewowých,
a na spsobu, jak rozpostaweny jsau swazky cewowé, zaopa-
tující listy a koeny.

U šídlatek, wýk. 77, a mechw, wýk. 76, nachází se to-

liko stední swazek cewowý, z nhož swazky oblaukowilé
jdau do koenw a listw. U rostlin miowkowitých, wýk. 63,
zaínají swazky cewowé se spojowati u wtší tlupy, ímž
stáwá se spsob den. Totéž nalézáme u plawuowitých.
Kapradowité, wýk. 64, zstawují swazky cewowé u wálec
wtší neb menší spojené dost patrnau prostoru pro de, kterýž

ale jako i kra mnohými ojedinlými swazky cewowými jest

protažen. Prawidelnjší, akoli welmi stažené jsau swazky ce-

wowé u peslikowitých, wýk. 66. Prawidelný ale kruh dew-
natý skládají u cikasowitých , wýk. 61, které ješt dokona-
lejšími swazky se rozeznáwají. W oddenku patmowitých, wýk.

5^
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6S, a orešínowltych, wyk. 58, swazky cewowé rozdaaMend

nicmén jewí jakuusi náchylnost k saustednosti.

Zrstem obwodním rozeznáwají se rostliny jednodložné,

kteréž tedy na wyšším stupni austrojnosti stojí, nežli pi-edešlc.

Swazky cewowé w nich ani spoádány w osu ani u wálec,

nobrž oddleny a jakoby bez poádku roztraušcny, wýk. 59.

Od toho rozpoádání pochodí i rozpostawení jejich listw. Pro-

mny toho zrstu jsau sice nepatrné, ale wždy zasluhují

uwáženu býti, jelikož osnují se jednak na wtší anebo menší

dokonalosti swazkw cewowých, jednak na jejich saupolném

pomru.
Swazky cewowé nkterých rostlin jednodložných (^zábní-

kowitých, wstawaowitých^ sestáwají toliko z nkolika sonic
a sklípkw dewných prodlaužených tenkostných ; u nejmnož-

ších ale jcKst jsau sklípky lýkowé. Jiné rostliny toho zrstu
podobají se dwaudložným, jelikož swazky cewowé dílem hu-
stji smstnány jsauce dlají wálec , a spojují se sklípky do-

týkawými tlustostnýuú. U jiných zase swazky cewowé se

rozwtwují a srostají
,

jak to u ananasowitých a palem.

Stéblo traw srostáním (akowým w haiikách pewyšuje nadeené.
Stonek koncorostaucích wbec netlustne patrn

,
protože

swazky cewowé na dolením konci se rozštpují, tenknau a

zponenáhla mizí. Tak se to dje u palem, ježto pro tu pí-
inu mají w obwodu wrstwu wláknatau.

Zrst koncoobwodní pináleží , wynímajíc jich nkolik,
weškerým rostlinám dwaudložným, které tedy i nejdokonalejší

jsau. Promny toho wzrstu nejsau podstatné. Wždycky ale

náleží rozeznáwati saustawu swazkw cewowých wnitní a

wnšnau , akoli dlají wlastn celek, a co takowý se wysky-
tují. Jedna saustawa jich, zaujímající wždycky wnitní díl

stonku, opatuje we wšech pípadcích austroje boné C''^^50
swazky cewowými , které jako wlwe wen se wyšinují.

Její promny zakládají se w tom, že její díly u prosted stonku

(^we deni]) jsau hned rozrznny, hned w prawidelný kruh okolo

stedu rozpostaweny, který wice mén k saustaw wnšné se

pipojuje.

Saustawa swazkw cewowých obwodní sice wždycky
w kruzích saustedných rozpostawena okolo wnitní, swazky
ale její jsau hned wíce hned mén dohromady spojeny a sro-

stly. Pepowité, nocenkowité, dílem i merlíkowité a laskawo-
wité mají swazky ty mén spojené, tedy oddlenjší, wýk. 65.
Nejobyejnji ale jest saustawa swazkw cewowých wnšná
w hustý kruh rozpostawena a dlá s Avnitsím jako nepe-
tržené jedno tlo. Celý rozdíl u tch zakládá se na tom, že

w nkterých rostlinách swazky cewowé sestáwají toliko ze
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cew, vv jiných ale i sklí|)ky prodlauženc do sebe pijímají. Piw ní

nacházejí se u lostliu sosuowltých, wýk. 78, druhé u ostatních

dwojdeložných, wýk. 79.

Tužší spojení swazkw cewowých saustawy obwodní

stáwá se dílem tím, že sklípky dotykavvc, mezi jednotliwými

svvazky se nalézající, prodlužují se a tlustnau, tedy sklípkm

devvním se podobají. Takowé spojení toliko místo má w ástce

cevvowé a dicAvní swazkw, nikoli ale vv sonicech a dílu lý-

kowém. Tyto dwoje díly nejsauce s dílem dewním spojeny,

skládají obzwláštní kruh, jenž píikrywá kruh diewní, a spolu

také cewy ze saustawy swazkw cewowých stední, k austro-

jm boným wycházející , opatuje sonicemi a sklípky lý-

kowými.
Takowýmto spsobem nabýwá stonek wšamorostaucích

perozmanitau austrojnost, a možná w nm následující díly ro-

zeznati: 1) prostedek stonku ili rfreií, sien Cmedulla}, slo-

žený ze sklípkw dolýkawých; 3) saustawu swazkw ce-

wowých prostední, de obkliující, sestáwající ze záwitek,

jednoduchých, cew kruhatých a sklípkw dewních, dohromady

w kruh spojených ; 3^ saustawu swazkw cewowých obwodní

ili wnšnau, též kruhowitau, rozdílnau menší pewností, pro-

tože sestáwá obzwlášt ze sklípkw prodlaužených tlustostn-

ných, a ze záwitek ; ten díl slowe tlem dewním (^corpus ligno-

sum} ; 4) pak pichází kruh složený ze sonic a swazkw lý-

kowých. Tato wrstwa, kdežto se nachází, jest taužeji spojena

s obalem stonkowým ze sklípkw doíýkawých složeným, korau

(^cortex} nazwaným, a nesmí ale se poítati ke ke, nobrž ná-

leží ji míti za obzwláštní wrstwu, ježto lýkowá (^straum fibro-

sum} slowe.

Weškera saustawa swazkw cewowých jest u wnit a

z wenku obklíena sklípkatinau dotýkawau, kterážto jsauc umí-

stna netoliko mezi saustednými swazky cewowými na déle,

anobrž wýstediw mezi swazky cewowými, nedokonale po

celé délce dohromady spojenými, dlá také celek, alespo pon-
kud nepetržený. Saustedné kruhy skhpkatiny asto chy-

bují anebo ídko patrn jsau wywinuty, a tudy nedostaly ob-

zwláštního jména. Wý^stediwé ale díly sklípkatiny mezi

swazky cewowými bžíce a tak wnitní sklípkatinu (de)
a wnšnau (^kru} wíce mén dokonale spojujíce, slowau pa-
prsky deowé (radii medullares}

,
jež podlé délky rozezná-

wají se na dlanhé a krátké.

Zrst stonkw wšamorostaucích do tlauštky obzwlášt
jest patrný, a jím promny se stáwají we dew a w ke.
\Ve mladistwém stonku, jakož i w rozhách, nalézá .se toliko

jediná saustawa swazkw cewowých, nerozdlená. Dále usadí
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se na tu saustawu prwiií swazek saustawy obwodní, kterýž

sestáwá z dílu dewního a lýkowého ; dalším zrstem nasadí

se swazek druhý, tetí, twrtý a d. Každý z tchto swazkw
wyniká mezi dílem dewním a lýkowým neposteden pede-
šlého swazku cewowého, a oddluje je od sebe, takže konen
dílowé swazku cewowého k sob náležití jsau oddleni a nej-

wzdálenjší. Wýk. 67 (polowika na dél). Takowým spso-
bem tlo dewní poád tlaustne, pijímaje nowé wrstwy na wnš-
ný powrch, co zase tlo lýkowé nowé wrstwy na wnitním
powrchu dostáwá. Nasazowání wrstew w tle dewním a lý-

kowém jde pomrn ped sebe, nikoliw ale stejn; tlo dewní
wždycky mnohem erstwji pibýwá nežli lýkowé. Pirozený
následek toho nasazowání wrstew jest ten , že we dewním
tle nejwnitnjší jsau nejstarší, nejwnšnjší ale nejmladší.

Mladší zponenáhla pipodobují se starším, když jej4ch sklípky

prodlaužené, pijímajíce wrstwy druhotní, dostáwají tlusté stny
a zponenáhla pestáwají šáwy woditi, když jedním slowem
dewnatjí.

Cewy nejndadší, dlající se, nejsau nic jiného, nežli sklípky

prodlaužené nad sebe postawené, tenké stny mající a kapaninu

zakalnlau pudící. Tyto sklípky, pokud se dlají, nazýwají se

oblanowé, a obsah šáwa oblanowá (^cambium}. W tle dew-
ním tedy jsau troje wrstwy stáím a dokonalostí rozdílné:

1) oblana (^stratm cambii) ili krajina swazkw cewowých
dlajících se, 3} bl (^alburnum} krajina mladých dokonalých

swazkw cewowých, a 3} díewo, ili krajina swazkw cewo-

wých dokonale zdewnatlých ili dewa zralého. Tyto troje

krajiny, nejsauce oste obmezeny, do sebe zponenáhla pecházejí.

Oblana promuje se dalším rozwinowáním se w bl, a ta ko-

nen w dewo zralé. Jelikož stonek nasazowáním nowých
saustedných wrstew na tle dewním jakož i na lýkowém
tlustne, musí i wnšný obal, ze sklípkatiny dotýkawé složený,

ili kra se jinaiti. Jest jí se rozprostraowati. To se stáwá

wsauwáním se nowých ástic mezi již pítomné. Protože ale

tlo dewní mnohem erstwji tlustne nežli kra se rozprostra-

uje, protože wsauwání nowých ástic má swé meze, a pro-

tože w ní i ástice pibýwají, stáwají se w ní znamenité zmny.
Kra stonkw mladistwých sestáwá z mnohých plástw

sklípk dotýkawý^ch anebo nedotýkawých, dlajících dohromady

wrstwu sklípkafau (stratm parenchymatosum). Nejwnšnjší
plást sestáwá ze sklípkw tlustoslných skoro prázdných , a

opaten wtším neb menším množstwím pichw, takže jest prawau

pokoÁkau (epidermis). Dalším zrstem kra již tím se zji-

nauje, že sklípky pokožkowé se zdwojnásobují a zmnoho-

násobují, ímž plást ze sklípk tlustostných složený se
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zmocuje, pichy tratí. Pokožka tak promnná slowe koráb,

borka (^periderma). Jestli rozšiowání korábu a pibyvvání

diewa a lýka w stejné míre má prchod, koráb jest jakož

i stonek hladek. Obyejn tlo dewní a lýkovvé rychleji pi-

bv\vá, protož koráb se trhá, puká, rozsedá se, a to z vvenku

do wnit. Toto rozsedání asto wniká až do kry wlastn na-

zwané, auobrž i do lýka. Tyto jízwy še hojí popínajíce se

nowau wrstwau pokožkowých sklípkvv netoliko na ke samé,

anobrž 1 na tle lýkowém, takže dílowé pod nimi ležící nikdá

neoholejí. Borka se slupuje, když pod ní kra erstvvau po-

kožkau se popnula. Obnowovvání se pokožky mže i býti pí-

lišné, když totiž wíce sklípkvv udlá se, nežli poteba bylo

k zawení rozsedliny; tento náhrn mže pak nad korau wystá-

vvati a psobí rozdílné wyrostliny. Takowým též spsobem po-

wstáwají tak nazwané pihy, jež pozorujeme na powrchu kry
mladistwých stonkw a rozeh, wýk. 543. Jestli ale to bujení

jest wšeobecnjší , dlá se korek. Tu wlastnosf ale netoliko

rostliny dwojdložné, nýbrž i jednodložné, akoli mnohem id-
eji, si piosobují.

Tauž austrojnost, již sob pivrlastuje stonek, mají také

jeho wtvve a vvšecky jejich díly. Jejich prvvopoátky, t. pu-

peny, powstávvají w paprscích <teowých, takže sklípky, w now
se dlající, jakož i cevvy pikládají se ke stonkowým, akoli
oboje pro sebe rostau.

Stonky liší se znamenit tím, že w nich pewahu má bu
sklípkatina bu cewnatina. Když prvvní jest hojnjší

,
jsau

stonky mkké a šáwnaté , když druhá pewládá, jsau twrdé
a pewné.

K prwnímu spsohu stonkw náležejí rozdílné oddenky
nedewnaté anebo chudodewé, též hlízowité, pak cibule, hlízy;

we sklípcích jest hojnost škrobu. Ke druhým zase náležejí

lodyhy a kmeny, wbec pn, jakož i nadkluí, vv nichž sau-

stawa swazkw cewowých wywinulejší; \v deni ale mají škrob.

Sklípkatina kru skládající též obsahuje hojnost prwkw
rostlinných. Sklípky její zawírají látky pewné rostlinné a ne-

rostní, jako zeleninu listní, škrob, barwiny, hlati a j. w., a jiné

látky we šáwé sklípkowé rozpuštné nebo do blan sklípko-

wých pijaté.

Dewa rostlin dwaudložných okazují následující rozdíly:

I. na saustedných plástech tla dewního ili létech, II. na
deni ili steni, III. na paprscích steowých, IV. na sklípcích

dewních, V. na cewách a VI. na nádržkách pryskyiných.
V) Saustedné plásty dewni ili léta (^strata ligul con-

centrica}, jsau:
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1) patrné, (na prícncm prezu stonku), 2) nepatrné. 3) žádné,

Tyto rozdíly zakládají se na silnjším a slabším zrstu pcriodin se na-

Avracujícim. Když zrst bujnjší, dlají se w celém obwodu tla drewnílio

wétší astíce základní, t. j. nejwtši swtlo mající; když ale potom bujnosti

ubývvá, astíce menší a menší se dlají, až opt po poklidu bujnost se zmže.
Jestli zrst zacliowáwá poád stejnau bujnost, rozdíl mezi plásty mizí

anebo vvelmi jest skrowný.
Léta co do tlauštky jsau 4) ílitsld pes 2'", 5) tenfsd 2—1'", 6)

petenkd pod 1'" tlustá. Tlauštka jest rozdílná u též rostliny podlé jednot-

níkw, podlé stáí, obydlí, strany, pdy, powtrnosti^ jakož i dle rozdílu

rostlin samýcii.

Podlé stejnosti jsau léta: 7) tcíi/rfe stejná, S') nestejná t. j. na jedné

stran tlustší, na druhé tenší; 9) petrkená.

IV) sten anebo díeit CmeduUa), složený ze sklípkw do-

týkawých, jest

:

co do složení: 1) stejnorodý, ze samé sklípkatiny sestáwajlcí , 2)
míchaný, pijímaje také roztraušené swazky cewowé;

co do obšírnosti: 3) skrowný, w ohledu na mocnost tla dewníhoj

43 obšírný, naopak.

III) Paprsky stíeúowé (radii medullares) jsau ástky

sklípkatiny doíýkawé kolmostojné, tkalaunowité, obak krabaté, spo-

jující alespo dílem de a kru.
Wo wšech stoncích se nalézajíce poskytují mnoho rozdílw:

co do sklípkw je skládajících: 1) stejnosklipecné, 2) jitiosklípecné;

co do množstwí ad sklípkovvých: 3) Jednoadé, 4) dwojradé, 5)

troj-, clyr-, mnohoadé

;

co do wýšky : 6) icysoké, 7) ni«ké;

co do délky: 8) dlatihé, 9) krátké;

co do tlauštky: 10) tlusté, 11) tenké;

co do welikosti: 12) weliké, 13) malé;
co do twaru : 14) cockowité, 15) stauhowité

;

co do hojnosti: 16) wclmi obbliiné, 17} obdálné, 18) peídké;
co "do stejnosti w jedné rostlin: 19) jednaké, Jednoraké, Jednoré,

20) dwojaké.

IV) Sklípky dewni (celullae ligni) jsau obyejn prodlau-

žené tlustostné a dotýkawé.

A) Sklípky prodlmizené ostré jsau

:

podlé austrojnosti : wbec i) Jednoduché, 2) branicnalé;

podlé sten: 3) neíupkaté, 4) upkaté , 5) tenkosléné, 6) tlusto-

stné;
podlé swtla: 7) tsné, 8) široké, 9) prostranné',

podlé délky: 10) krátké, 11) dlauhé;
podlé hojnosti: 12) hojné, 13) ídké, wfsácné;
podlé rozdlení: 14) stejné rozdlené, 15) nestejn roísdlené

;

B) Sklípky dotýkawé nkdy dlají neneznaraitý díl tla

dewního. Následují cewy, a oddlují jednotliwé swazky ce-

wowé ano i léta sama od sebe. Jsau ale:

podlé pítomnosti: 1) hojné, 2) ídké, 3) iádné;
podlé austrojnosti : 4) tenkostné, 5) tlustostné.

V) Cewy (vasa) jsau sstice základní, wieckowité, lenaté,

jožte se sklípky dewními skládají dewo. Jsaute ale:

podlé twaru : 1) aáwilky jednoduše upkaté, 2) Siáwitky smíchané
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fiipkaté. iipky zase a) wellké, b) mírné, c) malé, drobné, d) pedrobné,

c) /iMA7e a praividelné, f) íf/fro mprawidelné rozpoloí-ené

;

podle lánkvv : 3) králkolcnué, 4) dlatihoclenné;

podlé braiiic: 5) braniónalé, n) hranic shtphowilých, b) bránic der-

nahjch. G) be^braniné

;

podlé rozradní bránic: 7) bránic rotcnoicdiných, 8) bránic úkos-

ných, které zase a) ke wšem stranám smují, b) ku pedu nebo do zadu;

podlé welikosti jsau cewj : 9) obšírné, 10) tsné, H) petésné, nej-

tsnjší;
podlé swétla: 12) oblé. 13) smáknuté oblé, 14) smáknuté',
podlé hojnosti: 15) pehojné, nejhojnjší, 16) liojné, 17) ídké,

tcsídcné, 18) nejtcz-dcnjší

;

podlé rozdlení: 19) 5<yne ro!t.dlené , 20) nestejné rox-dlené, 81)

ojedinlé, 22) slepené, a) po dwau, b) po íccA a t. d., a tudy a) tkalau-

iioicit, b) swat-koifit fspoádané;
podlé naplnní : 23) prázdné, 24) naplnné sklípkami.

VI3 Nádržky pryskyicné (^ductus resinosi} neiídko táh-

naii se tlem de^^ním a jsau w nkterých rostlinách n. p. sos-

novvitych, sArt/e, u jiných ale nestálé.

Jsau ale: 1) obšírné, 2) íc#ne, 3) hojné, 4) w&dcné.

AUBAD STONKU.

Tomu dílu sweno jest wedení potraw, k emuž ale

swazky cewowé jsau ustanoweny.

Potravva konci ili radji zaátky koenowými wssatá

pichází po swazcích ccwowých \v koenu do pokracowání ne-

postedeného t. do swazkw cewoAvých we stonku a do au-

strojvv honích n. p. listw a j. K tomu wedení potraw jsau

sice wšecky díly swazku cewowého ustanoweny, nkdy ale

potrawa jde toliko jedním dílem swazku toho, w druhém se

odvvodí wylauený plyn, rozdílný ode wzduchu wtším podílem

kyslíka. W rostlinách wšamorostlých tedy dwojdložných sau-

stawa swazkw cewowých stední nejdíwe pijímá potrawu,

ackoliw i obwodní nezstáwá neaucinnau. Není dosawád známo,

jakým prostedkem potrawa pichází ze wnitních dílwdo.wn-
šných ; zdá se, že to dlají paprsky steowé.

Pohýbowání potraw vve cewách psobí síla žiwotná rostlin,

akoli nelze zapírati, že teplo, swlo a j. na n auinek má.

W pásmech mírných a studených toliko w roních dobách te-

j)lých má swj prchod, w studených ale zastaweno. Této

periodinosti rostliny meziobratníkowé bu nemají, bu w míe
welmi skrowné. Cerstvvost a síla, jimižto se odbývvá, jsau

welmi znamenité a zakládají se jednak na stebání potraw

konci koenowými, jednak na wyzevvowání celého powrchu
rostlinného, ježto zase wíce mén na wnšném psobení záwisá.

Síla, kterauž potrawa w réw winné se pohybuje, jest rowna
slaupu woduímu 35—26 stewícw vvysokému, takže tu nelze

mysliti na vvláskovvitost cew.



74.

IILAWA TRETI.

Listy.

Listy ([folia}, austroje boné, spolu s osau se wywijejí, a
jsau prodlauženiiiy swazkw cewowých, které wynlkše z osy
zponenáhla pozbýwajíce wálcowitosti , rozkládají se w plocha
wíce mén do^konalau. List tedy jest odlupek s powrchu ston-

kowého, a tudy pwodn též wálcowitý, naež pak zplocho-

watí. Listy podlé toho wywíjení mají dvvoje hlawní díly, t.

poéwii (^vagina) a epel Qamina}, ku kterýmž i zauženina mezi
nima umístná ili apik (petiolus} pichází, takže tch dílw
jest tré; wýk. 308. Málokdy wšecky tyto díly jsau rozwi-
nuté , asto jeden anebo druhý jest nedokonalý , když ten

anebo onen má wtší dokonalost.

Pošwa jest spodina listu, obkliuje osu ([^tonek anebo w-
tew) wíce mén, a má trojí twar: I. pošwa wlastn, trubko-

wit swinutá a osu obwinující, wýk. 435—438, 454; U. palist

([stipula}, listowit neswinutý a tedy osu neobwinující, ze dwau
dílw složený a tudy se íká palisty; wýk. 439 — 441,
448—453; III. auéko (auricula) wýk. 180, 306; IV. botka
(ocrea}, trubkowit srostlá, nkdy pes apík se prodlužující,

wýk. 438, a, 445—447, 455.
I. Pošwa '}QHi a} apíkowá, jestli prostedkem íspíku s listem

spojena, wýk. 437, 134; b^ lisfowá , neposteden s listem

spojená, wýk. 435, 436.
Pošwa listowá jest:

1) celá, wýk. 415; Z) rosštipnutd: a) docela, wýk. 435, b) na
konci, wýk. 436; 3) listonosná, wýk. 435, 436; 4) betslistd, nahá, wýk.
156, 161; 5) tésnd, wýk. 156, 435; 6) wotná , itýk. 436; 7) bichatá,
wýk. 437; 8) nafauklá; 9) síowitá, wýk. 463.

Pošwa traw má na swém konci, tam kde z ní poíná e-
pel listowá, obzwláštní díl, jazýkem, wýk. 456, 457, nazwaný,
který jest rozdílný:

í") podlauhlý
',
Z) kopinatý, wýk. 457; 3) ostrý, wýk. 457; 4) tupý;

5) uatý; 6) celý; 7) wykrojený ; 8) rozštípnutý; 9) roztrhaný; 10)
hrwitý; 11) chlupatý; 12) dwojuchý ; 13) peweliký; 14) weliký ; 15)
prodlauictiý , wýk. 457; 16) zkrácený; 17) nejkratší; 18) dol biíci
po kraji pošwowéiu.

Jaz-ýkulý, nejazýckatý, mající nebo nemající jazýek; jazýkowilý,
podobný k nmu; jazýókowý, jemu náležející nebo jeho se týk^ící; mislo-
jazýckowý, místo jeho zastupující.

Supiny a sukniky cibul, jakož i šupiny na podkluí a

mén astji na pni, jsau pošwami listowými. Jsau ale austroje

listowité, wtší nebo menší, blanowité nebo dužnaté, rznobarwé.
1) tlusté a šCáicnaté; 2) blanowité; 3) široké ([sukniky na cibulícli)

;
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4) au^ké (supiny wlastn); 5) frubowilé: 6) pí-edrobné; 7) swinujici se

(sukniky cibuIoWé); 8) stehowité (na cibulícli); 9) neknjjici se.

Poslední promna pošwy j.sau supiny skládající obpupení

ili píczimništ (wiz hlawa 4.') J.saut kožoAvité drobné. Ja-

kožto obzvvláštní spsob obpupení jest pošewka (vaginula},

nejvvnitnéjší supina obpupeovvá trubkowitá.
Pohcalý, pošwu mající; opo.iwený, pošivau zastený; fostcotcý,

pošw náležitý ; opošwujici, jako pošwa díi zahalující.

II. Palisty. Pii každém listu jsau dwa, takže na každé

stran jeden. Rozdíly jejich

a) podlé pipewnéní

:

1) prosté, wýk. 386—389, 397, 448, 449; 2) pirostlé, a) na a-
pik, wýk. 439, b) na osu (lodyhu^ wétew), wýk. 440, c) na apik a osu,

wýk. 441; 3} sedawé, wýk. 440, 441, 451; 4) apickaté, wýk. 448,449;
b) podlé místa:

5) poboní, wýk. 439—441, 448—452; 6) atiilabickowé, wýk. 447,

454, 455; 7^ tne«iapi6né, wýk. 379; 8) protiapiné, wýk. 445;
c) podlé obwodu:

9) polowejité; 10) polosrdité, wýk. 448; 11) pololedwinilé; 12)
poloslelotcité , wýk. 152, 451; 13) polosipowité , wýk. 38{), 451; 14)
listodobné, wýk. 449; 15) jinotwaré, wýk. 386—389/ 16) nestegn ste-
lcu:iíé,'íwýk. 452;

d) podlé kraje

:

18) nejcelejší, vrýk. 441, 449, 451; 19^ tsubaté, wýk. 453; 20) yi-

lowité, wýk. 439; 21) protisené, wystéptané; 22) iásnilé; 23) bricité;

e) podlé welikosti:

Zi") pedrobné, nejdrobnjší, wýk. 379; 25) drobné, mule, wýk.
450; 26) weliké, wýk. 440, 452; 27) 'peiceliké, wýk. 453;

f) podlé srostlosti:

28) oddlené; 29) srostlé, wýk. 450, a) posicujíci, wýk. 454;

g) podlé podstaty:

30) listowité; 31) máxdrowilé; 32) kokowité; 33) trnowité;

li) podlé barwy:
34) selené', 35) stíbrné; 36) ohehnulé, smahaté;

i) podlé trwání

:

37) stálé; 38) twrdnaucí; 39) padawé; 40) prchatcé , k nimž tak

nazwané ohipky (raraenta) náležejí.

I'ulistky mají swé místo na složených listech, tam kde jejich díly

re apiku wynikají.

Piilistoirý , palistní, palistu náležitý, jeho se týkající; palistnalý,

je mající; bez-palistý, jich nemající; mistopalislný
,
palisty zastupující n. p.

trny; pulislensltci, staw rostlin palistnatých, a rozložení palistuw.

III. Aiiško jest pívvsek krátký, obyejn zaokrauhlený

anebo laloek, ukroj, obyejn u zpodiny, ídko po stranách

anebo na konci se nalézající. Obyejn jest dwoje. N. p. wýk.
186, 306, 393, kdežto není nic jiného, nežli ukroj listowý, na
prA\ním wýkresu u poátku íapíku unnstný, na druhém a te-
tím u spodiny epele listowé.

IV. Botka ; rozdíly její

:

1) uatá, ?i) rotcné, wýk. 447. \i)úkosné, wýk. 445; 2') epicowifá,
wýk. 4iJ5; .3) celá, wýk. 445; 4) wykrajowaná, wýk. 446, 151; 5) zu-
batá; 6) brtcílá, wýk. 447; 7) roalrkaná; 8) na konci roz-štipmitá ; 9)
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chlupatá; ífí) msdrowitd ; 11) íro«oujiVa; ÍZ) listowitd ; 13") prodlattiená

;

14} z-krácená, wýk. 151, 445.

Botkoicý, botky se týkající, nebo jí náležitý^* botkatý, l)otku ma-
jící, nebotkatý, jí nemající, botkowilý, podobný botce.

Druhý díl listu a iiepostcdené pokraowání pošwy jest

apik, jenž neposteden w epel listowau ili list w užsíin

smyslu pechází. asto pošwa s osau jest srostlá, takže jako

schází, naež apík osu spojuje s epelí listowau. Takowé listy

slowau iapikaté. Nkdy ale apík chybuje, a list (w užším

smyslu) jakoby neposteden z osy wynikal, a slowe beza-
piný, 7ieaptkatý, sedawý. apík je welmi rozmanitý

:

í^oblý; Z)'poloobhj} 3) auhlalý ; 4) smáknuly ; 5) ilabotcilý, wýk.
253, 235; 6) nafauknuíý, wýk. 246/ 7) roz-siený ^ 8) pošwiwý, pošwalý,

wýk. 134, 237; 9) bez.pošuýj 10) objhnawý, wýk. 190, 204; 11) srostlý,

wýk. 185; IZ) kidlalý, wýk. 152; 13) ušatý, wýk. 186; 14) nahý, wýk.
185; 15) bes-listý, wýk. 142; 16) ttponkowlý, wýk. 191, 142; 17) upon-

katý, wýk. 152, 389; 18) Ustoicitý, ili licholist, který rozmanit: a) list-

natý, wýk. 193, a, b) befslistý, wýk. 193, b, 195, 203, c) kopinatý, wýk.
193, b, d) árkowitý, e) kopinatolé obwejitý, f) élenatý, wýk. 203, g)
trojauhloklinowilý , a pi tom dwaunábodilý , h) dol béiici , wýk. 195,

i) hrolem ukonený, a) tupým, ft') ostrým, j) trnem ukonený, wýk. 195,

k) komolý, 1) wysekáwaný, wýk. 203, m) srslnatý, wýk. 195, n) lysý

wýk. 193, o) škohlawý, wýk. 195, 19) trnatéjici , trnatélý , wýk. 196;

20) nejkratší, pekrátký, wýk. 221,231; 21) krátký, víýk. 122, 184; 22)
mimy, wýk. 180; 23) dlauhý, wýk. 202; 24) nejdelší, pedlouhý.

Tetí díl listu jest epel anebo w užším smyslu list sám,

a tak i obyejn slowo to se bére. Ten díl jest nejwywinutjší

celého listu a pro auad jeho i nejdležitjší, protož nikdá ne-

chybí, ledaby jeden nebo druhý díl listu byl dokonalejší, anebo

lodyha listowitá sama auad jeho zastáwala.

Swazky cewowé ze apíku nebo neposteden z pošwy
do epele listowé wnikše wíce mén se rozdlují a rozkládají,

a rozmanit se rozwtwujíce dlají takoka kostru listowau,

zilnatina nazwanau, jejížto mezery wyplnny jsau obyejn
dužninau. Jelikož swazky cewowé jsau nejhlawnjší díl

listw, záleží jejich obwod ili twar také na žilnatin, co duž

nina swazky cewowé spojujíc a býwajíc wíce mén petržena,

psobí celost anebo rozliné rozdlení epele listowé.

Žíly (nervi), ili wlastn swazky cewowé w listech, roze-

znáwají se a) na prwoadé, neposteden prodlauženiny swaz-
kw cewowých z osy wyniklých; b^ druhoadé, c) tetiiadé,

dj twrtoadé a d. z prwoadých rozwtweníni pošlé.

Swazky cewowé wnikše do listu nyní na dwojí spsob
se rozdlují: 1) díl jejich bží až do konce listu, a dlá
hlawni žílu, wýk. 418, 486r—433, 434, 444, ostatní ale

od hlawní žíly se odlauiwše auhlem bží ku kraji, a tyto od-

lauené žíly slowau poboní, a protože i tyto podobným sp-
sobeui se rozdlují, mánie prwoadé, druho- a teliadé,
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wÝk. 244, 245, 450, 452, 430, 434, 427, 431 a d. Listy

takovvé slowau mihloíilnc.

2) Swazky cevvowé hned jak wniknaii w list, rozdlují

se, a pak sAvýnii konci wíce méné k postední žíle se ohy-

bují, wýk. 200, 283, 215, 245 a d. Každý swazek slovve

%íla, a listy takowé obzwlášt žilnaté nebo kiwožihié. Listy

auhložilnc hlawne nalézají se u rostlin wšamorostaucích, kteréž

také mají kiwožilné, wlastn u koncorostaucích nacháze-

jící se.

Listw auhložilných žíly jsau hlawn ti-ojího spsobu:
1. Peené, když ze žíly prostední po obojí stran w roz-

díln}'ch wýškách , obyejn w saunirné wzdálenosti wynikají

poboní, ku kraji bží, tam wíce neb mén konci k žíle prostední

.se prohybují a opt peené mohau býti. Tyto žíly poboní
slowau %ebra a listy jimi opatené žebeniaté, žebrafé ili

peiiožitné.

Zebra podlé smru jsau

:

a) dlná, wýk. 426, 431, 432, 442; b) roisbihatcd , wýk. 200, a,

142, 254, 321,- c) piind, wýk. 235, 236, 416, 418, 430, 434, 444.

2^ Žíly dlanité; když dole u hlawní žíly po obojí stran
wyniká nkolik poboných rozbíhawých, jako hlawní silných

a i s ní lichý poet dlajících. Zílj^ poboní obyejn pak
jsau peené. Listy takovvých žil slowau dlaniloÁilné. Wvk
303, 242, 336, 323.

3^ Zily wsamobcžiié f jestli swazky cewowé z konce
apíka wynikše a w nkolik hlawních žil se rozdliwše jako
paprsky bží ke wšem stranám w jedné rowin a s apíkem
auhel dlají. List íakowých žil slowe štilozilný, wýk. 211,
207, 240.

4J Žily znožené. Žila, hlawní nkdy nejkratší z každé
strany ncjdoleji wypauští silnau poboní, z níž na hoení stra-

n wyniká nkolik tetiadých peených. Listy tahowých žil

jmenujeme znozeiioé-ílé, wýk. 354, 366.
Listy kiwožilné mají hlawn dwoje spsoby rozpo-

ádání žil:

ij Žily shiimené, po celé délce swé nebo dole prohnuté,

a ku konci rowné nebo sklímené, wýk. 200, 432, 442. Listy

takowých žil slowau sklimenoÁihié.

2) Žily rozwírajicí se, které, jako peené podlé sebe,

rownobžn smujíce, dlají jako hlawTií žílu, ježto se rozsy-
puje na žílj^, w jistých odlehlostech ku kraji se odchylující,

aniž se rozwtwující. Listy takowého rozpoádárií žil sly-

nau rozeicenožilné. Ty a pedešlé dohromady luko%>ilné.

Listy ješt co do žeber jiné rozdíly okazují,

a) Listy auhložilné:
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a) trikrátailé, wyk. 258, 4^65 b) petkrdlailé, wýk. 428; c) sedm-
krátiilé, d) dewétkrátiilé , wýk. 4295 poslední dwoje slowau také mno-
hokrálkilné.

b) Listy kiwožilnc ili zprosta žilnaté jsau

:

1) iednoiilé, wýk. 238, 385; 2) írojiilé, wýk. 336, 386, 283;

3) pti«ilé, wýk. 347; 4) scdmiiilé , wýk. 335, 303; 5) mnohoiilé,

wýk, 200, 432, 442; 6) klanoéilé, wýk. 384, 385; 7) bikoiilé, wýk.
200, 188, 432, 205, 415; 8) neslejnoiilé , wýk. 200; 9) míchanoiMé,

wýk. 243, 281, 266; 10) iebernoiilé, wýk. 211, 261; 11) nepatrnoiilé,

wýk. 312; 12) rozlrauitenoiilé ; 13) kryloiilé, wýk. 443, 435.

Listw rozlinost dá se w následujících ohledech lozezná-

wati. Listy jsau
a) w ohledu na spiisob stonku:

I) oddenkotcé, klucowé (koenowé), wýk. 175, 102, 103; 2) kme-
nowé, wýk. 202, a wétewni; 3) todyhowé, lodi/ini, wýk. 110—113; 4)

stéblowé, stébelni , wýk. 153, 154; 5) sitni , wýk. 162; 6) atwolotcé,

stwolní, wýk. 114;
b) w ohledu na umístní na rozdílných krajinách stonku:

7) piiowé, a) doteni, b) prostedni, c) hoeni, d) nejhoejší, 8) tcé-

tewni, wéheowé, a) podrofsporni, b) ro«porni, c) nadro^-porní; 9) slopecni,

a) podkwtni, pikwtni, wýk. 137; b) listen, wýk. 167, a, 171, aa; lO)

palisty, wýk. 189, aa, 152, 439—441, 448—453;

c) w ohledu na pripewnní:
A) pirostlé:
II) dolbiné, wýk. 197: a) docela, wýk. 197, b) dopola, wýk.

282; 12) obSimatcé, wýk. 188, 204, 243*; 13) poloobjimaicé , wýk. 262;

íi) jeisdiwé, wýk. 245; 15) prorostlé, wýk. 205; 16) propíchnuté, 17)

»ro«íZe',» wýk. 206, 198; 18) pošewnat srostlé, wýk. 199; 19) obpirostlé\

20) odchlipnuté (dole), wýk. 207, a, wýk. 207, b; 21) sedawé, wýk. 217;

22) apikaté, wýk. 208, 212; 23) kitowité, wvk. 201, 211, 240; 24)

lopatowité, wýk. 175, 200, 182, 183, 184, 202,'^169, a d. 25) poštcalé,

wýk. 153, 154, 162, 435, 436, 437; 26) botkaté, wýk. 156, 415,

445—447, 455;

B) waudné, klaubem petržené:
2T)sedaicé, wýk. 216; ZS) apikaté, wýk. 175, 178; 29) pmeáatre,

wýk. 231; 30) štitowíté, wýk. 201, 211, 240.

Místo na pni, na nmž list jest klaubem pipewnn, býwá wysedlé

a napuchlé, a protož slowe polštcíícek wýk. 202, aaa.

Místo prohlubené pozstalé po upadlém listu na pni jmenuje se šrám,
wýk. 202, bb, 210, bb.

d) w ohledu na umístní:

31) stiné, wýk. 184, 206, 221, 198, 199; 32) kíimoslojné, wýk.
221; 33) kíkáte, wýk. 209; 34) stridawé, wýk. 215, 216, 224; 35)
peslenné, wýk. 210, 213: a) trojnaté , wýk. 210; b) twernaté, c) pa-

tcrnaté, d) sesternaté, e) osmernaté, wýk. 213; 36) chomdóené, wýk.
214, 223: a) podwojné, wýk. 222; b) popelné, c) pomnožné, wýk. 223;

37) choholené, wýk. 225; 38) dicaustrané , wýk. 224; 39) rofstrausené,

wýk. 215; 40) obddlné, wýk. 113; 41) oblíkané, wýk. 112; 42) stsnané,
wýk. 216; 43) drnowatélé, 44) rkickowatélé , wýk. 226, 227; 45) tcén-

ujici, wýk. 102, 103, 202; i6) stechotvité, wýk. 218, 219, 230, a) dwoj-

ad stechotcité, b) trojadé, st., c) étyradé st., %výk. 219, 230, d) clyr~

ad a dwojsikow st., c) šestiad st. , f) mnohorad st. , wýk. 2Í8;
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e) W olile^u na suiér a na auhcl , jejž osa listowá dU se pnm

:

47) fitlacen, wýk, 2 li), 230; 48) jnimé, wyk. 216; i9^ odstdlé,

y\\k. 215; 50) nejodstdfoj.ii , wýk. 213; 51) ro^-kladité; 52) nap7'aucené,

wyk. 228; 53) podkiíccné, wýk. 103; 54) podhnuté; 55) odwislé; 56)

wekitcené, wýk. 207, b, 207, a; 57^ skfimené, \\ýk. 226;

f) w ohledu na smr epele listowé k éáe rownowážné

:

58) rownowdiíié, a) pitluené k »emi, b) zpfýwajicí, c) plowa-

jicij 59) kolmostojné\ 60) jtejdré ; 61) íía «na/í obrdcenéj

g) w ohledu na twar

:

* listy nepatrné tlauštky,

a) podlé obwodu:

62) okrouhlé, wýk. 211; 63) piokrauhlé, ssaokrauhlé, wýk. 229;

64) wejéité, wýk. 232, 205; 65) obwejcité, wýk. 231; 66) wajecné,

wýk. 235; 67) podluuhlé, wýk. 243 »; 68) paraboliéné, wýk. 234; 69)

ellipticné, wýk. 235; Iff) kopinaié, wýk. 153, 113; 71) kopisowité, wýk.

236, 237; 72) cdrkoicUé, wyk. 244, a) slauhotcité, wýk. 181, \>) jehli-

cotcité (setiny), wýk. 222, 223, 224; 73) .ndloicité, wýk. 135, 238; 74)

viecotcité, wýk. 245; 75) srpotcité; 76) klhiowité, wýk. 239, 248, 249;

251; 84) ledicinité, wýk 252; 85) srdité, wýk. 242; 86) obsrdcité,

jiiko wýk. 242, když apik wniká do ostíí listowého; 87) stelotcité, wýk.
254; 88) poloiciné, wýk. 256, 257, a) trapeísoivité, wýk. 243, 255, b)

polosrdcité, úkosn srdité, wýk. 256, 257, c) úkosné, wýk. 256, d) po-

lotcejité, úkosn wejcité, wýk. 257.

p') podlé spodiny:

89) srdité, wýk. 184; 90) ledtcinité, wýk. 261; 91) stelowité,

wýk. 262; 92) šipowité, wýk. 263, 247; 93) srdcitostelowité , wýk.

273; 94) srdcitošipowité, wýk. 275; 9.5) auhlatošipomté, wýk. 264;

96) M*a<c, wýk. 274; 97) íiaté, wýk. 283; 98) xaokrauhlené, wýk. 232;

99) ros-stípnvté , ro^éismité, wýk. 278; chobot tím powstalý jest a) ssa-

irený, wýk. 243 *, b) oteicený, wýk. 242, c) rossiiený, wýk. 251, 253,

d) hluboký, wýk. 200, 261, 278; e) mlký, wýk. 184, 251, 252; 100)
ro%ísiené, wýk. 265; 101) z-auzené wýk 212, 214; 102) po apiku do-
lbiné, wýk. 276; 103) w apik z-auiené, wýk. 266; 104) nestejno-

spodinué, wýk. 267, 256, 257; ÍOb") nestejn srdité, M'ýk. 256}

y) podlé konce:

106) tvpé, wýk. 261; W7^ okrauhlené, wýk. 199, 231, 232, 243»;
108) uaté, wýk. 283; 109) tctisknuté, wýk. 268, 269; 110) wykrojené:
a) tupé, wýk. 284, b) oste wykrojené, tcyseknuté; Wi^tikausnuté, wýk,
279; 112) icykausanoxubaté, wýk. 287; 113j ostré, wýk. 221, 236,

257; 114) zakoníte, wýk. 228, 228 «, 232, 243: a) krátce, b) dlauze,

e) pedlauze z., wýk. 273, 281; 115) špidlaté, wýk. 282, 242; 116)
hrotité, wýk. 234, 269. &) šttinatohrotité, wýk, 285, 286, h^ trnatohro-

íité, wýk. 272; 117) komolé j 118) pichlawé^ 119) uponité, wýk. 271;
120) zkroucené, wýk. 270; 121) ztibaté (na konci): a) trojzubé, wýk.
248, a, b) ptizubé, wýk. 248, b, c) sedmizubé, wýk. 249; 122) ro*-
stipnuté, rozisnuté a) na tré klané, wýk, 239: a, b) na patero klané,
wýk. 239, b; 123) nastihnuté, wýk. 287; 124) trojipidlaté, wýk. 280;

()) podlé kraje

:

* bez ohledu na cípy a nástriliy:

125) obroubené: a) krajoiilné; wýk. 272, 285, b) krajomozolaté,
126) neobraubené\ 127) po frív/ji iferpiwaunké\ 128) po ferf//í hákaté,
a) naspdtek, dol, wýk. 289, b) wzhru, wýk. 291; 12.9) brwité, a)
chlnpatobricité , wýk. 204, b) koleatobrtcité , c) serpiwobrwité , wýk.
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wýk. 213, d) ílsnalobrwité, wýk. 288; 130) rownokrajné\ 131} eité,
eitokrajné , wýk, 290; 133) kadcawéj wýk. 303; 133^ po kraji jiod-

chliynuté\ 134) po kraji nadchlipnuté, wýk. 290*

** podle nástihw a násekvv Avtších anebo menšich:

135) wyeísáivané , wýk. 292; 136) icyix-imté, wýk. 293; 137)

tcyhlodané, wýk. 294; 138) %eJkowané, tcraubkotcané, a) ostfe ís. ísubnto-

ssejkotcané, wýk. 302, b) tupé ísejkowané , M'ýk. 304, c) hrub zejko-

wané, wýk. 305, d) drobn íejkowané, wýk. 303, 306, c) dioakrdt »e/-

kotcané, wýk, 307; 139) zubaté, a) hrub ís. wýk. 308, b) drobn ».

wýk. 288, 295, c) dwakrát zubaté, wýk. 296, d) brwitos-ttbaté , wýk,
297, e) trnatoísubaté, wýk 298, f) kostrbalos-ubaté , g) wyhlodánoz-u-

baté, wýk 317, k) fseykowanomibaté , wýk. 318; 140) nasekané'^ 141)
nessubaté; 142) pilowité, pifowané: a) tup p., wýk. 309, b) ose p.,

wýk, 310, c) peoste p., d) stejn p., wýk. 266, 309, e) nestejn p,,

wýk. 281, f) hrub p., wýk, 310, g) hluboce p., wýk. 281, h) mlce,
slab p, wýk. 2.58, i) drobn p., wýk, 311, j) dwakrát p., wýk. 267, k)

pitlaené p. , wýk. 266, 1) obdáln p., m) naspátek p, , 299, ii) hákat
p., wýk. 228, o) iláz-naté p., wýk, 235, 300, p) hrotnat p., q) zakon-
íte p., wýk. 281 , r) špidlat p., wýk. 326, s) brwit p., wýk. 214, 346,

t) šttinat p., wýk. 190, u) mozolal p., wýk. 312; 143) stihané: a)

wpe *., wýk. 301, b) o«e «., wýk 313, c) hluboce s., wýk 313, d)

stihanozubaté j wýk. 325, e) stíhanopilowité, wýk, 320; 144) chobot-

naté, wýk. 314, a) chobotnatozubaté\ 14í>) hausloicité, wýk. 316; 146)
nejcelejší, pecelé, wýk. 215, 216, 217, 229, 232;

*** podlé nástihw hlubších a cípiiw wtšich ili úkrojw (osckw)

:

147) dipnaté: a) zubat dipnaté, wýk. 327, b) kracowit dip-
nalé, wýk. 328, c) stihané dipnaté, wýk. 330, d) protisecn dipnaté,
wýk. 329, e) dwakrát wyštptan dipnaté , wýk. 331, f) hebenowit
dipnaté j 148) roztrhané, wýk, 333; 149) lalokaté, lalonaté: a) dwoj-
lalocné, wýk. 3íi5, b) msiit dwojlalocné,, wýk. 332, c) obmsicil
dwojlalocné, wýk. 321, d) trojlaloné, wýk. 336, «) ptilaloné, wj'k.

.32.3, f) sedmilaloné, wýk. 337, g) dewitilalocné , wýk. 334, h) dlanito-

luloné, wýk. .323, 332, 334—336, i) znoženolalocné , wýk. 337, j) pe-
enolalocné, wýk. 324, k) lyrotcit lalokaté, wýk. .341; 150) klané,

rozštipané: a) na rfice klané, wýk. 287, 349, b) na re klané, wýk. 336,

c) na patero klané, wýk. 339, d) na osmero klané, wýk. 201, e) dlanito-

klané, wýk, 287, 338, 339, 349, f) štitnatoklané, wýk, 201, g) «mo-
ženoklané , h) peenoklané , protisecn wýk, 340 . i) lyrowit
klané, lyrowit, wýk .344, j) dwakrát protisecn, wýk, 345, k) kraco-

wit, wýk. 342, 1) lyrokracowilé, wýk. 343; 151) dlené: a) trojdílné,

wýk. 346, b) plidilné, wýk, 347, c) sedmidílné, wýk. 348, d) mnoho-
dílné, wýk, 3.50, c) dlanitodlené, wýk. 346—348, 350, f) rozstihané,
wýk. ,351, g) znoienodlené , wýk. 345, h) rozsochacené, wýk. 353,

352, i) koenowité, wýk. 194, j) peenodlené, wyštptan , wýk. 355,

k) hebenowit, wýk. 357, 1) peslonowit wyštptan, wýk. .356, b, ni)

stehowit wyštptan, wýk 356 a, n) kostrbat wyštptan, o) lyrowit
vryštptané, wýk, 358, p) ušaté, wýk, .306, .359, q) dwakrát wyštptan,
wýk. 360, r) tikrát wyštptan, wýk. 362; 1.52) rozsekané: a) íroj-

secné, wýk. 363, 370, b) ptisecné, wýk. 365, 371, c) sedmisené, wýk.
364, d) dewitisecné, e) dlanitosccné , wýk. 363—365, f) znoienosené,
wýk. 366, g) pereno sené, wyštrbené: a) stejn wyštrbené, {!') ubi-

raw wyštrbené, wýk. 368, /) pibiraw wyštrbené, wýk. 367, 376;

{)) petržené tcyšt., wýk. 367, f) sbihaw tcyšt. , wýk. 361, <!>) lyrowit
wyšt. , wyk, 376; h) dwakrát trojsecné, wýk. 372, i) tikrát trojsecné,

wýk, 374, j) mnohokrát trojsecné, wýk. 375, k) dwakrát wyštrbené,
wýk. 382, T) tikrát wyštrbené, wýk. 381, rn) štlinowit tikrát wyštrbené.
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n) lifiknil iryfttrbené; o) mnohokrát tcykrhené', p) kostrbaté wy.stér-

biié, \\\k. 3()í).
^

Po-i-uameiuini 1. ástky listw mnohokrát wyštrbených jsau: a)

oseUy ili úkruje prtcoadé, wyk 372 aaa, 374 aaa,wv'k SSlaaaj ft)oseky

druhoadé, wVk. 372. «««, 374, 395 bbb, 381, 6(»«; y) ofeky tetiadé,
osecky, úkrojky uýk. 374 ccc, 381 ccc; ) osecky cttcrluadé, osecíky,

tikrojeky. ^

Potsnamendni 2. ástky apíku na listu mnoliokrát vvyštérbcném

ulowau stenky ,
jež jsaii a) prtcoadé, /9) druhoadé

, y) tetiadé ili

slenecky, kteié nosí osecky ili úkrojky.

1-isty rozsekané jsau dále q) pérodobné, wýk. 384, r) wjiowité,
wýk. 373. s) stinidlotcité, wýk. 377.

Listy rozdílným spsobfiin rozdlené nicmén dlají celek,

a protož slowau celé, nesložené.

Když ale na íapíku , spoleném wýk. 406, b, wíce li-

stw dokonale oddlených, lístky (\\ýk. 393, aa, wýk. 378
aaa^ nazwaných, klaubem jest piipewnno, hned pomocí a-
piku (wýk. 378 ccc} hned nepostiedecn, jest list složený,

jehož lístky nH'wají nkdy palístky. Listy takowé jsau A')

jednoduše, B~) dwakrát, C) tikrát složené.

A) Listy jednoduše složené:

153) dicojené, wýk, 379; 154) trojené, wýk. 378, lístek prostedni,
a*, listky poboní, aa; 155) tyené, wýk. 383; 156) prstnaté: a) jiténé,

wýk. 380, b) sedmené, wýk. 385, c) dewiléné^ d} slítowiloprslnalé , wýk.
385; 157} peené, wýk. 386'—389, 391, 397: f podlé umístní lí.stkw:

a) sticné peené, v;\k. 386: a) jednojamé, wýk. 152, 379, p) dicojjame,
y) trojjamé , wýk. 386, 391, dj tyrjamé, t) plijamé , C) xestijamé,
wýk. 386, 396, t]) mnohoiamé; b) stidatcé peené: a) dwojlistené,
wýk. 388, /'j) trojlisteéné , wýk. 243, y) ótyrlislené, ó) mnoholistené,
wýk. 389; c) sttdopeené, wýk. 386, 387, 391, d) lichopeené, wýk. 397,

ff podlé pomru Avelikosti lístkw: e) stejn peené, wýk 397, f) pi-
biratcé peené, wýk. 387, g) ubiraicé peené, wýk. 389 , -{--{-j- podlé twaru
apíku: h) kídlat peené, wýk. 152, 386, i) lenat peené, wýk. 391,

j) uponíté peené, wýk. 152, 389 5 IbS^ obrtlíkoicité, wýk. 392; 159} na-
sa-zené, wýk. 193, a.

B) Listy dwakrát složené

:

Rapik rozdlen na ástky: a) prtcoadé. apíky , wýk. 393, aa,

b) druhoadé, apíícky, wýk. 393, bb. List rozdlen di) n^ listky prtcoadé,
lístky (wlastn) a druhoadé, lísteky.

160) dicojdwojné , wýk. 393; 161) dwojtrojné, wýk. 394; 162)
dtrojpecné , du-akrát peené, wýk. 402^ 163) dicojenapeené , wýk. 403

j

164) trojenopeené} 165) lyenoj)eené wýk. 395.
C) Listy tikrát složené

:

166) trojdicojené, wýk, 404; 167) trojtroJetié;'168) trojpeené.
Listy bez ohledu na složeni ješt rozmanitý:

h) podlé epele:
169) ploché; 170) prohlubené, wkleslé, podduté , wýk. 414; 171)

kdpoicíté. wýk. 413; 172) kýlnalé, wýk. 416, 424; 17.3) ílabotcité, wýk.
4Ž5; 174) %dwoJnásobené, wýk. 412; 175) asnalé: a) podél, débí, wýk.
415. b) na pi, pín, wrdpaté, tcrdskaté, wýk. 370, c) roibíhatc as-
nalé, wVk, 334, 373; 176) eité, wýk. 416; 177) bachaté; TlIS) jamaté;
179) stcraskalé , stcrastlé, wýk. .306, 307; 180) prorazené, wýk. 418;
181) tekotcané: a) prostcilaw , b) éláfsnat, c) obecné; 182) hrbenaté,
wýk. 219,

6
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Rozdílnost listúw podlé Ijhu a rozdlení žil wiz nahoe na .str. 77.

II.) Listy tlusté ili tuné.

183) oblé, vvýk. 207, b; 184) poloohló , polotcdlcowité
.,

vvýk. 405;

185) nifméité; 186) šídlowilé, wýk. 406; ÍHTÍ) smnlmuté, wýk. 401; 188)

dtcojsecné j 189) trojhrané: a) slejiiostrntnié , wýk. 398, b) jmoslravn
wýk. 407; 190) delloicité, wýk. 399; 191) iaiolvwilé, wýk. 410; 192)

hoblowilé, wýk. 421; 193) hdkowilé, wýk. 409; 194) élyrauhlé, wýk
420; 195) chjrilabé, wýk. 410; 196) hrbaté, wýk. 400; 197) ja^.ykoicité,

wýk. 411; 198) frsowUé, wýk. 422; 199) fleskatoueaté, wýk. 408; 2(K))

láéliotcité, wýk. 487, 488; 101} babluiiowilé, wýk. 481. Listy jsau dále:

i) podlé odní

:

202) ostnaté; 203) kolcalé; 204) bezbranné:,

j) podlé chlupatosti:

jako lodyha, wiz str. 64.

k) podlé powrchu

:

jako lodyha, wiz str. 64.

1) podlé podstaty:

205) blanowité, aelinné; 206) koiowité; 207) proswílawé ; 208)

tuné; 209) šáwnaté; 210) ceUslwé, hutné, wýk. 400, 401; 211) fitia-

lotcité, wýk. 435, 443; 212) nafauklé: a) uprosted, wýk. 435, b) rfo/e;

213) dicojpišalné, wýk. 423; 214) braninuté, wýk. 396_, b;

m) podlé zpružnosti:

ai5) cepné; 216) kruché ; 217) pMe; 218) Aeifee; 219) sspruiné;

n) podlé barwy :

220) stejnobarwé ; 221) rz-nobarwé ; 222) barewné ; 123) ntrt^o-

wané; 124) skwrnaté; 22b) peesté, pestré, pstréj 226) pásaté; 227) šmá-
raté, smauhalé, trymaíé; 228) merhowané

;

o) podlé trwání .•

229) padawé (rostliny ménnolisté); 230) omimé; 231) «a7e, pe^i-
mujíci, (^rostliny slálolisté, widy aelené).

Jiné wýrazy listw se týkající jsau: listnatý, besslistý , mnoholistý,

chudolistý , Imstolislý , ídkolislý, listowitý , mislolistý , listowý ili listní.

Dále listnatní, wywíjení, dospíwání listíiw; olistenstwi, staw olisténí rost-

liny w každém ohledu.

Dosawad mluwili jsme o listech dokonalých; nyní ale

položíme rozmanitost listw w pupenech, která hlawn se týká

jejich smru. Listy w pupenech jsau a. ploché, h. asnaté.

a) ploché ;

1) pipadené, wýk, 502;
b) asnaté:

2) mdwojnásobnéné , wýk. 503, (prez pupenu rownowážný); 3)

nadwinuté, wýk. 506, 511; 8) podwinuté , wýk. 512; 9) swinuté; 10)
ískiwenéi 11) fskraucené, wýk. 505.

Dále jsau listy w pupenu:

12) stechowité, wýk. 504; 13) dwakrdt stechowité , wýk. 504;
14) dwakrdt jez.diwé, wýk. 508, 510, 514; 15) dwakrdt wewinuté: a)
stícné, wýk. 511, b) stidatcé, wýk. 506; 16) dwakrdt podwinuté, wýk.
5125 1'') dwakrdt swinuté, wýk. 607.
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ArSTROJXOST LISTUW.

Listy jak eeno nejsau nic jiného nežli swazky cewowé,

rozmanit rozdlené a sklípkatinau dotykawau, hlawn ale ne-

dotykawau spojené. Jelikož jedna nebo druhá ástice pewa-
žuje, jelikož ástice samy jsau rozdílný, listy nabývvají swé
rozlinosti. Obyejn pošwa býwá ustrojena jako epel, na

níž rozeznáwáme plochu hoení, líc a dolení , rub, dohromady

powrcíi lislotrý dlající, pak kraje, konec a proti nmu zpo-

dhiH, do níž wniká iapík nebo pošwa.

Swazky cewowé vv plochu rozdlené a rozšíené jsau to-

tiž pov\ léeny tenší nebo tlustší wrstwau sklípkatiny, která také

Avniká do mezer cevv, jež spojuje. Rapík rozeznáwá se od e-
pele a pošvvy listovvé, že swazky cewow é jsau smstnány w díl

wíce mén wálcowity, sklípkatinau owinutý. Podlé toho jest

vvidno, že swazky cewowé jsau nejdležitj>ší díl list, protože

mu dáwají twar
,

protože jej opatují dostateným množ-

stwím potraw, a protože hlawn zpodobnin' potraw^ wykoná-

wají. Swazky cewowé listní wynikají skoro wždycky z ni-

terka pn a prohnauce se w oblauk wycházejí w^en , aby

vv list se rozšíily a se rozsypaly u množstwí wtších neb menších

swazkw, které konen opt se spojí, do sebe se wústí. Tím
pochodí sí cewowá.

Nejwtší díl listu ale sestáwá ze sklípkatiny, a na jejím

wtším anebo menším nahrnutí záwisá wtšíni dílem rozdílnost

podstaty jeho. Jsauli sklípky tenkostné dotýkawé nebo ne-

dotýkawé rozpoádány u wrstwy nemnohé, dlají se listy bla-

iiowUé, wíce mén proswítawé; jsauli ale tyto wrstwy mnoho-
násobné, jsauli sklípky , obzwlášt pokožkowé, tlusfostné a

pewné, stáwají se listy kožowité, ku kterým i náležejí setiny, t.

listy auzkoárkowité. Když ale sklípkatina w trojím smru
se nahromadí, stanau se listy tuné, tlusté, a jestli tyto

zdaupnatjí hlubinkami, jsau píšalowité a braninaté (^wiz

nahoe).
Pow rch listu jest pow léen pokoékau, w ýk. 48 , a , a,

kterážto na líci a obzwlášt na rubu opatena mnohýníi pichy,

wýk. 48, b, b, 48, e, e. Wrstwa listowá mezi pokožkama
slowe mezilistí (mesophyllum, diachyma}, Avýk. 48, b, c.

Jeho sklí|)katina jest obyejn wrstwann uspoádána a naplnna
welikým množstwím zeleniny listowé, od níž obyejná zelena

barwa pochodí; též míwá w sob nádržky mnohé, silicí napl-

nné, wýk. 48, ddd, pryskylné, žlázy a d. Sklípky líco-

w ých wrstew jsau wálcow ilé nebo hranolowité , wýk. 48, b,

rubowých ale nedotvkawé a nkdy penepraw idelné , takže mezi
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sebau zstawují weliké dutinj^ wýk. 48, c. Též pod každým

pichem nachází se takovvá dutina, ježto, dýchací nazwánu, spo-

jena jest s ostatními prohlubinkami w niczilistí, anobrž i s pr-
chody mezisklípenými listu, apíku ano i stonku.

AUflAD LISTW.

Protože po swazcích cewowých weliké množstwí potraw

sarowých anebo málo promnných pichází, protože listy mají

rozšíení blanowité, mžeme zawírati : že jsau ustanoweny

k tomu, aby potrawy auinkm wzduchu byly wysazeny, a píi

tom co možná málo wydýmním pozbyly. Protože dále z po-

traw se sražuje zelenina listowá a rozmanité jiné prvvky (^bar-

winy, silice a j.} a protože hlawn zem a alkalie w nich se

esázejí, mžeme zawírati: že potrawy w nich znamenit se

promují, totiž zpodobíiují.

Mnohonásobnými zkauškami dokázáno, že rostliny w stínu

a we tm poád pohlcují kyslík, a tutéž trochu mén ky-

seliny uhlinaté, nežli objem kysiíka pohlceného obnáší, wydy-
chují. Dále ustanoweno, že kyselinu uhlinatau ze wzduchu
listím pohlcují, kterau sluncem ohíwány jsauce rozkládají, a

kyslík wydymují, co zatím uhlík wylauený k nasazowání, ke

zrstu w sob zadržují. Takowým promnám jest i podrobena

kyselina uhlicnatá rostlinau samau zplozená. Listy ale mají

ješt auad, dusík we slauení s wodíkem ili pawek ([amonion)

pohlcowati, který rozkládají a dusík wylauený wynakládají

k dlání prwkw dusinatých.

Z dílw rostlinných zelených a tedy hlawn z listw
poád weliké množstwí páry wodní odchází, která pochodí od

wody, již rostlina bujn rostauc koáním u weliké hojnosti pi-
jímá, a protože jenom jedna ástka jí se rozkládá, druhá w pod-

statu rostliny samé pichází, musí ostatní {^j^ ano i ^^isD ^y~
puzena býti pichy. Woda kraužíc se w rostlin rozpauští roz-

dílné prwky nerostní, jichž i weliké množstwo z pdy do rost-

liny pináší; a protože mnoho tch prwkw nemže se w páru

promniti : nahromadí se w listech , a není tedy diwno , že

zpáleny jsauce, w pomru nejwíce popele dáwají.

Listy konen wyrownáwají pílišnost nkterých prwkw
koáním do podstatj^ rostlinné piwedených. Rostliny rozložíce

je a ástek užitených a potebných si piosobíce, wypuzují nad-

bytek plynw listím. Takowé plyny jsau solík, dusík a j.;

pochodíce ze solí, jež koání z pdy, na n bohaté, pijalo.

Podlé toho nadeeného mají listy paterý auad. Za prwní
slauží ku piprawení potraw ili ke stráwení, a tedy k ob-

žiwowání, za druhé ku pijímání potraw, za tetí k dýchání,
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jímž po(ravvy auiiikm wzduchovvýin se wysazují, za twrté
k wyzcwowáiií piíliiié \vody, a za páté k wyvvodní neuži-

tených híHot. Dýchání ale a wyzewowání jsau aurady listm

\vla.sti\vé, jelikož pijímáni potravv hlawn koenu pináleží, a

pipravvowání potraw i w jiných austrojích prchod má.

WYWIJENI SB LI8TUW.

Listw a osy prwopoátky dlají se w pupenech Qilaua

4tá}, pi emž to znamenito, že listy, akoliw austroje bouí,

prívvésky, dííwe se okazují a erstwéji se wyvvíjejí nežli osa

(pe, wtew}, kteráž w té dob jest pekrátká, sotwa patrná.

\V té dob listy nemohau býti nad sebau rozpostaweny , nébrž

w okruh anebo radji \v ovvitek welnii tlaený.

Z poátku wyskytují se listy co násadky drobniké na

ose, a sestáwají jako ona ze sklípkw dotýkaných. Jelikož

erstwéji rostau, mají již swj twar, co osa teprvva se pro-

dlužuje; a to zakládá se' na auadu jejich. Listy zwtsují se

w plochu dle Avsech snirw, ímž se rozeznáwají od osy, na

konci w délku toliko rostaucí.

Listy wbec netrwají dlauho, a to trvvání osnuje se na
periodinosti celého žiwota rostlinného, jehož wznášení se na

nejwyšší stupe bujnosti a klesání w poklid hlawne záležejí na
promnách zem naší coroních, W jae , když slunce nad-

hlawníku dospiwá neb alespo k nmu co možná se pibližuje,

rostliny ze s\vého sna se probuzují, pupeny puí, raší, listy

a osy je nesaucí dospíwají; pak rozvvíjejí se kwty, a plody

zrají ; tmi postupy žiwotní moc jako wyerpána slábne,

kraužení mízy se uzponenáhluje, anobrž we swazcích cewovvých
do listí jdaurích docela pestáwá; tím ce\vy chadnau a mizí.

Jestli to erstw se stane, list za zelena, na pohled rezký, padá;
pakli ale to zponenáhla (jak obyejn} se dje, list žlutne, schne
a konen zpadne. Ze k tomu promnní i chlad jesenní a i mra-
zowé prospíwají, není pochybno, protože jimi podstata rostlinná

se porušuje. Rostliny , o nichž jsme nyní mluwili
,
pozbýwají

tedy listí swého najednau a slowau proto 7n/ííío//s^e', jsau ale ješt
jiné, kterých listy zponenáhla padají, takže takovvé rostliny poád
olistnatné se wyskytují, a protož slowau widy zelené. Dii osy
pozbuda listw swých zstáwá na wždycky bezlistý, a mže
olistuatti nabuda uowých pupenw.
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HLAWA CTWRTA.
PUPENY.

Pupeny, brosky (geminae} ale jsau konec hlavvní osy nebo

zaátek osy wedlejší welmi zkrácený, audy bonými wíce

nebo mén dokonalými pikrytý, w náležitých okolnostech ro-

staucí, ímž obyejné díl audw boných obzwláštn ustrojených

odwrhují a ostatní rozkládají (raší). INkteré pupeny newyra-

šilé nebo nedokonale wyrasilé s osy padají, aby se staly sa-

mostatnými jednotníky. Na tom zakládá se rozmnožowání rostlin,

kteréž ale šetrn sluší rozeznáwati od rozplozowání, rozmnožo-

wání wyššího ádu.
Pupeny jsau wbec dwoje, a~) bu z nich zrostají osy

wedlejší (^wtwe) s audy bonými nižšího ádu (jako listy a j."),

pupeny wlastn, oka^ bu b) mají audy wyššího ádu^^kwtjQ,
nákwtky nebety, z nichž wycházejí stopky a stwoly s kwty.

Z wetwí a stopek mohau opt novvé a nowé pupeny pow-
stati , tedy wtwe a stopky ádu druhého , tetího a t. d., ili

wéfewky, wéhciky, sfopeky, stopeóíky, ježto dlají rozwét-
wenstwí a kwéfensfwi.

Pupeny sestávvají ze tí dílw: a} obpupení, pezimišt,
M) budaucí wtwe c} zpodiny, na nížto ostatní dílowé umístny.

Pezimiéf ili obpupení (hibernaculum) jest a) prawé, li)

neprmcé, Ižhcé. Prwní sestáwá ze šupin rozdílných twarem a

barwau od ostatních listowitých dílw pupenowých wýk. 490

—

492, 495 ; druhé z dílw jiným listowitým podobných. Wbec pá-

trajíce díly, skládající pezimišt ili obpupení, shledáme, že od

kejwnšnjších až do nejnitrnjších jest zponenáhlý pechod
n listm, palistm anebo apíkm, takže nejwnšnjší jsau díly

nejnedokonalejší, a že do wnit nabýwají zponenáhla swého
twaru. Podlé toho jest obpupení:

1) mifinaté, wýk. 494; 2) listnaté, wýk. 500, 522; 3) apíkaté,

wýk. 501; 4) palistnaté, wýk. 493; 5} palistoapikaté, wýk. 497, 498;

6) botkaté, wýk. 4G4;

7) padawé ; 8) prchawé^ 9) stálé (pošetvk), wýk. 499, 222.

Pupeny wj^nikají zaužlabíek aud boných nižšího ádu, tak-

že! wtwe a stopky takowétéžmají místo. Pupeny jsau ale rozdílné:

a) po<lIé clilujtatosti

:

10) lysé; 11) pýHté\ 12) huaté', 13) plsnaté ; 14) lepnaté;

h) podlé obpupení

:

15) dokonalé nebo xaú-ené, prawym obpupcním opati^ené, wýk.
497, 498; 16) nahé, obpupením nepravvým zastené, wýk. 490, 491,

492, 595,

c) podlé místa z ohledu sebe

;

17) sticné, wýk. 495, b; Í8) stidatcé, wýk. 490; 19) peslenné,
wýk. 498; 20) roztraušené, wýk. 500,
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d^ lioilló místa 7. ohledu pn a wUví:
21) auifahirkotré : a) sedatcé. wýk. 490. b) nohicnalé, wyk. 492,

c) napuštné, fikrylé, wýk. 49(). d) tcnšné, itessapiiJiténé
., 22) poboní,

>vvk. 495, b, 500, b; 'Z:i^'kouen, wýk. 495, 500, a;

c) podlé ninožstwí:

24) ojedinlé, wýk. 492, 501; 25) dwojalné , wýk. 495, a; 26)

trojatné, wýk. 519, jichž hoení dwa slowau pídatné.
f) podlé twaru:

27) tcejcotcité, wýk. 495; 28) knlotcaté; 29) ellipsowité, wýk. 492;

30) homolotcité , wýk. 498; 31) oblé. wýk. 498; 32) smáknuté, wýk.

493; 33) o^/rc', wýk. 495; 34) tupé, wýk. 492, a d.

g) podlé obsahu;

3á') jednoduché ; 36) sloiené: 37) listonosné, wlíLSin pupeny , oka;

38) kirfonosné {nebety, nákicétky^, wýk. 500, b, jež podlé pohlawí: a)

samí, b) samicí, c) obojaké, d) mnohomankelné } 39) míchané, wýk,
491. 495, 498.

Jiný spsob pupen jest pttA; ili cibule, totiž oddenek pod-

zemní welmi zkrácený a tudy nazwany podpiií, podcibnh\

dol mrcasy pau.štjící, nahoe ale nesaucí obpupení a pupeny

t. druhotní osy. Rozeznáwá se od pupenw powých , že ob-

pupení Avždycky jest stálé , akoli jsau i pupeny pnoAvé tau

vlastností se honosící, jako n. p. setiny borowic, modrínw,
dole pošewkau, stálým obpupením, opatené. Dále se liší, že

nepowstáwá na pni, nébrž wždycky na podpuí, tedy pod zemí.

Vodclbulí ili podpuí Qecus) wýk. 532*-, c, jest oddenek

ili klu homolowitý, terowitý, nebo ztlustlý, ídko prodlaužený,

libiwinatý. Obpupení (hibernaculum}, jež tu slauti mže obcibulí,

obpuéí, wýk. 522*, B, a, sesláwá ze šupin ili sukniek hoj-

ných, z jejichž aužlabíka wynikají prwopoátky novvých rost-

lin, Avýk. 522*, b, a mladé puky ili cibule ^ wýk. 522*, c,

c. Koeny jsau samomrcasné.

Podcibulí ili podpuí neokazuje welikau rozlinost; jesti:

1) terowité , wýk. 522 * c; 2) prodlaui-cné: a) kolmostojné,

wýk. 523, I). b) úkosné , wýk. 518; 3) nez-tctsené , jak obyejné ci-

bule mají, takže nejwtší díl cibule sestáwá z obpui , Avýk. 522*, 531;

4) Z'tclisené, nejwtší dil puku skládající, naež obpui jest mnohem menší;
takowý puk slowe celistinj, hli-zowifý, pukohlíz-a, wýk. 525, 526.

Obcibulí, obpui jeíit: 1) suknikaté, sestáwáli z dilw širokých sau-

stredn se objímajících (sukniek), wýk. 522*, a; 2) šupinaté, jestli díly

užší, šupinowité, stccliowité, wýk. 531; 3) s//íare, jsauli sukniky nebo
šupiny síowité. wýk. 5.32; 4) iepenité , jsauli šupiny na konci hoením,
wýk. 525, nebo dolením w tepení rozdleny, wýk. 530.

Puk ili cibule dle twaru jest:

1) u-ejcotcitý, wýk. 522*, 523, 531; 2) fsakulatelý, wýk. 534; 3)
uplp.šlilý , wýk. 525; 4) prodlauiený , wýk. 532; 5) íhoicitý ; 6) &icon-
koirilý, wýk. 5.30;

Podlé smru jest ;

7) kohnnjdaucíj 8) rotcný ; 9) likosný ; 10) kitnj, wýk. 532.

Cibule se rozmnožuje wyhánjíc z aužlabíka swých šupin anebo suk-
niek pupeny, které slowau pacibulky. papauky. wýk. 522*, ccc, aby se

rozeznaly od cibule matiné, wvk. 522* B. Papauky jsau podlé místa ;

) aledni, wýk. 522*, b, 525, 528, 529; 2) poboní, wýk. 523, t.
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526; S) obwodni, wýk. 522*, cc; 4) hniisdiwé,^wýk, 533 _;

podlé množstwiy
papauckw na podcibuli jsau:

5) ojedinlé, wýk, 523; 6) dwojcatné; 7) nuhromadné ; 8) tít-oj-

násobné. wýk. 520.

Puky ili cibule podlé trwání jsau:
l^jednau plodné \ Z^ mnohokrát plodné; S)Jaré; i^o»imé; 5) wno-

holeté.

Hlízy (tuber) jsau podkluí zkrácená, rznotwará, bez-

šupinná, na powrchu nesaucí prwopoátky nowých rostiin, po
kterýchžto wypuení dívre nebo pozdji hynau. Hlíza co do

puku není nic jiného, nežli podpuí zweliené bez obpucí. Též
opateny jako puk jedním anebo nmohými pupeny.

Nejhlawnjší rozdíly hliz zakládají se na pupenech
,

jež

a) sedí na konci prodlužujících se wtwí, wýk. 628, a, a, b)

wtew ta jest krátká a tenká, wýk. 683, a, 634, a, 625, a,

c} wtew tluslne. Jllíza dále jest:

a) podlé twaru :

1) kttlowatá, wýk. 539; 2} podlahowatd , wýk. 540; 3) dlanitá,

wýk. 541;
b) podlé powrchu:

4) hladká, wýk. 539, a, 540, a, 541, a; 5) swraskald, scwrklá,
wýk. 539, b, 540, b, 541; 6) hrbeckald, wýk. .538;

c) podlé pipewnéní

;

7) sedaicá, wýk. 539—541, 5.35; 8) wísici, wýk. 538;
d) podlé množstwí:

9) ojedinlá; 10) dicojatná (šaurkowitá) , wýk. 539—541, 625;
11) hromadná, wýk. 535, (^koen zniatý);

e) podlé množstwí ok (piipenúw) na lilízej

IZ) jednooká, wýk. 539—541; 13) mnohooká, wýk. 538.

Hltzau mže slauti obzwlášt podkluí ztlustlé zvvelicelé,

wýk. 89, 97, 98, 100, 101, 105; bulwau, mrcas njaký
podobn promnný, wýk. 83, 84, 92; bambol dlá se na

njakém mrcasu, wýk. 536, a, a.

Pupeny jsau:
a) podlé wýniku

;

1) oddenkowé, kluowé, wýk. 517, a, 527; 2) potcé: a) wétwo-
tcé, wýk. 519, 537, b) úilabikowé. wýk. 537, 536, b, c) rozporní, wýk.
5.36, c, d) apikotcé, e) lislowé, wýk. 486, f) meziktt-étni , wýk. 521,

g) mistokictné, wýk. 538, h) mistorodidlowé, wýk. 542, i) mistosemfnné.
Poslední twcro podobá se, jakož i nkteré lížlabíkowé, wyk. 537, odden-
kowé wýk. 626, welmi pukm éili cibulím, skládajíce se ze šupin dužna-
tých, a že padajíce se pn na zemi wzrostají wjednotníky. Takowé slowaii

pupeny cibulowilé éili pnkowité, cibtilopupeny
,
pvkopupeny ili pacibulky,

papuciky. Jiné sera náležející wíce podobají se hlizám, protož slowau hli-

«owité ili hís-opupeny , wýk. 536, b c. Tyto dvvoje spsoby pupcnw
jsau samostatnjší jiných, jelikož od matené rostliny se oddlíce a na
zemi upadnauce, zrostaji w nowé jcdnotníky, takže píroda jich užívvá k roz-
lunožowání wedlé rozplozciwání semenem.

K pupenm welmi podobají se štply, coolky Qenticulae^,

kteréžto od pupenvv tím se rozeznávvají, že wydáwaji ze sebe

koieny, bu wtrné ili nadzemní, jako u bictanu, wýk. 87,
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u koenowníka , wyk. 86, a u .škuinpy pnulé (Rhus radicans),

bu podzemní, jež wyrážejí, když vvtevv se pohrauží do

%vody anebo do vvlhké zem, na emž ujímání se hízenic se

zakládá, jak to u wrb obzwlášt snadno se stáwá, wyk. 53*.

Na zaátku wyskytují se co malé skwrniky nebo pahr-

beky na ke stromw a kr dwojdložných.

Od tch šiplvv piln sluší rozeznati pihy Qenticellae},

t. skwrny, pahrbeky nebo bradawiky, obzwlášt na rozhách

stromuw a kivv dvvojdložných , složené z hromádky bwn
spojených sklípkw, dríwe pod vvrstwau korowau nejvvnšnjší

ukryté, pak se prowalující, ii. p. na rozhách biezovvých a be-

zoAvých. Pihy beslenu bradawinatého (^Evouymus verucosus^

jsau bradawlcowlté, wýk. 543.

HLAWA PATA.

KWT.

U rostlin bezosých wšickni dílowé k rozmnožowání slauží,

wydáwajice ze sebe jednolliwé sklípky anebo jejich náhrn, které

oddlíce se od matky , mají tu wlastnost do sebe, že w novvé

jednotníky zrostají. Též i rostliny osnaté, mají podobnau po-

Avahu, nasazujíce pupeny, které spsobem tyníže se majíce k roz-

množoAvání pisluhují. To ale není jediný spsob, jímž rostliny

toho oddlení se rozmnožují; piosobují sob ješt jiný, do-

konalejší, wyšší, složenjší. Podlé nho sice také sklípky

jednotliwé od celého austrojí se odluují, a opatují se ástkami,
kteréž jsau poboní austroje osy, a majíce rozdílnau austrojnost,

na rozmnožowání prosteden nebo neprosteden psobí. Tento
auhrnek austrojw jest to, co se nazývvá kictem. Kwt tedy

náleží k rozmnožowání, jež jsa umožnno austroji složenými
a auady mnohonásobnými slowe rozplemeoicání, rozploíoicúní.

Kwty swj prwopoátek mají w dílech pupenm podob-
ných, obzwlášt nábwéfky ili nebety nazwanýcJi, w kterých
kwty owšem nejsau rozwity, a w tom stawu slowau paupafa.
Paup jako pupen ili brosk sestáwá z osy a austrojw bo-
ních, jichž jisté množstwí okolo ní prawideln a to peslenow it
ili kružn jest uzpoádáno, jichž nkteré jsau podstatné, newy-
hnutedln potebné k rozplozowání, jiné ale nepodstatné, jež

mohau chybli. Aejdíwe budeme jednati o stopce a pak o kvvétu
wlastn.
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LÁNEK PRWNÍ.

STOPKA.

Stopka (^pedunculus} jest spsob osy ili wtwe podporu-

jící kwty, jejížto rozdlení záwisá na rozpostawení kwtw,
tak jako rozdlení wtwí na rozpostawení lislvv záleží. Stopka

jednoduchá nebo složená, paupaty nebo kwty opatená dlá
kicétensfwi (_inflorescentia}. Spsob, jímž stopka rozdlena, na-

zýwá se rozstopknfénsfwí (podotaxis) a spsob, jak kwty jsau

rozpostaweny, rozkwéfnafnsfwí (anthotaxis).

Kwtenstwí ale jest: Podlé místa:

1) konené, wýk. 113, 114, 156, 157, 161, 175, 546, 549—553;
Z) poboní: ai) auitabikowé, wýk. 140, 141,143, 137,152, h} bocné^ nad~
auidabiné , wýk. 180, 187, c) roz-j)orni, wýk. 162 aa, d) protilisté,

wýk. 182, e) wedlelisté, wýk. 152, 167, f) podlélislé, wýk. 188, g) nad-

listé, wýk. 183, h) mez4listé, wýk 184,- 3) lislni, listowé ,
(wlastn na

sniilku iii^bo rozze listowité) , wýk. 174; 4) krajní, Qtéž wlastii na kraji

smitk ilí rozeh), wýk. 166; 5} apini; if) wiewní, v,'ýk. 168, 169,180,
(wlastn i 174, 166); 7) lodijini, lodylwicéj 8) kmenowé; 9) oddenkowé,

klucowé (koenotce), wýk. 175, 176.

Stopka sestáwá ze icefenn nebo zkrátka stopky Qhachis)

wýk. 183, a, a wiefenek ili weten poboních prwního, dru-

hého, tetího ádu b,b, z nichž ty, jež neposleden kwty ne-

sau, slowau sfopeky , stopeiky (pedicellus}. Stwol není nic

jiného, nežli stopka oddenkowá ili klucowá, (\\\z na str. 64).

Když stopka jest náramn zkrácena, jest kwtenstwí sedawé,

wýk. 140, 500, b, 548, naopak sfopkafé , wýk. 161, 543,
544, a d. Stopka welrai zkrácená, na níž mnoho kwtw se-

dawých (ié/. i stopekatých} hust pohromad, slowe ježle,

wyk. 620, 613, 614, 625, 627—639.
Stopka welmi rozliná

:

a) podlé pripcwnn!

:

\~)nppretrhená, wýk. 114, 168, 187; 2) tcandéná, wýk. 166, 181;

taktéž i stopeky a stopeiky se mají;

b) podlé smru

:

3) podlomená: a) u prosted, wýk. 188, b) u s-podíny , wýk. 179;

4) sskrancená, wýk. 188; 5) aatcilá, fsawilá, wýk. 181, 175, b; 6)

uponkotcitá.

c) podlé ukonení:

7) osinutd, wýk. 189; 8) be^-o.v'nnd;

d) podlé odni :

9) lislenald, wýk. Í82, 183; 10) bezdistenná, nahá, wýk. 180, 187;
c) podlé iwaru, powrclin, clilupatosti a podstaty

mají se stopky wbec jako lodyliy a wtwe jejich;

f) podlé množstwí kwtw;
11) jednoktcíá, wýk. 113, 114, 141, 151, 178, 181; 12) dicau-

ktrélá, wvk. 189, 194; 13) troj-, ctyr- , pli-, mnohokicétá, wýk. 152,

179, 182,' 184, 187.
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List, z jehož aužiabíka celé kwtenstwi w vniká , nlowe

j)ikwéfní, podkwéfm {l^; jestli au.strojuostí a barwau od listu

se liší, kwtenstwi ped rozwitím zawírá, anebo za rozwití ješt

obkliuje, slowe taul, taulec (11).

Listy, ale na stopce a jejích ástkách, Avíce neb mén od

powych rozdíln, jmenují se listeny^ z nichž na stopekách a sto-

peikách sedící slowau Ustence a listenehy (111}-

Listeny peslenowit rozpostaAvené pod okolíkem dlají

pokrywhn (IV).

Mnoho lislenw na zkráceném weténku nahromadných a

skoro w jedné ploše umístných délá zákrow (V), eéuli 0-
13. List poilkwéfní (^folim ílorale}, wýk. 543, a, w už-

ším smyslu jest list , z jehož aužlabíka wyniká kwtenstwi,
anebo jest poslední list na ose kwtenstwím koneným obmezené.

113. Mkdy též stídawé listy na konci osy, nesaucí kwten-
stwi konené, býwají piblížené, takže k jednomu kwtenstwi
pináležeti se zdají, což obzwlášt tenkrát se stáwá, když listy

tylo austrojností a barwau od ostatních se liší, a když celé

kwtenstwi, alespo za as jeho se rozwíjení zawírají; tehdy

slowau fauly.

Taní (spatha^ liší se od listu podkwtního toliko twarem
a barwau , a naehází se hlawn u rostlin kolrostaucích.

Jest ale

:

1') jednoduchý, ivýk. 161, 170, 465, a; 2) sloiený Qze zátulek),

a) dwau!S(ilulei)ý,%\ýk. i66, a; I)) mtwhozálufený; 3} jednoktrtý, wVk.
161; i) dtcoj- , troj-, iiinoliokirilý , ^v\k. 465, 466; 5} Irliajici se; 6)
kornautotcilý, MÝk. 170; 7) syolenij, wýk. 465; 8) ástený.

Jiné wyrazy na lani se wztaliiijicí : 1) toulaly', 2) bes4aufý\

3) laulowilý; 4) taulotcý ; 5) vnslofauhnj.

III}. Listeny (^bracteae} od listw se rozeznáwají weli-

kostí, twarem , austrojností a barwau. Obyejn jsau menší,

jinak barwené, nemíwají apiku, nkdy ani epele, takže toliko

pošwa jejich zbýwá. Listeny málo od list se lišící slowau listy

podkwtní. Listence (bracteolae} wynikají z pod weteny dru-

hoadých, a liateneky z pod tetiadých , nebo z pod stopeek
a stopeiek.

Rozdíly listenw a listencw ustanowují se týmiž názwy
jako listw. Ostatn ale jsau:

1) nejcelejší, wvk. 460 abb ; 2) dripnaté, wýk. 459, aa; 3) kolcem
ukonené; 4) kalcalosubé: 5) sftiuoaubé; 6) barwené; 7) stálé: 8) pr-
chatcé; ») prá-z-dné: a} hoeni, wvk. 459, b) doleni; 10) chocholiené,
wýk. 225.

Podlé pwodu jí^au; 11) wluslni, wýk. 458, 459, 460; 12) lislowé,

wýk. 137; l."Í) palistoicé , wýk. 462, aa; 14) poštcowé, wýk. 438, a; 18)
botkotcé, wýk. 464, aa.

Listenw promny jsau : A) plewy, B) pluchy (^ha.špany),

C) šupiny (na šiškách, jehudách a j. kwteustwích).
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A} Plewy (^glumae} jsau malé, asto iiiázdiowité a stíné,
prikrýwající kwtenstwí traw z jednoho kwtu, nebo složené

ze ninožších w klásek zpoádaných. Rozeznáwá se doletu, oby-

ejn menší, a hoení wtší. Jsau ale

:

1) dwojnásobné: a) stiéné , wýk. 758, a, a*, 707, ab, 777, aa;

})) jednoslranné; 2) jednoduché, wýk. 763, A, B, a; 3) srostlé, wýk;
771, a; 4) šllinau ukonené, Jednoštté, wýk. 777, aa; 5) osinaté, jedno-
oshiné, w^k. 771, b; dicoj- troj- tyrosinné , wýk. 567, ab; 6) komolé,
besštété, bexosinné; 7) kádné, wýk. 778, 769,

B} Pluchy ili zásležhy Q)aleae} též u traw se

nalézající, neposteden kwty jejich piikrýwají we spsob
dwau klapek. Obyejn jsau dwoje stíné, z nichž dolení, wlší,
w celku plewám podobná, wíce nebo mén mázdiowitá, tuhá,

kiajema objímající druhau ili hoení blanowitau, tenikau, bílau,

mkkau, obwinující kwt. Jsau ale :

1) dicojndsobné , wýk. 760, ab'; 2) jednoduché , wýk. 771. Dolení
jsau: S) jednostélé', 4) osinaté \ 5) komolé, (tedy jako plcwy.)

Plewy a pluchy nosíwají osinUy kteráž jest prodlaužená

žíla. Rozdíl podlé wýniku není podstatný, jelikož nkdy wyniká
z konce plewy nebo pluchy, takže žíla až do konce jejich bží,
šlé, šttina (hgíVí) , nkdy zase powstáwá ze zad plewy nebo

pluchy, protože žíla wyniká na eeném míst nedosáh>ši sa-

mého konce, osina (arista}.

Osina poiUé dílu, z nhož wyniká; jest a) flcwowá, wýk. 567, 570,
566, abc, 777(dolejšky), wýk. 758, a, a (krátká), b) pluchowd, wýk. 758, b,b,

760, a, wýk. 765, ab , lií)2, 758, bb, 776, 771, 76.5, e. Dále jest: c)

ojedinlá, wýk. 566, 777; iV) podwojná, wýk, 758, bb, 760, a; e) polrojná,

potwerná, a, wýk. 765.

Podlé inista, z nhož na pléw nebo pliišc wyniká: a) sspodinowá,

nadi-podinowd, wýk. 771, b; b} hbetowá, t. prostední, wýk. 760, a, 7.'Í8,

b; c) podkonecná, wýk. 572, c; d) konená, 567, 570, 758, aa, 758, bb,

760, a, 765, ab, 758, bb, 776, 771, 765, ab, 1192.

Podlé smru: e) rowná, wýk. 556, 562; f) kitpd: a) nadkiwend,
p") podkiu-ená, wýk. 752, c, y) kolenatá, wýk. 758, 760; g) akraucená,
wýk. 1192.

Dále jest: \\)serpiwá; i) hladká} i) nahá \ k) pérowitá, wýk. 1192.

C) Supiny (squamae) nejsau nic jiného nežli listeny na

jehndách, w jejichž aužlabíku jsau kwty, nebo na jejichž

wnitní ploše sedí kwty. Wbec jsau stídawé na stopce a

pak stechowité. Mžeme rozeznati:

1) prosté, w jejíchž aužlabíku sedí kwt, wýk. 578, 651, a, b; 2)
srostlé, na jejichž wnitní ploše kwt pirostlý, wýk. 581, 814, ab; 3)
stálé; 4) padawé; 5) prchajici ; 6) netsweliujici se; T) x-welictijici se;

8) deicnatjici, ha šiškácli; 9) duinatéjíci ^ 10) botkowilé wýk. 585.

IV.) Pokrywka (_involucrutn) jest spsob listenw, lupeny
nazwaných, u wýniku okolíka, strbaulu a jiných kwtenstwí na
konci stopky ili wbec osy na spsob peslenu. Liší se od

zákrowu, že kwty, jež podporuje, wždycky jsau podepeny sto-
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peckami, ježto w peídkych pípadcích jsau zkráceny. Jest ale

rozliná :

1) tclastni, wýk. 477, a; 2) spolená, wýk. 468; 3) wšeobeaiá,

(zkrátka yokrytcka)^ 4) ástená; (ili poknjweka'), dále jest 5) mnoho-
Itipemiá , «yk. 468 y b'} šestilupenná; 7) tro}lupenna\ 8) dicauliipenná;

9) jednolupenná j 10) i.ádná\ 11) stálá \ 12) prchairá ; 13) polowiná,
jednostranná ; 14) auplná, wýk. 478; 15) fncéz-dowitá , wýk. 4t)8; 16)
polokulowatá; 17) slecfiotcitá; 18) podkritrená, wýk. 482^ aa; 19) porf-

hnutá\ 20) tcisici; 21) rfo/ íc poštcu prodlaui.ená ; 22) srostlá, wýk.
4561, 27. Wýrazy a) pokryíckalý, b) pokri/ickowý.

V). Zákrow (involucrum)
,
piináleží kwtenstwí auborem

ili auborkem nazwanému. Li.steny , z nichž sestáwá slowau

lupeny, a jsau pro osu vvelmi skrácenau k sob piblíženy, takže

^vypadají, jakoby w jedné ploše wynikaly a tudy dlaly peslen.

Jest ale

:

a) podlé twaru:

I) írálcowitý, wýk 469, 470; 2) homolowilý ; 3) tcejcoici/ý, wýk.
767; 4) bichatým 5) na konci staiený j 6) polokiiloirafý ; 7) cakulallý

;

8) bandaskoicitý ; 9) oteicrený ; 10) podhmttý, wýk. 474, 471;
b) podlé množstwí a postawení lupenw i jinýcli powah:

II) jednoadý , wýk. 469, 470; 12) dtcojadýj 13) ninohoadý,
Avýk. 474; 14) stejný: 15) nestejný; 16) trojlnpenný ; 17) pétilupenný

;

18) mnohohipenný: a) jednoadý, b) dicojadý, c) ninohoadý, wýk. 474;

19) srostlý: a) rozdlený, b) roz-štipaný , c) zubatý, wýk. 470; 20)
sti-echotcitý, wýk. 467; 21) kostrbatý, wýk. 474; 22) podhalnatý , wýk.
471; 23) poprskaly, wýk. 476: 24) listowitý; 25) má«drotcilý; 26) 6/r-

tcený: a) hnd nebo ertcené lemowaný, obraubený, b) nit konci osmahlý.

Lupeny zákrowní twaru jako listy rozdílnélio, jsau obzwlášté, 1)

kolcat: a) po fe/ffji. wýk. 476, b) na konci, a to «) jednoduše, p) dla-

iioicit, wýk. 473, ;) tcéteirnat, wýk. 475; 2) hákowité j 3) brwité, wýk.
367; 4) pérotcilé, wýk. 472; 5) roztrhané, wýk. 483.

Poznamenáni. Podhal slowe wnšná ada lupenw zákrowních
wlce neb mén odstálýcli, rozdilnýcli ano i twarem od nitroradýcli. Wýk. 471,

VI}. Cesiile, kožíšek., 7níska (cupula) jest náhrn listenw
peslenowit rozpostawených stechowitých, wíce neb mén srost-

lých w tlo mískoAvité, šálkowité, mchowité, wýk. 484, 485,
478—480. Jest ale:

1) /i/sa, wýk. 478; 2) mkkoostnatá , wýk. 484; 3) lisfnutjici,

wýk. 95;J, a; 4) koénatjici, wýk. 447, a; 5) deicnatjici, wýk. 934, a;

6) duinatjiei, wýk. 951, ab ; 7) oteicená, wýk. 934, a. 951, 953; 8)
aatcená, wýk. 947, a; 9) chlopnmi (pak) pukajici, wýk. 947, a; 10)
jednoplodá, wýk. 934, 951, 9.53; ll)rffo;-, droj-, tciceplodá, wýk. 947, a.

Kwéfensfwí jest: a) neobmezeiié, b) obmezené. a) Prwní
se tím rozeznáwá, že wedlejší wetena jsau kwty zkonena,
hlawní weteno ale ukoneno jsa pupenem mže poád, tedy bez-

mezn, se prodlužowati. Takovvé kwtenstvví mají rostliny, je-

jichž kwty jsau aužlabíkowé ojedinlé. Stáwá se, že pupen
konený na hlawní ose zaprtá wysílením, anebo že zrostew
až k njaké délce, pak hyne. Tu tedy toliko wetena wedlejší

ženau do kwt, které se rozwíjejí w ad, jak od dola wzhru
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a protož to kwtenstvví slovve také dostedlwé.

V) Kwtenstwí obmezeiié ale má wreteno hlawní kwtem
ukonené , takže další prodlaužení jeho není možné. A wšak
i wietena wedlejší tak se mají, a kwty jejich rozwijejí se od

stedu proti obwodu, proto kwétenstwí to také síowe zástiedlwýin.

Kwétenstwí jsau následující spsoby: 1) klas a klásek,

IV) palice, kyka, kyka, III) jehnda, IV} hrozen^ V) lata^ VV)

kytka, VII} chocholík, \WV) okolk, IX} wrcJiolík, X} chomá,
XI} sfrbaul, XII} aubor, anborek, XIII} klubko, XIV} peslen.

I}. Klas (^spica} jest Avíeteno wíce neb mén prodlaužené,

listenaté, nerozdlené, a tudy nesaucí kwty sedawé, nejwýš pí-
sedawé. Jest ale rozliný :

1) konený, wýk. 551, 552; 2") anélnbickotcý, wýk. 554, bc; 3} ;jro-

tilistý, wýk. 558; 4) fesleniihj : a) petriené, wýk, 551, W) nepetri.ené,

wýk. 552; 5} pímý, wýk. 551, 552,- 6) ískitcený, wýk. 553; T) sehnutý,

wýk. 558 j 8) odwisfý; 9) nawimitý , wýk. 546; 10) xkraticený , wýk.
549; W) jednoduchý, wýk. 551, 552; 1^) sfoiený, wýk. 550, 552, 567:

a) wšeobecný , b) ástený (klásek), wýk. 550, bb; 13) wéteicnalý: a)

klas hlaicni, wýk. 555, a, b} klasy druhoadé, wýk. 555, bbb; 14} mno-
howéteicný, jehož klasy: a) dwojené, wýk. 546, b) trojené, c) prslnaté:

a} tcrcholinaté prstnaté, wýk. 556, [1) okolinaté prstnaté, wýk. 557;
15} oblý: a) wálcowitý, wýk. 554, b} šidlowilý , wýk. 553, c) niowitý,
wýk. 558, d} tcejcowitý, wýk. 559, e} homolotnlý , í} kaulowitý, g) ky-
kowitý, wýk. 558; 16) smáknutý: a) rownobin, wýk. 560, b) proti-

bin, wýk. 560, 550; 17) prodlaniený , wýk. 550, 558; 18) ukrácený,
wýk. 559; 19) ídký; 20) hustý, wýk. 559,- 21} jtechowitý , wýk. 552,

555, 560; 22) tyrhraný , wýk. 564; 2ii) jcdnoboký, wýk. 546, 24} c*e-
ío/(«/, wýk. 551, 552, 554; 25) jednostruntiý ; 26} wšestranný; 27} dwau-
stranný , wýk. 550, 560; 28) wéjiowilý , wýk. 567; 29) tyrstraný;
30) sestistraný; 31} dicuuudý, wýk. 546, 557, 550; 32) tyradý;
33) šestiadý, wýk. 567; 34} Ustátý; 35) listenalý, Wýk. 551, 552 y 36)
fošewnutý ; 37} chocholatý, wýk. 552; 38) nahý; 39) ostnatý, wýk. 567;
40} komolý, wýk. 550; 41) obojnký ; 42) jednopohlau-ý: a) samí, wýk.
554, a, b) šatnici, wýk. 554, b; 43} sameosamií, a) nahoe samí, wýk.
554, a, b) nahoe samici; 44) innohomanietný, wýk, 567, 556.

Wreteno klasowé jest: a) oi/e; b) smáknuté; c) polosmaknulé,
wýk. 564, 560; d) tyrhrané, wýk. 551; e) lenaté, lánkowané, wýk.
560; f) x-prohybané , wýk. 550; g) hauiewné; h) kruché; i) rozdílné
chlupaté Qako lodyha); j) hlawní; k) wedlejší; \) wšeobecné ; m) ástené.

Jiné wýrazj^ w ohledu na klas:

Klasnafý, klasený ili zklasený, klasowifý, klasowatjíci,
klasowatlý, klasnatjici, klasnatélý, klasoicý.

Klásky (spicula) sestáwají obyejn z nkolika kwtw
klasených a nacházejí se u traw, které zase rozpostaweny na
klasy, laty a d. Jsau ale:

1) Jednokwété, wýk. 568, abc, 569, ab; 2} dwaukwété, wýk. 570,
572, abx;; 3) troj-, tyrkicété; 4) vmohokweté, n. p. 5

—

ílkwté, wýk.
550, 7— 11/fírefe, wýk. 561, 6— llfcjcce, wýk. 562; 5) oi/c, wýk. 561,

562; 6) smáknuté , wýk. 564, 563; 7) plochosmaknuté, wýk. 574; 8)

árkotcilé; 9) kopinaté, wýk. 562; 10} podlauhlé, wýk. 572; 11} wejité,
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wýk. 571, a, a) mrokotrejilé , vvýk. 571; 12) dwaustranné, wýk. 571;

V\) mnohostrnnné , wyk. 5G5: 11) rotcnobiné , wýk. 561, 560; 15) pro-

libi-né. wýk. 550; 16) ojedinlé, wýk. 570, 561, 560, 550, 597; 17)

fodtcojn; IS) jjotrojné, wvk. 566; 19) chomáené, wýk. 575; 20j klnb-

ené. wyk. 563: 21) ohjaké , wýk. 569. a; ^'1) samci, wýk. 569, b; 23)

nijaké; 21^ pokryteka té, pokrytckau a) šttinutuu, wýk. 575, abc, h) péro-

tcitati nebo hebciiotcitau ; 25) na/te.

Jiné vvýrazy kláskuvv se tykající: a) kláskafý, b) klá-

.'tkaféný, c) hláskoicifý, d) kláskoirý.

11). Palice, kyka, kyka (^clava) jast klas Avíetena tlu-

stého, dužnatého a pokrytého zhusta kwéty dílem do nho
/ápustnými, dole obklíený taulem. Nalézá se toliko u jedno-

déložnych a jmenowit u aronovvitých a palem. Jest ale:

i) jednoduchá., wýk. 583; 2) tcéteicnatá, wýk. 589; 3) nejwtetc-

natéjsi; 1) pikrytá, wýk. 170, 577, 576; 5) petriená, wýk. 576; 6)

nahoe nahá, a podlé nahé ástky jest: a) kejoicitá, wýk. 583, b) šidlo-

tcilá; 7) taulatá, wýk. 170, 577; 8) be-ilaulá. netaulalá; 9) obojaká,

wýk. 577; 10) sumci. wýk. 583, a, 589, a; 11) samici, wýk. 583, b,

589, bb ; 12) sanicosamii, wýk. 583, 576.

Paliatý, kykafý, kykatý , palióený, kykaténý
,
paliný, kykowý,

kykottý, palicotcitý, kykoicifý, kykotcitý.

III). Jehntda, koika (^ameutum) ; kwtenstvví klasu pe-
podobné, peasto listeny wywiuulými opatené, obyejné ne-

dokonalé a nepatrné kwty nesaucí, i s wetenem padající, jeli-

kož wíeteno klaubem pfipewnno. Rozdíly její:

1) sedawá, wýk. 578. 579; 2) stopenatá , stopkatá , wýk. 585,

588; 3) pimá, wýk. 578, 579, 585; 1) odstálá; í>) odicislá, wýk. 581,

695; 6) tcálcowUá; 7) nioicitá , wýk. 585; 8) homolowitá , wýk. 590,

ab; 9) tcejcoicitá, wýk. 578; 10) kaulottatá , wýk. 581; 11) piipenoicitá,

wýk. 180; 12) tlustá, wýk. 578. 579; \:\).stihla, wýk. 585; \i] 'ztlustlá,

kejotcitá; 15) íilenená; 16) prodlauiená ; 17) ^.krácená, wýk. 581, 590,

a; 18) petriená; 19) nepetriená ; 20) hustá. wýk. 581; 21) idká,
22) chudokwélá'. 2ti) jednoduchá , wýk. 578, a d. ; 21) tcteurnutá , slo-

žená; 25) tistenatá , wýk. 590, ab: 26) chocholatá; 27) šupinatá, wýk.
570, 579; 28) bolkalá, wýk. 585; 29) befslistenná ; 30) lysá; 31) huatá;
32) samci, wýk. 579, 585; 33) samici, wýk. 578, 588, 590; 31) rani;
3b)stejiu)dobá; 36) po^dni ; SI) bobuloicntéjici; 3^) iiskatjici, šáchaljíci.

Jiné wýrazy co do jehniidy: jehndatý.jehndéný, zjehnédný, jehné-
dotcitý, jehnédoicý,

IVO- Hrozen (racemus) liší se od klasu toliko tím, že

wetena vvedlejší prodlaužena jsau w délku docela nebo skoro

stejnau, hned jednoduchá, hned rozdlená. Jest ale rozmanitý :

1) konený, wýk. 158; 2) boný; 3) anilabikourý, wýk. 580; 1)
prolilistý, wýk. 182; 5) pimý, wýk. 587; 6) tcatyený . wýk. 586; 7)
nicí, wýk 150; 8) nachýlený, wýk. 158: 9) sehnutý, 10) odtcislý , wýk.
573; 11) rowný; 12) kiícý ; i:3) sicinutý , wýk. 591; 11) /Ziý, wýk.
586; 15) p/í7(»/, chábfý, wýk. 573; 16) jednostraný, wýk. 158; 17) tc*c-
straný, wýk. 182. 586, 587; 18) jednoduchý, wýk. 158, 587, a j.; 19)
sloiený , wýk. 582 ; 20) pesloiený , nejsloéenjši ; 21) pewé-
te^natý, nejictetcnatéjši ; 22) A«.¥/i/, wýk. 586, 582; 23) idký , wýk.
158, 591; 21) chudokwétý, wýk. 150, 580; 25) peslenatý, wýk. 592;
26) klasoicitý: a) prodlaukený , wýk. 586, b) petržený, c) nepctriený,
d) wálcowitý, wýk. 586, e) tcejcowitý , wýk. 598, f) ssakulatélý, g)
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Inlonahj, wýk. 593; 27) rhochoUkotpitý ; 28) chocholafý ; 29) lislnatý;

30) beZ'listý; 31) beíslislenný

,

Wýrazy na hrozen se potahující: !i) hroísiialý, b) lirot-némj^ s-hro^-
nmj , c) hroznowitý , A) hroz-notcaíélý , hroz-noicaléjicí , c) hro&naljici,
hro^natlý, f) hro^nowý.

V) Lí/rt Q)anicula} jest hrozen wtewnatý, jehož we-
ténkanejdolejší jsau nejdelší, a ostatní wzhru zponenáhla se zkra-

cují, pi emž ale nejdolejší nikdá nedosahují konce latowého.
Jest ale:

1) jednoduchá , wýk. 153; 2) wtewnatá, wýk. 597, 600; 3) fe-
wéteicnatá, nejicétetcnatéjši; 4) pimd, wýk. 153, 600; 5) nií, wýk.
599; 6^ nachýlená, wýk. 597; 7) odwislá ; 8) Jednosíraná, wýk. 597;
9) tciestraná, wýk. 600; 10) odstátá; 11) odslálaunká; 12) nejodstá-
lejši, wýk. 600; 13) roz-kladitá ; 14) cepná ; 15) cháblá, plihá, wýk. 597;
16) klepechá; i7) staiená; \H') smstnaná, stsnaná, wýk. 599; Í9) ídká,
wýk. 603; 20) mnohokwétá, wýk 599; 21) chudokwtd ; 22) peslenalá,
wýk. 603; 23) swm-katá , wýk. 600; 24) hro&natá, wýk. 176; 25) fc/a-

««/«', wýk. 597, 600; 26) chocholinatá, wýk. 605; 27) okolinatá, wýk.
601; 28) lercholinatá ; 29) klubenalá, klubkalá, wýk. 602.

Jiné wýrazy laty se týkající: a) latnatý , b) lalnatjíci, latnatlý,
c) latotcatý , d) latowatjíci, latowitélý, e) lalnéný , Sílatnéný , f) latowý.
(Wetcno a jeho díly slovvau obecné /cy*/*^ /p, trapy').

VI. Kytka Qhyrsus), není nic jiného, nežli lata kwtw
mnohých, wt.ších, krátkosíopekatých, wýk. tíl6.

VIL Chocholik (^corymbus) welmi podobá se hroznu, to-

liko že wieteno obyejn zkráceno a weténka kwtem ukonená
od dola ku konci wíetena w délce zponenáhla ubýwají, takže

wšecky kwty w jedné rowin neboli w stejné wýšce jsau.

asto se stáwá, že pak lánky wetenowé se prodlužují, ímž
chocholik mní se w hrozen, naež slowe %hro%owatélý. Roz-
díly nemnohé

:

\) jednoduchý , wýk. 593; 2) wtewnatý , wýk. 594; 3) slokený,
wýk. 595; 4) okolíkowitý; 5) xhroznowallý ; 6) kláskutý, wýk. 596.

Jiné wýrazy jeho se týkající: a) chocholicnatý , b) chocholicený,

fschocholiený , c) chocholicnatéjící, chocholicnutéhj , d) chochoUkowntý , e)
chocholikotcatjíci, chocholíkowatélý, f) chocholíkowý, chocholiéný.

VIII. Okolík (umbella) podobá se chocholíku, tolikože

wíeteno pekrátké, a weténka tedy jakoky z jediné plochy, osu
ukonující, wynikala, a že u jejich wýniku opatena pokrywkau
peslennau. Konec osy, nkdy napuchlý, slowe jezde, a we-
ténka paprsky (radii), wýk. 608, aa, které nkdy opt z konce
swého, ježlátka, wypauštjí weteneka ili papršfiky (radioli).

Tyto skládají okoliky (umhelullae), které dohromady dlají oko-
lík. Prwní spsob okolíkw slowe jednoduchý, druhý ale

složený. Pokrywka z pod ježle wyniklá slowe spolená ili

zprosta pokryícka (involucrum}, z pod ježlátek wyniklá ale pokry-
weka {yv str. 93). Jest ale okolík:

A) jednoduchý, wýk. 179, 606, 607, 609; a ten:

1) ídký, wýk. 609; 2) chudokwélý , wýk. 179; 3) mnohoktcétý

.

wýk. 606; 4) hustý, ahuštný ; 5) klubený , wýk. 607; 6) naddutý', 7)
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ploc/iý, sleitié tcysohý. wvk. 606; 8} plodonosný. wvk. 606; 9) pukonoxný,

cibutonnsný, wvk. 466, 538; 10) prorosíawý, wvk. 184; 11) pokrywkalý,
wýk. 607; Í2) taulahj, wvk. 466, 538, 606; 13} nahý, wýk. 184.

B) Okolik sloiený, wýk. 608; ten jest:

1) stopenatý , sfopkatý , wvk 608; 2) sedatcý;^^ konený \ 4)
aitilabíkotrý; 5) protilislý\ 6) chiidopaprsený : n) troj-, lyr- , ptipapr-
sený, b) dwojpaprsený, 7) mnohopaprsený, wvk. 608; 8) slejnokwetý,

wvk. 608; 9^ jinokirtý, nestejnokiclý, paprskující, wvk. 612: 10) /íarf-

rfu/ý; 11) plochý, wvk. 612; 12) poddiitý\ 13) í.awený ; 14) ídký, wýk.
608; 15) hustý, stsnaný , wýk. 612; 16) slrbauloicitý\ 17) pokrywkatý,
wýk. 612; 18) Mff/ii/, wýk. 6()8.

VVýrazy okolíka se týkající: a) okolinatý. okolikatý , b) okolíka-

tjici , okolikatlý , c) okolkowitý , í) okolíkotcutjici, okolikotcatélý , e)

okoticený, zokoliený, f) okolíkoteý tili okoliný.

IX. Wrcholik (^cyiua) jiuéníin podobá se okolíkii a cho-

cholíku, liší se ale tím, že z pod kvvétu na ose konenélio
wyniká nkolik wetének kwtem ukonených , kteréž z konce
sAvého též wypaustjí nkolik wetének tretiradých ili weténe-
ek, na nichž stopeky jednoduché. Jiný rozdíl jest ten, že kwty
od stedu ku krajm se rozwíjejí. Jest ale wrcholik:

1) konený, wýk. 148, 633, 6.34; 2) aužlabíkowý', 3) dicoj-, troj-,

pti-, mnohodílný, wýk. 633, 634; 4) roz-sochaný, wýk. 148. 630; 5)
ro^trojeuý, wýk. 149; 6) roz-tweený, roz-peléný, rozftesténý ; 7^ kíiatý\

8) peslenatý; 9) pímým 10) otewený , wýk. 633; 11) roz-kladitý\ 12)
plochý , stejné tcysoký\ 1.3) naddutý\ 14) Jednoduchým 15) prorostaicý,

wýk. 622; 16) sloiený, latný, wýk. 149; 17} prawidelný , wýk. 63í);

ÍŠ') jednostraný , wýk. 6.34; 19) steJnoktcélý\ 20) Jinokictý , nestejno-

ktcétý\ 21) paprskující; 22) chudokictý\ 23) mnohokictý, wýk. 633; 24)
-íí/Aý, wýk. 633; 25) //?/«i/; 26) stsnaný, 27) sklubený, wýk. 622; 82)
okolinatý; 29) klubkalý; 30) strbaulatý.

Wýrazy jiné wrcholíka se týkající: a) tcrcholikatý , wrcholinatý

,

b) wrcholiený, c) icrcholíkoicitý, d) tcrcholíkafjící a icrcholíkatlý, ej

tcrcholíkowatjíci a tcrcholíkowatlý, f) wrcholíkotcý ili tcrcholiéný.

X. Chomá., stcazek (^fasciculus) není nic jiného , nežli

wrcholik wetének a stopek zkrácených. Jeho promny:
1) chudokictý , wýk. 638: 2) mnohokwtý , 3) idkokwtý ; 4) Aa-

stoktctý; 5) Jednoduchý j 6) sloiený ; 7) listenatý , wýk. 638; 8) po-
krytrkatý ; 9) aiižlabikowý ; 10) konený.

Wýrazy jeho se týkající: a) chomditý, b) chomdený, schomáený,
stcazený, e) chomáowitý, d) chomáowý.

XI. Strbaul (]capitulum) jest neobmezené kwténstwí we-
tena welmi zkráceného, na nmž kwty bu sedawé nebo nej-

krateji stopekaté hust pi sob stojí, kteréž od kraje ke
stedu se rozwíjejí. Podobá se chomái, wrcholíku, ano i klasu

skrácenému, kulowatérau nebo wejitému. .Jest ale:

\) kulowatý , wýk. 195; 2) zakulatlý ; 3) polokiifowatý , wýk.
754; 4) epleštilý: a) z-plešlile kulowatý, b) zpleštile polokulotcatý ; 5)
irejcowifý. wýk. 559, 618,- 6) ellipsoicítý, wýk. 621; 7) okolíkowitý, wýk.
610; S^ klasotcitý; Q^peslenowitý; \0~) paprskující, wýk. 617; 11) mno-
hokwtý. wýk. 617,- 12) chudokictý , wýk. 610; 13) pokrywkatý , wýk.
4G8, 621; 14) oblistenný, wýk.* 618; 15) naAý; 16) ojedinlý; 17)
dwojený.

7
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Názwy strbanlu se týkající: a) strbatilalý, b) slrbaulotcitý , c)

ttrbaulený, ) slrbaulon-ý.

XII. Aubor (calathidium} od strbaulu neliší se niím ji-

ným, nežli že kwty mají prašníky w trubku srostlé, které na

strbaulu jsau prosty. Sestávvá ze tí dílvv : A) z kwtw, B)
jezle a C} zákrowii.

A') Kwéty (wlasn jejich koruny} jsau 1} trnbkotcifé, wýk.
615, b, 630; 2^ jazykowité, w,ýk. 630, a, 633; 3) dwoj-
pyské, wýk. 611, 619. Podlé kwtw jest aubor:

1) slejnohwétý: a) tnibkatý , wýk. 469, Cil, h') jaz-ykatý, wýk.
623; c) pyskaly •, Z) jinokwélý cíli neslejnoktcéhj ili paprskujici: a)

triibkalé paprskujici , wýk. 615, h^ jaz-ykat paprskující, wýk. 620, c)
nepatrné paprskující.

Dále jest aubor: 3) chudokwitý , wýk. 469; 4) mnohoktcélý , wýk.
615, 623, 620; 5) obojaký, wýk. 469, 623, 611; 6^ jednodomý; 7) mno-
hoinanieltiý, wýk. 620: a) kwéty krajní samice aurodné, prostední obo-
jaké, b) kwéty krajní samice jalowé, prostední obojaké, c) kwéty krajni j
samice aurodné, prostední obojaké jalowé.

B} Jezle jest konec osowý kwty nesaucí. Jest ale:

1) tercoicité: a) ploché, wýk. 613, b) prolilnbené ; 2) nadduté,
až i poloktilotvalé, wýk. 614; 3) kulowaté; 4) homolowilé: a) zkrácené
homolowilé, wýk. 604, b) prodlauiené homolowilé, c) tcejcilé homolowilé

y

5) wdlcowité , wýk. 621 a, 482; 6) uepalrné, wýk. 610; 7) celíalwé,

wýk. 482, 621; 8) duté; 9) duinaté; 10) plewnaté, wýk. 482; 11) ids-
nilé; 12) šttinaté; 13) chlupaté; 14) huaté; 15) lysé, wýk. 614, 604;
16) pahrbeckaté , wýk. 613; 17) teckowané: a) uyywýšené, krupiókaté,
wýk. 604, b) íspichané, wýk. 614; ÍS^ jamkaté; 19') plastwowité, wýk.
624, 625, 626.

C) Zákrow. O tom jednáno na str. 93. Zákrow wlasn
tak zwaný wšecky kwty w auborek smstnané obkliuje a
jako w jedno spojuje ; w širším smyslu ale náležejí k zákro-

wu listeny na wnšné stran wšakého kwtu auborowého sto-

jící a jej odtud zastírající. Tyto listeny nejsau sice díl au-

boru stálý, wždycky ale znamenitý, a jmenují se (aé nepraw)
plewy. Listeny tyto jsau:

1) plewowité (wlastn plewy')., wýk. 482; 2) tásowité; 3) štéti-

nowité; 4) chlupowité', 5) huninowité.
Názwy auboru se týkající: a) auboralý, b) auboratéjici a aubora-

lélý, c) auborowatýj d) auborowatéjíci a auborowatélý, c) auboený , f)

auborowý.

XIII. Placatkn podobá se welmi auboru; ježle ale welmi
rozšíené nemá zákrowu, a do jeho líce jsau kwty zapuštny
nebo stopekau na nm pipewnny. Jest ale

1) tercowitd; 2) tcejéitd; 3) clyrauhlá, wýk. 627; 4) prohlubená,
wýk. 628; 5) zawfená, wýk. 629; 6) nejcelej.ii; 7) roft-trhaná Qpo kraji);

8) z-ubatá ; 9) wratibkatá; 10) samcosamici, wýk. 627, 629, b, c; 11)
rs-nopohlawá: a) samci, b) samicí.

Názwy týkajicí se placatky: a) placatkatý, h) placatkowitý, c) pla-

catkaténý, d) placatkowý.

XIV. Klubko (g^lonierulus) mže se míti za wrcholík anebo

chomá, jehož wetena a weténka jsau zkrácena, takže kwty
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drobné a nepalrné z hustá nahlauceny; podoltá se též strbaulu,

o(i nhož drobnými nepatrnými Kwty a wetenem wtewnatým
akoli zkráceným se rozeznává. Klubko ale jest:

1) listnaté, wýk. 631, 6:32; 2) fistenaté; 3) bez-lislé , wýk. 602;

4) beslisteniié (w obojím pípadku nahé); 5) preslenoirité , wj'k. 632;

6j konené] 7) aiiklabiliotcé
., 8) poboní} dále jsau klubka: 9} obdálnd,

wyk. 632, 63t ; 10) pibfiiená; 11) o)ediiilá, wýk. 632, 631; 12) na-
hromadéná: a) m? &/«« (chtcosl) nepetriený , ili clitrostná , b) ic Zaí«

ili lalná, wýk. 602, c) h tcrcholili, tcrcholicend.

Názwy klubka se týkající: a) klubkatý ili klubeénatý; b) klubený,

%klubemj; c} kfubkowitýj d) klubkowý.

XV. Peslen (verticillus) sestáwá z kwtw we stejné

wýšce ili w jedné rowinó z osj^ kolem do kola wyniklých

a tudy w kruh rozpostavvených. asto dlá se peslen z kw-
tw aužlabíkowýeh, když listy samy jsau peslenny ili w pe-
slen rozpostawen}'. Jest ale:

1) sedawý , wýk. 548; 2) stopkatý, wýk. 647; 3) listnatý, wýk.
547, 548; 4) bes-lisfý ; 5} šupinatý; dále jsau pesleny: 6) obdálné;

7) ísbliiené, wýk. 548.

Od prawého peslenu rozeznati dlužno lichopeslen, neprawý peslen.

Takowý pochodí od klubek, chomáw anebo wrcholikw w aužlabikách

listowých anebo listenowých umístných, a pro krátkost stopky a ninožstwo

kwtw ástku lodyhy zakrýwajících^ takže se zdá, jakoby kolem do kola

z osy wynikaly na spsob peslenu.

Takowé lichópesleny jsau: 1) celé, ]od3'hu ili osu kolem do kola

pi^ikrýwající, wýk. 551, 552; 2) polowiné, lodyhu do póla obkliující, wýk.
544; 3) stiéné, wýk. 551, 552/ takowé dlají lichópesleny celé; 4) sti-
datcé, wýk. 544; takowé jsau polovviné; dále jsau: 5) hro%néné , wýk.
544; 6) klasené, wýk. 551, 552; 7) latnné.

Názwy peslenu se týkající: a) peslenatý , b) peslenatéjici a
peslenatelý , c) peslenotcitý , d) peslenowatéjici a peslenowatélý , e)

peslenny, f) peslenotcý.
Co do liciiopreslenu: a) lichopeslenatý , b) lichopeslenný, c) li-

chopeslenotcitý, d) licliopeslenotcý.

Náleží ješt o kwtenstwi míchaném mluwlti, které za-

kládá se na tom, že weteno jest jinak rozkwtowatno, než jeho

weténka. Sem náleží n) kylka, o níž jsnie nahoe niluwili,

má weteno na spsob hroznu nebo laty rozdlené a nese we-
ténka, kteráž podporují wrcholíky, okolíky, chomáe anobrž i klubka

(tak nazwaný chicoíf, wýk. 602}. b) Lata nesaucí na we-
ténkách klasy nebo klubka, lata klasatá, kláskatá, klubkatá;

c) hrozen klasatý, klubkatý, wrcholíkatý.

Odladná kwlenstwa wynikají, když nebety ili nákwtky
rozwinují se na spsob pupenw odmístných, jak u nkterých
druhw kaparowých se nachází; paupata totiž po dél na wtwL
stojí, jichž nejhoejší nejdíwe se rozwijejí. K tomu kwten-
stwu náležejí též hromádky kapradowitých, o nichž vv oddílu

o audoslowí tajnosnubných.

?=•'
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LÁNEK DRUHÝ.

KWT WLASTN.

"Wšeliké rostliny osnaté rozdleny jsau podlé rozplozowá-

ní se na dw weliké hromady. Jedna totiž má sklípky, zá-

rodky (g^emmula"), jež bez poboných listrojvv promují se,

takže pak s to jsau, oddliwše se od celého ústrojí, samostatn
žíti. Druhá hromada zase má dwojí spsob sklípkw

,
jichž

prwní, zárodky, jsau pokraowání osy a poskytují neposteden
látku, ježto promniwši a pak odlauiwši se, mže wésti žiwot

samostatný; druhý spsob sklípkw ale dlá se w austrojích

poboních , a slauží k tomu , aby swým obsahem poskytl zá-

rodkm posošnost dle rázu rodovvého se promniti , aby pak
samostatn žíti mohly. K tomu poslednímu spsobu poteba
kapaniny, obzwláštními ústroji poboními piprawené. Tato

kapanina u prwního spsobu též musí býti , akoli nejsau ku
pipravvení jí obzvvláštní austroje , na kterých rozdíl obau
hromad se zakládá. Kapanina ta psobí zúrodnní. Rostliny

prwním spsobem se rozplemeujíci slowau fajnosmibné, druhým
ale se rozplozující jewnosnnbné. Jest ješt tetí weliká hro-

mada rostlin , kteréž jsau zbaweny zúrodiiowání , nebo kteréž

docela jinak se rozmnožují, nežli rostliny osnaé, a ty mohau
slauti bezesnubné.

Tyto ti spsoby rozplozowání srownáwají se i s au-

strojností rostlin, jelikož tajnosnubné a jewnosnubné jsau osnaté,

bezesnubné ale bezosé ili stélkaté. Tajnosnubné co do zrstu
jsau samé koncorostaucí ili koncorostlé, jewnosnubné ale

(^krom nkolika) kolrostaucí a wšamorostaucí. U tajnosnub-

ných a jewnosnubných jsau obzwláštní místa rostlinného tla
wykázána, w nichž sklípky rozplemeowací se dlají ; u bezesnub-

ných ale mohau we wšech dílech stélkowých sklípky rozmno-
žowací poAvstati, tak jako pupeny jewnosnubných.

Sklípky rozplemeowací, jsauce pokraowání osy hlawní,

slowau u tajnosnubných jakož i u jewnosnubných zárodky,
pozdji bywše zúrodnny, waieka we wajeniku obsažená.

Sklípky s kapaninau zurodující, jež n rostlin jewnosnubných
se nacházejí, slowau pel, pyl w prasnicích, austrojích pobo-
ních se dlající. Úinkem pelu promují se zárodky we wa-
jeka, a ta dospíwají samostatnosti. Wajeka dosplá jewno-
snubných slowau semena, tajnosnubných wýtrusy , ústroj-

ností rozdílná, protože w prwních jest kel, díl nejhlawnjší a

wšeobecný, jehož we wýtrusích na prosto není.

Ústroje nahoe wypotené jsau podstatné, stálé, nikdá ne-
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scházející. Jsau ale ješt jiné, nemohaucí tmi wlastnostmi se

honositi, scházejíce castoivrát. Jsau to ústroje poboní, jmé-
nem, okwfí Cp^'"'^'^"'"'") obsažené, wíce mén listowité, nej-

wnšnjší a tudy ústroje stálé zastírající,

Zárodlív jakož i wajecka jewnosnubnych jsau obyejn
obklíeny anebo zavveny austroji listowitými

,
plodolisty

(^carpophylla}, jež pak w obplodí se promují, a akoli málo-

kterým rostlinám scházejí, nicnién k audm nestálým se poí-

tají. Plodolisty skládají nkdy s koncem osy, na níž stojí tak

nazwaný pestík (pistillum).

Tito dílowé , bu podstatní bu nepodstatní, twarem a

austrojnnstí wice mén rozdílní mají poslaupnost
,

ježto u Avse-

likých rostlin jewnosnubných jest uritá a stejná. Nejvvnšnjsí

jest okwtí, pak picházejí prašníky, a nejwnitnjší, jakožto po-

kraovvání osy, jest pestík. U tajnosnubných jest Majeník ne-

posteden obklíen okvvétím, a je mají.

Kwty jewnosnubných, z ústrojw stálých a nestálých

složené, slowau úplné, wýk. 648, 649, 658, 675, jimž

poslední scházejí ale nahé, wýk. 650, a, b, 651, a, b, 689,
780, abc

;
jsauli nestálé toliko jednoduché, slowau neauplné,

wýk. 640, 629 c b, 736, 748, 744, 751, 755, 762.

Kwty, jejichž austroje nestálé jsau dokonalé, stálé ili pod-

statné ale nedokonalé nebo žádné, slowau nijaké.

Kwty jewnosnubných opateny jsauce ústroji pod-

statnými slowau dokonalé, tebasby nepodstatných nemly.
Protož kwty tajnosnubných , nemajíce wšech ústrojw pod-

statných nazýwají se nedokonalé.
Jelikož kwty jewnosnubných ke swé dokonalosti potebují dwojich

listrojúw, jsau nedokonalé, zbaweny jsauce jednoho spúsobu. Tenkrát

slowau rtznopohlatcé , protože nkteré kwty mají pestík, druhé ale praš-

níky, wýk 651, a. b, (527, a. Prwní slowau peslikaté, wýk. 651, b, 627,

b. 629, b; druhé prašnikalé. wýk. 651, a, 627, a. 629, c, nebo samci (5}
a samici (Q). protože pestík píirownáwá se k audm žiwoicliúw plodícím

ili plodídlm, a pestík k rodícím ili rodidlm. Kwty dokonalé, pestík

a prašníky mající, slowau obojaké ili obojáky (5)< ^^ýl^- 649, 657, 653.

Kwty obojaké zakrnním pestiku nebo prašníkú stáwají se nedokonalými.

t. samími nebo samiími. Takowé kwty míwaji w sob kypty toho neb

onoho ústroje, a w ohledu na pestík slowau také pometqlé, w ohledu na
prašníky ale otebené.

Rznopohlawé ili jinopohlawé kwty jsau bu na též

rostlin, na témž jednotníku anebo na d>^au; prwní slowau
jednodomé, wýk. 627, 554, a samí, b samicí, 583, 589;
druhé dicaudomé, wýk. 578 a 579, 651, a, b. Jestli ale

táž rostlina má kwty obojaké a rznopohlawé, slowe mnoho-
manzelná.

IVlnohomanželstwo jest: a) jednodomé, jestli kwty rznopohlawé a

obojaké na témž jednotníku se nalézti, wýk, 594. 620, a, b, 569, a, b,

«50, a, b; b) dwojdomé, jestli kwty obojaké na jedné, rznopohlawé na
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drulié rostlin. Tyto rozdíly nejsnu stálé, protože zakrsilnl téeh aneb onch
audw náleží ku pípadnostem welmi obyejným.

Podlé totio rozeznáwají se také rostliny w obojaké , rz-nopohlawé

ili jinopohlawé, vv Jednodomé, dwojdomé a mnohomanielné, jelikož kwty
dle toho rozdílné nesau. Též slují prahiíkaté a pestikaté, ili samci a

šatnicí, když jejich kwéty bu toliko prašníky, bu toliko pestíky mají.

Též nazýwají se rostliny tiplnokwété , neúplitokwélé , naiwkicété, doko-

nalokicété , nedokonaloktclé, jsauce tím. anebo oním spsobem kwtw
opateny.

Kwty jsau:

a) podlé pnpewnní:
1) sedawé, wýk. 110. 500, 518. 551; 2) stopkaté , wýk. 149, 152,

168, 175, 178, 179, 180, 543, 544, 545, 547, a d.

b) podlé místa:

3) konené, wýk. 113, 114, 157, 158, 175; 4) boné, wýk. 180;

5) auilabiékowé, wýk. 99, 100, 633, 634;

c) podlé smru :

6) pímé, wýk. 110, 111; 7) nict, wýk. 136; 8} nachýlené, wýk.
175; 9) odwislé, wýk. 188;

d) podlé množstwí :

10) ojedinlé, wýk. 110, 113, 114, 141, 161; 11) podwojné , wýk.

194, 189; 12) potrojné, wýk. 545:

c) podlé rozpostawení ili kwtenstwí

:

13) hromadné, wýk. 607, 617; 14) chomríené, wýk. 544, 638;
15) kliibené, wýk. 602, 631, 6.32; 16) peslenné, wýk. 548; íl) klasen,
wýk. 549—553; 18) palicené , ki/katné , wýk. 576, 577, 583, 589; 19)

jehndené, wýk. 758, 759, 588, 589, 5Í)0; 20) hrotmné. wýk. 573, 575,

580, 582, 586, 587, 591, 592; 21) wrcholicené, wýk. 633; 22) Infné,

wýk. 579—600; 23) kylkntné, wýk. 616; 24) chwostné, wýk. 602; 25)

okolicené, wýk. 606—609. 612; 26) strbanlené, wýk. 610, 617, 618, 621;

27) auboené, wýk. 611, 643—615, 620, 623; 28) placatkatné, wýk. 627—
629; 29) chocholicené, wýk. 593—596.

Podlé toho jsau rostliny

:

1) klasaté; 2) kyckalé, palicnaté; 3) jehndaté; 4) hroz-naté;

5) latnalé; 6) kytkalé j 7) chwostnaté; 8) chocholíkaté; 9) okolíkaté;

10) wrcholikaté ; 11) chomácnaté, swaz-katé', 12) slrbaulaté; 1.3) au-
boraté; 14) placatkaté; 15) klubecnaté, klnbkaté; 16) peslenaté.

Kwt nerozwifý slowe pmíp (alabastrm), kteréž bedlivv

od pupenu a nebíetu ili nákwtku rozeznáwatí sluší. Co do

audw rozplozowacích okazuje též rozdíly jako kwt. To ale

náleží pamatowati, že paup samí ili prašníkaté míwá jiný

twar a welikost nežli samicí ili pestikaté. Wbec ale jest

:

1) kuloicalé, wýk. 635; 2) wejcotcité , wýk. 643; .3) podluhoicaté,

wýk. 641; 4) kejowilé; 5) cihotcité, htttÁkotcité, wýk. 637; 6) sawené,
wýk. 629; 7) oteicené.

Kwty skládají se 1) z ústrojw stálých ili rozpleme-
TÍowacich, 3) z ústrojw nestálých ili okwéfí, a 3) z konce

osy, na nmž obojí spsob tchto ústrojw píipewnn , a jenž

lžko slowo. W opaném poádku o wšakém jednati budeme.
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I) LŽKO.

Lžko (torus, thalamus, leceptaculuin} jest konec osy,

na nmž ok\vtí a audy lozplemeiiowací jsau pipewnny. Podlé

twaru jcvst a} homolowifé, li) kolauoicité.

Lžko homoloicite, wýk. 784, b, «/9, jest konec osy

dlauze nebo krátce homolovvitv auobrž zkráceny, takže vve sp-
sob plochy se naskytuje. Na ném patrná jest poslaupnost

audw od dola wzhiu: a znamená krajinu okwétowau,

b krajinu prašníkoicau , a c krajinu ícajenikoicau. Okwtí
pro to položení z ohledu pestíka slowe podplodnim.

Lžko kofauowité též jest koncem homolowitým opa-

teno, jehož prostedek ale rozšiuje se we spsob kruhu nebo

raury, vvbec kotau nazwané, wýk. 675, b, jenž homolowitý

konec obkliuje. ástka lžka nad terem slowe nadloži C^pi-

podium}, pod ním ale podloží (hypopodium).

Podloží toliko tenkrát jest patrné, když z nho ástka
okwtí wyniká,

Xadloží bu zachowáwá swau homolowitost, anebo jsauc

welmi zkráceno wyskytuje se co plocha a pechází nepos:e-

dené w kotau.
Kotau hu co plocha se rozšiuje hud co trubka se wy-

wyšuje, má dwa kraje a dw plochy , z nichž k pestíku patící

jmenujme lic, druhau ale rub.

Poslaupnost ústrojw na lžku kotauowitém jest jako na

lžku homolowitém
;

protože ale ter lžka kotauovvitého se

rozšiuje nebo nad n se wywyšuje , musí postawení tch
ústrojw jinaké býti. Tu znamenati dwojí rozdíl: a} bu ter
rozšíený a trubkowitý nese okwtí i s plodidly, aniž s pestí-

kem není srostlý po celé wýšce, wýk, 637, b, 653; b^ bu
maje ten samý twar a nesa též ústroje, s pestíkem po celé

wýšce nebo až do jisté wýšky je srostlý, wýk. 655,
656. Okwtí jakož i prasníky slowau w prwním pípadku
obplodni, wýk. 653, 657, w druhém ale nadplodni, wýk.
655, 656, 745.

Wajeník jest nadokictní, jestliže okwtí jest podplodní

nebo obplodní, a podokwéfní, když jest okwtí nadplodni.

Xejdolejší peslen ústrojw listowitých okwtí skládají-

cích obmezuje' pupen dole, jestliže wyniká z lžka homolowitého
nebo z podloží, takže wšecky díly pod tím peslenem stojící,

nenáležejí ku kvvtu. Jestli ale okwtí wyniká z tere, náJeží

díl tere pod okwtím owšem ku kwtu, a slowe podkicéfí
(^hypanthiuuQ.

Kraj kotaue okazuje se co kru/i podplodní nebo nad-
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plodní mezi díly kwtowyini, na jeho stn wnšné anebo

wnitní wyniklymí, anebo jest utajen, když díl ústrojw po-

boních z nho wyniká , naež jejich zpodinau zdá se býti.

Kruh ten jest a) wnifni, když alespo jeden pieslen okw-
towý z podloží anebo na wnKŠné stn terovvé poátek bére.

b^ Wiiééiiý ale jest, když okwtí wšecko wychází z niterné

stny terowé, a obmezuje nahoe podkwtí.
Lžko jest 13 prawidelné, když kolem do kola jest stejn

Avytwoieno ;
2') neprawiclehié , když jest av jednom smru wíce

rozwinulé nežli w ostatních. Tyto rozdíly wztahují se též

na okwtí.

II) OKWETl.

Okwfi ili obal, díl kwtu nestálý a nepodstatný, se-

stáwá ze ástek listowitých w peslénky rozpostawených, díly

ili ústroje stálé, podstatné zastírajících a zaobalujících.

Okwtí obyejn složeno je z wíce než jedné ástky listo-

wité, a na každé jako na listech se rozeznáwají troje krajiny, po-

swa, íapík a epel, které nikdá nejsau stejn rozwinuty, wždycky
ale swau listowitost prozrazují. ástky okwtowé nejastji

nebýwají nic jiného nežli pošwa, jindá zase toliko epel, swau
rozšíeností w plochu rozeznala.

Ústrojnost ástek okwtowých srownáwá se s listowau

w tom, že sestáwají ze swazkw cewowých rozmanit rozd-
lených a rozwtwených, dohromady spojených sklípkatinau a

obak powleených pokožkau. Nkteré , a to wnšné
,
ješt

s listy w tom se srownáwají, že jejich sklípky jsau naplnny
zeleninau listowau a že alespo na rubu mají pichy

;
jiné od

listw se liší, že do mezilistí sraženo jest mnoho rozdílných

barew, že pokožka welmi jest autla a nemá pichw.
Jestliže ástky okwtowé, tebas w nkolika peslenech po-

stawené, jsau stejné neb alespo podobné, a od listw se ne-

rozdlují nebo málo rozeznáwají, dlají okwtí ili obal jedno-
duchý, nebo zprosta okwtí. Pakli ale obal sestáwá ze dwau
peslenw, z nichž wnšný od listw mén se liší, a wnitní w íce,

jest dwojnásobný, wnšný a wnitní.
Obal wnšný jmenuje se kalich (^calyx"), a sestáwá z ástek

listm obyejn podobnjších. Obal wnitní ale, složený ze á-
stek ústrojností a barwau od kalichu se lišících, jmenuje se

koruna (corolla^.

• ástky, z nichž okwtí jednoduché anebo kalich okwtí
dwojnásobného sestáwá, jmenují se lupeny, (folia calycina, se-

pala}, jež se rozeznáwají w okwtowé a kalichowé, ástky
korunowé ale plátky (petala}.

I



105

Pwodn lupeny okwtí jednoduchého, jakož I kalichovvé

mlyby hýti prosté t. dohromady nesrostlé; stáwá se ale ca.sto,

že pro osu kwtowau pekrátkau a tudy piblížením lupenw
sroslají w trubku a tudyž rozeznáwají se lupeny prosté

a srostlé.

Podlé folio jest okwti a kalich prostoliipemtý a sroslfoliipenný. Tak-
též se máji plátky korunu skládající^ a ]ssi[i prošlé, a. srostlé ili santupenné,

wýk. 658— GtíO, 665—668; koruna prosloplútecná , wýk. 728—731, 377, a

srostoplálená ili saiiplútená, wýk. 701, 714—721, 724, 725. ástky
lupenw kalicliowych a plátkw prosté^ tedy hoení, slowau ušty Qaciniae).

Okwtí jednoduché též i kalich a koruna dvv ojnásobného

mají: 1) tnibtm a 8) Itraj.

1) Trubka (tubus), wýk. 646, a, 665, «, vvjznacená twarem trubko-

w'ilým, bu ona udlána ástkami srostlými bu prostými. Na ní rozezuáwáse:
a) dno (fundus), nejdolejší díl okwtí , tam kde ástky okwtowé se stý-

kají s osau kwtowau; dnowý konec nkdy piodlaužený lupen obzwlášté

plátkw wolných slowe nehet, b) hrdlo (faux) její nejhoejší wnitní díl;

c) listi C<"^)' hoení otwor její.

2) Kraj (limbus) wýk. 646^ /?, 665 p, díl ástek okwétowých prostý,

wíce mén rozložený a rozšírcn3\

A w.šak i kalich mže býti srostlolupenný a koruna prsto-

plátená, wýk. 738, a naopak kalich prostolupenný a koruna

sauplátecná, wýk. 731, a, anebo oboje mohau býti ástek pro-

stých, wýk. 728, 737, anebo srostlých, wýk. 658, 687.
Lupeny okwtí jednoduchého nebo dwojnásobného sice

jako listy na záwit z osy kwtowé wynikají; záwit ale

jest welmi tlaený, tak jakoby w jedné rowin ležel, a tudy

wyskytují se pesleny lupenw rownowážné. Pesleny tyto hned
sestávvají ze ástek dle množstwí stejných anebo nestejných. Tu-
dyž rozeznávváme pesleny okwtowé sfejnolenné ajhiolenné.

ástky okwtowé w jeden peslen postawené jsau 2, 3
anebo 5, jestli ale u wíce peslenw jsau, též 3, 3 anebo o
zmnohonásobnné , totiž íáX3 = 4, 2X2X2 = 8, 3X8
= 6, 3X3 = 9, 3X4= 12, 5X8 = 10, 5 X 3 ~ 15,

a d. ástky každého peslenu se stídají s pedešlými nebo

následujícími. Kalich wbec z jediného nebo 'z nemnohých pe-
slenw sestáwá; koruna ale mívvá jich zase mnoho. Leknín bílý

wýk. 737 , má 25 plátkw w 5 peslenech, protože ale nej-

wnitnjší peslen nosíwá prašníky, býwá plátkw toliko 20, a

z též píiny také 31 , 22,- 23. Sacholanowité mají 6 až i

36 plátkw we dwau nebo šesti trojlených peslenech.

Stídání se ástek okwtowých se zrušuje, jestliže pesleny
isau jinolenné. Tak se má hlawáek jarní

,
jehož kalich se-

stáwá z 5 lupenw, koruna ale z 8 plátkw, tak 1 orsej jarní

mající kalich 31upenný a korunu Splátenau.
Pesleny okwtowé sebe následující jsau : a} stejnosmrné

nebo b} jinosmrné. Obyejn se stáwá, že s promnným
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smrem také lánky peslenué se zjinaciijí. Smr asto patrný

jest na kwtech rozwitých ; taktéž asto ale poteba jej zpyto-

wati ped rozwitím, tedy w paupatech. Spsob, jímž lánky
okwtowé we kwtech jsau zpoádány, mžeme jmenowati c/e-

nosmér a jej rozdliti na lupenosmr a pláfkosmér, jelikož se

týká bu kalichu bu koruny.

Clenosmru jsau následující spsoby:

1) chlopmwitý, lánky krajcmi se dotýkají aniž se nekryjí, ei) prost
chlopowihj, wýk. 649, b (kalicli), wýk. 635, ab (koruna), b) wehnuti
chlopiwtcihj , wýk. 640, ab (kalich), wýk. 813, b (koruna), c) ohmité
chlopotcilý ', Z) z-kraucemj , Avýk. 642, ab (koruna); 3) péliwrstewmj,
když z 5 len dwa jsau Avnitrn! a dvva wnšné, a když pátý jedním
krajem kryje jeden wnitni a druhý jeho kraj pikryt krajem jednoho
wnšného, wýk. 643, ab, 647, ab; 4) stechowitý , když wnšný lánek
krajema pikrýwá kraje nejbližšího wnitrního, takže jím ncjwnitnjší fs ním
stídawé) docela jsau obklíejiy, wýk. 641, ab; 5) stidawý , když lánky
jsau rozpostaweny, takže každý peslenu wnšného pikrýwá kraje dwau
peslenu wnitrního a každý peslen chlopowitý, wýk. 645; 6) pesahující,
když lánky dwaupeslenné krajemi se pikrýwají, takže jeden kraj kryje
nejbližší a druhý jest nejbližším pikryt, lánky ale peslenu wnšnélio
jsau postaweny, takže wšaký zastírá plochau kr;ije dwau wnltních; 7)
asnatý, když koruna srostlolupenná složena po dél w asy s osau rowno-
bžné, wýk. 644, ab; 8) swinutý, když koruna srostlolupenná asnatá na
spsob kornautu papírowého jest stoena, wýk. 646, ab; 9) poloobjímatcý,
když dwau lánkw jeden krajem jedním kryje kraj druhého, jenž druhým
swým krajem kraj druhý prwního pikrýwá, wýk. 648, b, (kalich); 10)
obpaioe%ený , ten spsob jest korunám motýlowitym wlastní, jejichž pa-
weza objímá ostatní plátky plochami k sob patící, wýk. 636; II) liico-

witý, když ástka jedna hoejší wetší ostatních na spsob lebky nebo lžíce

ostatní piklopuje, wýk. 639; 12) sc/mmlané, smuchlané, pokrcmané, když
ástky neprawideln swraskalé wyhližejí, jakoby byly nascliv.ál schumlány,
wýk. 637, b, 648 (^koruna); 13} wewinuté; 14) wehnuté; 15) otewené,
když ástky okwtowé zkráceny a zauženy, takže se nemohau sebe dotknauti
ani ústroje rozplemeowací pikrýti, n. p. rytowité; 16j srostlé, když
ástky po krajích srostlé pak kolem pukají a hoejšek na spsob e-
piky swrhují, wýk. 748

Okvvtí ástek w jednom peslenu stejnotwarých, slowe
prawldelné

;
jestli ale jiného twaru , slowe neprawidelné.

Když jeden peslen n. p. koruna není prawidelný , nenásle-

duje , aby i kalich takowý^ byl , akoli se to asto stáwá,

že neprauidelnost jednoho peslenu ruší prawidelnost druhého.

Pravvidelné okvvtí dá se smroma pímým úhlem se ezajícíma na
tyry stejné díly rozíznauti, neprawidelné ale toliko jedním na dwa.

Okwtí jest: 1) úplné, niáli každý peslen swé ástky;
2) neúplné , když w jednom nebo wíce peslenech nkteré
ástky scházejí. Dále jest 3) dkladné, máli wšecky pesleny
kjeho wytwoení potebné; é') chybné, nemáli w šech peslenw.
Konen jest 5) dokonalé, jestli alespo díl ástek jeho doko-
nale wytwoen, 6} nedokonalé, jestli wšecky ástky jeho na
nízkém stupni rozwinulosli zstaly.
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okwžtí jednoduché.

Okwtí ilí obal jednoduchý nebo zhola okwtí sestáwá

z jednoho nebo wíce pieslenvv, jejichž ástky twarem a hlavvn

barwau bu docela se srownáwají neb alespo sob se podobají,

takže od lístw prawých se rozeznáwají. Nesmí se ale pomí-

chati s ok\vtím chybným , w nmž perušeným wytwaíením
koruna schází, pi emž Avždycky náleží ohled míti na jiná

pokolení téhož ádu.

Okwtí sestáná z lupenic, jež hned kalichu, hned ko-

run se podobají, a tudyž jest okwtí:

I) kalichowité ; 2) konmotcité. Prwní spsob docela má ústrojnost

kalicliowau, druliý ale liší se od nich tím, že na rubu ili wnšné stran
pichy míwá, a jenom líc barwen jest, rub ale zelen. Dále jsau lupeny:

3) jednopeslené; 4) dwaupeslené , vvýk. 736, 748; 5) trojpe-
slené ; 6) mnohapeslené; 7) prostolupené , wýk. 748; 8) saulupené,

srostlolupené , wvk. 744, 745, 766, a to: a) dole, b) do prosted, c) a«
pod konec j

9) prosté, podplodní, wvk. 748; 10) pirostlé, nadplodní, wýk. 736,

744, 745.

II) dicaulupené, wvk. 766, cd, 764, ab; 12) trojlupené , wýk.
773, 745, a; 13) šeslilupné., wvk. 736, 748, 766.

14) prawidelné, wyk. 736, 748, 745,- 15) neprawtdeiné , wýk. 740,

744, 755, 751, 762; íff) stejné, peslenvv wšech stejných, wýk. 736,748,
745; 17) nestejné, preslenw nestejných, wýk. 740, 751, 755, 762} 18)

úplné; 19) neúplné; 20) dokonalé; 21) nedokonalé.

22) hipinowité, wýk. 766 , cd, 764, ab. 773, 756, b, 757, b; 23)

stétinoicité , wýk. 772; 24) trttbkoicité ; 25) kejowité ; 26) ssíconkotcité,

wýk. 736: 27) náleickowité , liliowité, wýk. 748; 28) bahkotcité, wýk.
7.53, a, b, 761; 29) kulowité ; HO) jednopyské, ja^ýckoicité , wýk. 744;

31) mualkoicité, wýk. 740, 751, 755, 762.

Pnamenáni. Díly okwtí niuatkowitého jsau: a) uitlij ti tcnšné,
obyejn stejné, z nichž 2 nebo wšecky wíce neb mén srostlé, b) ušty tri

tcnitní, z nichž dwa hoení stejné lebku dlají a tetí dolení pysk, mednik,
welikostí a twarem docela rozdílný, tento jest.- a) pímý, wýk. 751, b)

odstalij , c) sehnutý, wýk 740, 754, d) wisutý, e) slejnoticarý, (^ Jino-

twarý , c) neroí-délený . h) s-ubalý, n. p. trojfsubý. i) lalocnatý , n. p.

frojlulový, wýk. 740, 751; j^ rozklaný , n. p. na dtcé klaný, na cíícero

klaný, wýk. 454, k) dlený, n. p. troj-, tydílný, 1) tepenitý. m) plochý.

wýk. 754. n^ podhnutý: <x) po stranách, wýk. 740, p') na konci, wýk. 751,

o) podirimtlý (na konci), wýk, 752, a, p) naddutý, q) kdpoicitý , wýk.
751, r) dutý, wýk. 762. s) petržený, š) lenatý, t) hebenatý , wýk.
751, u) tcniisalý, v) dole dtcojmox-olý . wýk. 752, w) dole dtcauhrbý , \)

dole dicatirohý, wýk. 755, y) pytlotcitý, wýk. 751, z) ostruhatý, ostru-
hatý, wýk. 740, 754.

Okwtí jest dále 32) prchatcé ; 33) padawé; Zi) stálé: a) e-^ké

:

o) nez-Ketselé , neztcétšujici se, /9) istrétielé, stctšujici se, y) x,ltrrdlé,

ttcrdnauci, d) vbobulelé, z-bobulujict, b) tcadnauci.
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OKWŽTl DWOJNÁSOUNK.

To, jak eeno, sestáwá ze dwau hlawních peslenw, z nichž

wnšný jest kalichy a wnitní konina.

Kalich jest peslen okwtowý wnšný, bu on jednoduchý
bu mnohonásobný, a od koruny austrojností a barwau roz-

dílný (str. 104). Rozeznáwajíce kalich, pedpokládáme korunu,

kterážto ale asto schází a to hlawn zakrnním.
ástky kalich skládající slovvau lupeny, obyejn listowité,

zelené, ídko autlejší ústrojnosti a jiné barwy. INa nich pošwa
obzwlášt jest rozwinuta, kdežto epel málokdy swé dokonalosti

dospíwá, takže toliko jako wýjimkau na pošw nalézáme její

kypty , n. p. u rží, gdaulon ano i kvvtw bujením potwor-
nýeh. Rapík nikdá na lupenech kalichowých rozeznati se ne-

mže. Kalich jest

:

a) podlé vvyniku:

1) lúikowý , podplodni, wýk. 652, 653, 657, 665; 2) hotauowý:
a) obplodní, wýk. 656, ab, b) nadplodni, wýk. 644, &, 655, ab, 682;

b) podlé srostnutí s wajcnikem

:

3) prosty (podplodni), wýk. 652, 653, 659, 665; 4) pirostlý (nad-,
plodní), wýk. 644, a, 655, ab, 682; 5) dopola pirostlý, wýk. 656, ab;

c) podlé srostnuti s koninau a tyinkami:

6) prostý, ani korunu ani tyinkj nenesauci. wýk. 654, 786, 873,
872 y 7) plátkonosný , korunonosný , wýk. 653, 657/ 8) tyóinkonosný,
wýk. 653.

d) podlé množstwí lupcnw;
9) dwaulupený , wvk. 648; 10) trojlupený, wýk. 592, aaa, 603;

11) lyrlupený , wýk. 679; 12) plilupetiý, wýk. 649, 680; 13) šesti-

lupený; 14) osmilupenýj 15) mnoholupený

;

e) podlé srostnutí jeho lupenw:
16) srostlolupený . satilupeny , wýk. 658, 659, 660, 665, a) dole

a nejdoleji, b) a i do prosted, c) ai pod konec ) 17) proslolupený , wýk.
648, 592, 603, 679, 649, 680;

f) podlé twaru

:

1 8) trubkowitý, wálcowitý, wýk. 55 1 , 638, 642, a, 840, a) prauhatý,
wýk. 638, b} brdísditý, wýk. 669, c) íilnatý, wýk. 686, d) hladký; 19)
hranatý, hranolowitý , wýk. 665^ 20) kejowitý; 21) cihowitý , wýk. 637,
a ; 22) «wonkoicilý , wýk. 676, 646; 23) ndlcwkowitý , wýk. 658; 24)
bakowitý, wýk. 639; 25) kulowafý ; 26) smáknutý, 660, ab ; 27) 7ia-

fauklý, wýk. 660; 28) rowný, wýk. 879; 29) nakiwený , wýk. 666; 30)
chmýrowitý , wýk. 685, ab; 30) celý;

g) dle ro/dlení srostlolupcného:

31) ít.ubatý: a) troj-subý, b) lyr&iibý, wýk. 660, c) péti!subý,viý\í. 642,
d) osmiisubý, e) desitiz-nbý , wýk. 669, f) patnáctifsubý , wýk. 666; 32)
ros-istipený, ro^klaný, wýk 675, n. p. na dtcé klaný, na patero klaný, wýk.
687, na patero dopola klaný; 33) lalokatý, n. p. ptilaloný, wýk. 646,* a;

34) dlený, dwaudilný, wýk. 637, b, clyrdilný, wýk. 641, ptidilný, wýk. 635.
'

Pn&namenáni. Pi ísle 31—34 rozeznáwají se ssíiby, ušty, laloky,
u prwnícli jsau náseky nejmlejší, ii uštu hlubší, u lalok nejhlubší,
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li) podlé «ro«'náni Iiipenw mezi «ebau:

3C) stejný, w^vk. 642, 644. n; 37) nestejný, w\'k. 676; 38) pra-

widelný. wýk. 667; 39) nepraicidelný , wýk. 663, 681: a) jednostraný,

wýk. 675, b) dtcaupyský, wýk. 676, c) lebatý, wýk. 689;
i) dle smru lupenw:

40) oteicený, wýk. 663, 673, 639; 41) roaloiený, wýk. 716: a)

tniskotcitý , wýk. 652, b) sálkoicitý, wýk. 664; 42) podhnulý , wýk 78^3;

43) z.pimený; 44) pitlaený; 45) aatený, wýk. 678/ 46) sklimený,

wýk. 680;
j~) dle dil náhodnýcli:

47) priwéskatý: a) » chobot, wýk. 673, 862, b) s ustw, wýk.
643, c) s hoeniho pysku, wýk. 671, d) se z-podiny , wýk. 672; 48) do/e

tifntý, wýk. 667; 49) dole hrbatý, wýk. 668; 50) ostroí-natý , ostruhatý,

wýk. 681; 51) listenafý, wýk. 674; 52) pokrywkatý , wýk. 683, 685, a;

53) obhraiený, w\k 476;
k) dle délky a šíky:

54) pekrátký. nejkratší, wýk. 652, 664; 55) krátký, wýk. 701;
56) mírné dlauhý, wýk. 609, 720: 57) dlauhý , wýk. 638; 58) nejdeLii,

wýk. 686, 692, a; 59) tcolný; 60) obšírný; 61) nejobšiméjši; 62) ne-
patrný, wýk. 682.

1) dle barwy

:

63) selený Tjak obyejn); 64) banený, (korunowitý)_, wýk, 884;
m) dle trwání:

65) padawý: G^T) prchawý; 67) stálý, wýk. 1017, », 1018, 1032^,

10.54, a, b: a) wadnaucí, b) tiwétštijicí se, viýi.. 687, ab, c) nafukující

se, d) ticrdnauci, e) bobulujíci.

Wýrazy kalichu se týkající: kaliehatý, kalichowitý, kalir.hotcý.

KORUNA.

Wnitní peslen anebo pesleny okwtí dwojnásobného
ústiojností a barwau od wnšuého rozdílné slovvau dohromady
koruna. Když jest tedye o korun, wždycky pedpokládá se ka-

lich, a prolož barwené okwtí není korunau, jestli chybuje ka-

lich, a tenkrát je.st toliko kalichem barweným ili korunowitýni.

ástky korunu skládající slowau plátky, rozmanit bar-

vvené, nikdá zelené, ústrojnosti autlejší nežli lupeny kalichowé,

nejastji listowitého rozšíení. Jejích cevvy jinak se rozdlují

nežli w lupenech kalichowých, též i zbaweny jsau wlastn po-

kožky a pich. Plátky ale tlusté a kožowité (n. p. u lahwní-
ku) netoliko mají prawau pokožku ano i pichy, takžeby
se mohly míti za pauhé lupeny kalichowé. Plátky od lupenw
kalichowých ješt tím se liší, že epel patrná asto prodlužuje
se dol w^ ástku nehet zvvanau, apíku podobnau.

Koruna wyniká z dílu osy nad kalichem a pod tyinkami
položeného. Jako kalich sestáwá z jediného peslenu nebo
wice. Mnobopeslené koruny mají bu stejné lánky, bu
wnitní se odchylují pijímajíce prašníky a tudy mníce se

w tyinky.

Koruna welikau rozmanitost okazuje.
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n) vv olilcdu na prostost Jest:

1) prostd, podplodni, wýk. 716, ab, Tli; 2^ srostlá: a]) s kalichem,

nakališná f obplodni, vvýk. 690, 653, 657, b) s tcnjeénikem, nadptodni,

^výk. 655, 656, 713; 3) srostlopldtená , wýk. 649, 675—677, 687, 688,

691, 696—701, 712—721, 724—726; 4) prostoplátecná , wýk, 723,

727—732, 737, 750, 733, 741—743.

Na korun jako na okwtí wbec rozeznáwá se a) tmb-
ka se dílem, hrdlem a jeho ústím, b} a kraje, a skládá se

z plátkw.

Trubka (str 105) jest:

1) rowná , wyk. 719; 2) kiicá, wýk. 714, 724: a) nadkiwená,
wýk. 714, 724, b) podkiwená , wýk. 721; 3) wdlcowitá; 4) hranatá,

hranoíowitá , n. p. ctyrhraná, pétihraná, wýk» 691, ab; 5) ukráceni,

nejkratší, pekrálká, wýk. 715,

Hrdlo Cstr. 105} jest:

1) stsnané, skrené, wýk. 697, 699; 2) roz-šíené, wýk. 715; 3j

baaté, vvýk. 725; 4") nafauklé , wýk. 677; 5) huaté; 6) lysé, wýk.

719; 7) šupinami zawené , wýk. 700^ ab, 691, b, c, 716, a; 8} nahé,

wýk. 688.

Kraj (s***- 105), ástky plátkw prosté dohromady jako

z trubky wyniklé. Kraj jest:

1) plochý \ 2) prohluhený, wýk. 609; 3) primy, wýk. 712; í) roz-

šíený, rozdoiený, wýk. 719; b^podhnulý, wýk. 175; tí) podwinutý, wýk.

691; 7) ukrácený, wýk. 719; 8) pekrátký , nejkratší, wýk. 696—699;
9) obšírný, wýk. 715; 10) stejný, wýk. 713; U) nestejný, wýk. 717j

12) %ikosný, wýk. 688; 13) tt-kraucený, wýk. 701; 14) trojuštý ; íb") tyr-
uštý, tyrušetný; 16) pétiuštý , wýk. 701, 712, 720, 719, 713, 719, 715;

17) šestiuštý.

Plátky (str. 104) mají nehet a epel.

Nehet pedstawuje apík a jest

:

1) árkotcitý , wýk. 70; 2) klinowitý , wýk. 702; 3) plochý; 4)

ilaboicitý , wýk. 689, b, 709; 5) kápowilý , wýk. 703; 6) prodlaui.ený,

wýk. 702, 706, 709; 7) pedlauhý , nejdelší, wýk. 689, b; 8) ukrácený,

krátký; 9) nejkratší, pekrátký ; 10) iádný, wýk. 705.

epel plátkowá a plátek wbec jest

:

1) éárkoicitá, wýk. 781, aa; Z) kopinatá, wýk. 705; Z) elliptiéná;

4) tvejitá; 5) podlauhlá; 6) okrnuhlá; 7) kopisowitá ; 8) tikosná; 9)

obsrdcitá; 10) plochá; 11) prohlubená; 12) nadtcínutá; 13) násobená;

14) smuchlaná, schumland
,
pokrcmaná , wýk, 690; 15) cefó; 16) rozd-

lená, n. p. rozpolténá ; 17) rozklaná, na divé, tré, ctwero klaná, wýk.

707; 18) wykrojená; 19) nejcelejší, wýk. 703; 20) zubatá, wýk 638;

21) pilowaná; 22) dipnatd , wýk. 709; 23) tepenitá, Avýk. 706; 24)
trubkowitá ; 25) pyskatá: a) jednopyská , wýk. 708, a, b) dwojpyská;

26) kápowitá, wýk. 693; 27) laslurowitá; 28) slewicoicitá, wýk. 695;

29) Ižícowitá , wýk. 680, b; 30) piwéskatá: a) ocasatá, wýk. 695,

(dwojocasáj, b) ostruhatá, wýk. 689, b, 693, a, 743.

Ostruliajest: a) rowná, wýk. 743, /9) kiwá, wýk. 689, b, y") swinutá.

epele plátkowé jsau dále:

31) wausaté: a) rfo/e m tcnit, wýk. 706, b, b) tone, c) «a konci',

32) šupinaté: a) mj hrdle, wýk. 702, b) rfo/e; 33) mednaté , wýk. 708,

b, 693, b; 34) tycinkonosné , wýk. 702; 35) s ušty nebo lupeny kalicho-

wými strídawé, wýk. 716, a, 690; 36) u.štm anebo lopenúm kalichowýin
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Ktíéné, wýk, 694; 37) prosté, wýk, 729; 38) spojené nebo srostlé: a)

dole, wvk. 711, b) íia konci, wýk. 710; 39) stejné^ 40) nestejné, wýk.

«90; ií^nehetnaté, wýk. 689, 702,706, 709; 42) beznehté,^^^ýk.^05,^0^.

Koruna srostlopláteciiá jakož i prostoplátená jest: T.

praicidelná, II) neprawidelná.

1) Koruna srostloplátená prawldelná jest:

I) trubkowitá, wýk. 69 í. ab, 712, 609, 615, a, 620, b; 2) hejo-

ttitd, wýk. 719, 615, b; 3) koflikoicilá, wýk. 691; 4) náletckotcitá, wýk.
720; 5) íswonkowitá , wýk. 713; 6) kulowatá , wýk. 696; 7) bandasko-

tcitá: a) ellipsowité b, wýk. 697, b) tcejcowil 6. wýk. 699, c) few/o-

tcffe i, wýk. 696, d) s&wonkowilé b. wýk. 698, 8) vepicowilá, wýk. 684,

700, 701; 9) koíotcitá, wýk. 716, ab;

II) Koruna srostloplátená neprawidelná jest

:

10) nestejná, wýk. 615, a, 717; W) jednosti and, wýk. 620, a; 12)
pyskatá: a) jednopyskd, wýk. 620, a, 543, sem patí také jaz-ykutá, ili

sluikowitd, wýk. 623, 620, a, b) dicaupyskd, wýk. 718, a rozeznáwá se:

o) pysk hoeni, /í?) pysk doleni; 13) tlamatá , wýk, 714, 721, 724, 725,

tu se rozeznáwá: a) pysk hoení, ili leb , lebku, b) pysk doleni, (nkdy
o 3 lalocích), c) hrdlo, artisti; 14) na z-nak obrácená, wýk. 726; 15) iA7e-

biwá, wýk. 735, na níž ret se rozeznáwá.

III) Koruna prostoplátená prawidelná :

16) dwauplátecná , wýk. 661; 17) trojpláteéná , wýk 592; 18)

ctyrplátená, wýk. 722, 728; 19) ptipláteéná, wýk. 690, 729; 20) osmi-
ptátecná, wýk. 750; 21) mnohoplálecná, wýk. 737; 22) skraucend, wýk.
723; 23) kiéoicitá, wýk. 728; 24) réowitá, wýk. 727; 25) sléaowitdj

.wýk. 7H; 26) karafiátowitá, wýk. 638, 738.

IV) Koruna prostoplátená neprawidelná:
27) neprawidlnd , wýk. 730, 750; 28) jednoslraná , wýk. 749*

29) dwaupyskd, wýk. 736; 29) molrjlowilá , wýk. 731, na té roze-
znati: a) paicé'iku, wýk. 731, b, b) lunek, wýk. 731, d, c) kidlu, wýk.
731, cc; 30) dýmniíckowá, 73ÍÍ, 734, 741, 742: a) jednohrbá, wýk. 734,
b) dwauhrbá , wýk. 743, c) jednoostruhá , wvk. 733, d) dwojostrnhá,
wýk. 741;

Koruna jest dále: 31) dokonalá; 32) nedokonalá; 33) úplná; 34)
neúplná, n. p. bez hoeního pysku; 35) prchawá ; 36) padawá; 37)
stálá: a) rezká, b) tcadnauci, c) twrdnauci.

Co do kalichu jest: 38) jehokratsi\ 39) «délijeho\ 40) dél/ti jeho.
Wýrazy koruny se týkající: komnaty, korunowitý, korunowý, plát-

katý, plátkowilý, plátkoicý, plátecný, ušetnatý, ustowý, — Jíó-ý.

ÚSTROJXOST ÁSTEK OKWTOWÝCH.

ástky okwtowé w pytewném ohledu neliší se od listw,
akoli tistrojnost jejich není stejná.

Lupen }^ kalichowé anebo okwtí jcdnoducJiého wbec mají
ústrojnost jako listy, seslávvajíce ze dwau pokožkowých vvrstew,
mezi nimaž mezilistí, t. j. cewy rozdlené a rozwtwené, sklíp-

katinau spojené. Sklípkatina w nich jako w listech pewahu
má. Zelenina listowá též kalichu udluje zelenost, a pokožka,
alespo wnšná, opatena pichy a rozdílnými spsoby chlu-
pw; wnitiní strana bývvá mnohem autlejší anebo pikryta ji-

nými díly.
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Plátky korunu skládající obyejn od lupeun kalichowých

se liší autlostí swazkuw cewowjch a sklípkatiny, nepiítonmostí

pokožky a tedy 1 pichit, a konen rozmanitými barwinami we
sklípcích se nalézajícími.

Swazky cewowé plátkw sestáwají z jednoduchých zá-

witek, obyejn spojených sklípky prodlauženVmi ostrokone-
nými. Též rozdlení jejich býwá jiné nežli w lupenech kali-

chowých
,

jelikož do poátku epele wnikše rozbíhají se ku
krajm nerozwtwujíce se. Zil auhlatých w plátcích nena-

cházíme.

Sklípkatina nejwtším dílem plátky skládající obyejn se-

sláwá z nkolika wrstew sklípkw dotýkawých anebo nedotýka-

wých, mezi nimiž asto nádržky se nacházíwají. Nkdy plátky

sestáwají z wtšího množstwí wrstew, ímž nabýwají podstaty

kožowité , ano i sklípky tlustostnné w nich býwají. Sklípky

powrchní ale prodlužují se w pupeníky, žlázy a chlupy, asto
obzwláštním spsobem zpoádané a k odluowání šáw ustanow ené.

Okwtí jednoduché, jakoby bylo srostlo z kalichu a

koruny, jelikož na wnšné stran (^rubu) jest opateno prawau
pokožkau a pichy , na wnitní ale 0'cO widíme ústrojnost

plátkw.
Prwopoátky ástek okwtowých jsau, jako listowé, ma-

liké a poboní násadky na ose pekrátké; rostau od dola, co

i w ostatní smry pibýwají. Poátky tyto mají toliko konec

a zpodinu , které tedy jsau nejstarší díly lupenw a plátkw,
protože prostedek pozdji se wyvvinuje. Dílowé tito jsau

prosti
,

pozdji ale srostají
,

jestliže to powaha kwtu s sebau

pináší.

Lupeny, okwtí jednoduché anebo kalich skládající, mají

ješt tu wlastnost do sebe, že, alespo we mnohých pípadcích,

až do uzrání plodu rostau, rozmanit se promujíce, n. p.

dužnatjíce, mázdrowatjíce anebo sraženinami na wnitní stn
sklípkowé twrdnaucc. INžné plátky ale, jestli nezprchnau, wad-
nau cwrkajíce obzwláštním spsobem anebo hnijí.

Úkad okwtí.

Jelikož okwtí náleží k nestálým a nepodstatným dílm
kwtu, neprospíwá neposteden krozplemeowání, a protož i a-
sto schází. Wýznam jeho jest wtší dokonalost a bujnost rost-

linného žiwota. Wedlejší užitky jeho zakládají se w tom, že

audm rozplemeowacím slauží ochranau w as jejich se wywi-
nowání. Kalich ústrojností od listw se nerozdlujíc úaduje
jako ony a protož netoliko potrawu pijímá, nébrž i ji pipra-

wuje. Plátky sotwa íakowý úad wykonáwají, nébrž slauží



k odluowání a odméšowání jistých hmot ,
ježto w pílišném

množstvví k uajotníku se hriiau. Takowé hmoty jsau hlawn
silice a pryskyice

,
ježto tkajíce psobí rozdílné zápachy kw-

tw; dále sem náleží cukr, jenž w mednících se nachází. Ko-

nen zdá se, že plátky poskytují prwopoátky prašníkm, ale-

spon to jisto , že díly plátkm dle austrojnosti nejpodobnjší

slauží podporau prášuíkw.

111) ÚSTBOJK KWTU ROZ.PLEMEOWAC1'.

Tyto jsau, jak eeno, dwojího spsobu: jedni pipravvují

látku plodící ili zurodující a druhé zárodky, ježto zúrodnny
byvvše w plod se promují. Prwní slowau ústroje plodící

ili plodidla, druhé ústroje rodicí ili rodidla.

A) Ústroje plodicl

Plodidla
,

jbniž rozeznáwá se pohlavví mužské ili samí,
slowau u rostlin také tyinky (stamina}, protože wbec takowý

twar si piosobují. Sestáwají ze dwau dílvv , t. z nitky (jWn-

mentum) a prašníku (jmthera)
;
prwní jest díl nestály, druhý ale

stálý a podstatný.

IVitky mohau se míti za pošwu a apík
,

prašník ale za

epel
,

ježto tu nabýwá obzvvláštního twaru pro úad též ob-

zvvláštní, z ehož widti , že twar w ždycky podroben úadu,
a že z nho pochodí. Co nitka má wbec twar plátkowitý,

pedstawuje prašník dutinu, w níž sklípky plodící se dlají.

Tyinky jevví welikau rozmanitost

:

a) podlé pipewnní ili wynikání:

1) s-podinau priroullé, wýk. 799; 2) kloubem pirostlé, wýk. 785,
784, ab, 786; .3) liiikotcé, podylodvi, wýk. 784. 785; 4) kolattcowé, wýk.
834. 8,38, 839; 5) teréowé, wýk. 786; 6) obplodni, z kalichu nebo ko-
runy wyniklé, wýk. 653, 655, 691, 726, 716; 7) nákališni, wýk. 653,

655—657, 690; 8) nákorunni. nápláteni, wýk. 691, b. 716, a, 775, 799:

a) se spodku trubky tcyniklé , wýk. 799, b) s prostedku, wýk. 775, a,

c) Sí hrdla, wýk. 691, b; 9) náokwétni, wýk. 746; 10) «aWnecní, wýk.
768, ab, 774. b, 796, 783, A. B, 975; í\)nápesHni, wvk. 780, bc, 899»
906, 907, 910, 911, 897, 892; 12) pestikono.mi , wýk. 873, 872; 13)
tcz-dálené, wýk. 786; 14) pibliiené , wýk. 785, 806; 15) slecltowité;

16) nahlatféené, wýk. 784; 17) %klubené; ÍS) jeditoiiké, wýk, 807; 19)
diroj-, troj-, mnohoiiké, wýk. 806. 784

;

b) podlé sméru:
ZO] jednostranné', 21) roicné, wýk. 784, 786, 806; 22) mkiwené

wýk. 799; 23) wehnulé , wekiweué (ped rozwitim), wýk. 799; 24)
odhnuté, odkiwené ; 25) pimé , wvk. 785, 806, 807; 26) odsldlé , wýk.
786, 873; 27) sklimené , wýk. 71*6 , a; 28) naklonné, wýk. 726; 29)
tczestaupatcé, wýk. 54:}; .30) odwislé, wýk. 760, 765;

c) podlé množstwí,
a) bezpotažného;

8



31) potu ustanoweného, od 1—20; 33) poclu netistanoweného,

wíce 20;
ft) potažného:

33) tolik co Inpcnúw aneb uštw okwtowých, kalichowých, co jtlát-

kinv aneb uštw korunowvch; 34) dwakrát, tikrát, mnohokrát jich wíce;

35) mén jich, dwakrát^ tikrát niéné; 36) potu ro/dilného, nepomrného;
d) podlé délky,

a) bczpotažné:

37) stejné dlauhé, wýk. 786; 38) nestejn dlauhé, wýk. 784; 39)
dieojmocné , wýk. 799; 40) clyrmocné, wýk. 785, 873; 41) trojmocné;

42) ptimocné, wýk. 806, 791
;

;'j) potažn na díly okwtowé :

43) del^i kalicha; 44) delši koruny (cnéjici, umici) ; 45) delší

okiréti; 46) delši pestiku] 47) kratši koruny (fsaicené) , wýk. 817;
824; 48) kratší pestiku, wýk. 786, 824, 807, 806,- 49) kratši okwtí;
50) %déli oktcéti; 51) sidli kalicha; 52) isdéli koruny \ 53) zdéli

pestiku;
e) podlé twaru wúbec;

54) stejnotwaré , wýk. 784, a d.,- 55) rxnolwaré , wýk. 789, abc,

805, 815;
f) podlé dokonalosti

:

56) dokonalé, plodné, wýk. 784—786, 873; 57) nedokonalé , ne-

plodné, wýk. 815, b; 58) stridawé plodné a neplodné \ 59) isaprtalé,

wýk. 805, cc, a tudy: a) pldtkoicité, b) niotcité, c) šupinowité;

g) podlé dosplosti:

60) nedosplé; 61) dosplé; 62) presplé, odkwllé;
Wýrazy na tyinky se wztahující: tycinkatý , tycinkowý, tyiinko-

tcitý, tycinkowatlý.

«) NITKY.

Nitky, nestálý a tady nedležitý díl tyinek, spojují praš-

níky 8 ostatními díly kwtowými ; kdež jsau , slauží k pod-

porowání , nesení prašníkw a tudy mohau slauti prašnikonoée.

Nitky rozmanitost zdlují s tyinkami, a wáak ješt následující

rozdíly obzwlášt si piosobují. Jsaut:
1) rowné, wýk. 784, 806, 810, 811, ab; 2) kíiwé, wýk. 799; 3)

Siprohybané; 4) wláskowité ; 5) niowilé, wýk. 873; 6) šidlowité\ 7) ho-

molowité ; 8) obhomolowité , 9) kejowité ; 10) wetenotcité; 11) tlusté,

wýk. 855; Vi') ploché, s-plošené, wýk. 789, c; 1 3) rosjíene ; si) na konci:

«) klinowit, fj) na tré klané, b) dole : a) kidlnté, /?) klapkowité, wýk.
842, ab; 14) pldtkowité, wýk. 789, a, 823; 15) sohanité, wýk. 825, ab;

16) po stran jednoubé , wýk. 808; 17) obak jednozubé; 18) hruilaté,

wýk. 815, a; 19) iláxnaté, wýk. 846, a; 20) lysé, wýk. 806, 807, 789;
21) huaté, wýk. 809, a; 21) faugaté, wýk. 809, b; 23) napi asnaté
24) drdiditedlné ; 2b)klaubnaté; 26^ ískrdcené ; 27) dlauhé., 28^ nejdelší,

pedlauhé.

b) prašnÍky.

Prašník jest epel tyinkowá, w jejížto mezilistí se dlají

ohzwiáštní sklípky
,

pel ili pyl (pollen) nazwané. Z po-

átku prašník sestáwá docela ze sklípkw dotýkawých w plochu
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rozpostawených, a tudy od dílu listovvitého nerozdluje se; též

mže se rozeznati líc a rub; tehdy ale již jest swinut , takže

jeho kraje se dotýkají, a vv dutin tak udlané jest sklípkatina,

již k niezilistí pirownáwánje.

Po dél epelky prašníkovvé bží ada sklípkatiny drobné

a tsné od dola až na konec sahající, w níž poznati mžeme
budaucí prostední žílu, kteráž ale ješt bezcewá rozdluje me-
zilistí na dw polowiky, na prawau a lewau, složené ze sklíp-

kvv wtších a idších. Tyto dw polowiky, pedstawující du-

tiny, nazýwají se pytlíky prasníkowé (^theca) , a sklípkatina

hustá, je spojující nebo radji rozdlující, spojidlo ([connectivum}.

Každý pytlíek prašníkowý u wnit (^alespo welmi asto)
rozdlen jest pelirádkau se spojidlem se kižující na dw
pan-ulra

;
protož každý prašník u wnit tj^ry pauzdra obsa-

huje, w nichž pel se nachází.

Na každém tedy prašníku rozeznáwají se 1} dwa pytlíky^

jeden wpravvo, druhý w lewo na spojidle umístn; 2} w kaž-
dém pytlíku , pwodn dw pauzdra , od spojldla ke stíné
stran smující; 3) spojidlo mezi pyílíkoma; 4) pehrádky
mezi pauzdroma každého pytlíku; o) stny epelkowé, jedna

wnitní a druhá wnšná ; konen 6} sklípkatina we pauzdrách.

Wýk. 834, a, dobe ty díly ped oi klade.

rwodn epelka, z níž prašník se dlá, jest ílauštky ne-

patrné ; když ale w jejím mezilistí t. we sklípkatin pauzdrowé
sklípky druhotní se dlají, nabýwá wálcowitosti, ímž i na
wnšné stn powstáwají brázdy

,
ježto podlé spojidla jakož i

podlé pehrádky bží. Protož rozeznáwají se brázdy spojidlowé

a krajní, podlé spojidla nebo pehrádek smující. Brázdy krajní

jsau též místa, podlé nichž nejmnožší prašníky pak pukají, a

protož také slowau síty.

Ustrojnost prašníkw prwé wyložená bhem dalšího

rozwinowání se zjinauje; ano jsau píklady, že i na zaátku
není takowá. Pehrádky totiž, jimiž pytlíky na dvvé se

rozdlují, mnohem díwe, nežli sklípky pelowé se udlají, do-
cela zmizí, a zbýwá po nich pak na spojidle obak hbiíek. Ta-
kovvým spsobem prašník jest toliko dicanpauzdrý, wýk. 826,
8(i2*. Nkdy toliko dílem se zlráwí, naež prašník jest ne-
dokonale fyrpanzdrý. W nkterých rostlinách ale netoliko

pehrádky se ztratí, nýbrž i spojidlo samo, naež pak oba p}-
tlíky mají spolenau dutinu a prašniky jsau jednopanzdré,
wýk. 819, 829.

Pehrádky wbec kolmo smujíce rozdlují pytlíky na
pauzdra podlé sebe stojící a slowau pistojné; jsau ale pí-
klady, akoli welmi ídké , že pehrádky smují rovvnowážii,
kdež pak pauzdra nad sebau leželi musejí. Takowé prašniky slo-

8-
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vvau pauzder nadsfojných. Ty mají ješt tu wlastnost do sebe,

že každé pauzdro pak pro sebe puká (^drau anebo obzvvláštní

chlopní), wýk. 833, kdežto u píede.šlých pauzdra w jednom pyt-

líku spolen se otwírají. Též jsau píklady, že prašníky pauz-

der nadstojných u wnit míwají ješt wíce dutinek, n. p. wýk.
850, 848.

Na každém prašníku ješt rozeznati sluší nkolikero kra-

jin: a} záda, plochu, kterauž se dotýkají spojidla, b) bicho,

stranu stíínau, c} kraje, (V) konec hoeni, o) konec doleni

ili zpodinu.

Prašníky jsau welmi rozmanité

:

a) podlé množstwí pauzder

:

V} jednopanvdré , wýk. 829, a; 2) dicaupativdré , wýk. 789, 810;

3) lyrpattadré, wýk. 856, a; 4) osmipuuz-dré, wýk. 850;
b) podlé ii|)cwnní. umistní a smru:

5) zfodinau fipewnné , wýk. 826, ab,* (J) fsadami jiippicnéné

:

a) pod proulcdltem, wýk. 820. b) w prostedku, c) nad proxíedhem

;

7) koncem pipeicnvé, wýk. 82>; 8) waudné , kluubem pipewnné,
wýk. 820, 812 .0) pirostlé: a) zpodhiau, b) z-adami: a) u wnit, wyk.
789, a, /<') tcné, y) po slra7iách\ 10) konené: a) na nitce, wýk. 826,

ab, b) nu pestiku , wýk. 906; 11) poboní: a) na nitce, wýk. 823. b)

na nélce, wýk. í)06, '907,- 12) sedawé , wýk. 831, 906, 907; 13t pimé,
wýk. 826, ab; 14) úkosné, wýk. 820; 15) rotcnowáiné ; 16) pohnutedlné,

tcáhaté; 17) nepohnutedlné

\

c) podlé welikosti,

cf) bezpotažné:

18) weliké; 19) malé, drobné; 20) stejn dlauhé , wýk. 784, a;

21) nestejn dlauhé, wýk. 789, abc;

/') potažn k nitkám :

22) zdélí jich, wýk. 789, b; 23) delší jich, wýk. 825j 24) kratší

jich;

d) podlé twaru,

ct) pro sebe;

25) stejnotwaré , wýk. 784; 26) rútsnotwaré , jinolwaré, wýk.
798, ab;

/9) i se spojidlcm dohromady:
27) árkoieilé. wýk. 789, c, 852; 28) kopinaté, wýk. 835; 29)

podluhowaté , wýk. 826, a, 852; 30) ellipsowité , wýk. 805; 31) teejco-

wité: 32) pikulowalé , wýk. 819, a; 33) lediinowité , wýk. 821; 34)
srdcoicité; 35) stelowilé, wýk. 691, c; 36) na dtcé klané, wýk. 765, c,

776; 37) dwojuzlé, wýk. 810; 38) hjruz-lé, wýk. 849; 39) tupé tyr-
hrané, wýk, 826, a; 40) oblankowilé , wýk. 789, abc; 41) bludišlnaté,

slewowité, hadowité, wýít. 854; 42) štitowité. wýk. 830, ab;

e) podlé príwskw a chlupatosti

:

43) piwskaté ; piwésky jsau: a) konené, wýk. 831, 818, 827;

j,) epodinowé, wýk. 835;

Piwésky samy jsau:
a) btanowité, b) chruplawé , c) ploché^ d) oblé, e) klássowité , f)

rohowité, g) šllinowité , h) hebenowité , i) ostruhowité , j) ocasowilé

;

podlé rozdílu príwskw jsau prašníky: a) rohaté: «) dwaurohé , wýk.
827, (9) lyrrohé, b) dwatišpidlalé, c) dwaut^obanné , d) dwatdttinné j e)

ocasaté, f) hebenaté, g) ostruhaté, wýk. 831.

Dále jsau prašníky:
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44) cepiaté, wýk, 834; ib') teckowané ; 46) pilkowané, wýk. 835;

47) bricité, wýk. 831; 48) plsnuté; 49) huaté; 50) fansaté;

f) poillé srostnutí jsau prašníky :

51) prosté, wýk. 784—786, 7,94, a rf; 52) spojené; 53) srostlé:

a) w trubku, wýk. 792, 793, b) u tca/cc, wýk. 791, c) tc hromadu,

wýk. 845;
g) podle dokonalosti:

54) dokonalé; 55) nedokonalé , polotcini , do póla pometalé; 56)

plodné, wvk. 815, c, b; 57) neplodné, pometalé, wýk. 815, c, c, -sakr-

nlé, wýk. 815, b; 58) dosplé; 59) nedosplé; 60) pesplé , odkwtlé,

tcyprdzdnné : a) scwrklé, b) &kraucené, wýk. 824.

Pi/tlikij prasnikowé jsau ješt podlé umístní na spojidlu ; 1) pi-
stojné, wýk. 826; 2) nadstojné , wýk. 808; 3) spojené, srostlé, wýk.

826; 4) šphjwaicé, wýk. 824; 5) oddlené, wýk. 812, 811; 6) rotcnn-

biné, wýk. 805, 826; 7) ro%ewené: a) na konci, h) dole, na z-podin,

wýk. 812. Též podlé smru šww rozeznáwají se pytlíky, jelikož šwy:

1) krajema se toliko dotýkají, wýk. 826, ab, nebo 2) do wnit se ohybují,

wýk. 764*. nebo 3) jsau zproliybány (po kraji).

Když pra.šníky dosply, když totiž w nich zdokonalily >se

pelowé sklípky, pytlíky jejich pukají jistým ustanoweným sp-
sobem, aby pel mohl wen. Pukáni to wtším dílem zmnoženým

objemem pelu spsobené a ústrojností stn prašníkovvých usnad-

nné wtším dílem smuje podlé šw cíli biazd krajních.

Prašníky ale pukají:

\} štrbinou: a) délnati: a) po stran, úpln, wýk. 826, b, dílem,'

/?) icn, wýk. 811. a, /) u wnit, (na bíiše) wýk. 818, f)) na konci,

wýk. 819, a: 2) drami: a) jednán, wýk. 819. b) dtcma, wýk. 827, c)

ctijrmi, wýk. 832, a opt «) na konci. /?) na biše; 3) plastwowit, wýk.

848; 4) chlopnmi: a) dicma , wýk. 846, b) tymi, wýk. 833; 5) e-
pelkami, (na pi kolem do kola) wýk, 830;

Dále pukají : 6) ped rozwitim ; 7) za rozwíjení se; 8) po rozwití,

a z ohledu na dospíwání nUy ; 9) pukají d-íwe rozwití se nlky ; 10)

pukají za rozwití se nlky; 11) poísrfní pukají po rozwitíse cnlky ; kwéty
w tom ohledu casnosami, stejnosami, poz-dnosamói.

Nitky co do prostosti a srostlosti jsau rozmanité:

11) prosté, t. j. dohromady nesrostlé, wýk. 784—786, 799, 805,

817; ^2) jednobratré: a^ srostlé w trubku : (í)nejdnleji, wýk. 806, 807, /?)

do prosted, ;) nahoe, wýk. 792, J) «« nahoru, wýk. 768, 803; b)

« tcálec, wýk. 791; c) na dica sicaz-kij, dwaubratré: a) w jednom swazku
9 w druhém 1, wýk. 794, ,7) w každém swazku ti, wýk. 795; d) trnj-

bralré , na ti sicaz-ky; e) ctyrbratré , na ótyry swaaky; f) ptibratré,

na pt sicaz-kuic, wýk. 800; g) mnohobratré (jakož i pedešlé troje), na

mnoho sicazkáic, wýk. 804.

Pakli trubka srostnutím nitek jest obšírná, korun podobná,

nazývvá se xcnec (paracoroUa), wýk. 766, 768. Wénec ten

jest: a) jeilnoiadý , wýk. 766, 768; b) dwauadý, dwojná-
sobný, wýk. 787, 797; c) tíjadý,

Wnec jednoadý (corona) zase: a) jednoduchý, beze wšech píw-
skúw,- po kraji lioíním bu «) celý, bu ;'V) zubatý, wýk. 768, y) s-ubalý

a dsnatý, wýk. 766, <)) jednolupenný , wýk. 766, 768, f) mnohnlupemiý

,

wýk. 775, 767; b) stoiený ili piwskalý, niajíci rozdílné píwsky, jako

jsau: «) kukly (cucullus), wýk 781*, 783, aaa, 784*, e, /.') rohy (corni-
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cula), wýk. 783, bb, y) klapky (fornices'), prodlauženiny spojidla prašniko-

wého, wýk. 783*, B, cc.

Wénec dwauadý: ix) wniÁný, mnohouslý, wýk. 798, aa; h}wnilrni,

ncsaucí prašníky a wypauštjící pt píwskw smáknuté lupenowitých

dwaulalokýcli, wýk. 798, ccc.

Wénec tiadý sestáwá a) « wnéisného , šálkowitého srostlolupen-

nélio, wýk. 797, též wýk. 787; b) prostedního , o pti lalocích na konci,

dwaiizubých proti plátkm položených, wýk. 790, aa, též wýk. 796, 797;

c) íse wnitniho , wypauštéjíciho pi^íwskw 5, rozdlených na dwa rohy

hlawikau ukonené, wýk. 790, bc, 790, bc, bc, též wýk. 787, 797(i

Na wšech tch spsobech wnce vozeznati dlužno trubku

(cylindrus), ježto swau zpodinau wyniká z koruny, wýk. 766.

ÍNejznamenifjší jest ta, která ue|)os(eden obkliuje pestík a

jako k jeho ochran slauží. Protož slowe také obpestii

CíyiiostegiunO, wýk: 781^^ 774, 783, 783* 796, 797.
Spojidlo prašníkowé (^str. 115} poskytuje mnoho rozdílw:

1) nepetržené, neodsazené, wýk. 811; 2) klauhem pipewnéné,
wýk. 820, 812; ii) nifotcité, prauikowité, wýk. 805, a, 793,- i) podlauhlé

;

5) wajecné', C) wejité ; 7) fsaokrauhlé ; 8) sekerowité, wýk. 812; 9)

wjtaiené (nad pcstíkem njící), wýk. 811; 10) dlné, (naduwedené pí-
klady); 11) píné, wýk. 813; 12) lercowité , wýk. 816; 13) šHíowité,

wýk. 814, ab,- 14) Iroju^lé, wýk. 780, abc; 15) iádné, nepatrné, wýk. 784.

c) PEL ILI PYL.

Welmi casii w mezilistí epelky tyinkowé jest díl sklípkw,

jež rozeznáwají se wellkau mkkostí blány swé a welmi skrown
jsau spojeny. Tyto sklípky dlají od ostatních tedy rozdílnau sklíp-

katinu, kteráž spojidlem a pehrádkama na t}'^ry ástky jest

rozdlena a již prašníltowau zoweme. W každém tom sklípku

pozdji dlá se welmi asn neposteden z jeho obsahu sliz-

natozrnatého jiný sklípek, jenž sluje pelomatením (matrix pol-

linis) , pi jehož nenáhlém powstáwání blána prašníkowého

sklípku w sliz tuhau se rozpaustí.

W každém pelomatením sklípku ti nebo tyry sklípky

se dlají, ímž blána jejich se stráwí. Tyto nowé sklípky, nikdá

se nespojíee we tkaninu, zstáwají docela prosté, nejwýš ma-
liko spojené, w dutinách prašníkowých

,
jelikož sklípkatina

w nich docela se stráwí. Tyto sklípky slowau torbiky ili

sklípky pelowé, a wšecky dohromady pel, pyl.

Torbikjr pelowé jsau w dob, w níž ze prašníku rozpuk-

lého se wytrušují, rozdílné ode wšech sklípkw tla rostlin-

ného. Rozdíl není tak založen na twaru, jako radji na sra-

ženin druhotní, kteráž, an sklípky prost leží, na powrch jejich se

nasazuje, ímž nabýwají wzezrení zrnowatého a asto weliké

twrdosti. Rozdíl twaru snad pochodí od složení torbiek we
sklípcích pelomateních , a není tak znamenitý, ani u rostlin

ostatn podobných stálý.



Kaxdá torbika má blánu, která od jiné mladých sklíp-

kw niím se nerzní, jvsauc prozraitá, bezbarwá, obyejn
teníká, docela zawena, u wnit skoro nikdy druhotními sra-

ženinami nenaplnna, wodu vvelmi lakotn pohlcujíc a tím se

zweliujíc. Obsah její slowe cliam (fovilla), a sestávvá ze

slizi, oleje a škrobu, a tedy neliší se od obsahu jiných sklíp-

kw, akoliw auinek jeho docela jest rozdílný. Wnšný povvrch

torbiek ale málokdy jest bez sražcnin druhotních, složených

z látky obzwláštní sklípkem wylauené, a dlající skoápku
jednoduchau anobrž i dvvojnásobnau, docela sklípek powlékající.

Jsau tedy torbiky: 1) nahé, nemající skoápky; 2) akodpkaté,
skoápkau (tegmen) opatené.

Skoápka zase jest: 1) icnéšná (exine); 2) wnitni (intine).

Skoápka, na níž nelze rozeznati nižádné ústrojnosti, se-

stávvá z prwku obzwláštního
,
jenž ode wšech zpodobnných

rostlinných liší se tím, že ani kyselinau sirkovvau nejsehnanjší

se neporušuje. Nejdíwe wyskytuje se na spsob drobných

pahrbekw, jež pak, dohromady stýkajíce se zpodinamí, dlají

nepetržený powlak. W dosplosti jest ten powlak hladký,

anebo astji s rozdílnými vvysedlinami opaten, kteréžto posky-

tují wzezení ústrojnosti sklípkaté. asto mezi tmi vvyse-

dlinami vvidti kapky olejowé nebo bryleky slizowé, které též

jsau wylauenina sklípku ili torbiky peloné. Skoápka oby-

ejn jest žlutá, jednak do bílé jednak do tmaw pomaranowé
nebo erwené barwy padající, býv^•á též modrá, fialowá, šediwá

anobrž i názelená. Tlauštka skoápky málokdy býwá Avšude

stejná, jelikož vvidti místa prauhovvatá, okrauhlá, kraužko-
witá, pochodící tenšími místy, a ta poskytují jí pohled, ja-

koby byla prolamowána.

Torbiky pelowé nejmnožších rostlin jsau prosty, ídko
spojeny zbytky nitovvitými sklípkw mateních

;
ješt ideji

srstají \v témž sklípku matením obsažené, pi emž jedna nebo

druhá pometá a zkyptowatí. Protož jest pel a) oddlený,
b} nitmi spojený, vvýk. 834, 853, a c} schaulený.

a) Pel oddlený má torbiky:
1) kulotcaté , wýk. 837; 2) ssplextilokulowaté , wýk. 847; 3) coc-

kotcit , wýk. 836, ab; i) ellipsowité] 53 nakitcené
,
piledwinowité

-^ 6)
chjrstné , wýk. 854, 855; 7) mnohostne: a) dwandcHslné , wýk.
853, b) dwadcelisléné, c) mnohotyrauhelnicné ^ 8) hladké; 9) sikowané

.,

10) obkreslené; 11) opsané; 12) šmáraté , n. p. dtcaušmaré', 13) hrbec-
katé\ \i) mékkoostnuté \ 15) dlkotcané; 16^ pupeckaté', 17) troju&lé,
wýk 841. abc.

bj Pel torbiek wlákny slizkými protkaných má torbiky roz-

liné jako pel oddlený.

c) Pel schaulený má torbiky:
i) po tech, potš-ojné , wýk. 838; 2) po tyech, potwerné, wýk.
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839, 851, b, 852, b; 3) po osmi, pootmeré, wýk. 840; 4) po iegtnácti

w-yk. 842; 5) po mnohých, pomnoiité.

Torbiky pelowé pomnožité nazýwají se také brylkami

pelowými Cmassae pollinis, pollinia}, a nalézají se toliko u rostlin

wstawaowitých , tolitowitych a u jediného pokolení obaloše

z luskatých, tedy docela od sebe rozdílných.

Torbiky pelowé mnohostne tolitowitych opateny jsau

skoápkau jednoduchau nebo dvvojnásobnau, sklípek pelowý obsa-

hující, kterých pomocí wšecky torbiky w jednom pauzdru obsa-

žené srostly jsau dohromady w tlo to pcwné, jehožto wnšná stna
udlána jest stnami wen obrácenými torbiek na powrchu le-

žících; obal ten tak složený jest u wnit rozdlen na mnohé
sklípky, jichž každý obsahuje sklípek pelowý nahý nebo ješt

jednau blanau obalený. Sklípky na zpodin umístné, mnohem
drobnjší, jsau zaprtalé, z tuha srostlé, a dlají nožku, jíž

celá brylka potom na bliznu seupewuje; wýk. 864, ab, 858,
859, 783* B e f, 783* A.

Brylky tolitowitych ale jsau ješt

:

1) s.rualé, wýk. 8G4, ab ; 2) icoskoicité, wýk. 857, a, 859, a, 860,

a; 3) podluhowilé, wýk. 857, a; 4) kejowilé, wýk. 859, a; 5) éárkoicité,

6) smáknuté , wýk. 857, abc, 860, abc; 7) bichaté; 8) driadlité: a)

zpodinaH pripewnné a tudy pímé, wýk. 864, ab, 857, a; b) pin pi-
pcwiiné a tudy píné; c) koncem pipewnéné a proto wisulé, wýk. 858

859, 975
Držadlo samo jest; a) dwauramenné , wýk. 857, a, 858,- b) tyr-

ramenné ; c) jednoramemié, jednoduché, wýk. 864, ab.

Obaloš má w každém pauzdru prašníkowém twero bry-

lek pelowých , z nichž každá sesláwá z osmi torbiek w plochu

srostlých, a které, jak se zdá, piipewnny jsau na wnitní stnu
pauzder stopkau ze slizi neutwoíenau.

Brylky pelowé wstawaowitých jsau l^woskoici/é, 2')pra-

cfiowiíé. U prwních torbiky w celku jsau spojeny jako u toli-

towitych, s tím ale rozdílem, že torbiky powrchní toliko na

wnšné stran jsau opateny skoápkau, na wnitní ale jsau nahé,

takže dlají spolený powlak sklípkw potwerných. Wýk. 851,
862. We brylkách prachowitých nalézá se nožka autle w-
tewnat sínatá, na jejížto okách pipewnny jsau torbiky pe-

lowé po tyech. U tch tedy, zdá se, že nožka nahrazuje

powlak woskowitý ; wýk. 880.
Brylky pelowé wstawaowitých následující rozmanitost

okazují:

1) xrnaté, wýk. 851; 2) lalonaté, wýk. 844; 3) celislwé ili

woskowilé, wýk. H62^ i) Jednoduché, wýk. 862, 843; 5) roz-polténé, wýk.
^444, 851, a, 852, a; 6) tydílné. Dále jsau:

7) podwojné, wýk. 844, 851, a. 852, a; 8) potwerné ; 9) poosme-
ré, wýk. 856, b

;
pak jsau

:

10) kulowalé, wýk. 862, 864; íl^ wejcoteité; ÍZ) ellipsowifé, wýk.
843/ 13) kejotcité, wýk. 844, 851, a, 852, a; potom:

I
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14-) pitné, wýk. 844; 15) piléhajici Qn& nélku), wýk. 851. a,

853, a; 16) wisnté, pekocené; 17) noiicilé, wýk. 844, 880, b; 18) se-

dawé, wýk. 851. 852; 1.9) driadlité, wýk. 844. 880, c, 851, a, 852, a;

Držadlo, nesaucí brylky pelowé držadlité, jest: 1) kulotcaté, wýk.
844, 880. c, 892. nn; 2) okratthlé, wýk. 862, c; 3) klinowilé , wýk. 843;
i^ spolené, wýk. 851, 852. 862; b) rof&délené, wýk. 844, 843; 6) žádné,
wýk. 856, b; 7) icacikalé, wýk. 906, b; 8) nahié, wýk. 892, nn.

Waciek (bursicula) držadla wacikatélio jest dutinka malá pytlí-
kowitá, ježto u nkterých wstawaowitýeh obsaliuje žlázy ku pipewnní
brylky pelowé, tedy wždycky wn u zpodiny prašníkowé se nachází, wýk.
906, b. Ten waciek chybuje, naež držadlo nahé. wýk. 892, nn.

USTBOJNOST, ROZWIJENI SE A URA TYINEK I JEJICH DILUW.

Tyinky na poátku neliší se od listw, majíce rozšííení

listovvité, takže ob wrstwy powrchní pedstawují pokožku,

a Avrst\vy pokožkau powleené zase niezilistí.

INitka, již pirownávvají k pošw nebo apíku llstowým
nerozeznáwá se austrojností od plátkw, a zdá se, že we mno-
hých pí^ípadcích není nic jiného nežli prodlauženina nehtu nebo

epele plátkowých, w jiných ale není nic jiného nežli plátek

praw\v, ustanovvením svvým zjinaený. [Nitky plátkowité mají

obyejn svvazky cevvowé, jež rovvnobžn sniíují, ku konci

se pibližují, a sestáwají z jednoduchých záwitek a prodlau-

žených sklípku, pikrytých sklípkatinau, jejíž powrchní wrstwy
jako na plátcích nedlají wlastn pokožku. iNitky niowité ale

sestáwají z jediného swazku cewowého, powleeného hustau
sklípkatinau, jejížto powrchní wrstwy dlají pokožku, na níž

i pichy nkdy se nalézají. Nitky býwají bílé, tebasby plátky

nejpeíestjší byly, jindá jest to naopak, jindá zase oboje jsau
barewné. Barwy pochodí z rozdílných barwin do sklípkw
sražených.

Swazky cewowé z nitek w nikají do spojidla prašníkowého,
které tedy jest jediný díl pra.šníku cewami opatený , a proto

také nejwíce podobá se prostední žíle listw, akoli vv nm
pewažuje sklípkatina. Ze spojidla ale cewy netáhnau se do
pehrádek prašníkowých.

Prašink, promnním epelky tyinkowé powstalv, má
plochu wnitní a wnšnau. Ona jest opatena powrchní wrstwau
sklípkatiny a prawau pokožkau, na níž i pichy možná nkdy
widti. Plocha wnitní ale sestáwá z jedné nebo nkolika
wrstew sklípkw prauhowaných a powstáwá ze sklípkw do-
íýkawých neposteden pod pokožkau položených, které se ne-
promují, a w nichž druhotní sraženiny na spsob zawitého
wlákna se na.sazují. Tyto sklípky prauhowané prodlužují se
do zbytkw pehrádek a pod pokožku spojidla, jestli leží na
zádech prašníkowých.
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Pokožka prašníkowá sestáwá ze sklípkw deskowltých,

které na krajích býwají delší, ímž pukáni pytlikw prašníko-

wých podlé tch kraj se možné iní, k emuž i píispíwají

sklípky prauhowané.

We sklípcích spojidlowých a pytlíkowých dosplých
nalézají se rozdílné barwlny na místo kuliek zeleniny listowé,

které na poátku jim dáwají zelenau barwu. Barwa ale praš-

níkw netoliko od tch barwin, nýbrž i od pelu zaweného,
sklípky pytlíkowými proswítajícího, pochodí.

Tyinky na poátku wyskytují se na ose co násadeky
poboní, drobniké a docela sestávvají z díl, jež pak we praš-

ník se promují; protož i prašník mnohem díwe má swau nále-

žitau welikost a podobu nežli nitka, která pozdji dospíwá. Ty-
inka probíhá twero dob do sebe zponenáhla pecházejících,

totiž dobu 1} poátku, 3} nedosplosti, 3) dosplosti, a 4^ roz-

trusu , k nimž ješt se mže pipoísti prosplost ili doba

po wytraušení pelu.

Na poátku tyinka neliší se od jiných listw a od lupe-

nw okwlowých, sestáwajíc na wtším díle toliko ze epele,

w níž není ješt cew ; za to ale okazují se již sklípky dro-

bnjší a tužeji spojené, základ spojidla; též zaíná sklípkatina

proti kraji idnauti. U wnit ástky sklípkw w mezilistí po-

wstáwají nowé sklípky, a tím netoliko stny tch sklípkw,

ale i spojidlo
,

pytlíky a pauzdra wíc a wíce se oddlují,

ímž i twar toho dílu a jeho ústrojnost patrn se zjinauje.

W té dob okazují se cewy we spojidle, a prašník rozdlen jest

na twero pauzder; tehda též tyinky prosté srostají, jestliže

to podlé powahy rostliny státi má.

Dosplostí mže ona doba slauti, w níž obsah prašníkw
nejwyšší dokonalosti dosáhne, Prašník tráwením pehrádky za-

ínajícím anebo dokoneným má pauzdra dw anebo toliko

jediné.

Roztrusu doba wyznaena jest pukáním pytlikw prašníko-

wých, naež pel najednán se wymršuje, brylky pelowé na-

jednán se wywalují ze swých pytlikw. W as roztrusu

nitka teprwa swé náležité welikosti nabýwá.

Tyinky erstwji se wyvvíjejí nežli plátky, akoli wýše
z osy wynikají, nežli tyto. Prašníky mají již swj twar ano-

brž i swau welikost, když plátky ješt málo jsau wyvvinuty.

Jestli prašníky ped rozwitím kwtu swj pel wytrušují anebo

za rozwíjení, jest ten rozdíl tím wtší. Obyejnji ale prašníky

wytrušují pel po rozwití.

Wyní nastaupí wetchost. Prašníky wyprázdnné totiž

cwrkají, smršují se, anebo skrucují se. tSkdy prašník |)adá

s nitky, jindá celá tyinka se oddluje, jindá konen celá ty-



128

inka zstane až do uzrání plodu co ústroj zbytený, dále

nerostaucí.

Torbiky pelowé z prašníku wyproštné nejsau ješt do-

statené k swérnu ustanowení; jsaut povvinny se promniti. Sklí-

pek pelovvý má do sebe tu wlastnost, že pohltiw wodu, na wšechny
stranj" se rozprostrauje, což ale skoápka maliko udlati mže.
Totž se i stávvá obzwlášíní kapaninau, již wyluuje Mizna,

na kterauž pel pichází. Následek toho rozprostranní jest, že

sklípek se tlaí vveu z torbiky, a to se umožuje jednak místy

tenšími na skoápce, kteráž pro swau tenkost podáwajíce pukají.

Tím wším wyniká sklípek na spsob láky, a auad ten slowe

htibkatni.

Domníwají se, že sklípek trubkatje nepuká a newydáwá
swého obsahu, chámem nazvvaného. Uwrhneli se ale pak do

wody , torbika pohltí tolik wody , že netoliko skoápka než

i sklípek sám welmi se rozprostraují a pukají, pak ale pružno-

stí swau rychle se smrštiwše vvyprskují chám na spsob pa-

prsku. Chám rostlinný má též zwíátka (^wýk. 861, c}, jako

chám žiwoišný. Prawd nejwíce podobá se, že pel obsahuje

hmotu, ježto zárodky zúroduje, totiž jim udluje powahu dle

rázu rostlinného se wywlnowati a zdokonalowati. Jiní jsau

toho mínní , že trubiky pelowé jsau wlastn wajeka
,

jež

wnikše do wajeníka promují se w semena.

Tyto trubiky naskytují se na poátku co pupíky a protož torbiky slo-

wau toho asu ptipkaté. Maji pupek jeden, dna, ti, wýk. 854, 855. Pupek
jest rozdíln wysediv podlé doby a podlé délky trubky; obyejn jest okrau-
hlý, nkdy ilérbinowitý; podlé místa poboní iiebo nahraní, wýk. 822.

B) Ústroje rodicí.

Rodidla wyznaují pohlawí samicí. Wšecky ústroje sem
náležející obsahují se jménem pestíka , který sestáwá z dílw
stálých a nestálých. Ku prwním náleží osa rodii a zárodky,
ke druhým ale plodoltftty.

Osa rodicí (carpaxis} není nic jiného nežli konec osy
kwtowé. Jestli lžko homolowité

,
jest osa rodicí obmezena

nejhoejším peslenem tyinek
;
pakli ale jest kotauowité, a ty-

inky a plátky obplodní, nemohau tyinky ty meze stanowiti,

a tu okwtí samo je dlá.

Na ose mžeme twero krajin rozeznati : a) zpodinu, jíž

se spojuje se pnm; b^ díl piostední, zárodkowý, nesaucí zá-
rodky (ffennnulae}, jenž slauti mže zárodenice {^placenta, tropho-
spermium) a pozdji w semenici se mní, když zárodky w se-

mena se zjinaí; c) blizna {HÚ^nv) , konec osy rodicí, jenž
neposteden pijímá pel; d) cnlka (_slylus) není nic jiného
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nauí; není ale díl «tálý.

Osa rodicí jest a^ jednoduchá, nebo b) wétwifá; prwní

má nkdy toliko jediný zárodek; druhá ale rozsýpajíc se

na osy druho- a tetíadé ili na wtwe a wtwiky, musí
míti Avíce nebo mnoho zárodkw, jež toliko na wtwikach
mohau býti. Jelikož nlka jest prodlauženlna zárodenice, a

blizua její konec, též jsau ob jako ona jednoduché nebo mno-
žíte. Osa wtwatá mže srsti a tak jednoduchau pedsta-
wlti ; nkdy zárodenice wtwitá , nlka ale jednoduchá,

srostnutím wtwí osowých w té krajin pochodící. W posled-

ním pípadku blizna množitá opt prozrazuje wtwitost osy rodicí.

Zárodky jsau prwopoátky semen, w nž se promují
psobením pelu. Umístny jsau na zárodenici, a to wždycky
na konci jejím, bud ona jednoduchá nebo wtwitá.

Plodolisty jsau díly rodidel nestálé. Jsau to ústroje

rozšíením, barwau a ústrojností listm podobné, a wynikají bu
neposteden nad tyinkami a pod osau rodicí, bu ze samé
osy rodicí. Jest ale plodolist bu jednoduchý bu množitý

;

množité wždycky jsau prawideln rozpostaweny okolo osy na
spsob peslenu jednoho nebo množšího. Stáwá se ale, že po-
metáním zbýwá jediný, w emž ale následují wtwe osy ro-

dicí, jakožto hlawnjší ústroj. Plodolisty tedy osu rodicí ob-

kliují , a jsau ony dílj% jež pak dlají obplodí, kteréž i se

semeny skládá plod rostlinný ili ksenec.

Plodolisty jsau nejdokonalejší, když jich wíce a když
každý dlá obzwláštní dutinu s jednau wtwí zárodenice, jak

to wýk. 863, a b.c, 868, a, 883, a b c, 869, a b, 865,
866, 885 a b, pedstawuje. Na nižším stupni stojí, když každý
dlá dutinu sice, když ale wšecky dohromady jsau srostlé, wýk.
881, a b, 878 a b, 888 a b. .Ješt nižší stupe zaujímají, když
obkliují jedinau dutinu. Nejnižší stupe z ohledu jich jest

ten, když dokonce chybují; tehdy plodolisty jsau nahrazeny
lžkem kotauowitým. Podlé toho rozeznáwá se pestík plodo-
lístnafý a kotauitý. Pestík jiných zase dopola skládá se

z lžka kotauowitého a z plodolistw, z konce lžka wyni-
klých; takowý slowe polokotauitý.

Plodolisty jsau znamenité pro swau podobnost k lupenm
kalichowým a listm powým, akoli u prosted plátkw a ty-

inek, wyzuwších se sebe co možná powah listowých, umístny
jsau. Zdá se, jakoby u nich moc žiwotní sob odpoinula, aby
tím wtším úsilím mohla psobiti na twoení semen, na níl vvšeho

žiwobytí rostlinného.

Plodolisty hned piedetawují pošwu listowau, hned jejich
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epel, jelikož jsau bu swinuté w obzwláštní dutiny, bu to-

liko rozšíeny zstáwají, na emž se osnuje jejich dokonalost.

Ústrojností neliší se od lupenw kalichowých, a protož

takc nic od listw. Promnami ale, jež pak trpí, ^velmi od

nich se rozeznávvají, akoli již kalich njaké období toho oka-

zuje, íllaAvní jejich ustanowení jest píikryvvati a chrániti zá-

rodky, wajeka až do uzrání ili do promnní jich w semena.

INkteré k tomu cíli ztwrdnau, jiné zmknau. Když wajeka
w .semena se promní, pukají, aby semena do swého žiwlu pišla.

Každý plodolist, bu nmožitý, bu ojedinlý, bu každý dlá ob-

nwláštni dutinu , bu wice jicii spolenau obkliuje, slowe woreek. Doko-

nalost worerkw tedy záleží na dokonalosti plodolistw. Wbec rozezná-

Avaji se woreky; a) oddlené, wýk. 784, b, 860, abc. 868, 869. ab, 883,

abc; b) neoddlené, bud niaji wíce dutin, bu jedinau spolenau. wýk. 888,

ab, .*)01. n03, 903, 908. Podlé tolio pestík jest: aj mnoiilý, b) jednoduchý.

Rozeznáwá se woreek: 1} prutcý , mající plodolisty; 2) neprawý,

lichý, když plod listy jsau nahi ažcny lžkem kotauowým.
Pestík slowe 1) dokonalý, když zárodky jsau pítomny a poádné

ustrojeny; 2 nedokonalý , když pometáním záiQdkúw stávvá se jalowým,

prázdným. Dále jest: 3} úplný, máli krom zárodkúw MŠecky díly pe-

stíku pináležející; i) neúplný, když díly pestíkowé nikdá nechybující málo

jsau wywinuty, obzulášté když nedlají zawené obplodí. Pak jest: 5)
plnocelný, máli wšecky díly potebné po zákonu rozlistnatní ; 6)nedo6etný,

chybili jeden nebo vvíce tch dilvv.

Pestík jest podlé množstva worekúw: \) jednoduchý, jednou-orecný,

wýk. 861, ab, 877, 901; 2) umoiilý, mnohotcoreuý, wýk. 784, ab, 886,

ab. 868, 870, 881, 883, 885: a) dicojicorený. dwojitý , b) trnjicorený,

trojitý, c) hjncorený, tu-eilý , d) plitcorený, paleilý «ýk 870; e)

prostoicorený, wýk. 863, 866, 868, 869, 88:i, f} nedosrostloworeéný, wýk.

870, g) strostloicoreéný, wýk. 886, a, 888, ab

Pestík jest dále: \^ sedairý, wýk. 785, b, 867, 881; 2) podepený,
ipestikonošem), wýk. 873, 863, b, 884, 877.

Pestíkonoš jest: 1) pauhý Qpodpestici): a) jednoicorecný , wýk.
884, b) mnohotcorený, wýk. 887, ab, 863, a; 2) tyéinkonosný , wýk.
873; 3) korunonosný, wýk. 872; 4) noika, wýk. 871, 877, 651, b, 784,

b. Nožka liší se od pestonoše, že jest prodlauženina zpodiny pestíkowé

dolúw.

Pestík býwá neposteden obklíen rozdílnými á.stkarai.

ježto tedy mezi pestíkem a tyinkami jsau umístny. Nazývvají

se obpestii (perig^ynium^. Dle mínní dwodného nkterých jsau

pometalé tyinky t. nitky bez prašníkw , a pidáwáme , že

jsau i nkdy zaprtalé woreky.
Obpestií jest: 1) prostolupenn , wýk. 805, ce, 875, (^patrn nitky

tyinek pometalých), wýk. 868, (patrné pometalé woreky pestíkowé); 2)
srosllolupenn, wýk. 884.

Díl pestíku obsahující vv sob zárodky, slowe wajenik,
jelikož zawírá wajeka ze zárodkvv zúrodnním powstalá. Wy-
se položeno, že pestík má ješt nlku a bliznu.
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WAJECNIK.

Wajeník sestáwá z jediného anebo wíce plotlolist,

dutinu jednu nebo mnohau dlajících, z jednoho nebo wíce wo-

rekw, ze zárodenice jednoduché nebo wtwité a ze zárodivu

jednoho nebo mnohého.

Wajeník jest nádrž o dutin jednoduché nebo množíte,

jejíž stny sestáwají z plodolistw, a w níž jsau zárodenice

se swými zárodky. Stny wajeníkowé, jež dohromady jme-

nujeme wajeénicí, skládají se jak eeno hned z plodolistu je-

diného nebo mnohého, hned toliko z lžka kolauowilého , hned

z toho i plodolistw. Protož jest wajeník 1^ jednolisfý,

S) mnoholisfý, 3) plodolishietfý , wýk. 784, b, 867, 886,

668, 869, 43 kotauitý, wýk. 657, 5) polokotauUý.

Wajenice o jednom plodolistu ili woreek jednoduchý,

wypauští z aužlabíka swého zárodenici
;

podobá se tedy li-

stenu, z jehož aužlabíka kwty wynikají. Obyejn býwá
wšude zawen, protože plodolist po dél se stoiw srostá swýma
krajema rownobžn s osau pestíkowau, wýk. 867, ab, 868,
abc. Podlé toho srownáwá se wnšná strana jeho s rubem

listowým, wnitíní ale s lícem.

Na tom plodolistu ili woreku jednoduchém rozeznáwáme:

a^ hbet, asto žilau po dél bžící wyznaený, b} bicho, šeio

bichowý , powstalý krajema listu srostlýma, c^ boky, udlané
polowikama listowýma mezi šwem a žilau. Nkdy ale plodo-

list i na dél podlé hbetu je rozpoltn, takže sestáwá ze dwau
dílw a tudy ješt náleží rozeznati šew hibetotcý. Zárodenice,

toliko na šwu bichowém jest pipewnna, wýk. 861, b, 868, c.

Wajeník jednolistý jest bu 1} jednopauzdrý, wýk. 867,

ftb; 8) nedokonale dwaupauzdrý , a to bu a^ wehnutýma a

prodlauženýma krajema plodolistowýma, bu b} prodlauženau

fžilau na wnitíní stran ili líci. Pehrádka ta nikdá nedosahuje

istíné strany, a prwní sestáwá ze dwau epelek, druhá z jed-

noduché.

Zárodenice plodu takowá jest pirostlá u wnit na šew

fí nkdy jest po dél na dwé rozdlena, což na uzrálém plodu

nejlépe se widí; zárodky nese we dvvojnásobné ad. Pehrádka
nedokonalá nebo dokonalá prodlaužením krajw šwowých ud-
laná, na swém kraji wolném má zárodenici , takže tu není ni-

žádné wV-jimky od pedešlého prawidla.

Wajfeník o jednom plodolistu, zdá se, že pometáním po-

wstáwá, akoli na té jeho ojedinlosti rozdíl celých ád rost-

linných se zakládá.

Wajeník o mnohých plodolistech ili worecích (carpeila^
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jest l)u 1) mnoiftý, hu^ 2^ jednoduchý. Wajeník innožity

sestáwá ze iiuiohveh plodolistw ili worekvv , které a) bu
\ve závvltu wze.stupujíeíin, wýk. 866, bu b) we peslenu wa ose

jsau uspoádány , wýk. 868 , 869 , a d. Woreky jsau bu
a) prosté, bu b) wíce mén srostlé.

Woreky množíte prosté, jsau jako woreek jednoduchý

ili ojedinlý ustrojeny. Takowé swým bichem a tedy bicho-

vvým šwem obráceny jsau k sob.
Woreky množíte jsau : a) kruz-né, wýk. 868; b) peslenné, wýk.

883, abc^ 869; e) slrbaulené, wýk. 863, a; d) klasené , stechoicité, lum-
ialné, wýk. 866.- f) %awené, wýk. 657; g) zpodinati pipeícnné, wýk.

784, b, 868: h) hranatí tcnitni pipewnéné, wýk. 88.3, c; i) koncem pi-
peicnné, wýk. 869.

AVoreky množité nkdy jsau dole ano i nkdy pes pro-

stedek srostlé, hoejšek ale dle eeného rázu ustrojen, wýk.

870.
Woreky množité srostlé tvvarem neliší se od pedešlých,

jsau ale na biše oteweny a krajema pirostlé na zárodenici.

\Voreky tehdáž nkdy od sebe odstáwají ; wýk. 1020,
b, 1020, ab (plod} to patrn okazuje; jestli boky jejich se

dotýkají, dlají pehrádky, které wajeník na tolik dutin ili

pauzder rozdlují, kolik worekw wajeník má. Pehrádky
složeny jsauce ze dwau bokw, patrn okazují dw epelky.

Nkdy ale oba boky jsau slity, takže jich nelze rozeznati, a

wajeník wyhlíží jako jednoworený ze mnoha plodolistw

složený, wýk. 1028 , b (plod}, .lak w píkladech naduwede-

ných, wýk. 1028, 1029, pt worekw wajeník skládá, mže
jich býti také wíce nebo mén n. p. šest, tyry, ti, ano i dwa,

kdežto pehrádky též jsau dwojnásobné, složené z bokw wore-
kowých. Dwaupauzdré wajeníky mohau býti tyrpauzdré, když
bu ze žíly plodolístowé , bu ze zárodenice wyniká pro-

dlauženína až ke stíné stran se táhnaucí.

Wajeníky jednoduché ili woreky ojedinlé sestáwají

z rozdílného množstwí plodolistw, které w peslen rozposta-

weny obkliují a zastírají zárodenici. Nejmén jich dwé, jako

wýk. 1007, 1026 (plody}, kdežto 1} zárodenice z obau

strun wypauští prodlauženinu , wajeník na dw pauzdra roz-

dlující. 2} Jindá zárodenice na dwa díly rozdlena a w štr--

bin wyplnná dlá pehrádku, wýk, 902, a plodj' wýk. 1049,
1062, bc. 3} Jinda prodlužuje se žíla plodolistowá w pe--

hrádku, wýk. 1006, ab (plod}. Nkdy ze zárodenice ješt
dw prodlauženiny s pedešlými w kíž poslawené wynikají,

takže pak wajeník na twero pauzder rozdlen, což i státi se

mže tím, když ze iily plodolístowé prostední prodlauženina

k zárodenici se táhne, wýk. 1006 (plod}. Wajeníky mají

jediné pauzdro, když není nikdež pehrádky, tehdy zárodenice



128

bu 1) ní u prosted, wýk. 905; 2) bu jest pirostlá na

krajích plodolistowých , wýk. 901; 3) bu rozpolténa a mezi

kraje wsnuta (jako wýk. 903 bez pehrádky} ; 4} bu rozd-
lena na žilách plodolistowých pirostlá, wýk. 995 (plod).

Stíin srownáwá se 1 wajeník o tech, tyech, pti, šesti,

a wíce plodolistech, které wždycky dotýkají se krajema, nkdy
trochu wechlípnutýma.

Rozdíly jejich jsau podobné pedešlým. Bu jsau: 1)
jednopauzdré, kdež pak a") zárodenice je stední, wýk. 905,
h) bu rozdlena na tolikéž wtwí, co plodolistw, z nichž wždy
jedna na každém kraji pirostlá, wýk. 1028 (plod}, c) záro-

denice jako w druhém pípadku (b) , a wždycky jedna její

wtew pirostlá na prostední žílu plodolistowau, wýk. 995 (plod).

Wajeníky jednoduché mnohopauzdré liší se od jedno-

pauzdrých tím, že rozdleny jsau pehrádkami
,

ježto wycházejí

bu a) z prostední žíly plodolistw, wýk. 1006, 1030, b

(plody), bu b) ze zárodenice wýk. 1007, b, 1036, b, 1019,
b (zplody); w prwním pípadku jest zárodenice: a) jednoduchá
stední , na níž pehrádky plodolistowé se pikládají, b) rozd-
lena na wtwe, z nichž wždy jednaná wnitní kraj pehrádky
pirostlá.

Z toho wšeho patrno, že wšeliké wajeníky, sestáwající

z wíce plodolistw wlastn jsau množité ili ze mnohých vvore-
kw složeny , že ale plodolisty nedosplj' toho stupn, aby se

swinuly w oddlený a obzwláštní woreek; rozdlují se tedy

od dokonalých worekw toliko tím, že plodolist každý nedo-

týká se swýma krajema, nobrž s krajem druhého, tetího a d.,

ímž obkliowati jim jest spolenau dutinu.

Wajeénílv bu jest; 1) prošlý, t. s kalichem ncsrostlj', vvýk. 653,
657, 784, ab, 785, ab, 766, 817, 795, 794, 772, 764, 783, 784*, 868,

873,782, 88.3, 888, 8.93; 2) pirostlý, srostlý, t. s kalicliem, wýk. 655, ab,

736, 745, 801 , 802, 824,- 3) dopola pirostlý, srostlý, vvýk, 656, ab ; dále jest ;

4) kulowalý, wýk. 884; 5) tcejcowitý; 6) ellipsowitý., 7) prodlau-
Áen ellipsoteitý , wýk. 878, a,* 8) srpleštilý

,
pltickowitý ; 9) smncknulý;

10) wálcowilý , wýk. 894; 11) oblý; 12) auhlatý , trojavhlý , wýk. 876;
trojboký, sestiboký , wýk. 886, b; 13) ft-kraucený, wýk 740; 14) titcirý,

wýk. 88'i; íbjdicaukoknsný; 16) trojkokusný; \Í)pétikokusný., 18) lyr-
rohý; 19) kidlutý; 20) jednopauz-drý , wyk. 861, b, 868, c, 901, 905;
21) dtcoj-, troj- élyr- pli-, vmohopnuz-drý, wýk. 878, b, 886, b, 888, ab;

22) neúpln mnohopnuíidrý , wýk. 1023; 23) úrodný; 24) pometawý.
hluchý; 2.í) zaprtalý , kypelúý ; 26) jedno^árodeóvý ili jednowajecný

;

27) dwaut-drode.cný, dwauwajený , wýk. 878, b; 28) troj-, clyr- , nino-
hozdrodnecny, mnohowajecný, wýk. 901, 902, 903, 905.

Zárodenice
,

prodlauženina osy plodowé, neposteden
nosí zárodky. Její rozdíly již jsau wýše uwedeny, pro wtší
jasnost ale ješt je po hromad položíme. Jesti:

1) jednoduchá a. stední: n) prosta , newydáwající pehrádek, wýk.
901, 905, b) pehraitijici, prelirádku jednu, dwé, ti nebo wíce wypauštéjící.
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wyk. 903. jako 1007, b, 1026. b; 2)tttwalé: a) stredni. jako wýk. 1020,

h'h) poboní: n^ krajní, na krajícli plodolistowýcíi, wýk. 1028, p^ sténowé,

na prostedni žíle jejich, wýk. 995.

XLKA A BLIZNA.

nlka (stylus^ jest nepostedená prodlauženina plodolist.

Místo, odkud z vvajeníka wyniká, jest wbec dwoje: a}

echalky wýk. 785, 786, 817, 824, 886, 869, 884^
889, ad., nebo b) strany, wýk. 863, c, 867, a, 868, b, 870,

935, a, c) nebo zpodina, wýk. 637, b, 887, ab, 885, ab,

957, abc. Z pnvního místa wyniká u wšech wajeníkw, je-

jichž plodolisty nedlají obzwláštní woreky.
Zdá se, že množstwo niek zprawuje se podlé nmožstwa

zárodenic. Protož vvajeník o jednom woreku má nlku jedi-

nau, protož wajeník o worekách dwau, tiech, tyech, pti,

mnohých má nlky dw, tri, tyry, pt, mnoho, jelikož

každý worecek má swau wlastní zárodenici, wýk. 784, ab,

863, abc, 866, 868, ab, 870. Totéž widti i na wajenících,

jejichž plodolisty nedlají oddlené woreky, wýk. 873, kdežto

jest patero zárodenic a tolikéž niek; wýk. 1038 má tíi

blizny a tolikéž semenic.

nlky wajeník o mnohých worecích nebo wbec o mno-

hých zárodenicech zstáwají prostými, bu srostají od dola až

nahoru, anebo jenom dole, až do póla , až do dwau tetin a d.,

naež konce jejich prosty.

Cnlka rozdílná jest:

a^ podlé místa:

1) konená, wýk. 785, 786, 817, 824, a d.; 2) poboní, wýk.
868, b, 863, bc; 3) epodeni, wýk. 627, b, 885, ab, 887, ab;

b) podlé smru

:

4) pímé, wýk. 867, 868, 881, 884,- 5) sehnutá; 6) u;%estaupatcá\

7) rownd, wýk. 889; 8) xkHwená , wýk. 884, 875: a) ttadkiwená , b)

podkiwend; 9) podhnutá, wýk. 876,- 10) kolenatá\ 11) hákotoitá, wýk.

877; 12) swimiiá\ 13) aawitá ; 14) tskraitcená, wýk. 870;
c) podlé délky:

15) pedlouhá, nejdelší', 16) dlouhá, wýk. 869; 17) krátká, wýk.
867, a, 8G8; 18) pekrátká, nejkratší, wýk. 890; 19) kádná , wýk. 873,

878, ab, 888, 893;
d) podlé množstwí w jednom kwtu:

20) jediná, jedno, wýk. 650, ab, 652, 653, 886, a, 869. a, 881. a,

(nkdy množitá w jednu srostlá, wýk. 886, a, 869, a, tudy wajeník jVrf-

nonélený, srostlonélenif); 21) dtcé , ti, tyry , pt, tcice, wýk. 656,

6.'>7, 784,86,3, abc, 866, 868. 874, 872, (tudy wajeník dwoj-, troj-, ty-,
pti-, mnohonélený

,
proslonlenif).

e) podlé tvvaru:

22) nioicitá, wýk. 872; 23) sidlowitá ; 24) tcálcotcitá, wýk 884;
25) kejoititá, wýk. 889 ; 26) homoíowilá ; 27) itítoteitá, wýk. 890, (zpo-

dina její tak rozšíená slowc podnli'); 28) hranatá, n. p. trojhraná,

tyrhraná, a d.; 29) tlustá, wýk. 884; 30) sploštílá a roz-»iená; 31)

9
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Itipenowitd ; 32) flátkowitá , wýk. 896, a; 33) na dwé, cttcero , patero

^

na mnoho klaná, wýk 655, 896; 34) roísdélená , n. p. tydílná: a) roK-

follnd; 35) rozdicojowaná ; 36) cclislw, 37) dutá, fisalowilá.

f) podlé chlupatosti :

38) lysá, wýk. 863, 866—869, 884; 39) huatá; 40) ilátsnato-

huatá; 41) fausatá, wýk. 875;

g) podlé trwání

:

42) stálá: a) wxrostajicí, b) wadnauci; 43) padající;

h) podlé srostnuti

:

44) srostlá dole s korunau, wýk. 895; Ib^ srostlá po boku s praš-

níky , wýk. 899, a; 46) srostlá na konci s tyinkami, wýk. 907, 910,

906, 892, 897.

Poznamenání. Díl powstalý srostnutím iiélky s tyinkami slowe

saunélcí, na nmž se rozeznáwá: n) ástka cnlkowá, wýk. 910, a, 911,

a, b) bliina, wýk. 907, b, 910, b, 906, a, 892, a, 891, a, 911, b, na níž

následující ástky: a) skwrna bliít.nowá, wýk. 911, b, 907, b; ft) s-obánek,

wýk. 906, c; y) míšeéek, wýk. 906, b, 891, bb; c) ástka tyinkowá,
a) nitka, wýk. 911, cc; />) prahiik: a) po dli pukající, wýk. 910, d,

9Ó6, dd, 892. bb, 891, cc, b) na pi pukající, wýk. 911, dd; c) wíkem
pukající, wýk. 899*, d; y) jamka prasníkowá, wýk. 907, e, 910, e, S9í)*,

e, ) spojidlo (prašníkowé), wýk. 906, g, 892, g, 891, g.

Každá cnlka jest u wnit dutá, t. opatena ryhau tení-

ikau, piodlaužením plodolistu a jeho swlnutíni udlanau. Do té

rýhy nélkoicé (^eanalis stylinus) otwírá se dutina wajeníkowá
ostatn kolem do kola zawená. Od té rýhy hedliw rozeznati

sluší rýhu mezinélkowau, i. dlaahau teníkau dutinu mezi

nlkami \v peslen rozpostawenými a srostlými zstawenau,

která s dutinau wajeníkovvau není spojena, a wbec málo jest

dležitá. U nkterých wajeníkw o mnohých plodolistech jsau

niky od sebe welmi wzdáleny, takže rýha mezinlená jest

obšírnau prostorau a woreky jsau na konci rozdvveny.

Dutina wajeníkowá, obzwlášt tam kde poíná rýha cnl-

kowá, jest powleen*a wrstwau sklípkw p.ewn spojených pa-

bulkowitých
,

ježto po celé rýze wzhru bží, a w jisté dob
wypocuje kapaninu slizkau, a tudy slowe sklipkatina slizowá

(Jela mucosa), která i jde až na hoení otwor niky, a pKSobí

konec bochowitý nebo plochowit rozšíený. Jelikož nlka jest

prodlauženina plodolistw, má také pokožku s pichy.

Blizna (stig-ma} jest stálý díl pestíku, jelikož asto nlka
chybíwá; wajeník bez blizny není znám. Blizna ale není nic

jiného, nežli konec niky samé bochowitý nebo w plochu roz-

šíený, sklípkatinau slizowau powleený.
Blizna jest : a) konená nebo b) poboní, jelikož otwor

rýhy nlkowé jest na konci anebo na stran niky, w dru-

hém pípadku jest otwor- rýhy nlkowé štrbinowitý , a táhne

se po celé délce niky anebo toliko po jedné ástce, obyejn
hoejší, podkonené.

Blizna jest jednoduchá nebo dlená. Jednoduchá sestáwá

z koncw nlkowých spojených sklípkatinau, která, když
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schází a konce nlkowéjsau prosty, dlá bliznu dlenau. Jak ka/-dá

zárodenice má swau nlku, tak i každá ulka má swau bliznu.

Když tedy cnlky srostau, mohau blizny, zstanauce prosté,

udati, kolik nlek se spojilo vv jednu. Stáwá se též, že i mnoho

blizen dohromady sroste; nicmén w tom pípadku znamenáme,

že blizia má brázdy rozbíhající se, nebo wywýšeniny, které

ninožstwí blizen a tudy též nlek srostlých prozrazují.

Blizna jest porostla žlázami
,
pabulkami a chlupy, a wy-

luuje obzwláštní kapaninu, mokem bliznowým nazwanau.

Rozdíly blizny jsau následující:

a) dle mista:

1) konená, wýk. 886, &, 884; 2) poboní, wýk. 267, a, 899*, b,

907, b, 910, b;
b) dlé podpory (nélky) :

3) nélkatá , wýk. 886, a, 884; 4) bessctilená , sedaicá , wyk.
871, 873, 893;

c) podlé smru:
5) picnd, 879*, b, 910. b, 899, a; 6) déln; l^rowná., 8) háko-

tcitá, wýk. 866; 9) podkitcená . wýk. 869, a, 824, 881; 10) podiciniitd,

wýk. 879; 11) stcijawá; 12) akraucená, wýk. 870, ab;

d) podlé welikosti:

13) pewelikd , nejtctši, wýk. 893, 896; 14) welikd, wýk. 888,

889, 899, ab; 15) mal, wýk. 806, 871, 890; 16) nepatriid, wýk. 868,

883^ 88"; 17) adéli nélky ; 18) délsi cnlky; 19) kraLsi énélky
]

e) podlé ranožstwí

:

20)jedind, wýk. 652, 653, 863, 865—871; 21) dw , ti, a d,

ihíwAe, wýk, 650, ab, 651, b, 656, 764, b, 772, 784, 896, 872;
f) podlé rozdlení

:

22') jednoduchd , wýk. 884. 878, 888; 2S}lalocnatd: a) dwaiilalokd,

b) Irojlalokd , wýk. 886, c, e) étyrlalokd , d) pétilalokd , wýk. 817, e)

šesíilalokd\ 24) klaná, ro^-štípand : a) na dwé, tré, élwero, seslero,

mnoho klaná, wýk. 868, 881, a, 909, a;

g) podlé twaru:

25) tcldskowitd; 26) niotcitá ; 21) árkotcilá, wýk. 824, 870, 871.
a, 881, a; 28) iidlotcitá: 29) homoloicitá., 30) kejoicitá; 31) smáknutá

;

32) zaokranhlá ; 33) polomésióilá; 34) dtcojuz-ld, wýk. 795; 35) plálko-
icilá, wýk. 895; 36) deltotcilá, wýk. 911, b; 37) kulowatá; 38) poloktt-

loteatá; 39) z-pleiililá, wýk. 889, ab; 40) okrauhlá, tercotcitá, wýk. 876,
975, a, 888, a, 893; 41) pramenatá, wýk. 888, 893: &) pramenal -zejko-

tcaná , wýk. 893, b) pramenuté sestihaná , c) ty-, pti-, dwaceti-,
mnohopramenná, wýk. 893, 888; 42) pupkatá , wýk. 884, 878, a, 888, a;

43) nálewkowitá, wýk. 823, b; 44) proicrtaná ; 45) kápoicitá

;

li) podlé powrcliu a chlupatosti:

i6) hrbatá; il) pabulkatá, wýk. 889, ab; iS) ilátsnatá; A9) hladká,
wýk. 889* b. 910, b, 906, a. 892, a; 50) bneitá, wýk. 876; b\) huatá

;

a) iláz-natohuiiatá; 52) aksamitnalá., 53) pernatá, wýk. 764, a; 54)
kropákoicilá, wýk. 900; 55) kysowitá , stétcotcitá; 56) lysá, wýk. 888;
57) maz-awá; 58) obestená: a) blanau , wýk. 897, ab , b) chlupy;
59) nahá.

9-
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zárodek (gemmula) jest onen díl wajeníku, jenž piin-
ním pelu promuje se u wajeko, a to dalším zrstem w semeno.

Zárodek jest tedy nejhlavvnjší díl celého pestíku, jelikož ostatní

díly jsau toliko nápomocné.

Množstwí zárodkw we wajeníku jest rozdílné ; wbec bu
jediný, bu jich wíce. Wbec množstwo zárodkw podlé roz-

dlení zárodenice se zprawuje, nebo spíše naopak, jelikož zá-

rodky jsau dležitjší díl , takže podlé množstwa zárodkw
množstwí wtwí zárodenice se ídí. Stáwá se ale, že mnoho
zárodkw pometá, takže toliko skrowný jich díl pak zbýwá.

Zárodek wždycky se wyskytuje na poátku co wywýše-
nina bradawicowitá sklípkatiny, z níž zárodenice sestáwá. Na
té wywýšenin lze dwoje wrstwy rozeznati, jichž wnšná
skládá se ze sklípkw wíce mén deskovvitých, wýk. 912. Uále

ta wywýšenina, nabýwajíc zponenáhla twaru epowitého , oka-
zuje brzo dwoje díly, jež pak rozdílným spsobem se rozwinují

a též rozdíln k sob se mají. Dolejší totiž díl její rozeznáwá
se wzrstem w dél , a pak , že do nho ze zárodenice asto
wcházejí cewowé swazky. Ten díl asto petenký, neídko i

nepatrný nazýwá se šuúra (^funiculus}. Hoení díl té wywý-
šeninj'^ jest skoro homolowitý a znamenitý promnami na nm se

udáwajícími, jakož i tím, že do nho newcházejí ze šry
swazky cewowé; za to ale opaten asto zákrywkami blánowi-

tými, ze zpodiny wyniklými. Ten díl wždycky se nachází, a tudy

jest nejdležitjší. Jmenuje se jadérko xárodkowé (nuclus}.

Místo , kde šra pechází do jadérka , obyejn wyznaeno
napuchnutím sklípkatiny a i tím , že tu ukonují se cewowé
swazky, jestli jaké šra má. To místo, pedstawující konec

šry a zpodinu jadérka, slowe tytlíek (^chalaza).

Powrchní wrstwa zárodku, ze sklípkw deskowitých slo-

žená
,

jest u mnohých rostlin jediná %ákrywka Qntegumentum
nuclei} zárodku na jeho še a jadérku, a toto slowe proto

nahé a zákrywka bezasá. Nejmnožších rostlin ale tato zá-

krywka dlá jednoduchau nebo dwojnásobnau asu, kteréž ja-

dérko na spsob pošww wíce nebo mén powlékají, wýk. 913,
914. Tyto zákrywky wždycky wynikají od tytlíku, a pro-

dlužujíce se zponenáhla pak zastírají celé jadérko
,
pi emž

w takto udlan3'ch nasazuje se wtší nebo menší množstwo
sklípkatiny dotýkawé. Podlé toho rozeznáwá se zákrywka
jednoasá ili jednoduchá , wýk. 913, a dwojasá ili dwoj-
násobná, wýk. 914, a tu jest jedna wnšná a druhá wnifnú
Jadérka s jednoduchau zákrywkau nalézají se toliko u rostlin



wšaniorostaucích sroslloplátenvch ; zákrywku dwojiiásobuau

piosobuje hí ale ninohein wtší poet rostlin. Zákryvvky

z poátku na konci nejsau zawíeny, a tudy mže jadérko ale-

spo sw ym koncem wen unítl. Ten otwor zákrywek slowe

díra klowá (micropyle]), která jest tím wtší, ím mladší jest zá-

rodek, pak ale, když zákrywky zponenáhla se prodlužují, sts-

íiuje se. Když zákrywky jsau dwojnásobné, mají kraje dosti wzdá-

lené, takže rozeznati se mohau. Kraj wnitní zákrywky slowe

nifroúsfí (endostoma), kraj ale wnešné ^cnústi (^exostoma}.

Toto dvvoje ústí nemže se rozeznati, když jest jadérko nahé. Jestli'

zákrywka jednoduchá, slowe ústí její zákryíchowé.

Potažný smr jadérka a šry jest nkolikerý. 1) U
mnohých rostlin oba ty díly bží w jedné áe nebo maliko

od ní se odchylují, protože jadérko trošiku se naklouje. Ta-
kowé zárodky slowau stejnoobratné (^emnmlae orthotropae),

wýk. Í)t6, mají zákrywku jednoduchau nebo dwojnásobnau,

a nacházejí se n. p. u rostlin kopiwowitých , rdesnowitých,

oešákowitých, cistowilých a j. Rostliny srostloplátené jich ne-

mají. Šra tch zárodk ponejvvíce býwá pekrátká, u cisto-

witých ale jest pedlauhá. Pwodn wšecky ostatní spsoby
smru jadérkowého jsau stejnoobratné , dalším ale wzrstem
se mní.

2} Zárodky šry nejkratší u prosted i se zákrywkami
se ohybují podkowowit, takže ústí zákrywkowé a tytlíek

jsau piblíženy. Takowé zárodky nazýwají se kiwobiné
(§. campyloropae} , wýk. 919. Tyto mají obyejn dwojná-
sobnau zákrywku a nalézají se u žábníkowilých, šmelowitých,

rostlin kolenu*ostaucích, u okrowákowitých wšaniorostaucích.

Stehna takowého zárodku jsau: a) skoro stejn dlauhá, nebo

b) prosté stehno jest kratší tytlíkowého. Zákrywek ástky
dotýkajíce se býwají srostlé.

3) Zárodky, jejichž šra jest znamenit dlauhá, ohybují

se mezi jadérkem a šnrau ; tím nemní se ani zákrywky ani

jadérko, položení potažné ale jadérka a šry jest zjinaeno.

Takowé zárodky zovvau se saubhié (j^. anatropae^ wýk. 980,
921. Z toho ohnutí pochodí, že delší nebo kratší kus šry
rownobžn smuje s jadérkem a že asto se zákrywkami, nebo,

neníli jich, s jadérkem samým srostá. ástka šnrj^ s jadérkem
rownobžná slowe pantec (raphe}, a ástka její dolení prostá

wlastn ánra, akoliw oba dílowé jsau toliko šra. Zárodky
takowé nahé mají santálowité, maenowité , šttkowité, kokoti-

cowité, tolitowité, s jednau zákrywkau mají rostliny wšamo-
rostaucí srostloplátené. Zárodky saubžné pwodn jsau stejno-

obratné, jak to wýk. 928 okazuje, na nmž jeden zárodek zpo-
twoen zstal pímým a spolu šru prodlaužil.
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4} Jestli zárodky saubžné mají snru kratší jadérka,

anebo jestli dlauhá šra není po celé délce s jadérkem rowno-
bžná, a tedy jenom ástka malá pirostla, jmenují se polosau-
bžné {^^. hemianolropae), wýk. 933.

5} Poslední spsob z ohledu smru potažného jsau zárodky
(Iwojobratné (g-. amphitropae}, wýk. 934. Ten spsob zakládá
se na tom, že jedna strana wíce se wywíjí nežli druhá. Násle-
dek toho jest, že konec a zpodina swé místo promují, takže

konec jadérka wíce mén piblížen k tytlícku. Ten spsob welmi
podobá se pedešlému, takže oba asto tžko se rozeznají, jelikož

pi obau šra po boku wyniká. Zárodky dwojobratné ale

nemají pautce; též jejich tytlíek není stíný konci jadérkowému.
Jadérko krom rozdílných smrw, jichž dále rosta na-

býwá, ješt u wnit se promuje, které promny s promnami
zákrywek stejným krokem ped se jdau. Sklípek totiž sklípka-

tiny dotýkawé, jadérko skládající, hned pi prwním okázání se

zákrywek rychle se rozšiuje, takže tím ostatní sklípky jadér-

kowé se stráwí a celé jadérko wíce neb mén zmizí. Tento
sklípek nachází se w zárodku wšech jewnosnubných již ped
zúrodnním a slowe sáek klowý (membrána amnii}, w nmž
kel se wywijí. Sáek tento jest welmi rozmanitý co do twaru,
welikosti a položení na konci jadérka. Z poátku kapaninau
obsaženau neliší se od jiných sklípkw, která pak následkem
zúrodnní znamenit se promuje. Sáek klowý má ješt oko,
puchýík s kapaninau, z níž wlastn kel budaucí poátek swj
bére.

Zárodky krom tch rozdílw okazují ješt jiné :

a) co do množstwí vvc wajeníku nebo w jeho pauzdrách:

1) ojedinlé} 2) mnoiité (úwn, tri, tyry a d. mnoho),
b) co do smru

:

3) pímé; 4) rownowáiné\ 5) w^estaupawé; 6) dol slaupawé',

73 wisulé, což ovvšem smrem šry se psobí

;

c) co do položení pautce :

8) wnpautené, jestli pautec leží na druhé stran zárodku; 9) ni-

tropauteóné, ležíli pautec na stran zárodku proti zárodenici.
d) co do rozpoložení

:

10) pristojici ili slióné; 11) nadstojné , nadstojíci; 12) jedno-,
dtcau-, troj-, mnohoadé.

ÚSTROJNOST A WYwÍjENÍ SE WAJEnÍkA.

Wajeník, jak eeno, sestáwá z dílw osowých a pobo-
ních

,
které na poátku wšecky jsau prosty , wywíjejíce se ale

srostají a to welmi asn.
Plodolisty, skládajíce stny wajeníkowé, podobají se listm

wíce nežli kalich, plátky a tyinky, liší se ale od nich zname-
nit. Skládají se z wíce wrstew sklípkw dotýkawých, do
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nichž pak wynikají swazky cevvowé na spsob wjíe se roz-

kládající. Wrstvva, mezilisí pedstawující, není oddlena, akoli

pozdji wíce neb mén oddauwá. Plodolisty asn srostají, jestli

k tomu jsau ustanovveny.

Swazky cevvowé plodolistw sestáwají z jednoduchých

záwitek a .sklípkw dotykawých a rozdlují se jako w lisVech,

akoli se to obyejn stáwá welmi jednoduše. Sklípkatina délá

i tu nejhlawnjsí díl a sestáwá ze sklípkw dotykawých tenko-

stnných, ninohau kapaninau naplnných, odkud mkkost a šáw-
natost pochodí. Hub plodolistw powleen pokožkau , na níž

pichy a asto prodlauženiny chlupowité; tž w pokožce býwá
weliké množstwo zeleniny listowé, od níž pochodí její zelenost.

INa líci ili w nitiní ploše ani není pichw ani zeleniny eené , a

tu nacházejí se bu sklípky deskowité nebo weckowité místem

bwn spojené.

Na jistých místech, jmenowit tam, kde zárodenice jsau

srostlé 3 kraji plodolistowými, a tam kde dutina zárodkowá
pechází do rýhj' nlkowé, jest znamenati sklípkatinu slizowau

(str. 30), která wychází až na bliznu. Obzwláštní promna
té sklípkafiny jest tak nazwaná zátka (embolus), na strop jed-

nopauzdrého wajeníka tráwniky (^Armeria), wýk. 927—928,
918, a pak klobmiek (pileolus), we wnitním kautu pauzdro-

wém u pryšcw, wýk. 926.
Sklípkatina w celé swé rozšíenosti wyluuje za as do-

splosti zárodkw kapaninu slizkau, kterau celá tkanina obyejn
a zníunenit nabubuje se.

Díly osowé, skládající wajeník, sestáwají ze swazkw
cewowých , které jako w jiných osách jsau zpoádány, s tím

ale rozdílem, že mnohau sklípkatinau jsau oddleny a obklíeny,
kteráž wrstwau sklípkw deskowitých ztuha- spojených anebo

weckowitých bwn slauených obhrnuta. Díly osowé, záro-

rfenici skládající, rozwtwují se na jistém míst, do nhož
wnikají poiáde swazky cewowé z osy hlawní, ímž i zrst
w délku hlawní osy jest obmezen.

W zárodku, posledním rozwtwení ástek osowých we
wajeníku

,
jsau swazky cewowé we še nepostedeným

prodlaužením swazkw cewowých w zárodenici, a ukonuje se

tytlíkem.

ástky osowé listowit rozšíené jsau ustrojeny jako plo-

dolisty, rozeznáwají se ale rozdlením swazkw cewowých,
které jako w listech kiwožebrých wydáwají žebra na lewo a

prawo, a pak do šry pecházejí.
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ÚAD WAJEnÍKU.
1
I

We wajeníku krom wytwáeni zárodkw ješt dwoje

hlawní proínny se udáwají, totiž zúrodnni, zwejóeni, ili pro-

mnní zárodkw we wajeka a zesemenént ili promnní wa-^

jeek w semena.

Zúrodnní dje se pelem, který tedy nejwíce podobá sel

chámu žiwoišnému. Pel pišed na bliznu, uwázne na ní mezí

chlupy a pilípne se kapaninau Kli/.kau ze sklípkatiny slizké

vvylauenau. i^lj
We kvvtech obojakých jsau prašníky a blizny postawen^m

tak, že pel wyeházeje ze swých pytlíkw neposteden padá

na bliznu. Prašníky jejich stojí zvvýší blizny anebo wyše jich

we kwtech pímých anebo skoro pímých , anebo jsau prašníky

nižší, naež kwty jsau nií anebo odwislé. We kwtech nachý-

lených býwají tyinky a tedy i prašníky nad nlkau a bliznau.

Hoení díl jilky u mnohých rostlin jest obrostlý chlupami,

jež zadržují pel. U jiných (tolitowitých a wstawaowitých)
jsau obzwláštní austroje, aby brylky pelowé byly pipewnny
na nlku (str. 120). Jiné kwty (rautowé} mají tu wlastnost

do sebe, že jejich tyinky, jedna po druhé, pibližují se ku
nlce, takže prašníky wytrušujíce pel stojí proti bližn anebo

k ní pimknuty jsau. Ješt znamenitjší ale jsau kwty (di-
stalu , nopálowitých)

,
jejichž tyinky dráždny násilím se

wymršují ke bližn a pel wytrušují. U jiných zase celý

pestík (u tolice stromowilé) , nebo toliko nlky též dráždním
k tyinkám se zprauí (n. p. muenka^ ernucha, wrbice}.

Kwty rznopohlawé jednodomé jsau rozposteweny tak, že

pel ze samích nadstojících padati mže na blizny. U rostlin

dwaudomých ale zstaweno to wtru a obzwlášt hmyzm, kteí

odkázány jsauce na jistý rod rostlinný, penášejí na tle swém
pel na kwty samicí nkdy od samích wzdálené. U zakrutilky

(^Valisneria) , rostliny wodní, odtrhují se paupata samí pod

wodau wyniklé a wynoují se na hladinu, kdežto se rozwíjejí,

naež pak jejich pel wtrem se žene na kwty samicí, jež na

svvé pedlauhé skraucené stopce na powrch wodní se podnesau.

Z lesw jehlinatých jakož i stepí trawnatých celé oblaky pelu

wtrem se zanášejí, a kde na zemi padnau, dáwají piiwod po-

bokám o dešti sirkowém. Wypoítáno, že u naší obecné bo-

rowice poet torbiek pelowých se má k potu zárodkw
jako 300 milionw k 1. U bažanky ozimé pichází 30 milio-

nw torbiek pelowých na jeden zárodek. Znamenité , že pel

swau moc zúrodiiující dlauhý as zachovváwá, jakož o datlowé

palm známo, jejíž pel i w druhém roku za dost iní úelu.

Pelowé torbiky na bližn kapaninau, ze sklípkatiny sil-
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zowé w dob roztruHu u wétší hojnosti oddéleuau, napuchují a

pukají, naež z lozpukliii vvyvvaluje se sklípek pelowý, chám
obsahující a tudy také chamotcým nazvvany. Ten zábyw slowe

trubkatni (tublficatio) {jííy. 123). Sklípek chamowý wypro-
štny pichází do rýhy nélkovvé, po níž se posauwá až k

sáku klovvému a oku. Ta cCvsta, po níž sklípek jde, jest podlé

délky nlky delší nebo kratší. Sklípek sám znamenit w délku

se roztahuje a tudy se ztenuje, aby tsnau ryhau projíti mohl.

asto dolení konec jeho již se nachází u sáku klowého, co ho-

ení wázne ješt vv torbice. W prodlaužeuém sklípku má ob-

sah jiné \vzezení, nežli když ješt w torbice se nachází ; do-

stateným zvvtšením widti drobná zrnka, která krauží. Z toho

pochodí, že obsah ili chám sklípkw na cest k zárodkm
také u wnit se promuje a w kapaninu idí ili látku drob-

nozrnjší se zjinauje. Sklípky chamowé piišedše k sáku
klowému jsau dole chámem nadueny, a pak jej wyprázdíiují;

tím zárodky se zúrodují. Když se to stalo , t. když chám ze

sklípku swého vvyšel, sklípek ten dole cwrkaje dostáwá jako

pehrádky, takže wyhlíží, jakoby sestáwal ze ady sklípkw.
Tak chám zárodkm udluje wlastnost , že u wajeka promniti
se mohau. Jak chám pi tom psobí , není nám známo. To
ale vvíiue, že jím vv sáku klowém zane se dlati sklípkatina,

která brzo se rozdluje na osu a poboní ústroje, a protože

pak sáek se zawe, leží ta sklípkatina u wnit jeho.

Arnici nedáwno swými opyty pomocí drobnohledu dokázal

staré mínní o zúrodnní a zawrhnul nejnowjší, že totiž se-

meno z torbiek pelowých se dlá. Pozorowání swá wywedl
na kwtu plucarowém (^Cucurbita Pepo). Dokázal, že we
wajeníku toho kwtu dlá se kel z tílka již ped zúrodnním
we wajeku se nalézajícího, kteréž chám t. kapaninu zúrodiiu-

jící ili plodistwau, torbikau piwedený, pohlcuje. Wýsledky
jeho mnohokrát opakowaných pozorowání sestawuje w tyto

sady. 1) We wajeku ped rozwitím se kwtu není sáku kelo-

wého. 8) Raura táhnaucí se hrdélkem jadérkowv^m zužuje se

z hora dol, takže w druhé tetin swé délky jest mnohem užší

nežli píný prmr torbiky pelowé. 3) Neposteden pod tau

ryhau jest sáek klowý hruškowitý, který wlastn nezasluhuje
jména sáku skládaje se z množstwa sklípkw podlauhlých,
sliznatých, ídce spojených, nahoe drobných dole wtších a na-
plnných zrnéky pemlkými. 4) Torbika pelowá prodlužuje
se až do hrdélka jadérkovvého , kdežto wyléwá ástku swého
obsahu, ham nawlažuje sáek klowý, a zatahuje se do nho.
Takowým spsobem dje se zúrodnní, o) Od té chwíle zwt-
šují se sklípky sáku klowého, což ale po nkolika hodinách
anebo dnech pozorowati možná, a spolu se zmnožují, G) Jeden
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dolejší sklípek sáku klowého znamenit do šíe a déle se

zwtší, nabude twaru trubky ke stedu jádérkowému smující;
w plodu pluárowém na pldruhého palce do šíky wyrostlém
raura eená zaujímá asi íwrtinu jadérka. 7} W pluáru pr-
mru tyrpaleného raura po nkolika dnech sahá až na dno
jadérka, až k tytlíku. Sáek klowý jest nyní wíce ticet-

kráte wtší nežli ped zúrodnním, a okazuje na hoením
konci jiný sáek ješt zwící a twaru sáku ped zúrodnníii).

Ten druhý sáek ale jest celistwjší a 400 krát zwtšený, u wnit
okazuje toliko kapaninu zrnatau, kalnau. 8) Druhý sáek po-

zdji wypauští z doleního konce malau rauru a rozwijí se jako

prwní, který, poád se zwtšuje, jej co sáek obšírný u pro-

sted stažený obkliuje. 9) W tom druhém sáku (^oku} dl4^^|
se kel s ástkami swými. 4hI

Zúrodnním pak se promuje celý zárodek, hlawn ale

sáek klowý a oko. Sáek klowý jest sklípek jadérkowý,
který již ped zúrodnním w pomru wíce se zwtšuje.
Též i po tom zábywu se zwtšuje, takže nkdy ostatní sklíp-

katina w pauhau blánu se zjinaí, a on sám konen dlá jádro.

To ale není jediná promna sáku , on na tom míst,
kdežto leží oko, klesá do sebe, ili se probouje, a do té pro-
hlubiny pijímá oko. Sáek nyní má dwoje plénky , wnšnau
a wnituí, kteráž poslední se nazýwá wehnutá. Mezi obma se

zane dlati sklípkatina ode stn ku prostedku, a ta bu mizí,

když oko se zwtší , takže celý swj puchýík naplní, anebo
jest stálá, jestli oko takowé welikosti nenabude. Tato wrstwa
dlá pak na dokonalém kli tak nazwané nitroobjadí {^endo-

spermium}. "iH
Jestli sáek klowý iiezwtší se dotud, aby wšecku sklíp-^"'

katinu jadérkowau wytísnil , zbýwá jí wtší neb menší množ-
stwo, kteréž pak obkliuje dokonalý kel, a slowe wnobjadí
(^exospermium]).

Jedno anebo druhé objadí (perispermium) na dosplém
semen nazýwá se bílek (albumen), který sestáwá tedy bu
z nitroobjadí bu ze wnobjadí. W nkterých a peídkých
pípadcích ob wrstwy objadí jsau stálé. W jiných pípad-
nostech ale ani ta ani ona wrstwa není w semen, když totiž

sklípkatina, jim pwod dáwající, wystebána jest dokonalým
wyplnním dutiny sákowé klem , anebo když nepatrná jsauc
srostá s obkliujícími díly.

Dosawád mluwili jsme o promnách sáku klowého a |
oka zúrodnním. A wšak ani zákrywky zárodkowé nejsau

wyjmuty od promnní. Zákrywka^ bu jednoduchá bu dwoj-
násobná, w tom ohledu znamenit se promní, nabudauc pichw
a tudy w pravvau pokožku se zjinaíc. Wrstwy pod ní pólo-
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žene dlají pak obsemeni (perispermiuiiO, jež co do twaru, pod-

staty a spojení welmi mnoho lozdílw okazuje.

Sklípky, dlající ústa zákryvvek, tž šry prostá ástka

a piirostlá ili pautec, jakož i krajina tytlíkowá, též se zjina-

ují, wydáwajíce rozdílné pií^vsky a mimoádné píkrowky se-

men, jichž na zárodku nebylo ani památky.

Slovvem, zárodky zúrodnné promují se u wajeka, která,

dále se zdokonalujíce, zjinaují se w semena. Wajenice též

znamenit promniwši se dáwá plod, jenž tedy sestávvá z rozdíl-

ných dílw a hlavvn ze semen.

IILAWA SE STA.

PLOD.

Plod jest obsah wšech dílw z pestíka zúrodnním po-

Avstalych a nejvvyššího stupn dokonalosti nabyvvších. Tu tedy

rozumíme plod zralý, a rozeznáuáme jej od nezralého, w nmž
dílowé a hlawn semena tepruwa dospívvají. Plod tedy má ti

hlawuí doby: 1} nasazoteání, když totiž zárodky zúrodnné

sevvywíjejí; 2^ zráni, když wšecky díly. w prvvní dob wywinuté

docházejí swé náležité velikosti a ústrojnosti; 3) uzrání,

dozrání, když semena té dokonalosti nabudau, že mohau w nále-

žitých okolnostech samostatné žiwobytí ponauti.

Píina wšech tch promn jist není jiná nežli žiwot

rostlin wbec, a obzwlášt žiwot audw rodicích osobliwý. Tím

i k tmto audm wtší množstwo šáw se hrne, ježto poskytují

látku k nasazení nowých dílw a zdokonalení pítomných po-

tebnau.

Nasazením plodu promuje se bu toliko wajeník a díly

s ním neposteden spojené, bu také okwtí, a protož plod

sestáwá bu toliko z vvajeníka zjinaeného , bu z nho a

dílw okwtowých.
Wajeník zúrodnním promnný slowe vvlastn plod, a

díly od okwtí pochodící dlají obleky.

Plod zase sestáwá I} z promnné wajenice a záro-

denice, dlajících obplodí, a 2} zjinaených zárodkw ili semen.

Jelikož tyinky wytraušením pelu swj žiwot ukonil}',

jsau nyní jako zbytený díl we kvvtu , takže zwadše bu
padají, bu jsauce stálé, dalšího zdokonálowání plodu nemají

úasteustwí.
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LÁNEK PRWNÍ.

OBLEKY.

Obleky Qndusiae^ iiejsau nic jiného, nežli díly okwtowé
stálé, asto promnné, plod zwenku odívvající. Plody je ma-
jící slowau tedy oblekaté. U jiných rostlin ale okwtí (kalich,

koruna nebo jednoduché okwtí) zákrow, podkalích, pííkrywka,
a d. po zúrodnní ili odkwtení padají, ano i díwe již prchají;

protož zstawují plody neoblekaté.

Obleky pochodí : 1} bu od zákrowu, píkrywky, šešelky,

podkalichu, plevv, a tudy jsau plody zákrowafé . wýk. 933,
píkrywkaté, wýk. 947, 951,953, éeselkafé, wýk. 934, pod-
kulicháte a pleimiafiié; 3) bu od okwtí; 3) bu od lžka.
Plody prwním spsobem obleek opatené slowau wbec zákro-
wafé, druhým spsobem wlastn oblekaté, a tetím spsobem
oblžkaíéné.

Plody zákrowaté jsau: 1) dokonale »awené, wýk. 932, a, 947, a;

3) nedokonale ssmcené, wýk, 934, a, 953, aj 3) ojedinlé, wýk. 934,
953; 4) mnokité, wýk. 947, a, 932. a; 5) okornatélé; 6) oduknatélé,
wýk. 951, ab, 628, 629,

Plody oblekaté wlastn slowau také pikryté: 1) oblekau dle pod-
staty nezménénau leda zwétšenau: a) kalichem, wýk. 952, a. 963, ab,

1017, a, 957, ab, 687, b, 1088, a; b) okwtim, wýk. 955, ab, 956, ab;

2) oblekau dle podstaty zmnnau: a) sstwrdlau, wýk. 964, ef, b) ssmé-
klau, Sihobulelau, wýk, 958, abc.

Plody oblužkatélé^ obléka pochodí lžkem zwelieným, do jehož dr
ili jam jsau zapuštny woreky, protož také proboilé slowau, wýk. 874,
anebo pochod! ježlem zwelielým, wýk. 627—629.

Rozpostawení plodw srownáwá se wbec s kwtenstwím.
Toliko tenkrát se liší, když pometáním jediný nebo nemnohý
plod zbude, naež díl stopky plod nenesaucí bu spadne, bu
cwrkne, takže není patrný. Stopka ale wbec se zwtšuje a

sesiluje, aby plody mnohem tžší kwtu unésti mohla. U nkte-
rých rostlin ale to zwtšení welmi do oí bije, takže pak má
pohled owoce. Tak se má diwoplod (Semecarpus) , ledwino-
wník (Anacardium), jejichž nejhoejší dílowé stopky nabýwají
welikosti, twaru a šáwnatosti hrušky, wýk. 939, b; tak se

má i stopka wrcholiená tlusíostopky (Hovenia), ježto zdužna-
twši jest oblíbeným owocem. Podobným spsobem i lžko se

mní. Lžko našich jahod jest ástka zwelielá , zdužnatlá a
jedin jedlá, co holenky bezešáwé na jeho powrchu leží, wýk.
ab. Sem náleží plod ochny kostrbaté, wýk. 944 ; anobrž i oe-
šinec swým lžkem zwelielým, zpuhowatlým, wýk. 874.
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LÁNEK DRUHÝ.

OBPLODÍ.

Obplodí (^pericarpium) jest promnná wajenice, sestáwa-

jící z díl osowÝch a listovvých (]plodolist).

Tyto díly za rozwíjení a zdokonalowání wajeek se zwe-

liují a nabýwají zponenáhla twaru, jakowý plodu pináleží, je-

likož peasto twar plodu pochodí od obplodí, a nikoli od wa-
jeek a od semen, akoli to w mnohých píípadnostech se stáwá.

O nlce a bližn jsme již položili, že po wykonaném zú-

rodnní, jsauce díly zbytené, padají, které, tebas zstanau, málo

pispívvají ku zmnní wajeníka.
Cnélka stálá promuje se zráním plodu: 1) tc zobánek, wýk. 959,

ab. 1039, 1041; Z) ocas, wýk. 1076, ab; 3) kidlo.

Blizna stálá stítowitá wéní plod, jak to wýk. 1052, a, 1023^ a,

okaziye.

Jelikož wajeník sestáwá ze ástek osowých a listowých,

náleží promny wšech tch dílw uwažowati. Promny ástek
osowých , t. lžka a zárodenic

,
jsau mén patrné nežli listo-

wých, které stny ili obplodí skládají. Promny Avselikých

tchto dílw wztahují se 1} na welikost , 3} na jakost , 3) na

spojení dílw osowých a listowých, a 4} na pomr obplodí

k semenm.
Wajeník po zúrodnní asto náramn se zweliuje, ehož

díly listowé i osowé stejn jsau úastný. A wšak i ústrojnost

jejich se tím promuje. Obyejn díly osowé ili zárodenice

nyní ale semenice a díly, wnšné stny obplodí skládající, stej-

ným krokem alespo w délku se wywíjeji, nkdy ale semenice,

nkdy zase obplodí si pospíchají , ímž pomr jejich znamenité

se mní.
Délka a šíka obplodí pirozen musí se zprawowati podlé

délky semenic, a ta zase podlé welikosti a množstwí semen.

Obplodí bude míti wtší délku, jestli semena w dlných adách
jsau rozpostawena, bude tlustší, jsauli semena do kola ili w pe-
slen bu jednoduchý, bu mnohonásobný nadstojný rozpoádána.

Prolož lusky mají wtší délku, nežli tlaušku a šíku,
majíce semena w adu délnau rozpostawena, protož tykwe, ja-

blka a d. jsau kulowatá, majíce semena dokola rozpoádána,
Zweliení obplodí nezakládá se wždycky na welikosti a mno-
hosti semen, nobrž na tlaušce obplodí. Díly totiž jeho w me-
zilistí nabýwají znamenitého množstwa wrstew sklípkowých.
Tak se mají plody palmowé ili palmyn. Newlastní zweliení
plod pochodí tím, když šnorky ili hbítky na wajeníku sotwa
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patrné pak zráním se rozšiují w kídla blanowitá nebo listo-

witá, w hebeny a d.

Když obplodí sestéwá z lžka terowitého a plodolistw,

stáwá se, že bu oba stejným bhem se zdokonalují a zweliují,

bu že lžko mnohem wíce nežli plodolisty. Obplodí z pauhých
plodolistw složené poídku nabýwá té welikosti náramné, jako

když pochodí od lžka terowitého, ehož píkladem jsau plody

dyowitých.
Swazky cewowé, skládající díly wajeníka osowé a listo-

wé, zráním nemní se, ledaže se prodlužují. Tím wíce ale pro-

muje se sklípkatina se swazky cewowými spojená. Netoli-

ko, že se rozmnožuje, anobrž i se zjinauje. Sklípky now
udlané nabýwají obzwláštního twaru, rozpoložení a jakosti.

Hlawn tu náleží ohled míti na stny jejich a na obsah
,

pro-

tože na obau záleží powaha sklípkatiny. Stny se mní srá-

žením druhotních wrstew, a obsah wtším anebo menším množ-
stwím kapanin. Jestli wrstwy druhotní jsau hojné , takže nej-

wtší díl dutiny sklípkw naplní, udlují obplodí aslo weli-

kau twrdost; íkáme že zdewnatélo. Jestli stny zstanau
mkké a tenké , a jsauli dutiny naplnny šáwau

,
jest obplodí

mkké sái^na^e, dužnaté] kapaniny mohau ale také wyschnauti,

a pak obplodí jest wyschlé.

A wšak i pehrádky ili krže a semenice od tchto pro-

mn nejsau wyjníuty. Následují w tom hned obplodí, hned
samy pro sebe se mní, dewnatjíce anebo dužnatjíce.

Dílowé obplodí, bu pochodí od lžka terowitého, bu od

plodolistw, bu od obau, sestáwají jako listy z wrstew tí,

wnitní, prostední a wnšné, ježto tu mají jména swá, t.

wnéobplodí (exocarpium), sfedoobplodi (^mesocarpiunQ a nitro-

obplodí (endocarpium). Stedoobplodí jest mezilistí, složené ze

swazkw cewowých a sklípkatiny, ostatní dwoje toliko po-

slední mají. Promny bu we wšech jeho wrstwách jsau stejné,

alespo podobným spsobem se stáwají, bu jiné jsau we wnš-
né wrstw nežli we wnitní. Stedoobplodí jest ale onen díl,

jenž nejwíce se promuje, w nmž, jak eeno, nowé sklípky

powstáAvají , které nabywše nadwypoítaných powah, wšecky
rozdíly psobí. Wbec rozeznáwá se twero promn: ztobol-

eni, •zbobnlení, zoešení a zesliwni.
Ztobolení zakládá se w tom, když stedoobplodí nabude

wtšího neb menšího množstwí sklípkw a tím wíce neb mén
se rozšíí, kterých ale obsah kapaly docela nebo wtším dílem

zmizí, sraženiny ale u wnit se nezmnoží, aby nabyti mohlo
znamenité pewnosti a twrdosti. Stedoobplodí tak promnné
jest podlé toho welmi rozdílné, jako blánowité, mázdrowité, ko-
žowité, spuhowité, chrustawé, ano i dewnaté. Sklípky býwají

I
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na pi roztaženy, w rozdílných wrstwách co do welikosti,

waru a položení rozmanité, ímž se stávvá, že uzráním nkdy
se rozlupují. We wrstwách líci bližších bywá wíce sklípkw
tliistoblaných nežli w ostatních. Obplodí složená z lžka ter-

owitého wbec peíídko ztobolejí.

Zbobulení pochodí tím, když w stedoobplodí sklípky ne-

patrn se rozmnoží, když íenkoblané zstanau a kapaninau

hojnau se naplní. Obplodí takowé jest bu šáwnaté a mkké,
bu mén šáwnaté, za to dužnatjší a tužší.

Sklípky tlustostnné peíídko se naskytují, a to toliko

we wnšných wrstwách. Nkdy nacházejí se chuchwalce roz-

traušené ze sklípkw takowých. Jindá zase pod wnitní po-

kožkau položené sklípky jsau trochu pewnjší ostatních , a u

palem nejprostednjší wrstwy stedoobplodowé , ze sklípkw
llustostnných složené, dlají plát twraunký, kruchý, po obau

stranách powlecený dužninau šáwnatau, ze sklípkw tenkostn-

ných složenau.

Kapanina, we zbobulelém stedoobplodí se nalézající, jest

welmi rozdílná co do množstwí a powahy netoliko u rozdílných

rostlin, anobrž též w rozdílných dobách zrání, takže neto-

liko ústrojnost se promuje, nébrž i slauenstwí cheminé.

AVoda, cukr, klowatina, sliz, wolné kyseliny, tíslowina, barwiny,

a j. jsau obecné w nich prwky, které zráním na díle mizí, jako

n. p. tíslowina, dílem se dlají n. p. cukr. Pewných prwkw
nenalézáme w nich, leda hlati wypaeoím wody srostlé. Bar-

winy vvždycky se nacházejí we sklípcích. Které jsau we wrst-

wách wnšných, pochodí promnním zeleninj' listowé. Wrstwy
sklípkw wnitní nkdy jsau bezbarewné, nkdy ale barwau
rzní se od wnšných.

Zoeéení podobá se welmi ztobolení, liší se ale tim, že

wšecky sklípky stedoobplodí sesilují se sraženlnami na prwotní

stny, ímž ono nabýwá znamenité twrdosti a pewnosti.

Zeslíícni jest promna ze zbobulení a zoešení složená,

rozdílná ale tím, že netoliko stedoobplodí, nébrž i nitroobplodí

se promuje, Prwní dužninatí a šáwnatí, druhé ale tuhne a

twrdne; prwní slowe dužiiina (^maso}, druhé ale pecka. Duž-
nina okazuje též rozdíly jako obplodí zoešilé, krom že sklípky

jsau ješt pewnjší. Swazky cewovvé rozdlují se wtším dílem

w dužnin, a we wyschlém plodu nachází se jich wrslwa pecku

obkliující; ástka jich wniká do pecky.

Wšeliké ty promny obplodí, o nichž jsme nyní rnluwili,

týkají se hlawn stedoobplodí. Wuobplodí z poátku docela

se shoduje s pokožkau rubu listowého nebo stopkowau; má tedy

tu samau ústrojnost, barwu a chlupatost. Barwa vvždycky
se promuje, bu na zaátku jakákoli. Pichy mizejí. Chlu-
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patost uzráním mizí , nebo
,
jestli stálá, tím patrnji se wysky-

tuje. Tato wrstwa jest patrná na obplodí prostém t. nesrostlém

s lžkem terovvitým a kalichem; když ale s tmi díly srstá,

nemže se u nich rozeznati, ledaby uzráním se rozdlily.

Nitroobplodí srownáwá se s lícowau wrstwau listvv , a

rozmanitji se mní nežli piedcKŠlé. Nkdy pedstawuje tenkau
blánu, nkdy se slupující. Jindá ale promuje se we spsob
kaše, která prázdná místa mezi semeny a wnitní stnau obplodo-

wau napluje. U pomerancw a citronw tato kaše sestáwá
ze sklípkw ili mchýkw oddlených, kejowitych, tenkým wlá-
skovvitým koncem píipewnných , wýk. 1091. Obzwláštním
odluowáním mže podobná powstati hmota, již také kaší jme-
nují. Sklípky její, paprskowit prodlaužené, mají tenké stny a
jsau naplnny šáwau. Nkdy zase dewní tak jako stedoob-
plodí, a promuje se w pecku.

Wnohplodi jest: 1) prosté 2) srostlé (s kalichem). Toto ^má šo-
molku , t. místo prosté kalichu nkdy jeho památkami obklíené. Šomolka
jest: a) plochá, wýk. 740, 1084, a, b) naddutd, wýk. 960, ab, c)puklatá,
d) prohliibend, wýk. 1106, ac.

Na echalce míwá wnéobpiodí šrámek blianowý, který ale netoliko
plody se srostlým obplodím mají , nýbrž i s prostým. Jest to prohlubinka
nebo wywýšeninka, pozstalá po upadlé cnélce, wýk. 1084, a', 960, ab,

935, b.

Místo na plodech jednosemenných
, jímž sedí na lžku slowe pupek

plodní, který i pijímá se na mnohosemenných, když zpodina jejich, jíž

spojeny jsau se stopkau, jest prohlubena.
Pupek plodowý jednosemenných plodw jest: a) weliký a patrný,

wýk. 934, b, 953, b, b) malý, c) xpodinotcý, wýk. 964, d, 952, bc, 982,
a, d) nadfspodinotcý, wýk. 983, ab, 9915. a.

Stedoobplodi iest: í) listoicité] 2) deowité ; Z)d%iinatéj 4) sstáw-
naté', 5) tcláknaté; 6) mijejici, wýk. 938, 950, naež zbýwá wnéobplodí
a nitroobplodí a mezi nima prázdnota.

Duknina jest : a) mkká a šáwnatá, b) vyschlá, deowitá, mau-
natá, c) spiihowitá, d) korkowitá, e") wláknatá, f) mchýatá , wýk.
1726, bed.

Nitroobplodí jest: í) blánowité, máísdrowité, tenké; 2) ttcrdé, dew-
naté (]pecka); 3) pirostlé (na stedoobplodí); 4) prosté, wýk. 938, 950,
995, b, 1031, b5 .5} zkašowatélé.

Obplodí skládaje se z wíce plodolistw, dlá bu spole-
nau dutinu, bu wíce, když totiž každý plodolist psobí ob-
zvviáštní worecek.

Dutina obplodowá spolená jest bu jednoduchá bu mno-
zitá. Obplodí totiž má, obkliujíc spolenau dutinu, bujedinau
dutinu bu wíce. Na jistých místech dlá prodlauženiny wedlé
sebe nebo nad sebau rozpoložené, dutinu na mnoho dutinek roz-
dlující. Prodlauženiny slowau pehrádkami ili krvemi (dissi-

pementa}, jsauli délné, bránicemi (diaphrag-ma)
,

jsauli píné;
dutinky ale pnuzdra (loculi), a plod o jedné dutin ili pauzdru
ilowe jednopnnzdrý , o wíce wbec mnohopmtzdrý, z ohledu
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kržw »ekr£nafý, be-xkrÁný a krznafý, pehrádkafý, brániitý,

bezbrániný.
Prehrádky ili krxe mají rozdílný pwod : bu pochodí od

iiKroobplodí , bu od téhož a stedoobplodí, bu ode wšech lií

Avrstew obplodowÝch. Prehrádky ili kize prvvního a druhého

spusobu poínají z prostední áry ili ze žíly plodolistw ob-
ploílí skládajících. Prehrádky ale tetího spsobu nejsau nic

jiného, nežli Avehnuté kraje pIodoli.stw až k semenici se pro-

dlužující; protož prehrádky takowé jsau d\vojuá.sobné a toliko

nepraw jméno to mají, poiivvadž tu plodolisty dlají woreky,
jež toliko smestnáním peštírají plod jednoworeny.

Poet pauzder pwodní mže se promniti bu ne-
stejným vvzrstem po nasazení , bu za zrání. Prvvní píina
jest nejobecnjší- Wajeko totiž jedno nebo mnohé \v jednom
pauzdru rostau, co vvajeka w ostatních pauzdrách zaprtají, pro-

tož pauzdra jejich bu welmi se umenší nebo dokonce znuzí.

Krže málokiy tak se zruší, aby kyptw jejich nebylo wldti,

Prehrádky ili krže jsau

:

ydokonafé, wýk. 1027, b. 1020, b, 1042, b, 10.'32, 1039, bc, 1040,
b; 2) uedokonafé, t. j. nedokonale pcpažující , wvk. 1023, b, 102G, 1059,

b; 3) spo) lijící , wýk. 1031, b, 1007, b. 1088; 4) oddlené: a) prosté,

na obojím kraji, b) oil osv plodowé , náslnné . wýk. 1030, 1029, c) ode
clilo ni, náosiié, wýk, 1019; ó) krajní, krajochlopní, wýk. 1027. a, 1029,
a; G) gfedocUopní , proticlilopni,^ wýk. 1030, b; 7) kolmoslnjné , wvk.
1030, 1007, b. 101.5. b, 1039, b. 1049, 1002; 8) roicnoicáiné (bránice),

wýk. 1045, 1055, abe; 9) blánowilé; 10) viáz-droicHé : 11} duinalé ; 12)
dncnaté ; 13) kosténé\ 14) nepetržené; 1.5) petržené, wvk. 1007,
h: 16) stálé; 17) tniz-ejíci, wýk- 1033, b, 1041, b.

Pauzdra jsau:

1) dokonalá, wýk. 1029, 1021, 1020, b, 1042; 2) nedokonalá, wýk.
1023, b; 3) pratcá; 4) nepravá, wýk. 1031, b, 1050. b. lOtíl, b; .5)

hluchá, wýk. 1033, b; 6) kolmostojná; 7) roicnoicái.ná , wýk. 1045,
1055, abc; 8) dwakrát peslenéná. wýk. 937, b; 9) kolmostojná n rowno-
iráiná. wvk. 948, ab; 10) smáknutá: a) po stranácli, wvk. lOfa'2 , abe,

1049, b) po zádech, wýk. 10.54, a, 1046, a; 11) bichatá, wvk 1020;
21) nafuuklá., 1.3) naditá, wýk. 1042, bc^ 14) pražádná, nenaditá.

Plody podlé nniožstwí pauzder a jejich smru jsau

:

[^ jednopauz^ré, wýk. 985. 986, 995, 1014, 1024, b. 1025, 1028;
2) dtcaupaiii-dré . wýk. lÓOtí, 1007, 1015, 1026, 1020, 1039, 1038; 3)
IroJpaHsdré , wýk. Í(r^9, 1030. 1076; 4) ty-, pti-, innohopaiiz-dré,

wýk. 1021, 1042, b, 1052, b; 5) dokonale dicau-, troj-, mnohopaii-zdré,
píklady naduwedené; 6) nedokonale dicau-, troj-, ninoliopau<idi é , wýk.
1023, b; 7) kolmopauzdré, kolmo dican-, troj-, vinohopauzdré

,
píklady

naduwedené; 8) rownowáinopuuz-dré ili pinopauz-dré , rownowážn ili

pín dwau-, troj-, mnoliopauzdré, wýk. 1045.

K pauzdrm poítají také pecku (putanien), ztvvrdnuíím a

zdiewnnním nitroobplodí powstalau. Ta jest:

A) Jednoduchá, a zase: í)Jednopauzdrá, wýk. 1075, b, e; 2)dicau-
paiit-drá, wýk. 1077. bc; 3) trojpaiizdrá, wýk. li)78, b; 4) ti/rpan-z-drá,
wýk. 1079, ab; 5) plipauzdrá , wýk. 108.5, bcj 6) Áestipau-z-drá; 7)
dcgilipauz-drá.

10
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B) mnoiiíd, (Icoslky^', 8) dwau-, troj-, ty-, pti-, mnokoko-

slecnd, wýk. 1083, 1106, b;

Kostky (pyren) samy: í) jednopattfsdré , wýk. 1106, b; 2) dwau-
fatiadré, wýk. 1083, bd; 3) ótyrpaufsdré.

Dále jest pecka: 1) chlopnatá , n. p. dicatichlopnd , wýk. 1075, b,

1089, ab^ 2) pichlopnatd\ 3) be^chlopnd; 4) sewnald.

Semena musejí z plodu wyproštna býti, aby pišla do

zem, do swého žiwlu. To rozséwání , tak slowe ten zábyvv,

stáwá se dwojím spsobem. Plody, jejichž obplodí zbobulí,

zoeší nebo zei^liwí, padají s rostliny matky, jejich mkké
díly alespo dílem hnijí, aby semeno mohlo wen. Plody zto-

bolené ale se otwírají, když dílowé, t. plodolisty w obplodí spo-

jené se oddlují, anebo w jistých smrech ústrojností ustano-

wených pukají. Ten zábyw, otwirání ili pukáni (^dehiscen-

tia^ plodw nazwaný, mže jenom na plodech dozralých se po-

zorowati a pochodí toliko mechaniným inným a oddlením se

ástic prwotních žiwota zbawených. Wtším dílem pochodí tím,

že sklípkatina wyschnutím cwrká , takže pak puknauli musí.

Jsau ale nicmén plody, jež za zelena se otwírají
,
jako nety-

kalky, balsaminy, eichy (Cardamine}, a j., což náleží pipiso-

wati obzwlášní drážditelnosti dílw nedocela mrlwých.

Pukáni plodw jest rozmanité : a} oddlení se krajw plo-

dolistowých ; b) rozštípnutí se plodolistw na dwé; c} nepra-

widelné roztržení se plodolistw; d} rozsypaní se vvorekw, e}

oddlení se dílu plodolistowého od lžkowého. Prwní troje sp-
soby wlastn slowau otwirání se. Tjio spsoby bu pro sebe

bu spojeny psobí welikau rozmanitost pukáni se plodw.
Pukáni ili otwirání se plodw podlé smru jest dwoje

:

1) kolmojdaiící ili délné; 2') rowiiowážné ili píné. K tm
mže ješt se pidati neprawhlelné ili 'trháni se nebo skwékáni se.

Díly obplodowé pukáním dlným ili kolmojdaucím po-

wstáwající slowau chlopn (^valvulae^, rownowážným ale lánky.
Místa, kde chlopn nebo lánky dohromady kraji se dotýkají,

slowau šicy (^suturae}.

Plodjr otwírající se chlopnmi slowau chlopnaté. Které

tak nepukají, slowau bezchíopné , akoli jinak se otwírati mo-
hau n. p. drau jednau nebo mnohau.

Pukáni píné jest jiné u obplodí brániitého, jiné u ob-

plodí kolmo pauzdratého nebo jednopauzdrého. U prwního roz-

dluje se obplodí na jistý poet lánkw, z nichž každý kolem
zawený semeno obsahuje, wýk. 105G, abc. U druhého ale

toliko hoejší díl obplodí na spsob wíka odskoí a zstawí
semena a semenici w dolejším dílu; takowé obplodí slowe také

obiznuté, wýk. 985, 986, 1017, 1018, 1025.
Woreky, plody složené skládajíce, uzráním oddlují se

wíce mén od sebe, jestli hned na poátku nejsau oddleny.
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Woreky wbec mají dwojí lilawní tvvar : bu jsau mcchýiiky

hxjiiX kokausky {f-U\ 153, 1543- OLa pak chlopnmi pukají, akoli

jsau i nepukavvc ili bezchlopné.

Plody nebo jejich woreky otwírají se I) kolmo chlopnmi, lij pín
chlopnmi, III) drami, a IV) rozsypiiji se na hlnky. V) nejirawideln.

I) Otwírají se plody chlopnmi kolmojdaucími:

A) dokonale, i. když chlopn od sebe lípln se oddlují:

1) od hora dolw, wvk. 1030, 1054, b; 2) od dala nahoru, wýk,
1037, 1062, b, 3) po šwu bisném wýk. 954, b, 1067, b, 1068, 1070, 1069,

b, cy 4) po šwu bišním a zadním; 5) jednochlopné, wýk. 1067, 1068,

1074, a; 6) diranchlopne , wýk. 1006, 1026, a, b, 1037, 1038, 1049, b,

1054, b, 1062, b; 7) trnjchlopn, wýk. 1030, a, 1029, a; 8} ctyrchlopn\

9) fétichlopn, wýk. 1021, a, 1022, b

Poz-namenáni. Podlé potu chlopní jsau plody jedno- , dtcatt-,

troj-, ty-, fétichlopn.
Dále plody otwírají se: 10) z.pruin, wýk, 1022, 1035, 1034; 11)

chlopnmi rozpoltnými, wýk. 1034, b, c.

B) nedokotuíle: 1) polochlopné , wýk. 1014: plod podlé toho jest

polochlopnitý , n. p. polotyrchlopný nebo dopola tyrchlopný , potnpéti-

chlopný ili dopola pétichlopný , wýk 1014,* polo.ieslichlopný ili dopola
ieslichlopný ; 2) ziibami ili z-ubaté: a) na konci, b) na spodiné

,
podlé

množstwí zub; a^ ctyrmi, /í) pti, 7) šesti, d) dsiti; 3) štrbinami: a)

tvné , b) u tciiit, wýk. 1067, 1068, c) poboné, d) konen, wýk- 1031,

a, 1028, a, d) rozdílným množstwím štrbin.

Pukáni se plodw chlopnmi kolmými jest ješt:
I) kri-osené

,
pehrádkosené , jdeli skrze krže ili prehrádky,

jakto u plod složených ze mnoho worekuw dohromady slepených anebo
stsnaných, wýk. 1027, a, 1029, a; 2) pauzdrosené iii chlopnosené,
pukajíli chlopn prostední arau, a jdeli tedy rozpuk jako skrze pro-

stedek pauzder , wýk. 1006, 1030; 3} kriotriné
,
pehrádkotríné , když

chlopn od pehrádck se oddlují, wýk. 1019.

II) Oltriráni se plodiv na pi, ili pinau chlopni (plody obí-s-

nuté, obptikajici, wikaté: a) u prosted, wýk. 1018, b) pod prostedkem,
wýk. 1025, c) nad prostedkem, wýk. 1017.

III) Otwírání se plodw drami:
13 na konci, konení, wýk. 1015, a, 1007, a; 2) pod koncem, pod-

koneni, wýk. 1020, a, 1023, a; 3) po boku, poboni\ 4) s-podeni, wýk.
1(»32; 5) jednán drau , wýk. 1015, a; 6) dwéma , tema, mnohými
drami, wýk. 1020, a, 1023, a, 1032.

IV) Rozsýpání se jiloduw na lánky, rozlenni se (plody rozle-
tnjici se, lenaté, strukowilé, strukyj , wýk. 1055, abc; a) prawideln,
b) nepraicidelné.

V) Oliciráni se plodw neprawidelné , ili trltáni »e widíme na
plodech bezchlopných, a to mže se státi bu rychlým zrstem semen ped
uzráním, n. p. u Iwí nohy, bu po uzrání, n. p. u wlaskélio oechu.

Obplodí obsahuje semena, a mže we swém pauzdru je-

dnoduchém anebo množiíém jedno nebo wíce semen zawírati, kte-

rými ostatní mezera wíce mén dokonale jest wyplnna. W ob-

plodích jednopauzdrý^ch jednosemenných
,
jakož i w takowých

worecích, mže semeno, wyplniwši dutinu jejich dokonale,

s nitroobplodím a tudy s celým obplodím srsti, takže dlají

jako jedno tlo. Takowá semena se mají, a kiw, za hold,

wýk. 976, 968, 978, 981, 988, ad. Množstwí semen srow-

10-
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náwá se s potem zárodkw a wajeek , asto ale býwá semen

mén pometáním, anobrž zbýwáwá jediné, nkdy i žádné, naež,

plod anebo pauzdro jsau hluché.

Obplodí jakož ieho woreky a pauzdra jsau podlé množstv.í semen:

1) jednosente$iná, wýk. 1075, c, 1089; 2) icicesemennd , a io dtcnu-, troj-,

ty-, féti-. mnohosemenná.

SEMENICE. /

Semenice (spermatrophum, placenta) není nic jiného, nežli

zralá zárodenice, protož nese wajeka, semena, co tato podpo-

rowala zárodky. Semenice jest, jak známo, neprostiedená pro-

dlauženina osy rostlinné.

Její ústrojnost a rozlinost wyložili jsme jednajíce o jejím

prwním stawu co zárodenici. Nyní zbývvá jednati o její roz-

dílech, jež poskytuje we zralém stawu.

O semenici ješt to sluší položiti, že dlá nkdy p-ehrádky

wyjiauštjíc ze sebe prodlauženiny ke chlopním ili k obplodí

smující. Takowé prehrádky ili krže slujte semeniné , wýk.
1019, pro rozdíl od chlopowých, ze chlopní poátek beraucích,

wýk. 1030, b. Prehrádky semeniné mají tentýž užitek roz-

dlujíce dutinu plodowau w pauzdra, a kraji wolnými dotý-

kají se bu krajw, bu prostedních ar chlopowých. Otwí-

rání ili pukáni takowých ])lodíiw jest kržotržné (^str. 147}.
Jest ale:

a) podle rozdlení:
t) Jednoduchá wýk, 1024, 1018; 2) wétwatd, wýk. 1025, lOU,

1039, b, 10G2, bc;, 1049, b;

b) podlé místa:

3) prostá, wýk. 1024, 102«, 1018, 102T, b; 4) pirostlá; a) seda-
teá: a) stedili, wýk. 1007, b, 1017, b, 1018, /..') nástnná: a) stcdo-
chlopni, wyk. í)95, a, h') krajochlopni, wýk. 1034, b, 104«, b, 1039, b,

1037, 1014, 10(í7, c) pehrádeéni, kriowá, wýk. 1052, b, 1023, b; b)

pomocí epelky ili epelkou wsunutau, wýk. 1020, b, 1088, b;
c) podlé místa, na nmž semena:

5) dole semenonosnd , wýk. 102G; 6) na konci semenonosná , wýk.
1049; 7) tcšude semenonosná, wýk. 1018, 1023, b, 1074, 1054, b.

d^ podlé podstaty-

:

8) duinatá; 9) spuhowitá; 10) korkowitá; 11) kokowitá',

e) podlé twarii

:

12) niowitá, wýk. 1025, 1037; 13) šidlowitá; 14) wálcowitá^ 15)
hranatá, wýk. 1021, b; 16) kidlatá, wyk. 1043, b; 17) teejcowitá; 18)
kulowatá, íí-aknlatlá, wýk. 1024, 1018; 19) polowejcowitá', 20) ledtci-

nowitá; 21) iebrowitá, wýk. 1028, b; 22) pehrádkowitá, wýk. 1092, b;

23) listowitá, wvk. 995, b.
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ROZiMANITOST PLODUW.

Protože dílowé plod skládající dle jakosti a kolikosti jsau

rozliní, pouvvadž zráním rozmanit se promují, nemohau
plody wšecli rostlin jevvnosnubných stejné býti.

Wbec rozeznáwáme plody 1) jednoduché a 2) slQ&ené.

J*lody jednoduché mají pvvod z %vajecníka ili pestíka jedno-

duchého ; složené sestáwají z wíce jednoduchých.

Plody jednoduché rozeznávvají se dle promn mezilistí ili

síedoobplodí (str. 142). Pohodln se rozdlují na nepukající

a pukající ili otwírající se. Prwní jsau bu vvyschlé budužnaté.
1} Plody nepukající wyschlé jsau takowé, jejichž síedo-

obplodí zoešelo, t. zráním wyschlo, ztwrdlo, a uzrálé neotvvírá

se. Sem náleží: obilka, holénka, twrdka, nažka a nožniéka.

A} Obilka (^sitium}. Plod oechowitý, nepukající, s okw-
tím nesrostlý ani jím newnený, nlkau neukonený, s obplodím

z jednoho plodolistu složeným, tenkým , vvyschlým , ztuha píi-

rostlým a na jedné stran délnau brázdau opatený. Nalézá se

u traw, ježto jím ode wšech jiných rostlin se rozeznáwají.
Jest ale; 1) drkowitd, wýk. 972,- 2) podlanh/d, wýk. 98-t ; 3)

%akulatélá, wýk. 974; 4) nahd , wýk. 972, abcd, 974, ab; 5J|
okornatld,

t. s pluchau srostlá, wýk. 984, abcde.

B^ Holénka ([caryopsis^. Plod oechowitý , nepukawý,
s okwtím nesrostlý, ani jím newnený, nlkau ukonený, ob-
plodím z jednoho plodolistu složeným, prostým ztuha obklíený.

Rozdíly její jsau následující:

1) ojedinld, wvk, 955, b, 956, b; 2) mnoiitd, wýk. 946, ab, 929,
9:í3. 957, c. 963, b, 970, 971, a, b, c, 1016, a, b,- 3) sedaicd, wýk. 790,
ab. 1016, a; 4) «o«ici7a; 5) nlkau stdlau ukonená: ?i)hi'olnatá, wýk.
970, abc, b) zobanatd , c) ocasatá, wýk, 946, ab , 1016, ab, d) komolá,
wýk. 971, bc, 933, ab, e) be^^obaná, f) besocasd; 6) oblekatá, wýk.
757, 958, 964, a) oblekau lupenowitau , wýk. 955, 956, b) zttcrdlaii,

wýk. 963, 964, tedy obkornalélá, c) z-duinatlau , wýk. 931, ab, 957,

958 (tedy obduinatélá)\ 7) nahá, wýk. 959, ab; 8) ellipsoicitd ; 9) wej-
cowitá; 10) kulowatá; 11) óokoicitd} 12) hranatá, wýk. 956, b; 13)
obtáj 14) rohatá, a d.

jMnožité liolénky jsau: 1) šUkatiné, wýk. 929; 2) peslenéné,
wýk. 954, b, 981, a; 3) nahlauené, wýk. 970, a.

Lžko množitých: a) atccliené fsakulatélé a fsduhnatélé Qalioda),

wýk. 933, ab, b) * kalichem srostlé, baiikoicilé tt-duknallé (mrlielec), wýk.
957, ab, c) slatipkoicité , slaupek , okolo nhož liolénky peslenné, wýk.
971, d) nifowité, na nmž liolénky na záwit pripewnné, wýk. 929, e.

C) Twrdka (^sterium). Plod oechowitý, nepukající, opa-

tený obplodím z tuha piléhajícím, ze dwau plodolistw slože-

ným
,
jež krajema a prostední žilau pirostlé jsau na osu plo-

dowau krátkau (podnlí). nlkau není ukonena, protože ona

wyniká neposteden z osy plodowé (podnlí.) Nachází se

u piplovvitých a ožaukowitých.
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Kiom tvvaru rozdílného jest je,šle

:

1) popelná, vvýk. 9414^ 2) pohjrná, vrýk. 952, a; 3) podicojnú,

(wlastii po dwaa srostlá), wýk. 975, ab. T,vto množité jsau 4) odd-
lené, wýk. 944; 5) srostlé fs podiilíni), wýk. 885^ abj 6) suché} 7)
nahé, wýk. 975, alj; 8) mchaté; 9) z-bobuMé, wýk. 944.

\y) Nažkii (achaena}. Plod oí-echowitý, nepukající, jed-

nosemenný, nkdy dwojsemenný a pak uzráw se rozpolcující

(^dwojnažka) , s rubkau kalichu srostlý a krajem jeho stálým

asto vvnený, nélkau ukonený. Nejlépe se rozdluje na nažku

jednoduchau a podwojiiau.

N^azfca jednoduchá, jak jme'no okazuje, jest plod jedno-

duchý, jediné semeno obsahující, nkdy má dvv, a wšak nikdá

se nerozpolcuje. Spoluložné wšecky , odolen , chrastawcowité,

dubowité a j. jí se rozeznáwají. Rozdíly její jsau tyto:

í^ jednosemenná , wýk. 980, h, 98\ , h , 982, 984, 994, 995; Z)
dwausemenná, wýk. 986, abc, 979, abc; 3} nahá, wýk. 986, b, 979; 4)

Sfdkrowatá, wýk. 953, ab, 934, ab, 947, b, 978, ab, 994; .5) z-ákrotccilá,

osobliwým zákrowcem rznotwarýin odnii, wýk. 980, a, 981, a; 6) okoi-
nnlélá, wýk. 934, ab, 947, b; 7} obdewnatéld, wýk. 953, ab; 8) osamo-
íéld, wýk. 934, 953; .9) strbaulená; 10) auhorntld, wýk, 994; 11) «o-
banatd , wýk. 1004, ab, 980, b; 12) bcz-^oband j 13) obraubená krajem
kalicliowýin, wýk. 978, &, 979, ab, 980, ab, 901, 1001, 1004, 982, 993,

994; 14) hold.

Poz-natnendni 1. Obruba, kraj kalichowý prostý éili chmér, chmýr
(pappus) jest: 1) sedawý , wýk. 982, 983; 2) •sobanem podepený , wýk.
1004, 994; 3) mdz-drotcitý , wýk. 981; 4) plewowitý, wýk. 990; 5) osi-

nalý, wýk. 993; 6) iltinatý, wýk. 982; 7) chlupatý; 8) tvldskalý; 9)
jednoduchý, jednoadý , wýk. 980, ab, 1004; 10) dwojj-adý, wýk. 1001;

11) trojadý; 12) vmohoadý , wýk. 982, a, 983, a; 13) stejný, wýk
991, 1004; 14) nestejný, wýk. 982, 983, 1001, 993; 15) stejnotwarý

;

16^ jinohcarý , wýk. 994, (kdežto nažky wnéšnc rady mají jiný chmér
nežli wnitnií); 17) stálý: 18) pttdaicý, 1001, b; 19) prchawý.

Poznamenáni 2. Chlupy, wlásky a šttiny, z nichž chmér scstííwíl,

a jež wbec paprsky slowau , jsan: 1) .verpitcéj 2) pérowité ; nýfc, 991,

a, 1004, 1001, b; 3) wétwalé , wýk. 1001, b; 4) kropáókowité, a tudy

jest chmér sánj: 1) péralý; 2) wéticalý; 3) kropáckatý.

Nažka podwojnd dwojnažka (^diachaena) pináleží ro.sí-

linám okolíkatým. Uzráním nažky se oddlují á wisí hoením
koncem na ose plodowé niowité rozpoltné, vvýk. 943, b.

Na každé nažce rozeznáwá se :

1) bicho, plochy, jimiž obé nažky k sobe patí, wýk. 996, A, aaa,

B, ce,

2) &áda (dorsum), strana wnšná, wýk. 996, B, cebdabcc;

3) kraje, wýk. 996, B, ecx;

4) pws (commissura), ástka bicha, jíž ob nažky jsau spojeny,

wýk. 996, 9.07, 1003;

5) pautec, šew (raphe), ára paz obmezující, a jest: a) sledni,
jestli paz jest auzký, wýk. 996, A, 1000, b) pistedni, jestli paz jest

širší, wýk. 997, c) krajní, wýk. 999, A, 1008, b;

tí) šnorky (ju^a), wýk. 996, B, bab, 997, aa; ty jsau:

a) hlawni, vvýk. 996, 997, a, 1000, 1002, c, b, ab, c; a ty zase :

t») zádotcé, ti prostední, wýk, 99ti, B, bab, 1000, bab; a rozdé-

I
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lu|i se na aj hibetowý , nejprostrednéjší , wýk. 996, B, a, ÍOOO, a, 999,

B, a, 1002, a, b) prostedni, wedlé hbetowého bžící, wyiv. 996, B, bb,

1000, bb, 999, B, bb, 1003, bbj

/?) boní, poboní, ncjwnéšnjší dwa šiiorky hlawní , wýl>. 996, B,

cc, 1000, cc, 999, B, cc, 1002, cc; ty zase jsau; a) okrajkujici , dlají

kraj samý, wýk. 1008, ab, b) adkrajní, wedlé kraje umístné, wýk. 999,

B, cc^ cj pa-z-mcé, na pazu ležící, wýk, 1002, cc, 1009, cc, 1010, cc;

b) snorky ttedlejši, leží mezí šnoiky hlawními, tedy jsau tyry,
wýk. 1002, dd, ee, 1009, dd, ce;

c) tcnitni, mezí šnorkem hrbetowým a prostedním, wýk. 1009,
dd, 1010, dd. 1002, dd;

f?) tcnéšné, mezi šnorkem prostedním a poboním, wýk. 1009, ce,

1010, ee, 1002, ce;

Snorkv jsau ješt: a) nioicité , wýk, 999, AB; b) tcywýšen,
kýloicité, wýk. 998; c) kídlaté, wýk. 1000, 1002, 1012; d) kolcalé, a to

jednoadé, wýk. 1010, dtcoj-, trojadé, wýk. 1005; e) slejnosnorené; f)

jinošnorené, wýk. 1009, 1010. *

7) Brázdy (valleculae)
,
prohlubiny tyry mezí šnorkami, wýk. 996,

B, dd, ee, 1000. dd, ee; ty jsau: a) dw tcnitni, mezi šnorkem hrbetowým
a prosti^edním, wýk, 996, B, dd, 1000, dd, b) dicé wniné, mezi šnorkem
prostedním a poboním, wýk, 996, B, ee, 1000, ee; dále jsau:

c) ploché, wýk, 1008, b, d) ildbkoicité, wýk. 998, a, e) ponadduíé,
wýk. 1000, Q šnorkami icedlejšimi opatené, wýk. 1009, dd, ee, 1010,
dd, ee, 1002, dd, ee, 1005, dd, ee.

83 Praniky (vittaej, tsné rýhy, silicí naplnné, obyejné nahnédlé,

po dél we brázdách a pi^easto i na plochách pazowých, wýk. 996, B, dd,

ee, 00, 1000, dd, ee, 00; w každé brázd jest jedna, dw nebo ti; na
pazu býnují obyejn dw, nkdy dokonce nejsau, wýk, 997, 1002, ab.

Praužky wždycky leží pod šnorkami wedlejšími, wýk. 996, dd, ee, 1010,
dd, ee;

Nažky podwojné co do spojení semena s obplodím jsau: a) celisltcé,

/u/íne, jestli obplodí se semenem ztuha srostlé, wýk. 996— 1000, 1008—1011,
b) prosíosemenné, jestli obplodi jest odduto, wýk, 998, a, c) lákowité,
jestli obplodí na dw wrstwy rozdleno, jichž wnitní srostla se semenem,
wnšná ale dlá asy bachaté, wýk. 1013, ab.

Nažky z ohledu jádra:

a) ploskojddré
, jestli jádro dokonce wyplííuje obplodí , wýk, 996,

999, 1000, 1008, b) kiwojádré , jestli jádro po krajích wewinuto, wýk,
997, 1002, 1005, c) dutojddré, jestli jádro do kruhu jest swinuto,

E) Nožnika (saniara^
, jest plod jeduo- nebo chudose-

meuny, orechowitý, nepukající, s okwtíia nesrostlý, s obplodím
na .semeno nepirostlým (tedy jako twrdka) , opatený ale pro-

lažkem kídlowitým.

Její rozdíly co do složení

:

I) ojedinlá, wýk. 976, ab , 969, b, 967, b, 987; 2) podwojnd,
wýk. 977, 989; 3} potrojnd, wýk, 988,- tato množitá: a) nerozdlujici se,

1>) roz-dlujicí se, wýk, 977; 3) nu konci kidlatd, koncokidld , wýk,
969, b, 987, a; 4) bomkidld, wýk, 977, 989, 988; 5) obkidlend, wýk,
976, a, 967, b; Q) Jednokídlá , wyk, 987, a, 989; 7} dwaukidlá, wýk.
977; 8) trojkídlá (dohromady dewitikídlá), wýk. 988, b; 9) twero-
kidld.

II) Plody neolicirajíci se, dnžnafé, jsau takowé, jejichž

stíedoobplodí zhobulelo nebo zeslíwélo, t. j. zdužnatélo a ze-
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íšáwnatélo. Nikdá nepukají. K tm náleží bobule, dyne , nial-

wice Cílí jabko, peckovvlce, oech.

A} Bobule (^bacca). Plod dužuatý a šávvnaty, jehož ob-

plodí sestáwá z plodolupenu jednoho nebo množKého. Protop

jest i prost t. j. s kalichem nesroslly. Bobule z jeduoh|í

kvvtu nino/.ité jmenují se zrna, n. p. maliny, ostružiny.

Jest ale bobule :

1) šCtitcnalá; Z)lej)n(ttd; ^) duinald ; 4) wyschlá; b) kaiatá, wyk|
1081, b, 1091, Ijc; G) práadná ; 7) okornalélii, wýk. 1091, b; 8) niékko

ostnalá', 9) štipinalá ; 10) šewii/ttá ; 11) fsawená , ncotwirnjici se; 12l

oluHrnjici se, wýk. IO9O7 a; 13) skicékajici se, trhajici se; 14) jedno%

fau^-drá, wyk. 1081; 15) tcicepanvdrá: a) -paiivder blánilých: a) dwaii-^

fuwidrd , wýk. 1088, b, /?) trojpaut-drá , wýk. 107G, b, y) hjrpauz-drá,
f)) ptipamdrá, wyk. 108.5, ) desilipau»drá , t) mnohopauz-drá , wýk.
1091, b; b) pau^der dcicnalých: n^ Jednokoslecnd , ft) dtcaukostend,

j/) lyrkostend , wyk. 1083, "ab, ()) pti-, sealikostend; ifale jest bobule:

^6) jednosemenná, wýk. 1090, bc; 17) dwitn-, trojsemennd , wýk. 1076,

b; 18) mnohoseiueimd , wýk. 1088, b, 1091,- 19) diwsemennd ; 20) slan-

posemetmd, wýk, 1081, b, 1088, b; 21) knulosem^nn, 22) ojedinétd,

wýk. 1088, 107C, 1081, 1090, 1001; 2,3) mnoíilá; 24) trojkoktisnd.

B) fíyné (peponida) podobá se mahvici a liší se hlawn
obzwlášlní ústrojnosí semenice. Semenice fotiž stnné vvy-

dáwají ze sebe prodlauženiny t. pehrádky ili krže, které pi-
šedše k ose plodowé ohybují se, aby pišly ku stnám pauzdro-

wým, kdežto opt se ohnauce nesau semena, wýk. 1095. Jiné

plody dyowité, týmž práwem to jméno zasluhující, nemají tak

složených semenic, jelikož ony jednoduché po stn obpíodowc

bží; pak jest plod s lžkem a kalichem srostlý, ímž podobá

se mahvici, Avýk. 1087, abc.

Rozdíly její jsau následující:

í^ ktiloiratd ; 2') ellipsowitd ; li) óihowitd; 4) tcelenowitd; 5) rcdl-

cotcilá, wýk. 1095; 0) kejotcild] 7) liladkd; 8) viékkostimtd; 9) bruda-
icicnatd ; 10) sinalo-bradaicicnald \ 11) puk/atd; 12) .šdtcnalá ; 13)
duinald; 14) suchd, spithowitd; 15) kamtd; 16) okornatld: a) okoina-
ttd, b) odewnatélá; 17) skicékajici se, trhajici se: a) na Jéi , b) dole,

(a odtrhující se od stopky, naež semena z té díry násiln wjstikují).

C) Malwice ili jablko jest plod dužnatý srostlý s kali-

chem a lžkem terowitým, na echalce opatený šomolkau ob-

klíenau prostými díly kalichowými anebo jejich zbykajni. Ro-
zeznáwá se od bobule tím , že obplodí srostlo s lžkem tero-
witým a kalichem, od dyne ale semenicemi nestnnými. Ten
plod poskytuje roje znamenité rozdíly : 1) malwice (wlas(n),
jejíž nitroobplodí, pauzdra neposteden obkliující, toliko jest

tenice blánowité, wýk. 1084, ab; 2) jablko, nitroobplodí, od-

dlená pauzdra dlající, jest podstaty mázdrowité, wýk. 1096,
b; 3) myspiile, myšpulhi (pyrenarium), nitroobplodí jest pod-

staty kostné a dlá pauzdra oddlená nebo srostlá, kostkami
0)yren) nazwaná, wýk. 1106, abc.
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Malwice jsau hlawn iiáíílcihijící:

1) kiiloirttté. wvk. 1092: 2) tnkiilalélé; 3) ihotcité., i) hruško-

vité: 5) podltihotcaté: tí) eUipsotcité ; 7} šdtcnaté; 8) duinitté ; !)) fr«-

*oe; 10) wyschléf II) okornulté. wýk. 1092; 12} osliipkatélé: 13) ;>ro-

gtopaiiidr, wvk. 1084, 1006^ 110(5; U) srosllopntttsdré, wýk. 1077, abc;

15) dicaiiptíitdr) Ití) pétipauzdré, wýk. 1084, b, 1096, b, 1106, b; 17)

vmohopauz-dré, Avýk. 1092; 18) kidlaté, wýk. 1079, a, b.

I*auzdra jsau: 1) jednosemenná , wýk. 1106, cj 2) dtcatisemenná

;

3) mnohosemenud, wýk. 1084, 1096,-

homolka (area) též poskytuje tomu plodu rozlinost.

D} Peckoiclce (diupa^ jest plod nepukající, dužnatý s ka-

lichem a lžkem lerowitým nesrostlý, jehož iiitroobplodí twrdé,

drewnlé, jedaopauzdré , toliko jediné semeno ob.sahuje. Tím

wymezením jsau Avylaueny Avšecky plody peckovvicím podobné

majíce Avíce pauzder a semen, nežli jednoduché. Nitroobplodí

tak promnné slowe pecka.

Twar peckowic roziníinitý. Jiné rozdíly jsau tyfe :

1) duknalá , wýk. 1075; 2) tcyschlá , wýk. 1086 y 3) ttláknatá,

wýk. 1086, a; 4) tsawrená, neoticirajici se; 5) skicékajici se; 6) ojedi-

nélá, wýk. 1075; 7) mnoiild.
Pecka její jest; 1) hladká; 2) drasnd , wýk. 1075, b; 3) stera-

skald; 4) tcné icláknatá , wýk. 1086, bc; 5) neproicrtamd , wýk. 1075,

bc; 6) prmcrtaná: a) dole, wýk. 1086, abc, b) po stranách, c) na hoe; 7)

nawrtaná.

E) Oech (]nux} se má k peckowici jako malwice k bo-

buli. Rozeznáwá se tedy od peckowice, že obplodí dužnaté jest

srostlé s kalichem a lžkem tecovvitym; tím zase podobá se

jablku, myšpuli, malwici, od nichž ale jednopauzdrostí a jed-

noscmenností se liší. Nitroobplodí ztwrdlé, drewnlé též mže
slauti pecka, a meziobplodí dužnaté prostonárodn slowe rubina.

riod ten rozeznáwá se též šomolkau wíce nebo mén patrnau.
Rozdily oechu pochodí od jeho twaru. Rubina: 1) neotwird se;

2) skttkd se. Pecka zase: 1) stcruskald, wýk. 1089, ab; 2) lulokuld.

111) Tetí hlawní oddlení plodw obsahuje otwírající a

pukající se na dél chlopnmi wíce nebo mén dokonale nebo na
pií wíckem anebo rozsypující se na lánky. Náležejí sem plody,

jejichž obplodí ztobolelo. Sem poítati následující: ínéchýik^
lusk a sfruk, sesulku, tobolku a puéfikii.

A) Mchýik (folliculus) pochodí z jediného plodolistu

stoeného krajema na šwu biichowém se dotýkajícího a podlé

toho šwu se otwírajícího ili pukajícího. \\'ždycky jest kalichu

a lžka prost. Semenice bu od krajw plodolistowých se ne-
oddluje, wýk. 1067, b, 1068, 1069, c, bu pak se odlupnje,

wýk. 1074, aa, c.

Rozdíly jeho jsau tyto

;

1) Ustoirilý ; 2) koiotciiý ; 3) mdsídrowUý ; 4) deícnahj ; 5)
roteny. wýk. 1067, 10S8, 1074; 6) ah-raitcený, wýk. 1069, ab; 1) jedno-
clUopný: a) po celé délce olicirajici se, wýk. 1067, b. 1074, 1069, b)
iia konci olwirajici se , wýk. 1068; 8) dwauchlopný

, jestli i na híbelé
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puká; f)) jednopaut-drij, w\'k. 1067, ab, 1068, 1069, 1071, bc, 1071, tO)
polodwuupansídrý, wehnutyma krajeina nedokonale na dwé prepažený, >výk.

1080, bed; 11) dwaupauzdrij; Vi) mnohosemenný , wýk. 1067, b, 1069,
ab; 13) chndosemenný , wýk. 1070; 14) jednosemenný ; 15) pomnožný;
16) popaptPrný

,
popelný, wýk. 1067, a, 1069, a; 17) polrojný; 18) po-

dwojný, wýk. 1074, a, 1080, ad; 19) ojedinlý (pometáníni) , wýk 1068.
Množité jsau : 20) prosté, nesrosilé , wýk. 1067, 1070, 1074, a;

21) srostlé: a) dole, wýk. 870, b) dokola, wýk. 1029, a, 1027, a, 1080,
ad, c) pak se oddlující (alespo astkau), wýk. 1029, a, d) neoddlu-
jici se, wýk, 1031, ab; 22) pímé, wýk. 1067, a; 23) roxeicené, wvk.
107O; 24) sehnuté; 25) kruiné, wýk. 1067; 26) peslenéné , wýk. 1070;
27) stechowilé, wýk. 1071; 28) sedatcé; 29) noiiénaté.

Mechýiky zakulatle na biše a zádech pukající a tedy clilopnéma

se otwírajíei a obyejn jednosenicnné slowau kokausky. Kokausky jsau:

1) podwojné , wýk. 1034, a; 2) potrojné , Avýk. 1035; 3) potyrné; 4)
popelné. Rozeznáwají se ješt tím, že nitroobplodí obyejné se odlupuje,

a zpružné jsa k rozpueni ksence prospiwá. Kokausky jsau spojeny hra-
nami wnitními a ástkau bokw, tedy jsau kružn rozpostawené ili pre-
fjlenné na ose plodowé, slaupkowité, •

Konené k mchýríkm poítati dlužno wšecky plody tobolkowité,
jejicliž prehrádky ili kržejsau udlaný wchnutím krajw chlopowýcii, je-
jichž krže tedy jsau dwojnásobné. Takowé míwají u prosted seraenici

slaupowitau jednodueliau nebo lalokatau, která tedy jest od krajw plodoli-

stowých ili méchýíkowých oddlena, a wšecky dohromady w jednu sro-
stají, wýk. 1027, ab.

B) Lusk ili luska (legumen) podobá se welmi mchýiíku,
od nhož se liší, že puká na bichu a na zádech, a že ledy

rozdluje se na dwé chlopn. Protože jsau také mchýnky
chlopnma se otwírajíei, nemátne jiného rozdílu mezi takowymi,
nežli že lusky vvždj^cky pochodí z pestíka (nepochybn pome-
táním) jednoworeného a z kwtu motýlowitého dwojbratrého.

I.usky netoliko mají šew bichowý , anobrž i zadowý, jichž

každý wn naznamenán šnorkem délným anebo brázdau. Oby-
ejn jednopauzdrý, wehnutyma chlopnma na šwu bichowém
nedokonale nebo dokonale dwaupauzdrý. asto ale jest bráni-
natý ili nad sebau pauzdratý. asto i z wenku bránice jsau

zauženinami naznamenány. Takowé slowau struky , které bu
se nerozdlují, bu na lánky rozsypují

,
jež bu se neotwírají,

bu chlopnma pukají, wýk. 1056, abc.

Rozdíly lusku :

91) Lusk be^elenný , nelenalý , wlastné lusk zwaný, wýk. 1044,
1054, 1096, 1047, 1053, 1057, 1059, 1063, 1065: í~) otwírajíei se (chlop-
nma), wýk. 1054, b, 1046, ab: a) se semenicí rozšlípenau , wýk. 1054,
b, 1046, b, b) se semenicí nero^.itipenau; 2) zawený, neotwirajici se,

nepukající; S) jednopamsdrý , wýk. 1054, abc; 4) dwaupauzdrý, wýk.
1065, ab; .5) nedodwaupauzdrý , wýk. 1059, b; 6) bránicnatý: a) doko-
nale, h) nedokonale, wýk. 1046, ab.

$5) Lusk clenatý, struk (lomontum) :

1) ssatcený , wýk. 1045, 1045, ab; 2) rosssypujici se na lánky:
a) isawené, wýk. 1055, abc, b) dwauchlopné, wýk. 1056, abcc.

Luska ^yúbec jest; 1) oblá, wálcowitá, wýk. 1045; 2) smáknutá:
a) rotcnobéíné (s clilopnmi), wýk. 1054, ac, b) proliwn (rownobžn
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se éwoma), wyk. 1047, ab, c) ploskosinaknutd , wýk. 1047, d) lislowité

Slila i'k II litá; 3) (rojbond, wýk 1059, ab; 4) nepatrn élyrbocná ; 5) na-

faukhi, wyk. 1053, ab ; 6) hruilalá , wýk. 1046, a; 1^ aauieninami

fertraná: a) riencowitá , h) tasemooirild , c) wykrájeno-chobotnatá,

d) chobotnalo-i-iibaUi, Myk. 1047, ab ; 8) i-laboicilá, wýk. 1059; 9) bráji-

ditá; 10) drkoicild; 11) podlaiihld , w\k. 1054: 12) ellipsoicitd , wyk.

1066; 13) wejcotcitd; 14) knlotcald ; 15) twrtdkoicitd; \Q) sobanald;

17) kidlatd , ii. |). lyrkidld , na konci kidlatd ; 18) hrebenald, wýk,

1073; 19) ir /ío.fefí s-lenend , wýk. 1053, a; 20) sedaicd , wýk. 1046;

21) roicndy Avýk. 1045; 22) prohnutá, wýk. 1046, a, lOóó^ a: a) AaTco-

íc/íc", wýk. 1065, a, b) srpoicit, wýk. 10.58, c) kruhowit\ 23) sicinut,

24) fsatcilá, fsaicilá, wvk. 1057, 1063; 25) kiícolaká ; 26) ntcird , utci-

ilá, wýk. 1064, ab; 27) hladká; 28) iilnald, wýk. 1054, a, 1053; 29)
sicraskald: a) asnaté sicraskatá, b) iilnal sicraskalá; 30) hrbeckami

nebo hipinami mékkoostnalá ; 31) kolcalá, wýk. 1063; 32) tcyschlá\ j33)

nidtídratd , wýk. 1053; 34) kožnatd; 35) drewnald, (tak se mají wsecky
ti wrstwy obplodí nebo toliko nitroobplodí) ; 36) duinatá (t. j. stedoob-

plodi), wýk. 1044, b, 1066, b; 37) košatá (s/i^edoobplodim); 38) naditá:

a) kaší šfáwnatau, b) kaší deowatau, c) kaší maunatau; 39) prázdná,

nenadild, wýk, 1054, b, 1044, b: 40) /n/JoAoíeníCMwa, wýk. 1054, b, 1044,

b, 1040; 41) chudosemennd ; 42) Jednosemennd.

C) Šešiilka (siliqua). Plod suchý, ztobolelý, dwojchlopný,

obyejn dvvaupauzdrý, s kalichem nesrostlý, se semenicí oko-

witau, jejíž polowiky leží mezi krajema chlopowýma, do wnit
^vypauštjí piehrádku a w každém pauzdru tedy dw ady semen

mající. Sešulka pináleží welikému ádu rostlin eichowllých.

Hlawn rozeznáwají se dwoje spsoby : A) éeéulka vvlastn,

alespo tyrykrát delší nežli širší; B) šesulhika, jak široká tak

dlauhá, nejwýš dwakrát delší nežli širší.

21) Seinlka (wlastné) jest rozdílná ;

1) ottcirajici «c, pukající, «ýk. 1039, ab, 1040.

Poz-namenání. Chlopn jsau: a) ploché, wýk. 1040, b) naddulé,
wvk. 1039, c, c) žilnaté, wýk. 1039 a, d) kýtnaté, wýk. 1039, ac,

1()40, ab;

2) neottcírajíci se, nepukající, wýk. 1041; ^)hrui.lald, wýk. 1041,
a; 4) riencoicilá; 5) oblá, wýk. 1041, b; C) smáknutá , wýk. 1040,
b; 7) tyrboká ; 8) bránicitá ili mnohopauzdrá (bránicemi); 9) jedno-
paufdrá, wýk. 1041, b; 10) w lánky se rozsýpající, wýk. 1036, abc;

11) ukonená nlkan stálau, wýk. 1040, a; 12) hrotnatá cnlkau stá-

lau. wýk. 1041, a. 1050, ab; 13) eobanatá cnlkau slálau: a) z-obanein

tneoirilýni, b) šídlotrilým aneho homoloicitýin, wýk. 1039; 14) s pehrád-
kau raázdrowitau, n. p. wýk. 1039, b, a d; 15) s prehrádkau tlustau spu-
liowitau. wýk. 1038, ab.

-^) Sešulínka (silicula) jest rozdílná:

1) oticírající se, pukající: a) podlé delšího prmru (píného);
b) podlé kratšího prmru, wýk. 1062, bc, 1049. b.

Poz-namenání. Chlopn jsau: a) ploché, b) bichaté, c) smacknulé:
a) élunkotcíté, wýk. 1062, bc, /9) kídtaté, y) nejsmaknutjší, okrauhlé,
d) ušaté.

Scšulinka dále: 2^ neoltrírafíci se, nepukající, wýk. 1061; 3') dtcoj-

kokusná. wýk. 1060, ab; 4) dwoilenná; 5) peckotcitá, wýk. 1060, b,

a ta jest: a) jednopauz-drá, wýk. 1051, ab, b) dicaupuuzdrá, wýk. 1060,
c) trojpausídrá, wýk. 1061, d) tyrpauzdrá: dále jest; 6) jednosemenná,
wýk. 1051, b; 7) dwaiisemenná. wýk. 1060, b, 1019, b; 8) clyrsemenná;
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í)) mnohosemenná , wýk. 1039, 1); 10) sedatca , wýk. 1062 j 11) peslono-

iem yodepeuá
-I
13) w noilcu s-tencend.

D) Tobolka (capsula) lozeziiávvá se od pedešlých , že

sestáwá z vvíce plodolistw kužn rozpostaAvených a spolcnau
dutinu jednoduchau nebo na pauzdra rozdlenau obkliujících,

rroto také otwírá se chlopnmi kolmostojnýml
,

jejichž poet
srovvnáwá se vvbec s potem plodolistw. Pehrádky ili

krže prawých tobolek nepowstáwají wehnutím se krajw chlop-

íiovvých a prodlaužením jich až k ose plodowé, nébrž pwod
berau z prostední žíly chlopowé. Jestli krže jsau udlány
wehnutím krajw chlopowých ili plodolistowých , náleží plod

poítati k mchyíkm.
Tobolka jest: 1) prosta, nadokwtni Qs kalichem nesrostlá), wýk.

995, 1006, 1030, 1024, 1026; 2) srostlá (s kalichem a lžkem terowi-
tým), podokwétni, wýk. 1032, 1007, 1015, 1043, a; S) jediwpatnsdrá,
wýk. 1014, 1059,1025, 1018, 1028; 4) tcicepanzdrd : a) dtcatiparnsdrá, wýk.
1006, 1007, 101 .T>., 1020, b) trojpamsdrd, wýk. 1030, c) ltjrpauzdrd , wýk.
1019, iVypétipau-sdrá, e) šestipaux-drd, wýk. 1043, b, t)mnohopauz-drd, wýk.
1042, 1052; 5) nedokonale mnohopawsdrd, wýk. 1023, b ; 6) ofwirajicí se: a)

chlopnémi: a) od hora až dol, wýk 995, a, 1022, 1006, a, /9) chlopnmi nikoli

až dol, y) chlopnmi na konci ili zubami, t)) od dola wzhru, b) drami:
n) jcdnau drau konenau, wýk. 1007, ab, 1015, a, b, />') drami kone-
nými, wýk. 1020, a, ;') drami podkoncnými , wýk. 1023, a, ) drami
poboními, e) drami zpodinowými, wýk. 1032, c) íttrbinami (^poboními);

7) aawend , pedešlé wýkresy; 8^ oleicená (na konci), wýk. 1028, a; 9)
neoltcirajici se, nepukající, wýk. 1033, 1042, 1052: a) nenaditá, wýk.
1033, b) naditá, dícnm suchým, wýk. 1032, bc, huspninau, wýk. 1052;
10) bez-ekídlá, wýkresy naduwedcné; 11) kidlatá, wýk. 1043, ab, (troj-

kidlá); 12) obduinatélá ; 1.'3) jednosemennd (asto pometáním), wýk.
1033, ab ; 14) wícesemenná , dwau- , troj-, ty-, mnohosemenná. Podlé
tvvaru, odn!, chlupatosti a d. ješt wíce rozdilw poskytuje.

Piiétika (spirium), plod ztobolený, od tobolky tím roz-

dílný, že nepuká chlopnmi kolmo, nýbrž štrbinau kolem do

kola, takže hoejšek padá dolvv jako wíko. Jmenuje se také

tobolka obi%nutá.
Jest ale: 1) jednopau-sdrá , wýk. 985, b, 986, 1018, 1025; 2)

dtcaupatmdrá, wýk, 1017, ab; 'ii) jednosemennd, wýk. 985; 986; 4) íeíce-

semenná , wýk. 1017, 1018, 1025; 5) nad prostedkem obí-znutá, wýk.
1017, 986; 6) n prosted obíísniitá, wýk. 1018; 7) pod prostedkem
Qbi^nutá, wýk. 985, 1025.

Tobolky chudosemenné a jednoscmcnné jmenuji se také mohiiky
(utriculus), které tedy nejsau obzwlášní spsob plodw ili ksencúw.
Tyto pukaji n. p. wýk. 985, ab, 986 (jako puštiky), nebo nepukají.

Dosawad mluwili jsme o plodech ili ksenech z jediného

kwtu pošlých, tebas byly jednoduché ili jednoworeué , nebo

složené ili mnohoworené.
Ksence mnohoworené podlé spsobu jednotliwých worekúw ili

plodkw jsau: 1) holénkaté, skládajíli se 7. holének, wýk. 929, 933, 970,
971; 2) twrdkalé, složenyli ze twrdek, wýk. 975, 9i>2; 3) naékaté, se-
stáwajíli z nažek (dwojnažka). wýk. 943; 4) noinickaté, sestojicí z nož-
iiiek, wýk. 577, 988; 5) bobulaté , z bobul složené; 6) peckowicalé,

•f, {)CQkowic sestáwající; 7) méchýikaté, n mchýíkuw udlané, wýk
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10C7, 1074, 1080, k <ém núlcžeji i kokatiskaíé , z kokauskjv scstáwající

wjk. 1034; 8) luskáte z lusek slaucné, Qcdiiiý ilosawád piklad}. Ostatní

ksencH' spsoby nespojují se w složené.

Sem ješt náleží .- a) jahoda, (fragum) , složená z holének na lžku
zwelielém zakulatlém dužnatlém roztraušen) cli, wýk. 033, ab ; b) malina
(rubm), sestáwajíci ze zi'n ilí bnbul jcdnosenienných na lžku patrné

zwtšeném; c) mrhelec (cynosbaton), w kalichu a lžku tcrowitém srost-

lých baíikowitých zdužnatlvch jsau holénky zawené^ wýk. 957, ab; d)
kotník (plethocliaena)

, podobá se jahod, tolikožc lžko není zdužnatlé nni

w té míe zncliéelé, Mýk. 970, a; e)*a'iífe, složený z woreckw ilí plodkw
iia lžku wálcovvítém (níowitém) rozpostawených, wýk. 929, (z holének), wýk.
1071, abc, (z mchýíkw) ; f) tolenka (sclerochacna), plod ili kscncc mrhclci

podobný, rozdílný ale ncdužnatostí kalichu slžkem srostlého, wýly 96.3, ab; g)
ihoicka (endothalamium), plod pochodí z jednoho kwtu, jehož holénky pohrau-
ženy w lžko zwelielé a zkorkowatlé, v.ýk. 874; h) tceloloikd (macro-
podium}, na podnlí zwclielém a asto i zdužnatlém sedí rozdílné sp-
soby pldkn- nlku spolenau (tcdj^ jedinau) majících, wýk. 975. 944,
932; i) krilinaíka (stiphus), plod složený, z jediného kwtu pochodicí
sestáwá z wíce mchýíkw pukajících anebo nepukajících, nlku swau
wlastní majicích , na lžku zwelielém anebo nczweliclém sedících, wýk.
10(i7, 1069, 1G84; j) pesfenka (spondyloeliaenium}, plod z jednoho kwtu
pochodicí, složený z méchýík»v, holének anebo nožniek , okolo spo-
leného lžka slaupowit prodlauženého sedících a swau wlastní nlku
majících, wýk. 1070 (z mchýíkw) 971, 9.=>4 (z holének), wýk. 977, 988
(z nožniek). Ke kružnatkám anebo pcslenkám náležejí plody z kokau-
skw sestáwajíci; wýk. 1034, 1035,, pedsfawuje takowau kružnutku.

^kdy ksence z rozdílných kvvtvv spolené kwtenstwí
dlajících pošlé pieslírají ksenec jednoduchý aneho složený po
jednom kwtu. To se obzwlášt tenkrát stáwá, když ksence
zrstem zweliené se stésnají a vvespolek se dotýkají, takže na
pohled dlají jako jediný ksenec. K poznamenání tch roz-
dílw užíwáme týchž nazvv, jimiž zpoádání kwtu u kwten-
stwí se wyslowuje.

Nejhlawnjší plody nahlauené z mnohých kwtw pochodicí jsau
tyto: 1) placalka (]coenanthium) , ježle rozšíené, plackowité, Avíce mén
dužnatc, do nhož plody wice nebo mén ponoeny,* jest ale bu: a) otewené,
wýk. 627, bu b) ssatcené, fík, smokwa (ficils) , wýk. 628, 629; 2) mo-
rM*c (morm), pochodí ze kwtw klasených ili jehnédených ,

jejichž
okwti (kalich) zbobulelá hust jsau stsnána, a wíce mén srostla, wýk.
958, a. Podobn se mají ksence ananasowé; 3) šiška (conus), pochodí
r. jchndy, jejížto šupiny zweliely a zdewnly nebo zdužnatély. Roze-
znáwají se troje promny: &) šiška (wlastn) ifi šách, šulú, krutá, jejížto
supiny jsau nchtowité nebo árkowité, wýk. 966, 967, 969, b) prchicka,
jejíž šupiny jsau homolowité, spodinau wn položenau, wýk. 961, a, 960,
a, c) moiicha, jejížto šupiny zdužnatly, takže šiška podobá se bobuli;

4) jehnéda (amentum), plody jehndené nkdy se stsnají, takže jako
jediný plod dlají, n. p. wýk. 578, 5,90; 5) aubor (calathidium) jindá
mli za plod množitý z jediného kwtu, jest ale pauhé toliko kwten-
stwí; 6) strbaul; 7) koiišek , pikrywka složená z nkolika chlopní
docela zawených, pak pukajících a obsazené nažky (bukwicc, bukwe, bu-
kyn, kaštany) wypauštjících. wvk. 947, ab.
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SEMENO.

Semeno (^.seinen) jest zárodek zúrodnním a uzráním pro-

mnný, obsah wšech dílw do.splý a zralý zárodek skládajících,

a dostatený, aby w náležitých okolnostech wzrostl w nowau
rostlinu. Wbec ale sestáwá z obsemení ili objádi a já-

dra^ z nic^ž prwní powstáwá ze zákrywky bezíašé nebo asnaté,

dwojnásobné anebo jednoduché , druhé ale z jadcrka zárodko-

wého. K tmto dwma hlawním dílm pi-ichází je.št šra
pupení, díl stálý a pak ješt díly nestálé t. rozdílné píwsky,
na rozdílných místech obsemení se wywijející.

Rozlinost semen jest Aveliká.

Každé semeno má rozdílné krajiny:
A3 7á ohledu n,a osu plodowau ili semenici

:

a) hoeni konec, wýk. 1093, 1094, 1096*, a, 10.03*, Aa, 1098, A;
b) doleni konec, pedešlému naprotjší ili striný; c) bicho, díl powrchu
k semenici, še pupení, wbec pripewništi obrácený, wýk, 1093*. B.

1098. B,- d) adda, díl powrchu bichu stíný , wýk.'l093, 1094, 1096*,

1098; c) boky, jestli semeno stranama /ad a bicha smáknuto, kraje,

jestli smáknuto rownobžn s bichem a zádami.
B) W ohledu na kel má semeno: a) cechalku (vcrtex), místo, kde

koínek klikovvý Icži, wýk. 10.93, 1093*, BC; b) z-podimi (basis), místo,

kde tytlíck se nachází, wýk. 1093, a, 1094, b/?, 1093* BD.
Semena dále jsau:

a) pipewnená:
1) éechalkau: a) na hoením konci, b) na dolením konci, wýk.

1094, 1096*, li 13, b; 2) pod cechalkau a pod hoením koncem, wýk.
10!)3*, A, 10.93,' 3) pipeicnná fspodinau: a) bichem, wýk. 1098, AB,
b) na dolením konci, wýk. 1117, a; 4) nad éechalkau pipewnénd, na
biše, wýk. 1107, bc, 1109, ab,- dále jest:

6) seduwé, nemající šry pupeni , wýk. 1030, 1031, b, 1118, A;
7) A-nraté, wýk. 1039, b, 1037, 1063, bc, 10.54, b, 1071, a;

b) w ohledu na smr;
8) pímá, koncem hoením k echalce ksencowé smující, wýk.

1093, 1093*, 1117; 9^ pekocená, koncem iiocním dol patící, wýk. 1081,
b, 972, 1004, b; lOj roicnotcáknd , wýk. 1054, b. 1044, b, 1045, 1046,
b, 1111, a: a) dosteditcd, cechalkau ku stedu ksencovvému obrácená, wýk.
1030, 1091, b, 1111, af, b) wýstediwd , cechalkau k obwodu ksencowému
patící, wýk. 1037, 1087, bc;' \\^ jednostranná , wýk. 1044, 1045; 12)
dicauslranná , wýk. 1037; 13) icÁestranná , wýk, 938, 1023, b, 1087, c,

1092, c, 1095,-

c) pak w ohledu na semenici bez ohledu na prawé pipcwnní:
14) u-z-estavpawá , na dolením konci pipewnná, wíce neb méii

s osau plodowau rounobéžná, wýk. 1081, b, 1094, a/ 15) dolstanpaicá,
na hoením konci semenice pipewnná dol wisí, wýk. 1093*,* 16) irisiilá, wi-
síli na še pupení delší anebo kratší s hoení krajiny pauzdra dolvv,
wýk. 1049, c, 1061, b, 1071, a; 17) sklonitá, na šnc pupení wzestu-
j)ující hoením koncem pipewnná a dol wisíci, wýk. 1093.

d) pak w ohledu na sebe w jednom pauzdru

:



18) fistojná, wyk. 1081, b; 10) nadpoloiená , wýk. 1038, 1039,

1054, 1044. a d.; 20) sliná, wvk. 1081. b; 21) slridawd, wvk. 1037,

1039, b; 22) jednošiká; ^3) dtrÓjšiká, w.ýk. 1039. b, 10J>4, 1046, 1067,

b, 1069. c; 2i) mnohošiká ; 2ó^ ro^lraitšetiá, 1023, b, 1052, b; 'Zii) shau-

lená , jako w^k. 905 j 27) slehoicifá : a) tcz-htiru, wýk. 1074, a, b)

doláic.

c) podlé twaru

:

28) tcejcotcitd: a) kulowato-icejcowitá , b) sl-zowitd, wýk. 1094, a,

1096, 1107. ab; 29) smaéknulo-tcejcotcitd, wejéitd; W) ellipsowitd, wýk.
1098, AB; 31) smdcknuto-ellipsoicild , elliptiud, wýk, 10.93*, Atí ; 32)
kuloicatd, wýk. 1939, b, 1054, b; 33) polokuloicatd, ploskonaddntd, wýk.
1120, a; 34) coókotcild ; 35) kotaucotcitd, wýk. 1101, ab; 36^ lupkowit,

37) hvanatd: a) kostkoicitd, wvk. 1807*, b) chcrtdckowild, c) li/rsténnd,

d) osmislénnd, c) mnohosténnd , f) neprawidelné hranatá; 38) roivnd,

39) kitcd: a) ledtcinoicitd, wýk. 1046; b) knlowato-ledirwowitd, c( ff/-
éilo-ledicinoicild. d) nisiUd, e) ndsobend. f) Siatoóild, g) auhelnicotciíd,

wýk. 1108, a; 40) lulonald: trojlaloká, tyrlalokd , iestilalokd; 41) yí-

linowitd; 42) plewowitd;
f) podlé powrchu:

Jakost powrchu záleží na powaze pokožkowé (o niž na str. 160).
Jsau ale ješt:

4^3) moi-olald , Iined na té, hned na oné stran mozolem opatené;
44) olraubend: a) krajem stlustlým, b) krajem ztencnj'm, c) krajem bla-

nowitým; 45) kídlatd: a) nahoe, b) kolem, c) jednokidld, á) Irojkidld;

46) hedicdbnatá ; 47) huiiatdj 48) chlupatá; 49) srstnalá •, bO) iiprynatd:
a) na echalce, b) na spodiné wzhru obrácené; c) na še pupen,

g) w ohledu na barwu:
Barwa jak eeno záleží dílem na barw powláckowé dílem pokož-

kové a sliipkowé. Wúbec semena jsau hndá, erná, šerá, šedá, bílá, er-
wená, žlutá, zelená, modrá, jednobarwá, strakatá, peestá ili pestrá, te-
katá, krápatá, škwrnatá, merhowaná a d.

OBSEMEM cíli OBJADRI.

Obsemciií (perispermium)
,
jak eeno ,

jest pokrywka zá-
rodkoMÚ htí bezasá bu asnatá, kterau zárodek již ped zú-
rodnním byl obhrnut. Ze zákryvvky bezasé powstáwá obse-
meni jednoduché ili plénka (spermodeimis) , ze asnaté dlá
se slupka (tsta).

Plénka ze zákrywky bezasé powstalá wždycky jest je-

dnoduchá, a proío slowe také obsemeni jednoduché, Sestáwá
z jednoduché wrstwy skJípkw, která dle jakost i sklípkvv ped-
.stavvuje blánu hned tenkau hned pewnau, korowitau, na jádro
pewn pirostlau nebo snadn slupitelnau. Takovvými semeny
rozeznávají se rostliny santalowíté, chrastawcowité, moenovvité
a tolitowité.

Slupka jest jednoduchá nebo dvvojnásobná. Slupka jedno-
duchá powstáwá ze zákrywky jednoduché, jejíž ob wrstwy
sklípkatinné stejn se rozwíjejí alespo neweluii rozdíln. Též
dlá se ze zákrywky dwojnásobné, když wiiitní za wyvvíjení



wajeka se pohlcuje, takže zbýwá toliko wnšná. Slupka

dwojnásobná pwod bére ze zákrywky dvvojnásobné, když ob
stejným krokem se zdokonalují; též dlá se i z jednoduché,

když vvrstwa sklípkaliny wnšná jinak se vvywíjí nežli wnitrní;

anobrž se dlá ze dwojnásobné , když wrstwa wnšná sklípka-

tiny a wnitní rozdílným bhem dospíwají, když na dwé se roz-

dlují, a wnitní se pohlcuje. Slupka dwojnásobná sestáwá tedy

ze wnšné a wnitní. Wnšná dwojnásobné jako slupka jed-

noduchá jmenují se zhola slupkau (^íesta}. Slupka wnitní ale

slowe kožka (^endopleura}.

Slupka wnšná liší se od kožky peaslo množstwím wr-
stew, wtší twrdostí sklípkw, jejich twarem a spojením, a oby-

ejn i barwau welmi patrn. We zralém semen bývvají od-

dleny, a toliko na tytlíku jsau spojeny; wnitní nkdy jádro

ztuha powlekuje. Jindá wšak ob wrstwy jsau srostlé, a je-

jich mezující wrstwy sob podobny, takže nelze ustanowiti, kde

jedna pestáwá, a druhá zaíná.

Promny, jež zákrywky dospíwajíce trpí, jsau w obau

stejné, a wztahují se na twíir, na Hustnutí stn, a obyejn i na

barvvu wnitku nebo stn. To ale znamenati dlužno, že wše-
liké ty promny ^^•e slupce wnšné silnjší jsau nežli we wni-
tní, a w nejwnšnjší wrstw její zase nejsilnjší a nejpatr-

njší, a protože ta wrstwa ustanowuje powahu powrchu seme-

nowého , ano nkdy wnšnau slupku sama dlá, slowe pokožka
semenowá (^epidermis seminis). Ustrojnost ale její u rozdílných

rostlin náramn welikau rozmanitost okazuje. Sklípky ji sklá-

dající, jsau bu wíce nebo mén deskowité, bu paprskowit
prodlauženy.

W prwním pípadku dlají wrstwu, ježto s podloženau jest

málo spojetia, nkdy potom dokonce oddlena, wyschlá nebo

šáwnaiá, w druhém pípadku ale skládají Avrslwu pewnau a

sihiau, twrdost slupce udlující. Nkdy, obzwlášt na hoením
a dolením konci, býwá welmi ztlustlá, lakže dutina její se zmen-
šuje. U jiných rostlin ale sestáwá ze sklípkw prodlaužených

petenkostnných, w nichž druhotní sraženlny na záwit se usazují.

Rozmanitost powrchu seujenowého pochodí od rozdílu po-

kožky, ježto z nich pow inna jest sklípkm prodlauženým paprsku-

jícím. Jsauli tyto stejn dlauhé a tup ukoneny, dlají powrch
hladký; jsauli ale místem po jednom anebo po swazcích kratší

anebo delší ostatních, jestli wytaženy jsau w ostí, psobí po-
wrch nehladký, nerowný, ubkatý, zrnný, bradawiitý, prau-

hatý ano i mkkoostnatý nebo chlupatý. Barwa powrchu seme-
nowého též umístna w pokožce, a nkdy sahá hlaubji do po-
uíezných wrstew slujjkowých. W nejmnožších pípadnostech
sklípky prodlaužené pokožkowé, jako pokožky wbeC; jsau spo-



jeny hmotau mezisklípetnau, kteráž 1 wen a po powrchu se roz-

šiuje a dclá wrstwu slizkau místem tlustau, se sklípky ztuha

spojenau anebo slaupiiutedlnau, ili powldckn. Tato wrstwa, od

níž nkterá semena mají suj lesk, byvvá místem drami pro-

lámáua, které díry, podobající se pichm na jiných místech, \ve-

dau do prohlubin kratšími sklípky udlaných.

Plowláka jest: 1} blánotcUá: a) tenká, b} petenká, nejtení; 2)
diiinatá ili Sibobulelá ; 3) bélpuchotcitá ; 4) koiotcitfí: a) tlttstá, b) pe-
tlustá, nejtlusliii; o) sliz-nritá; tí) rosoloicitd : 7) liladká\ 8} lesklá x 9)
bateská-i W^ sífkoiciiná; 11) iipkalá; 12) teckowaná; Í3) bradawikalá

;

14) -srnkalá; 15) mkkoostnaláv 16) prattikatá ] 17) bráísditá; 18) pi-
rostlá: 19) %tuha piléliftjici ; 20) tcolnd; 21) oddutá', 22) méchoivitá

;

2;)) bez-baricá\ 24) baretcná.

Tmito iiázuy znamená se též celá slupka, anobrž i celé semeno^
akoli \\ wlastnosti toliko povvláce pi'ináležejí.

Slupka, nenili zproštna powláky, pro sebe nikdá se nepowažuje.

Jest ale: 1) blánotcilá., 2) koiotcitá; 3) ípiihoutá ; 4) korkowitá; 5)
kruslowitá ; 6) kostná.

Koika jest; \) tlustá; 2) tenká ;2i) bcsbarwá; 4^^ baretcná (ídko).

Na semen pijímáme též krajiny, které jsme rozeznali na
zárodku , akoli vve mnohých pípadnostech nejsau patrné , též

i promují svvé položení, jestli zárodek promní svvj smr,
Jestli díly jeho nestejn rostly. JVicmén tyto promny nejsau

tak weliké, a protož mžeme týchž názw užívvatij jimiž rozdíl-

nau kiwosl zárodku (^str. 133) jsme poznamenali.
.Máme tedy semena jako zárodky: 1) stejnoobratná; 2) kiicobéná\

3) saubéiná; 4) polosnubéiná ; 5) dwojobratná.

Tyto krajiny jsau: 1) tytliek; 2) mozol tytliékowý: 3) šrámek
úgtni\ 4) šra pvpená; 5) bošióka semenni j 6) pupek \ 7) pantec s rý-
hou, 8) wiko kloicé.

'Sa. semen jakož i na zárodku rozeznáwá se spedina a

konec (^str. 158). Zpodina slowe tytliek (^chalaza), a roze-

znáwá se koncem šry. Konec semena shoduje se s koncem
jadérkowým, který na semen naznamenán býwá asto otworem
patrným, a není nic jiného, nežli díra kluicd, na semen ale

slowe šrámek nslní. Ten otwor obyejn po zúrodnní docela

se zawe , takže není ho památky. Jindá ziistavvuje po sob
dírku nebo štrbinovvitau prohlubinku, která sklípkatinau nepo-

steden ji obkliující býwá ohrazena, anebo, když šrámek do-

cela zawen, wyskytuje se co bradawika
,
ježto slowe mo-zol

tytlíckoicý (^papilla embryosteg-a). Šrámek ústní nkdy není v\ rié

patrný, protože slupka pak popíná se powlakau , wnit ale

naskytuje se co pahrbek anebo co kraužek barevvný.

Tytliek jest: a) bezbarn-ý,\\\k. 1122. A, a. b) bareicný, c) plochý,

d) icytcýjtený, e) irypuklý. f) obmez-ený.

Šrámek ástni (cicatricula sloniatis) jest: 1) otetcený: &) tekoivitý,

wyk. 1098, Bc, b) ilerhinoH-ilý , wýk. 1107, bd; 2) it-atceiiý, a tenkrát:

a) mo^olatý. wýk. l0í)3*, Aa. b) hebenatý.

Tytliek nachází se na semenech stejnoobratných a sau-

11
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bžných nezkílwnuvvích zrowna naproti díe klowé ili šiáml<a

ústnímu, u kíiwobžných hned av zárodku ohnuwších se wedlé
šrámku ústního a tedy zpodina a konec podlé sebe; u dwojo-
bratnych ob tyto krajiny wíce neb mén jsau piblíženy. U
saubžných, majících zpodinu a konec proti sob, a u polosau-

bžnych, majících ob krajiny Avíce nebo mén piblížené, náleží

na ástku všnry pupen srostlau a prostau ohled míti.

Tytlíek dlá wždycky wlastn zpodinu semena, tebasby
nebyla matematická, protože od ní wíce nebo mén se wzdaluje.

Místo to wyznauje se obzvvláštním rozwinutím sklípkw, jež na
nkterVch semenech zaujímají nejwtší díl powrchu

,
jehožto

malý ostatek tytlíkem nepikrytý odstrkuje se pi klíeni na

spsob wíka. Tytlíek a místo, z nhož wn wyniká šra pupená,
padají na sebe, když šnura wšude prosta, jako u semen stejnoo-

bratných, kiwobžných a d\v ojobratných ; wíce nebo mén ale od

sebe se wzdalují, když hoení díl šry pupen wíce neb mén
na osemení jest pirostlý. Díl šry pirostlý slowe pmitcowý,
který tedy od wýniku šry až k ytlíku sahá, jak to u semen
saubžných a polosaubžných se nachází. Z toho dále pochodí, že

tytlíek, když šra jest wšude prosta, zrowna naproti šrámku
ústnímu leží, jak to wždycky jest, tebasby šra pupená jsaue

dílem na osemení pirostlá, hned blíže u tytlíku nebo šrámku
hned dále od nich na pohled wynikala.

Místo , kde ást prostá šry pupen dílem pirostlá ze

semena wyniká, slowe pupek semenný (hilm), a jelikož prostá

ástka šry na zaátku znamenit jest tlustá, a tudy na pod-

ložený díl osemení tlaí , sklípky pokožkowé wíce nebo mén se

mní. Kdežto ale šra od poálku jest prostá t. nepirostla,

pupek a tytlíek jsau spolená krajina. A wšak i to místo ob-

xwláštní powahau sklípkatiny se rozeznáwá.
Ptipek jest: 1) eckaleéni', 2) xpodinowý , wýk. 1131; 3) bišní,

wýk. 1098, AB; 4) powrchní; 5} proMubený; (J) mo;solem obranheinj', 7)
wywýšený, tcysláicajici, wypukly. Dále jest: S) okrouhlý; 9) 6'rtó7»/; 10)
wejcttý ; 1í) cárkoicitý ; 12) kreskowitý; 13} tekowilý; 14) bareu-nlj;

15) bcx-leshhj, 16) lesklý.

Nkdy pupek obklíen jest krabem wíce neb mén obšír-

ným, ten slowe obpnpí (omphalodium); nusto, kde šiira wniká,

nazýwá se ni/Topup?', a býwá na semen asto patrné.
Nitropupi wýk. 1098, b, jest: 1) powrchni', 2) prohlubené; 3) wy-

sláwající ; 4) okrauhlé; 5) štérbiiiozcilé;

Obpupi jest: í}peweliké, (Rostl. H. 2. ob. 37. wýk. 8); 2) malé,
wýk. 10.98, b; 6) ploché; 7) bodmcilé, wýk. 1098, b.

Pod pupkem nachází se bošika semenni (spermotylium^,

která jest: \^ jednoduchá, wýk. 1133; 2) dwojnásobná (na
spsob dwau bradawiek), wýk. 1093*, Bd. Od ní táhne se

malý hbítek po obojí stran brázdikau oddlený, wýk. 1098,
Bf, který není pautec, protože není spsoben šnrau pupenau.
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Snra pupená (^funiculus seminalis") jest díl niowitý,

jenž semeno spojuje se semenicí. Šestáwá ze swazku cevvo-

wého, po nmž potrawy do Avajccka rostaucího se piwodí. U n-
kterých semen píímo do tytlícku wniká, a jest ledy wšude
prosta , u jiných pichází díwe k pupku, od nhož, pirostlá

jsauc k semenu, tepruvva pichází k tytlícku. Semena prwního

gpsobu jsau stejnoobratná, kiwobžná a dvvojobratná, druhého

spsobu ale saubžná a polosaubžná. Díl šry pupen na

semeno pirostlý dlá pautec (raphe^, jenž wn wyskytuje se

co prauha wíce nebo mn patrná, protože ten díl šry paufo-

tcým zwaný, obyejn sklípkatinau pikrytý a s ostatními wrst-

wami ílupkowými ztuha srostlý, anebo pod pokožkau nesrostlý

k swmu nnstu bží , a jako prostá ástka šry alespo z je-

dnoho dílu cew složený. Sestáwá totiž skoro pauze z jedno-

duchých závvitek, k nimž po ídku pichází nkolik sklípk pro-

dlaužených. Délka šry pautcoAvé spravvuje se dle wzdálenosti

tytlícku od pupku, ím wtší ona, tím delší pautec. Jestli slupka

jest tlustá a pewná, obsahuje žlab anebo rýhu, \v nichž pautcowý
díl šry pupen bží.

Snára pupecná jest: 1) nejkralši, wjJk. 1054, b, 1046, b, 1047, b,

109.3*, A; 2) krátká} :3) dlauhá , wýk. 1039, b, 10G2, b, 1044, b; 4)
pedlanhá, nejdelší, wýk. l07l, a, 1099, ab; h)rotcná, wýk. 1044, b; 6)

kritcá, wýk. 1039; 7) z-prohýbaná ; 8) í&ntocilá , wýk. 1099, ab ; 9) row-
twicáiná, wýk. 10tí2, b, 1044, b, 1045, 1046, b; \0') kolmoslojná

,
phná;

11) odicislá, wýk. l06l, b; 12) w^estaiipatcá , wýk. 1093; l3) prošlá;

14) pirostlá, wýk. 1118, Ac; 15) zapuštná; i6) Jednoduchá ; 17) roz-
dlená, icétetcnaláy wýk. 1100, aa; 18) tenká, tcláskou^itá, nioicitá, wýk.
1071, a; 19) tlustá; 20) stejn tlustá; 21) nestejn tlustá; 22) li/sá;

23) huatá; 24) kadeawá ; 25) ciiprynatá ; 26) éíšowitá', 27) jaloicá

(nkterá toliko, driálko^, wýk. 1100, aa.

Pautec jest: 1) nepatrný, wýk. Ill8, b, 1098, c; 2) patrný: a)

ukrácený, b, h") icybíhajicí, c) prodlatiiený ; li') tenký, niowitý; 4) tlustý.

Snra paulcotcá jest: 1) wnšná; 2) w ilabku obsažená; 3) w
rýze bžici.

IVíko kloicé (papilla embryoste^a) jest Avyvvýšeninka

bradavvicowitá, slupkau semenowau udlaná, prozrazující na seme-
nech místo, kde kel leží, obzwlášt jestli obvvodní. Hlavvn
nalézáme je na semenech palmovvých, jako wýk. 1130, b, 1121,
a, 1131, b. Obyejn leží daleko od pupu (a na \výk. 1130)
a liší se od bošiky semenní tím, že pikrýwá celý kel.

Tito dílovvé nadvvypoítaní nalézají se již na zárodku, a-
koli wíce nebo mén jsau promnny, .fsau ale ješt jiné, které

tepruvva na wajeku se dlají a na semen též se nacházejí.

\Vbec jsau dwoje : 1) piwshy (epiphyses) a 3) misek
(arillus^.

Píwsky pochodí bujením sklípkw na jistých místech

obsemení anebo šry pupen, a tudy podlé tch míst jsau

dwoje: a) masíko a b) šatka.

11''
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Masíko fcaruncula) powstávvá ze sklípkw prodlaaže-

ných a obyejné šáwnatých, iídko z chlupowitých pokožky se-

menowé, rozdílných barvvau od ostatních. Naskyluje se tedy co

masíko pnpkoicé, nebo co upryna pnpkowá. Jestli je dlají

sklípk}^ blízko pautce položené, dlají heben pautcowý , wýk.

1010, ab; též niíwají swé nn'sto podlé tytlícku, naež se ro-

zeznáwá masíko a upryna tytlíkowá, wýk. 1103.
Safka (strophiola) pwod sMj bére z prosté ástky

šry pupené, tam kde wchází w pupek semenowý, anebo

trochu pod ním; naskytuje se co laloek blánowitý nebo duž-

nalý, pupek pikrývající, wýk. 1111, abcd, nkdy dlá Avnec
chlupw tenkých anebo tlustých, celé semeno wíce nebo mén |
zaobalujících. Šatka povvstáwá, když toliko ástka sklípkw
nry pupené prodlužuje se do ástky pautcowé, a ostatní wen
wyrostá.

Misek rozeznáwá se od šatky toliko tím, že jest prodlau-

ženinau šry kolem do kola sahající a semeno wíce neb mén do-

konale zaobalující. Naskytuje se co rozšíenina ze sklípkw
šáwnatých složená, a obsahující oleje, silice, cukr, sliz a roz-

dílné barwiny ; obkliuje toliko zpodinu semena co šáleek, anebo
dole sahajíc co koflíek, anebo co pytlík, proež i jméno swé
dostala. Wyniká též z hoeního ili semenowého konce šry
pupené; nkdy jest blanoAX itau rozšíeninau šry pautcowé po-
wrchn položené. Míšek wždycky otewen jest na konci proti

swému wýniku ze šry, a tudy snadn se mže rozeznati od po-
kožky oddulé dužnaté nkterých semen docela zawené.

Jest ale: 1) duinalý a šmvnatý., 2) koiotcitý; 3) blúnowitý; 4)
huspeni7iatý j 5) kašowilý; (í) nedokonalý, wýk. 1112*; 1^ dokonalý, wyk.
1087, bc, 1103, ab, 111.3, ab; 8) otewemj: a) drau, wýk. 110,3, b, b}
štrbinou, wýk. 1114, ab; 9) s-prnin pukající; 10) ísawený , wýk.
110.3, a; U) dole wytaiený, wýk. 1114, ab; 12) trojlalocný, b; 13) *m-
hahj , wýk. 1103; 14) dipatý: a) po kraji, wýk. 1114, b, b) dolej 15)
mnohodílný, wýk. 1090, bcj ](») tsný, wýk. 1098, b; i'7) wolný, wýk.
1103, ab.

Podlé toho jsau semena: a) piwéskald , b) masickatá, c) satkatá,
d) miškatá.

Tlo w obsemení obsažené slowe jádro (^nucleus), které

jest wbec dwojího spsobu. Jestli oko, z nhož kel neposte-
den se dlá, zwelicuje se welmi, takže sklípkatina jadérkowá,
w zárodku je obkliující, zmizí, sestávv á jádro toliko ze kle, kte-

rý pak neposteden zaobalen jest obsemením. Pakli ale, jak
se to u nejmnožších rostlin stáwá, oko tak se nezweliuje,
sklípkatina jadérkowá docela se nepohlcuje, anebo jestli i byla

stráwena, nowá se dlá: jest kel we zralém semen obklíen



hmotau, jež(o bílkem (aXhxwncn) se iiazvwá. Rozeziiáwají se tedy

jádra a (udy i semena 1) bilkalá , vvýk. 1093*, C, 1107,
cf, 1111, f, a 2) nebílhatá, bezbilend,' íOiiS, C.

Bílek má tedy dwojí pwod, jelikož povvstáwá bu ze

sklípkafmy jadérkowé, bu ze sklípkatiny w now se nasazu-

jící, když totiž jadékowá byla pohlcena. Pivvní jmenujeme

obklowlnu (^perispeiniium) , druhý zákloichiu (endospermium).

Jsau semena, která bu ten, bu onen spsob bílku si piosobu-

jí; jiná. akoli nenniohá, mají oboje. Obklowinu mají n. p. ro-

stliny laskawcowité, merlíkowité, nocenkovvlté, vvýk. 1126, ab,

karatilátovvité, wýk. 1139, abc, a j.; záklowinu ale rdesnowité,

wýk, 1137, ab, 1129, ab, maenoA\ ité, toješowité, krtiníko-

wité, swlacowité, makovvité, pryskyníkowité, šacholanowité,

láhewníkowíté, distalovvité, slézowité , luskáte a. j. ; oboje ale

leknínoAvité a snad i pepiowité.

Tlauštka bílku jest w rozdílných semenech rozdílná, wbec
ale jest vvelikost av opaném pomru k welikosti kle; ím vvtší

tedy bílek, tím menší kel, a naopak.
Když kel skoro celé obsenicni wypluje , nemže bílek býti vveliký,

jak to wvk. 1124. Bbc okazuje; malv kel opaten obšírnvm bílkem, n. p.

uyk. 11Ó7. cf, 1120, 1127. 1131. a á.

Bílek bu jak bu, "vvždycky sestáwá ze sklípkvv jiným

dotýkawým \ve Avšem podobných, ano i tím, že ty sklípky mohau míti

vvšeliké rozmanitosti
,

ježto tomu spsobu sklípkatiny pinále-

žejí, jestli toliko wyjmeme sraženiny na závvit
,

jakoAvé w nich

po tu dobu nebyly nalezeny. Sklípky jsau bu stn tenkých bu
tlustých, protože u wnit iia n sražují se wrstwy , w nichž

nkdy nacházejí se prchody, dáwající stnám upkowatost. Nkdy
bílek, obzvvlášt záklowina, sestáwá ze sklípkatiny vvelmi nedo-

konalé, w níž sklípky naskytují se dutinami wíce nebo mén pra-

widelnými, vve hmot jako bezústrojné, huspeninné, a stny je-

jich od ní tžko se dají rozeznati. We sklípcích nachází se ne-

prawideln utworená sliz, škrob, oleje a j. , nkdy u welikém
množstwí; zelenina listowá a jiné barwiny náranm po ídku.

Hlati bezústrojné náležejí k neji^ídším hmotám, akoliw u nkte-
rých rostlin jsau stálé.

Podlé povvahy jest bílek:

1) sliz-natíf ili huspeninalý ; 2) duinaíy; 3) olejnatý; 4) lojowilý

j

5) mlénalý; 6) kok-oicilý j 7) krustoicitij\ 8) kostný; 9) maucnatý.,

10) drobkulý.

Podlé barwy jest: 11) bílý; 12) ilntatcý ; 13) nášerý; 14) šero-
modrý; 15) cencenatcý ; 16) sselemj.

VV obklovviné není widti, žeby sklípky byly dle njakého
poádku rozpoloženy ; w záklowin wyskytují se nkdy, jakoby

w paprscích byly zpoádány, jelikož nasazowání nowých sklíp-

kw poíná bu od wnitiní stny jadérkowé a proti stedu po-
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kraaje, bu poíná od wušné stny okovvé, a nebo od obau,

a/i pak nkdy se potkají. Nkdy sklípky od stny jadérkowé
poínající nepostaují wyplníti celau dutinu jadérkowau; /.stávvá

tedy prázdnina, danp ; to obzwlášt stáwá se, když kel jest i

maliký. Takowé daup, nkdy prostranné, nalézáme w seme-í

nech palmowých. a býwá naplnno ped uzráním dost welikými
množstwím kapaniny mlékovvilé, jež pak wyschne a nebo sej

srazí. Podobné daup ale powstane, když kel newyplní dutím

pro nj w bílku ustanowenau.

Rozeznáwá se tedy bílek: 1) ceUstwý, nemající daup ^ wýk. 1121

:

2) daiipnatý, wýk. 1131, &, to daup jest: a) kiowé , wýk. 1131, b, b]

jalowé, wýk. 1161, a.

Bílek a jmenowit záklowina býwá na powrchu hladká,

když sklípky wšude stejn se mohau nasazowati. iNkdy ale

to nasazowání pekážku trpí , takže pak powrli bílku dosplého
má rozdílné prohlubiny, brázdy, skuliny, mleji, hlaubji wni-
kající, a do sebe prodlauženiny kožkovvé nebo slupkowé pijímající.

Podlé toho rozeznaná se bilck : 1) celý'^ 2) ro^dlevý: a) ro-z-pol-

tný, wýk. 1122, li, b) clyrdilný , c) na dicé klaní/; 3} ilabowilý, wyk.
Il2'l,972, c, 984, d, 9í)7, J003; i) lalokuhj, n. p. dwojlaloký, šestilaloký

;

5) brái&dowaný j 6) itrbatý\ T) roz-iwachtaný, wýk. 1089, b.

Bílek nemá vvždycky to samé místo, akoli w semenech
téhož rodu Avždycky co do toho naprosto stejn se zachowáwá.
Podlé toho jest bílek

:

1) obwodní, wyk. 1093*, 1107, f, Hll, f; 2) stední: íí) tsawený,
klem zaobalcný, wýk. 1126, aca, h) obklíený, wýk. 1128, a; '.i^ pilehlý,
jednostranný, wýk. 1127, nb, 1147, ab; 4} dolení, wýk. 1107, cf, B; 5)
hoeni, wýk. 1131,.b.

Tyto rozdíly zakládají se na umístní kle w jádru a pak
na nasazowání bílku bu na wšech stranách stejném, nebo na
jedné stran w^tším nežli na ostatních.

Od jádra, bu sestáwá toliko ze kle nebo z nho a z bílku,

wbec pochodí twar semena, který rozdílnými píwsky wn
a protažky do wnit jdaucíml, jádrem ncwyplunými, wtšt
menší promnu trpí. Twar tedy jádra zase srowuáwá se s tmi
wýmínkami s twarem semenowým. Též i krajiny na jádru jsau

jako na semen. Jádro bu we slupce jest nahé, bu na po-
hled má obzwláštní obálku, která ale není nic jiného, nežli kož-
ka od ostatních wrstew slupkowých oddlená.

Nejhlawnjší díl jádra jest kel ili klika (^embryo^, prwo-
poátek budaucí rostliny, wywinuwší se z oka zárodkowého, a

w náležitých okolnostech w rostlinu docela podobnau matin wy-
rostající. Obj^ejn w.šaké semeno má toliko jediný kel, jsau

ale píklady semen o wíce kl, když totiž w jednom zárodku
wíce oek se udlá, a takowé podobají se dwojatm, trojatm
žiwoisným. Jádra lišená bílku sestáwají toliko z kle. ÍNkdy
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semena neiiuijí kle, ackoliw ostatní díly jsau náležit ustrojeny;

tak'ovvá slovvau hluchá ili zaprtalá.

Kel ale jest weliiii rozlicen

:

1) nilotcili/, wyk. 1125; 3) wdlcotcitý\ 3) leetenoicitij ; 4) cepo-

tcitý ; 5) kejoicilý-. 6) homoloicitý . wýk. 1121, a, ll3l, b; 7} heboicitý,

wýk. Il35; S^ihoicitý, wyk. 1130: 9) haubowilý, wýfc. 1137, a; \0) klad-

koicitý, «vk. 1134; UJ miskoicilý, wýfc. 1138, bc.

Co do semena.: Í2) saulwarý, wýk. 1093, cj 13) jinohcarý. wýk.
1132, 1133}

b) podlé smru:
14) rotcnij, wýk. 1093*; 15) kitcij: a) srpotcité nakiwený, wýk.

1127, b, b) hákoicite vakiíceinj; 16) kruliotcitý, wýk. 1028, a; 17} ná-
sobený, wýk. 1157, b; 18) sicijaicý, wýk. 1132; 19) ísaicilý , wyk. 1125,

ab; 20) atihelnicotcittj , wýk. 1108, b; 21) esoicitý, wýk. 1133; á2)
liadoicilý ;

e) podlé podstaty

:

23) duinatýy 24) deicnalý

;

d) podlé barwy :

25) bílý; 26) ilulaicý; 27) sdlený;

e) dle umístní w bílku

:

28) wbilecni, bílkem obklíený a to zase: a) stední, wýk. 1120^
bc, b) wýstedni , seistední: a) nadstedni, wýk. 1131, b, f)) podstedni,

y) z-áosni , wýk. 1121; 29) mimobileéni : a) obbíleóni: a) z.airinvjící (bí-

lek), wýk. 1126, abc'7, /?) opásajici, wýk. 1128, a; b) pibileni: a) narf-

bíleni, y?) podbileni, wyk. 1147, ab , ;) Sídbílení, wýk. 1127, ab.

Dále ješt: 30) rfe/Hý, podélný, wýk. 1120, b, 1176, A, 1127, b;

31) píný, wýk. 1121; 32) tíkosný.

Na kli rozeznati a) konec, b) prostedek a c) zpodinu,

wýk. 1 1 20, d «, 1124 c «.

Hlawnjší krajiny ale jsau dvv, totiž : a) jmiek, pochodící

ze zadního dílu oka; b) pupeník, na konci puíku umístný
a pochodící od pedního dílu oka.

Když kel jest umístn, takže pupeník se nachází nahoe
a pníek dole, slovve kel pímý, wýk. 1120, b, 1176, A.

1126, b, c, ; naopak jest pekocený, wýk. 1093*, d, 1127, b,

Umístní to záleží na míst, jež má tytlíek a konec jadérkovvý

na zárodku, nebo koínek wždycky smuje k šrámeku a pu-
peník k tytlíku, takže pwodn kel wždycky jest pekocen.
Proto že ale zárodek rozdílného nabýwá smru, psobí tento po-

mr ješt jiné rozdíly. W tom ohledu jest kel:

1) saubéžný, když w semen stejnoobratném kel jest pí-
mý a rowný, tytlíek dole a šrámeek ústní nahoe ; 2) proti-

bézný, když w semen soubžném kel rowný a pekocený pi
témž umístní tytlíku a šrámeku; 3) jhiobtzný, kel rowný,
rownowážný, tytlíek ale a šrámeek wíce mén piblížený w se-

men dwojobratném. 4) Kel stejnobéžný \v semenech, jejichž

jadérko zárodkowé zekiwlo, tedy w semenech kiwobžných,
polosoubžných a dwojobratných, a jejichž tytlíek a šrámeek
wíce neb mén jsau piblíženy; wýk. 1153, 1144, 1157.
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Pníek má tu wiastnoHt, že we dwojím smru zrovvím

protiwném se prodlužuje, t. wzhru a dolvv, a tudiž se prom-
uje w pe a koen; protož na nm ro/eznáwá se koínek
(radieula} a pniek (wlastn), které díly ale na kli nebývvají^

patrné.

Koínek (radieula} ale jest welmi rozdílný

:

a) podlé innožstwi

:

I) ojedinlý, wýk. 1155, 1157; 2) vmoi4hj: a) podwojný , b) po-
trojný, wýk. 1149, Bc, c) popétný, wýk. 1141, D^ c^ dd, eej

b) podlé položení: „^MM
má se jako kel sám;

"l^ll
c) podlé smru: ^Hl

3) hoeni, tashru obrácený, wýk. 1093*, C; 4) doleni, dolw
obrácený, wýk. 1094, b, 1107, y, 1124, A, 1126. b, c; 5) dol staupunnj,

wýk. 1098/C; 6) doslediwý, ivýk. 1111, f, 1124, A; 7} aástediícý;

8) stejnosmrný, wýk. 1158, a; 9) naklonný; 10) podhnutý: a) poboóni,

pokrajni, podlé kra.jw délohowých, wýk. 1155, b, 1157, b, b) po&adni,
iia záda dloliowá piložený, wýk. 1143, 1144;

d) podlé wclikosti:

II) pedlouhý, nejdelii, wýk. 1108. b, 1167, Aa, Ba; 12) dlauhý
(zdélí dloh) í i;i) krátký, nejkraisi, pckrálký, wýk. 109;J», C, 1098, C,

1176, A; 14) cnjici, wýk. 1149, A ; 1.5) ^.ataieiiý, wýk. 1154, B,- 16)
propadlý', 17) nepatrný, newidný, wýk. 1140, 1161, AB, 1147, d,-

e) podlé twaru:

18) homolowitý, wýk. 1059, a; 19) icálcowitý; 30) niowitý, wýk.
1157, bc; 21) wetenowitý ; 22) kejowilý , wýk. 1148; 23) wejcowitý,

wýk. 1170 a
i 24) aaknlatlý; 25) hluwatý ^ 26) teroivitý , s-píeštilý,

wýk. 1135; 27) pnhrbeckowiý, wýk. 11.'i8, c; 28) osín/ ; 29) í/pý, wýk.
1149; :30) z-akii/ncený j .31) uatý', .32) piwskatý , s príwskem nio-
witýni, wýk. 1104, Ad. Bd; ;33) pirostlý, na bílek, wýk. 1164, Ad; 34)
«a/ii/ (^a tudv fce/ nahokoenný') iiejmnožší píklady; 36) krytý (kel kryto-
koenný), wýk. 1176, Bd, 1166, Ad;

Pniek (^cauliculus), spojující koínek s pupencíkem, jest:

1) nepatrný; 2) patrný, wýk. 1101, c, 1167, Ac, Bc, 1168, Bc,

Ac; 3^ stejnosmrný (w ohledu na koínek); 4) sehnutý (na koínku),
wýk. 1167, Ac, Bc; 5) propadlý (do koínku), wýk. 1168, Ac Bc.

Pnpeník (^gemma) jest prodlauženina pnícku wzhru Wel-
mi rozliná. Jako jiný pupen sestáwá z wtšího nebo menšího

množstwí prwopoátkvv listovvých na ose pekrátké, které jsauce

piblíženy, doleni pikrývvají anebo zaobalují hoení. Listy nejdo-

lejší jeden anebo dwa od wnitních ili hoeních liší se ne-

toliko místem, anobrž welikostí, twarem, podstatau a obyejn
i obzwláštním chovváním se za klíeni a dalšího zrstu. Takowé
listy slowau dlohy (cotyledones)

,
jejichž poet a wýnik

okazuje nejwtší prawidelnost.

Dlohy dohromady dlají tlo dlohowé, a náleží je roze-

znati od ostatních listw pupeníkowých hoeních ili wnitních,

obyejn mnohem menších a mnohem mén dokonalých , které

dohromady slowau pírko.

Tlo dlohowé kolrostaucích sestáwá toliko z jediné
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dlohy, wšaniorostaucich ale bu ze dvvau , bu, akoli weliui

poíúiku, z wice. Prwní ledy mají bel jednodloiný n. p. wýk.
1176, A, 1150, e a d., druhé ale kel icicedloiný ili dwmi-
délo&ný, \výk, 1187, b, 1128, b, 1155 a d. ; mnohodloiný
jako a) trojdloiný, \i) tyrdloiný, wýk, 1152, c) ptlid-
lož-ný, (V) seslidlozný, e) sedmidéložný, f) osmldéložný, g")

de,s'/fidelo'žnýj h') dwanúcfldéložný, wýk. 1153. Podlé toho

jsau i rostliny jedtiodloiné ili jednodéložnice a dicojdéložné

ili dwojdéložnice, ježto dlohy nmožité mají se za dw na
wíce dílw rozdlené.

Kle rostlin koncorostaucích nemají nižádných dloh, a pro-

tož jsau bez.déložné, které jméno mají i rostliny; slowau také

bezdéložnice, a wšecky jsau tajnosnubné.

Mezi rostlinami jewnosnubnými jsau perídké píklady
kliek bezdložných, n p. kokotice, Avýk, 1125, ab, hrneník
wýk, 1139, ab.'

Tlo délohowé kolrostaucích má toliko dlohu jedinau,

ili ojedinlau, rozdíln welikau, tlustau, rozlinau, která ku
pírku konenému po stran jest pitlaena, wýk. 1141, AB,
1149, ABC, nebo dolejškem pošwowitým je objímá a wíce mén
obkliuje, wýk. 1142, 1176, naež kraje její jsau wzdálenjší
anebo bližší, anobrž se pesahují anebo srostají; wždycky ale

na tom míst zstáwá štrbina rozdwená anebo brázda za-

wená.
Dloha ojedinlá ale jest

:

1) konená y když pijímá pírko vv brázdu pobonau , iidlanau roz-

šíením ppodiiiy swé w pošwu^ wýk. 1176, A, 1150, e: 2} poboná, když
ku pírku jest toliko pitlaena, a je pijímá w prohlubinku mlkau, wýk.
1140, abcd;'^ 1141, Aa, Ba, Ca, Da; 3) rowná : i) z-kiícená : H) tncijaicá

;

1150, ce; 6) x-krácená. wýk. 1134; 7} prodfaiiéená , wýk. 1150, ee ; 8)
patrná, wýk. 1140, abcd/; 9) nepatrná; 10) homolowitá ; 11) kejotcitá,

wýk. 117G. A; 12) wálcoicitá; 13) šidloicitá , wýk. 1150, ec: 14) wej-
coícitd ; 15) elfipsowitá. wýk. 1140, abcd/; 16) terowitá , ititoicitá; 17)
w z-adu tcijpuklá; \%) napved prohlubend; Í9) olewená, ilabotcitá (jpH klí-

eni); 20) pošicoicilá, aatcená (za klíeni), wýk. 1154, B.

Tlo dlohowé wšamorostaucích sestáwá ze dwau stí-
ných anebo wíce dloh wždycky w jediný peslen rozpostawe-

ných, Xa každé dloze rozeznáwáme dw plochy, wnitní ili

líc a wnšnau ili rub, dw^a kraje, konec a zpodinu Dlohy
w semen bu se dotýkají swým lícem , bu krajem , též jsau

rozdíln násobeny a pipomínají na listy; dále twar mají roz-

manitý wíce neb mén listowéinu podobný,

Wbec rozeznáwáme dlohy 1) listowité a 2) duznalé.
Dlohy lisltíirilé, wýk. 1093* C, 1155, 1157, 1159^

míwají wíce neb mén bílku, a podobají se rozšíeností a tenkost
anobrž ústrojností listm. W semen dotýkají se krajem , bu
(jak to obyejnji) lícem a býwají rozmanit zkiweny.
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Dlohy diiinafé, wýk. 1097, C, obyejné nemíwají pí

sobe bílku a tudy Kskládají nejwíší díl jádra, jelikož pírko zau-

jímá malikau prostoru. Nkdy jsau obklíeny tenikau Avrstwau

záklowiny. Lícem swýin k sob jsau piloženy ano i pitlaeny ^^_j
nkdy dole anobrž i po celém kraji jsau srostlé. Tyto dw^^H
spúsoby neliší se tak twarem jako radji ústrojností a ješt^^
wíce chovváním se za klíeni, pijímajíce na sebe úad listw.

Jsau ale zponenáhlé pechody z jednoho do druhého , takži

meze zevvrub ustanowiti není možná.

Dlohy rostlin wšamorostaucích jsau welmi rozmanité:
a) podlé ir.nožstwí:

I) podwojné, wýk. 1127, b, 1128, b, 11.'»5, 1158; 2) pomnoiné
a) folrojné , b) poctwernéy wýk. 1152, c) popelné, d) pošestné, e) posci'

mé, f) poosnié, g^ podetcitné , h) podesitné, \) podwanáctné , wýk. 1153
b) podlé welikosti:

3) petceliké, nejwlii ; 4) tceliké, wýk. 1093*, C; 5) malé, wý
1152, 1153; 6) pemalé, nejmenii, wýk. 1108, 1167, Ab, Bb, 1168,

Ab, Bb}

c) podlé pomra k sobe:

7) stejné, wýk. 1129, c; 8) -nestejné, wýk. 1145, Bab;
d) podlé umístní;

9) sticné, wýk, 1093*, c, 1129, c; 10") peslenné, wýk. 115;

1153;
e) podlé položení w ohledu na sebe a wnšné krajiny semena:
II) dotijkawé: a) piléhající, wýk. 1098, C, b) nadloiené, wý

1143, 1144, c) píné, wýk. 1129, b; 12) odstálé; 13) podléstojné^
f) podlé smru;

Smr jejich srownáwá se s klowým (wiz str. 167).

g) podlé násobení;

14) rowné, wýk. 1093*, C; 15) kýlowité; 16) násobené: a) doiý-
kawé, Avýk. 1157, abc, b) poloobjímawé , wýk. 1158, ab; 17) asnaté}
18) eabalé, wýk. 1159, cd; 19) liícowité } 20) kuklowité , wýk. 1158,
c,9; 21) kulowat klenuté; 22) natoené: a) w trubku, trubkowit wýk.
1126, ab, b) w pošwu, pošwowit; 2'3^ swinuté, wýk. 1159, ab; 24) ss/íra fi-

ené: a) «atocenozkraucené , wýk. 1160, ab, b) kulowité iskraucené ; 25)
utcíré, mciilé; 26) schumlané, smuchlané, pokrcmané; 27) sicijaicé\ 28)
swijatc x-prohybané;

h) podlé twaru;
a) wšeobecné;

29) napuchlé', a) hrbaté, b) nejtlustší, c) polowdlcoivité , á) polo-
kulowaté , e) pofowejcowitó , f) poloetlipsoicilé , IJO) smáknuté, wýk.
1144, a; 31) wajené , wýk. 1093*; C; ;32) podlauhlé , wýk. 1144, b;
33) tcejilé; 34) obwejcité ; 35) okrnuhlé; 36) píétwerecjié; 37) koso-
ctwereóné , wýk. 1124, Bc; 38) srdité ^ 39) kopinaté , wýk. 1107, f,

1152; 40) árkomité, wýk. 1128, b;

i) podlé rozdlení

:

41) nejcelejší; 42) ssnbaté ; 43) celé; ii) wykrajownné, wýk. 1157,
bc; 45) trojdílné; 46) lalonaté, clyrlaloóné, wýk. 1117, pétilaloné;

j) podlé powrchu:
47) hladké, wýk. 10,98, C; 48) tekotcané: 49) ubkowané; 50)

itérbaté: a) brázdito-štrbaté, b) Jámato-štrbaté; 51) hrbolatá -swra-
skulé, wýk. 1117; 52) žilnaté, wýk. 1098, c, 53) beisiilé; 54) prolamo-
tcané, wýk. 1162.

I
._JSl
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k) podlé saupolného spojení

:

55) prošlé (nesrostlé); 56) dole srostlé; 57) slepené, wýk. 1163,

AB, a; 58) na konci nebo po krajích srostlé \ 59) docela srostlé ;

1) podlé podstaty:

60) duinaté; 61) listowité;

Pírko (^plumula, corculum^ jest wnitiní a konený díl pu-

pen-iku , který na klech jednodéložných pitlaen jest na d-
lohu, anebo její zpodinau pošwovvitau objat, leží we .štrb jí

udlané, u dwau- a wícedložných ale obklíen jest dlohami

pod ním stojícími a piléhajícími, a obyejn i jimi ukryt. Osa

jeho býwá skoro \\ ždycky nejkratší a nepatrná, málokdy patrná.

Podlé toho rozeznáwá se pírko sedaic a podepené, wýk. 1161,

B, C, Da. Mezi obma nelze meze ustanowiti, protože pechody jsau

zponenáhlé. Sestáwá z listuw, jejichž poet, postawení, náso-

bení a twar vvelmi jsau rozdílní, a akoli jsau pedrobné, wždyc-
ky na nich rozeznati twar listw, jež mají se z nich udlati.

Pírko jednodložnj-ch jest: 1) nahé, wýk, 1141, Ac, Bcj 2) probo-
rilé, tcraiené, wýk. 11 Í6, aw, bof, ca; 3) obpošicené, rozdwenau pošwau
nedokonale pikryto, wýk. 1154, B; 4) ssatcrené, jestli pošwau zawenau
obklíeno, wýk. 1150, b.

Pírko dwau-, a wíccdložných skoro wždycky mezi dloliama: 1)
zastrené, wýk. 1164, Bb, 1172, A; 2) ssawené, wýk. 2035, Bb; 3) orfc-

té, wýk. 2033. Bc, d, C; a rostliny takowé slowau odétokelné, aby se ro-

zeznaly od nahokelnych.

Pírko wždycky jest konené ; stávvá se ale, že od toho

postawení se odchyluje zkiwením. To obzwlášt patrno na
pírku jednodložném , kdežto se stávvá poboním

,
protože we-

liká dloha wzhru njící je pesahuje, wýk. 1141, A, ac, B, ac.

Pírko wbec jest: 1) patrné^ wýk. 1141 Ac, Bc,* 2) nepatrné, ne-
tcidné. Avýk, 1136. 1146. c; 3) prime ; 4) podhnuté, wýk. 1169, Ac, Bc;
5) seatcé, wýk. 1172, ÁB; 6) noikaté , wýk. 1170, c, *1171, 1173, 1140,
c/?, 1163, c; *7) peiceliké, wýk. 1161, Bc, C, D; 8) tceliké, wýk. 1166,
Ba; 9) malé, wýk. 1163, Bb.

Listy pírko skládající jsau: 1) sedawé, wýk. 1170, d, 1171, 1163,
Cj 2) apikalé , wýk. 1161, Db; .3) pimé ili pilehlé, wýk. 1173; 4)
ro^-etcené ; 5) slicné; 6) kí-ii-moslojné , wýk. 1145, C; 7) swaz-óené

;

S^ pošicitcé, wýk. 1141, Bc, 1154, Dbb, 1140, c;7; 9) jednoduché: a)
homoloicité, b) tcejité . wýk. 1145, C; c) kopinaté; 10) peené: a)
dtcojjumé, b) mnohojamé , wýk. 1170, 1171, 1173; 11) prstnaté, wýk.
1163. I": 12) násobené, wýk. 1145, A, 1172, B; 13) sicinulé, wýk. 1166,
Ba, B; 14) po krajich nadicinuté, wýk. 1161, E.

Kel bez dloh, tedy pírko, pníek a koínek dohromady,
nazýwá se /íoAe/ (^blastema), wýk. 1173, a jest: V^weliký, wýk.
1161. Bc, 1170, 1171, 2) malý, wýk. 1172, A, 3^ pemalý,
nejmenší.

Kel dosplý, pokud semeno nepuí, sestáwá z nahrnu sklíp-

kw swazky cewowými proniknutého. (Sklípky w ady roz-
položené dlají pníek wálcowitý, pod jehož koncem se rozši-

ují w ústroje poboné rozdílného množstvví a powah. Sklípky
ty jsau dotýkawé, wbec tenkostiiné; w dlohách dužnatých
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ale nalézají se také sklípky tlustostnné a prchody luezisklí-

peéne. Powrchní wrstwa sklípkatiny scstávvá ze sklípkw drob-

ných zploštil vch, tužeji spojených, a wyskytuje se co pokožka,

klerá skoro wždj^cky by wá blána tenká prozraitá ; nkdy ale

jest sesílena sraženinanii, jež ji dávvají upkatost nebo praužka-

tost. U nkterých má ta wlastnost, pokožce dosplých nepiná
ležející, že modrá chaluzíkeni.

Sklípky klowé obsahují sliz, škrob, oleje a d. ; w tenkýc]

cili listowitých dlohách ano } w listech pupeníkowých kulick;

zeleniny listowé ; w posledním pípadku jest kel zelený, ako
není swtlu wysazen. Nejobyejnjší barvva kle jest ale bílá.

Swazky cewowé, táhnauce se puíkem, sahají jednak

k samému dolenímu konci, jednak až do pupeníku, kdežto

listvv wnikše, w nich se rozwtvvují. Sestávvají toliko ze á
stek swazku cewowého podstatných, totiž ze sklípkw prodla

zených s bránicemi wíce mén úkosných.

Kel jest dokonce zawen we slupce a nkdy i bílku,

aniž s nimi nepostíeden jest spojen ; od toho dlají snad sosno-

wité vvýmínku, pi nichž dolení konec pnícku klovvého jest srostlý

s bílkem. Málokdy dosplý kel jest spojen se šnrau pupenau,

8 kterau w nedosplosti owšem musí býti srostlý.

PÍMÉTEK.

CHLUPY, OSTNY, KOLCE, ŽLÁZY. I
Chlupy, ostny a kolce skládají odw rostlin. Co jsau, vvy-

ložili jsme na str. 51. Nyní jednati budeme o jejich rozdílech.

Chlupy jsau: V) prawé ili sedawé, nemající žlázy, wýk.

1187— 1190, 1194, 1193; 3) žláznaté , žlázu mající, aty
jsau: sl) podepené t. žlázau, nebo 676n/«/e, wýk. 1204, 1274;
b} žlázonosné, nesaucí žlázu na konci, wýk. 3, a, 1209, 1203,
1216, b, 1207. Dále jsau podlé ústrojnosti:

A) neicétuté ili bex-tctivé.

21) Jednoduché, l. z jediného sklípku složené:

a) niotcité, které opt: ct) rotcné, rowiumnké, wýk. 991, a, 1004,

1001, 1192, /?) kadevawé, wýk. 1187, j') patcuinné; b) šidlowité: «)
rotcné, wýk. 1190, /9) srpowité , wýk. 1194, j-) hákoimté\ c) icálcoivité,

wýk. 1193; li) kejowité, wýk. 1210; e) palicowité; a') kejopalicowité, [>)

Y") kulato-palicotcité, wýk. 1208, abc.

í^) s/oácHe, 7.6 mnohých sklípkw složené, které jsau;

a) brdninaté, složené ze sklípkw w jedné ad : a) stejné , wýk.
1206, 1207, b, /9) skrené: a) clenaté, wýk. 1197, íi) ráiencowité, wýk.
1198, 1199, c) hruilaté , wýk. 1205; b) nadsklipeénalé , sestáwající ze

sklípkw drobných auzkých, mnohoadýcli ,- takowé chlupy jsau: a) piša-
towilé , wýk. 1217, /?) dole íláz-naté cíli podepené, wýk. 1204. y)
nadité, wýk. 1212, 1203, 1200, c)) plewowité, wýk. 1195, 1196, f) mkké,
t) tuhé (šttiny), »;) dewnlé (kolce, ostny).



B) tcéhcilé:

a) ssaubkaté: a) nahoe, wýk. 1212, ft) dole, wýk. 772; b) so-

cháte; c) ro^lrojené, wýk. 1211, a; d) roztyené, wýk. 1211, b; e)

kolteióliotcité , wýk. 1200; f} rosetcené dwojšpidlaté , wýk. 1202; g)

ro^'Sorhttné.f \\) jfeslenotcit wtewnaté ; i) swaz-kowil tctewnaté: a)

kysowité, wýk. 1221, /9) mnohohlawé, wýk. 1216, a; j) hwisdowité, wýk.

1220, abc; k) šiitotcilé nebo litptoirité, wýk. 1222, ab.

Chfupi/ podepené ili cibnlaté jewi podobné rozdily.

Chlapi/ kláz-onosné jsau:

íl) jednoduché , z jednoho sklípku složené, wýk. 3, a,- b) brdnic-

nalé, wýk. 1209, 1206; c) mnohosklipené , wýk. 1203, 1216, ab ,• d)

ktilalohlawé . wýk. 3, a; ej kejohlaicé, wýk. 1209, 1216, b; íj kofliko-

nosné, wýk. 1207.

Chlupy jsau dále: a) hladké ^ b) »rnaté , wýk. 1202, 1274; c) hr-

beckalé ;

dle smru; d) odstálé; e) pímé; f) spátené ; %) pitlaené; h)

spletené (^pawuinné).

Délka jejich, smr, mkko.st, tuhost, psobí vvelikau rozdíl-

noíst. a proiuny mají rozdílná jména

:

Chlupy (^pilus) vvlastn jsau protažky sklípkatiny dlauhé,

obyejné poobdálné. Chlauphy jsau chlupy krat.ší. Srst Qilr-

suties) sestáwá ze chlupw odstávvajících , tuhaunkých , aniž

wšak pichlawÝch. 3} Bricy (^cilia) jsau chlupy obyejn
stejnodlauhé na kraji austroje plochého a obyejn odstáwa-

jící. 4) Pýí Q)ube.s) jsau chlupy teniké , mkké , krátké,

pitlaené nebo odstálauuké, prostým okem sotvva patrné. 5)
Himina, kosmina (^villus) jsau chlupy delší nebo kratší, wíce

mén odstálé, obyejn husté a oku prostému patrné. 6) Wlna
(lana), chlupy dlauhé, mkké, wíce neb mén zprohybané a kadeía-

wé, hust podlé sebe Avy nikle, obá ale kypré, takže se dají ro-

zeznati. 7} Aksamit (^holosericum) , chlupy krátké, odstálé,

mkké, husté, jako na známé tkanin aksamitu. 8} Pawuina
(^araneum} sestáwá ze chlupuw tenkých, ídkých, rozdílným sm-
rem se kižujících

,
jako pediwo pawauí wyhlížející. 9} Plst

(^tomentunO, chlupy delší kratší, píehusté, wíce neb mén smatené,

jichž žádný pro sebe okem prostým se nedá rozeznati. 10}
Hedwúb, hedirábí (sericum}, chlupy Iiusté, ztuha piléhající, le-

sklé jako hedwábí. 11) Šféthiy (^seta), chlupy delší neb kratší, tuhé

a wšak ne pichawé. \2^ Mkkoostny (murices) jsau šttiny wt-
ší tuhostí a tedy pichawosti nabylé. Ty pecházejí do kolcw
zdiewnwše. 13) Zíte, chlupy dlauhé, tulié, žíním podobné.

14) Hbílka, hbeiec, hebílka, hebelce (^strigilis) chlupy tuhé,

krátké, obyejn na uzlíku stojící, k powrchu obyejn pitla-

ené, nebo k nnui sehnuté. 15) Draslawina (^asperitas) wla-
stn nesestáwá ze chlupíi, nýbrž z wywyšeniek drobnikých,
na powrchu roztraušených, omakem ano i zrakem patrných. 16)
Serphchia (^scabrities) nalézá se na hranách a sestáwá ze chlu-

pw piekrátkých, tuhých, twrdých. hákowitých, málokdy okem
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prostým patrných, nýbrž drobnohledem a omakem. 17} Háky
(^hamulus} nejsau nic jiného, nežli šerpiwina, toliko že chlupy
pauhým okem dobe se rozeznají, 18) Kotwika (glochis) jest

chlup, šttina, mkkoosten nebo kolec na konci ohnutý. 19) Za-
hadlo (stimulus} chlup tuhý, obyejné sedící na žláze, kterýž
dotknut pauští šáwu prudkau. J|

Díly tmi rozdílnými spsoby chlupw opatené, dostalj
rozdílná píjun', jako chlnpa/ý, srsfnafý, brwafý, icansafý, pý~
ifý, huTtafý, kosmafý, iclnatý, aksamitnatý, pawuéina/ý, pls
natý, hedwábnafý, šttinatý, žitíatý, hbelenatý, draslawý, dvt

stiý, šerpitcý, hákatý, koticikatý, za/tadlifý.

Chlupy býwají nkdy smstnány, a takovvé mají též ro

dílné názwy

:

1) Wausy (barba), chomáe anebo ada chlupw na listec

anebo ástkách kwtowých. 1) upryna (coma), kák chlupw
na semenech, n. p. u tolit, toještw, wrb, topolw, 3) Kysfa, kyst,

šttec, swazek chlupw wbec. 4) Chundel, swazek wlny anebo
hunin. 5) Kluk, klk (floccus), chomáek chlupw mkkých wlno-
witých, snadno smeknutelných ili sešaulitelných, n. p. na listech

diwizen mnohých. 6) Ježina (echinus) potah šttinatý anebo
kolcatý celý powrch njaké ástky pikrýwající, hustší nebo idší.

Srst wlastn také jest náhrn chlupw, jakož rauno z wlny se>i

stáwá.

Chlupy dewnlé zasluhují obzwlášt uwáženu býti,

protože u rostlin peasto se nalézají a spolu k rozeznáwání
pisluhují. Jsaut chlupy ze mnohých sklípkw we mnohých
adách složené. Rozeznáwají se dwa rody ; A) ostny, a B)
kolce.

A) Osten podobá se trnu, od nhož ale liší se swým pwodem^
ze chlupu a swau ústroj ností. Sestáwá toliko ze sklípkatiny

pokožkau pikryté, kdežto trny promnnými jsauce wtvvemi ze

wšech jejich ástek se skládají. Osten spojen jest se wnšnau
wrstwau korowau a tudy dá se s ní slaupnauti.

Osten jest podlé twaru ; 1) fiomolowitý ; 2) šidlowilý , wýk. 1182;
a) dole roísšíený, wýk. 1181, 1183; 3) ittinowihj , wýk. 1183, kdežto
s ostny dole rozšíenými promíchaný 5 i) smáknutý: a) dwojbitký , b)

floskosmacknulý ; 5) oblý.

Podlé smru Jest; 6) rotcný, wýk. 1182; t')kitcý: a) nadkiícený,
b) podkiwený, wýk. 1183, 1181, c) srpotcitý.

Podlé umístní jest; 8) slonkoicý; 9) wlewni, wýk. 1181; 10) a-
picnt, wýk. 1181, bb ; 11) listní; 12) stopecni , wýk. 1182; 13) pipa-
listni, wýk. 1181, aa; 14) kalichotcý, wýk. 1182.

Dále isau ostny co do rozpostawení : 15) roKtraiišené , wýk. 1183;
16) podwojné.

B) Kolec podobá se ostnu twarem a pwodem ; liší se ale

od ostnu, že nedá se s kry slaupnauti, jsa s ní ztuha srostlý.

Kolec okazuje podobnau jako osten rozmanitost.
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Co do místa jest: 1) stonkowý\ 2) teéfewni; 3) apicni', 4) listní;

b) síopetii; Gj SrtTfroic/íi; 7) kalicltotcý\ 8) obplodni.

Kolce co do rozpostawení : 9J ojedinlé ili rovtrauÁené ; 10) po-
dicojné., 11) chomáené, wyk. 1181.

l\var kolc obyejné šídlowitý a oblý, smr rowný též i

jiný, podstata bu dewnatá, bu mkká šttinowitá.

Žlázy jsau dwoje: I. skl/pkafé. Jí. ceírnaté.

I. Žlázy sklipkafé sestávvají ze sklípkw drobných doty^-

kawých , jež wylaucené kapaniny' chowají, anebo do obzwlá-
stní nádi-žky wyléuaj. Tyto jsau

:

A) powrehní:

1) sedaicé : a) okrauhlé, wýk. 1218, 1213, b) tcejcité , c) édrko-
wité, Ai polokulotcalé, e) knloicaté, 1218, ab.

K nim náležejí též; 1) puchýiky, >vyk. 1219^ ABy 2) nastowickj/y

wýk. 1223, abc,'?. Dále jsau:

2) podepené: a) kuloicaté , nakulatélé, víýk. 1218, b, 2142, 7, a,

b) kejotrilé, wýk. 1206, 1209, 1216, ab , c) koflikowité , wýk. 1207;
pak jsau

:

3) jednoduché, z jediného sklípku složené, wýk. 3, aj

4) sloiené, z mnohých sklípkúw sestáwající, wýk. 1206, 1203,

1216, b, 1211. b.

B) proboilé, jimiž jsau listy, lupeny, plátky, owoce tekowané, a
to (listy, lupeny, plátky) proswítaw tekowané, nebo ern tekowané.

//. Žlázy cewnalé skládají se ze sklípkatiny a ze cew,
takže se mohau míti za jiné ústroje zakrnlé. Podlé místa j^sau:

1) apiní, wýk. 1175, 1224: a) sedaicé, b) podepené^
2) lislni, jnietiowit krajní, wýk. 1227, 1229/
3) tyinkolcé, wýk. 846, 1225, 1226;
4) medonosné, wiz medniky;
Dále jsau ješt žlázy wbec; 1) wnitni , u wnitr w podstat rost-

linné se nalézající, a 2) wnéhté, na powrchu umístné.

Bradaicice Avelmi podobají se žlázám, jelikož poslední do

bradavkic se zjinaují, když pestaly wyluovvati kapaniny.

Jsau rozdílné:

1) pofokitloiFalé ;

2) homofotcité

;

3) nepraicidelné, wýk. 1230;
4) duinaté, wýk. 1228, a;
ó) hrbolowité (mozoly), wýk. 731, b, 752, b.

oddíl druhý.

ALDOSLOW I ROSTLIN TAJNOSNUBXTCH.

Audy rostlin tajnosnubných liší se welice od jewnosnub-
ných, takže jest nejlépe a nejpohodlnji jednati o nich w ob-
zwláštním oddílu, pil emž owšem pivvádíi období, ježto u obau
postrehnauti se mže.

Rostliny tajnosnubné rozeznávvají se dle ústrojnosti na
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dw weliké hromady, totiž 1") cewnafé a 8") necewnafé, hez-

cewné ili sklipkaié , z nichž prvvní sestáwají ze sklípkatiny a

cew, druhé ale toliko ze ífklípkatiny.

Wšeliké rostliny tajnosnubné ccwnaté mají wzrst konco-

wý ili jsau koneoroslaiící. Svvazky cevvowé hned jsau vve pni

rozpostavveny w kruh, hned do stedu smstnány jsauce dlají^Hj
jako osu, wýk. 63, G4, 66, 76. ^Hi

Rozeznáwají se ješt tím, že semena nemají dcloh, jsau

tedy rostliny hezdložné ili bezdložnice; semena jejich proto

slowau wýtrtisy (^spori}, nezasluhujíce jména semen.

Pro snadnjší wykládání jednati budeme o nich podlé ádw,
na nž jsau rozdleny. Cewnaté rozdlují se: i) na pesitko-
wifé ^ lí) šidlatkowité a miowkowité, lil) plawuowifé, IV),

hadijazykoicité a F) kapradowité.

LÁNEK PRWNL

ROSTLINY PESLIKOWITE. {EQUISETACEA).

Díly jejich jsau: stonek, listy, pupeny, plody.

I) STONEK.

Stonek mé dwa díly

:

A) oddenek ili klu podzemní, podkluí, dlající nejvvtší

díl stonku, wýk. 1333, aa, a jest wfewnafý, lenafý, na klau-

bech pošwatý a wyhánjící koeny peslenné.
B} lodyha jest konec oddenku nad zemi wynikající, we

wšem podobný podkluí, lišený ale koenvv. Jest ale :

1) Jalotcti ; 2) úrodná, wýk. 12;í.3, b: ce) stálá, p) wadnuuci; 3)
jednoduchá.) wýk. 12.33, h ; 4) wélwalá.

Wtwejsau', íi) mimoauilabikowé, h} peslenné, wýk. 163, c) ro«-
trauiené,

II) LISTY.

Lisfy wšech auzké, peslenné, srostlé w pošvvy, nahoe
zubami prosté, a jsau

:

1) stálé, wýk. 1233, b, 163; 2) padatcé.

lU) PUPENY.

Pupeny jsau: 1) lodyhotcé , wýk. 12.35, h; 2) wtewní; .3) odden-
kowé, wýk. I2;i3, d., paz>mii-lsy ; i) lislowé, wýk. 1232; b)nákwlky, ne-
bety, wýk. 1233, cc.

Nkteré mají též hlízy na oddenku podzemním, wýk.
1831, aah.
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IV) PLODY.

A) Roi.plodnafnstwí jest éiska, a ta

;

1) dlauhostopká , wýk. 1233, b; 2) krátkostopkd ; 3) na konci

hrotnatá; 4) komolá.

Na šišce rozeznati : a} wetenOy wýk. 1S36, b) nožky, wýk
1236, bb, štítowité, mnohohiané, na jejichž wnitní stran proti

vveten jsau :

B} plody, vvyk. 1338, t. wýfrusnice jednoduché, jedno-

duchým owýtrusím opatené, na wnitní stran štrbinau se ot-

vvírající, ninohowÝtrusné, wýk. 1237.
Wýtrusnice (^sporang-ium} slowau obzwlášt plody rostlin

tajnosnubných, jejichž stny nazýwají se oioýlrusí, jež podobá se

obplodí rostlin jewnosnubných.

Wýtrus ^spora}, semeno tch a wšech rostlin tajnosnub-

ných, podobá se semenu rostlin jewnosnubných, od nhož se liší

tím, že nemá kle.

Wýtrusy pešlikowitých jsau kulowaté , wýk. 1837*,
1338, a, a na zpodin swé mají dwa mrštníky ili niti zpriiž-

né, wýk. 1237*.
Wýtrus klíící newzrostá neposteden w rostlinu maticné

podobnau, nébrž wywíjí se díwe tak nazwaný prokel, t. útwar
ze samých sklípkw složený, z nhož pak pokel (proembryon^
wzrstá. Prokel jest pupencowito-mnoholaloný, wýk. 1239,
a, z nhož mnoho lodyžek bb, wyniká.

LÁNEK DRUHÝ.

ŠIDLATKOWITÉ A MIOWKO WITK. (ItSOTACEAE, nmZOCARPEAE).

Dílowé jejich jsau: stonek, lodyha, listy, pupeny a plody.

O STONEK.

Stonek má dwa díly:

A) Oddenek ili klu podzemní, podklní, jest jednoduchý
a hlízowitý, W3'k. 1240, a.

B) Lodyha

:

) pla&iwá a wýrostkatá, wýk. 1254; 2) plotcajici.
*

n) LISTY.

Listy :

1) jednoduché , wýk. 1240, 124G, 1257; 2) sloiené , t. seétyené,
wýk. 1254; 3) atcijawé, wýk. 1246, 1254; 4) zpímené, wýk- 1246; 5)
po kraji nadwimtté. wýk. 1262, d.

12
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III) PUPENY.

Ty jsau:

1) wedlelislé, wýk. 1246^, 1254; 2) konené.

IV) PLODY.

A} Rozplodnatnsfwi

:

í) auilabiókowé, M'ýk. 1246; 2) apicni, wýk. 1254; 3) lislni, w-yk.
1241; 4) ko-enowé, wýk. 1253;

B) Plody:
1) ojedinlé, wýk. 1241, a; 2) podwojné, wýk. 1267, 1268; 3)

pomnoiné, wýk. 1247, 1253, 1256, 1260; 4) stopkaté , wýk. 1261, a,

1264; 5) sedawé , wýk. 1250, 1251, a; 6) polopropndlé; 7) obalnaté;

8) jednotcýlrusniéné, o jedné wytrusnici, wýk. 1242, 1243; 9) mno/wtcý~
trtisniiié, o mnohých wýtrusnicech, wýk. 1249, 1247.

Obal jest

:

1) obvwláštni, nedokonalý, polowiéný, wšech plodw o jedné wy-
trusnici, wýk. 1241, b; 2) spolený, dokonalý, obalující plod mnohowý-
trusniný.

Obal spolený slowe pro krátkost jalka ; ta jest

;

1) sedawd; 2) stopkald; 3) jednopauvdrá , wýk. 1260, 1259; 4)
ti/rpatiísdrá,, wýk. 1249; 5) mnoliopawsdrá , wýk. 1252, ab; 6) neotwi-
rajici se; 7) poloétyrchlopnd , wýk. 1248; 8) polodwauchlopná . wýk.
1253; 9) hladká, wýk. 1248, 1253; 10) Áebernatd, wýk. 1257', 1258,
1259.

Wýtrusnice (^sporangium} jsau:

1) ojedinlé, w obalu obzwláštním, wýk. 1241, b; 2) mnoiilé,
obhrnuté obalem spoleným ili jalkau, a tudy jalkaíé , wýk. 1260, 1259,
1249, a d. Dále jsau: 3) jednowýtrusné, wýk. 1261, a, 1264, 1251, a;
4) mnohotcýtrusné, wýk. 1242, 1243.

Weteno onen díl plodu, na nmž wýtrusy piipewnny, a

Ke srownáwá se semenicí dwaudložnic.
Jest ale: 1) stední a prosté, wýk. 1260, 1259; 2) pirostlé, a

stinné, a zase: a) píné, wýk. 1252, 1256, b) dlné, Mýk. 1247, 1250;
3) nepatrné.

Wýtrusy (sporae) jsau:

1) wétši: a) ojedinlé, wýk. 1244, c, 1251, c, b) mnokité , wýk.
1244, ab; 2) menši, drobnjší: &) ojedinlé, wýk. 1264, h)mnoiité, wýk.
1250, 1255, a, 1245, b, a tj' rznowcliké jsau: 3) we spolené wytrusnici

pohromad, wýk. 1247, 1252, 1256, ab; 4) oddlené w obzwláštní wý-
trusniee, wýk. 1260, ab ; dále wýtrusy jsau; 5) nahé, wýk 1261, ac,

1245, b; 6) miškalé: a) huspeninau , wýk. 1253, b) okornatlé , wýk.
1244, ab; 7) hladké, wýk. 1261, c, 1255, a; 8) m prosted skrené, wýk.
1251, c; 9) trojiebré, wýk. 1255, b.

Prokel jest wbec poduškowitý, zjinaující se, takže se

rozeznáwá 1} prwotm, wýk. 1363, 1265, 1266, a, z nhož
pak wywíjí se; 2) druhotní, wýk. 1266, b, okrauhlý, štíto-

witý, z jehož krajní štrbiny wyniká mladistwá rostlinka. 'J'ak

to u babunky (Salvinia).
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CLANEK TRETI.

PLAWUOWITÉ. (jLYCOPODIACEAE)

Sestáwají též z oddeiiku, lodyhy, list, listen, pupenw
a plodw.

I) ODDENEK.

Oddenek ili klu jest nadzemní ili nadklui, položený,

dole ze klaubw koeny wyhánjící , wýk. 1877, z nhož po

celé délce nebo toliko z konce wycházejí lodyhy. Dále jest 1}

listnatý, wýk. 1277 ; 2} bezlistý, wýk. 1371, 3) wýbéikatý.

11) LODYHA.

Lodyha z nadklui wyniklá jest:

1) frostená, wýk. 1277; 2) wtsestaupatcd, wýk. 1271; 3) pimá

;

4) oblá; b) trojboén, 6) jednoduchá: 7) wélicatá: a) wétwemi socha-

tými, wýk. 1271, b) stejné wysokými, c) wttci plochých, d) dtcojsec-

ných, e) polomených, wýk. 1277, f) j)nmých; S) listnatá, wýk. 1271,

1277; 9) bexlistd, wýk. 1280; 10) nepetrkené rostauci, wýk. 1271; 11)

petržené rostauci, t. j. rozhy od smítkw zauženinau oddlené.

ni) LISTY.

Listy jsau:

1) sedaicé; 2) do/ti sbihatcé j 3) štétinotcité; 4) kopinaté ; 5) po-

dlauhlé; 6} pisrdcito-wejcilé; 7^ poloteiéné; S) jednožilé; 9') be»žilé
',

10) étyradé dtcaustranné; 11) dwojtwaré, wýk. 1277, 1276.

IV) LISTENY.

Listeny na stopkách liší se twarem od listw, dolejší jsau

hluché, hoení zastírají plody.

V) PUPENY.

Pupeny: ) wlastn tak zwané, wýk. 1278; 2) papú-
iky, wynikají z aužlabíka pod pupeny odmlazujícími, wýk.
1271, b, 1272, cd, bb.

VI) PLODY.

A) Rozplodnatnstwi jest i 1) klasené; 2} roztraušené.
1) klas: a) sedawý , b) stopkatý , c) wálcowitý, d) étyrboéný,

wýk. 1277, e) stejnoplodý, f) jinoplodý, g) šupinatý, h) listnatý;

2) ptoy roztroušené auzlabiékowé, wýk. 1271, a to : a) ojedinlé,
b) podwojné, c) potrojné, d) konené.

i2-
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B) Wýtrusnice ili brašniky (isporan;^ium) jsau

:

1) sedawé\ 2) polookranhlé ; S) polomésicité , wýk. 1373; 4) led-

winité, wýk. 1278; 5) napí podlanhlé; C) trojkoUusné , wýk. 1281, a;

7) élyrkokusné, wýk. 1279, ab,- 8)Jednopauzdré, wýk. 1279, c; 9) dwan-,
trojpati^dré , wýk. 1281. b; 10) dwauchlopné, wýk. 1273; 11) napi
pnkajici , wýk. 1275; 12) cttjrwýtrusné , wýk. 1279^ c; 13) mnoliowý-
trtisné, wýk. 1281, b.

C) Wýtrtisy (^.sporae) jsau rozdílné

:

1) jednoltcaré (pracliowité^ po tyech sklubené): a) lyrsténné-
wýk. 1274, 1278, b, b) ellipsowité , wýk. 1282, ac, c) hladké, wýk
1282, ac, d) trniékalé ; 2) dwojtwaré: a) z-aknlatlé, b) polokiilowalé,

c) hrbekat drasné, wýk, 1279, c, d) plastetcnalé tabulkotcané.

Po dosawadním postežení nemají prokle.

LÁNEK TWRTÝ.

HADÍjAZYKOWITÉ. (OPHIOGLOSSEAE).

Dílowé jejich hlawní : oddenek, lodyha , listy
,

pupeny,

plody.

I) ODDENEK.

Oddenek jest

:

1) pod&emni a kolmostojmj , wýk. 1294, 1288; 2) rownowdéný a

skoro powrchní, obyejné skrácený, ano i nepatrný, wýk. 1284.

Mrcasy z nho wynikající jsau tlusté, wíeemén dužnaté,

a to :

1) jednoduché ; 2) málo wtewnaté,

II) LODYHA.

Lodyha :

1) pimá, wýk. 1284; 2) jednoduchá; 3) dole poÁewnalá; 4) oje-

dinlá, wýk. 1284, 1294; 5) mtioiitá; 6) Usínala: a) jednolistd , bu:
«) uprosted, wýk. 1284, 1294, bu />') pod prostedkem, bu y) nad dolej-

škem ; 7) befzlistá,

III) LISTY.

1) ojedinlý, wýk. 1284, B; 2) podwojný; 3) pomnoéný; 4) íerfff-

M?ý, wýk. 1284, U; 5) apikahj , wýk. 1294, b,- 6) celý; 7) tvykrhený,
wýk. 1294, b; 8) trojsecné dtvakrát wyslrbený,

^ IV) PUENY.

Pupeny wždycky wynikají z konce oddenku wedlé lodyhy.

Jsau:

1) prosté, pezimištni poiwowitým obhrnuté, wýk. 1284, a, 1280,

a; 2) ponoené vv dolejšek lodyhovvý, wýk. 1288; 3) nae; 4) sloiené

I
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a) wice pupenw wc spoleném prezimišti, wýk. 1286, ab, b) niladši do

starších zastrené, wýk. 1289, 1290;

Listy w pupenech jsau: a) násobené, wýk. 1288, 1289, b) nadwi-

nulé, wýk. 1286, a.

V) PLODY.

A) Rozplodnaténstwi : klas nahý, bezlistenný:

1) lodyiní, wýk. 1284, B, 1294, b; 2} listní; 3) jednoduchý,

wýk. 1284, B; 4) wétewnatý, wýk. 1294, b; 5) dwamtranný, wýk. 1284,

B,- G") jednostramiý, wýk. 1294, b,- 7} icšestranný.

Wefeno klasovvé jest:

1) Jednoduché', 2) wétewnaté ; 3) pikryté (plodami); 4) mistem

nahé: n) na zádech, wýk. 1294, b, b) po obau stranách, wýk. 1283, c)

w ostí wytažené.

B} Wýtrusnice ili brašniky jednopauzdré, štrbinau nebo

|)olo\vinýma chlopnma se otwírající, mnohowýtrusaté, Jsau ale:

1) sedawé, pvisedawé', 2) pirostlé, wýk. 1283.

C) Wýfrusy jsau prackovvité, stejné ; dále

:

1) ctyrstnné, nazpodiné wypuklé; 2^ hladké] 3) hrbeckaté drasné,

wýk 1285.

Klíeni jejich neznáme dokonale, zdá se ale, že mají prokel.

LÁNEK PATY.

KAPBADOWITÉ. (FILICES).

Díly jejich : oddenek, listy, pupeny, plody.

I) ODUEXEK ILI KLU.

Oddenek ili klu jest podzemní a nadzemní.

A) Oddenek ili klu podzemní^ podkluíjest

:

1) kolmostojný ; 2) úkosný, wýk. 104/ 3) rownowdiný : a) pod-
»emni, h) potcrchni, wýk. 106.

B) Oddenek ili khi nadzemní, iiadklní: ten jest

:

1) knienotcitý , wýk. 1297; 3) lodyhotcitý , wýk. 109: a) pnuly,

b) koenaléjici, wýk. 109, c) Áplihawý, d) wisici; 3) obhomolowilý, wýk.
104; 4) epowitý

i 5) niowitý ; 6} wálcoicitý, wýk. 1298, 1299; 7} tupo-
hranij ; 8) šrdmutý , wýk. 1298, 1299, 106,* 9) obhraiený paapikami, t.

j. dolcjškami apíkvv; 10) Irnatý; 11) plewnatý, wýk. 106; 12} obkoe-
nuténý, wýk. 130Í).

Poznamenáni 1. Paapiky , jimiž nadkluí býwá obhraženo, jsau
zpodky apíkw stálé a jsau: a) obdálné , V) odstálé, c) stsnané , A)

stechotcilé , wýk. 104, e) oblaunké, f) smáknuté, g} dwojsecné, h)
ploskotrojboké, i) kidlalé, i) ukrácené (šrámy wywýšené se wyskytující).

Pofsnainenáni 2. Koeny z podkluí wyniiiajíci jsau : a) dlauhé, b)

jednoduché, c) iréteicnaté, d) tclasowilé , c) niowité, f) šnrowité, g)
oblé, li) smáknuté, i) dicaustranné wétewnaté.

113 LISTY.

Lis/y nepostíeden z oddenku ili klue uvnikají. Jsau
ale:

*
^
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1) sedawéí Z) apikaté j 3) celé, neroísdélene \ 4) ro&délené: a)

Ittlonaté, b) rozitipané, c) rozdlené (wlastné), d) rozsekané ; 5) neau-
rodné; 6) aurodné , wýk. 1309, a ty jsau : a) stejné a neaurodnými, b)

nestejné, jelikož úrodné wždycky užši . a pak: a) ploché, /9) swinuté,

wýk. 1304, 1305: a) clánkowit stažené, b) kulowaté stažené, wýk.
1308, abj y) zjinacené w latu, wýk. 1311, b, ó)na konci plodonosné,yiý\i.

1318, ) u prosted plodonosné. Dále jsau listy: 7) chlupaté; 8) «ía«
nnté; 9) bradawinaté ; 10) luptaté; 11) poprášené, pomaucené.

Rapík wyniká neposteden z klue, a jest s ním: a) neposte-
den spojený, b) pomoci klaubu, wýk. 1309, a. Twar jeho rozmanitý

znamená se týmiž názwy, jako u rostlin dwaudložných. Zpodek jeho stálý

slowe paapik (phyllopodium).

Díl apiku w list se prodlužující slowe žila nebo weteno , a ta

jest : a) rowná, b) zprohybaná, c) tociwd, rozwUinowatá, d) koenohonná,
wýk. 1310.

Díly listúw rozsekaných slowau tikroje, oseky , úkrojky, osecky

(segmenta). Twar listw a jejich dílúw klade se názwami u dwojdložnio
užiwanými.

Weteno listúw rozsekaných jest wtewnaté, a wétwe jsau prwo-,
draho-, tetiadé, poslední slowau apiéky , neposteden nesaucí osecky

ili úkrojky listowé.

Žila ili weteno listowé (rhachis) jest; a) bokowtewná, b) zpo-
dotcétewjid. »

Žila bokowétetcná ili perena jest : a) jednoduše perena, b) dwa-
krát peená , c) wéjiotcit perena , d) siowit peená , e) polickat
perena.

,,

Žila ili weteno jest: a) prostedni, b) zásledni, ímž list jíno-

púlný, c) úkosná, d) krajni.

Žíly poboní prwoadé ili žebra jsau: a) jednoduché, b) widlaté,

socháte, c) rozsochacené, d) sifkowité rozwtwené ; dále jsau žíly poboní
íeti-, ctwrtoadé.

Žíly políkowit peené jsau podlé políek : aj auhelnicowité poli-
haté, b) oblaukowité , c) méžowifé , á) neprawidelné , e) siowit, j
polikato-siowité.

Do políek wnikají konce žil, a ty jsau: a) ojedinlé, wýk. 1313,

b) podwojné, potrojné , wýk. 1314, c) jednoduché, wýk. 1313, d) socháte

roztrojené, wýk. 1315.

III) PUPENY.

Pupeny jsau
aužlabic-J) oddenkowé: a) konené, wýk. 1317, A, b) poboní, au

Uoicé ; 2) listni: a) rozporni, wýk. 1335, b) podlistni, e) oblistni.

Listy w pupenech Avždycky jsau swijawé.

Pupeny listní majíce šupiny pezimnišní dužnaté, slowau také pa-

piióiky, U jiných zase jsau hlizoicité.

IV) LODY

A} Hozptodnatén^twi jest troje

:

1) Klas anebo lata, podepený stopkau a) listnatau, b) bez-

listau.

2} Klásky (wždycky jednostranné}, a tj' jsau

:

1) krajni, na listech, wýk. 1319; 2) konené, na listech, wýk.



1320: a) prslnaté , wýk. 1320, a, b) peené, wýk. 1321, a. Dále jsau

:

3) iupinalé, wýk. 1319, c; 4) obraubené, wýk. 1320, b, 1321, b.

3} Hromádky C^ory), jestli plody shrnuty jsau u wtší
nebo menší hromady na listu.

Jsau ale : 1) na obojím powrchu listowéai (lici a rubu), wýk, 1322,

ab; 2) na rubu; 3) okrauhlé, wýk. 1309, 1303, 1313. 1316" ,• 4) feéko-

iríe; 5) éárkowilé , wýk. 1292; 6) méstcité ; 7) auhe/nicowité; 8) 6e«-

hearé, wýk. 1306; 9) nepetržené, wýk. 1301; 10) petržené; 11) sti-

kaicé; 12) dlné; 13) píné, wýk. Í337, ab; 14) polistni , wýk. 1309,

i:i03, 1326: a) k iile piblíiené , wýk. 1301, b) ku kraji pibliiené,

wýk. 1295, 1337, a; 15) krajni, wýk. 1302, 1336, 1323: a) dolúw obrá-

cené.) b) wen obrácené; 16) ojedinlé, jestli mezi dwma žebroma toliko

jediná sedí, wýk. 1303; 17) dtcojcalné , jestli dwé hromádky ze dwau že-

ber piblížených rownobéžných proti sob, nebo z jednoho žebra proti sob
wynikají; 18) rotslramené , wýk. 1.338; 19) šikowané , wýk. 1313; 20)
dotýkatcé, wýk. 1348 ; 21) sifotcit roz-poslatcené; 22) šupinami šlíloici-

tí/nii pikryté; 23) krajem listowým nadchlipeným pikryté; 24) listem

anebo krajem jeho podtcinutým pikryté , wýk. 1305, 1304, 1307 ; 25)

listem staieným aatcené, wýk. 1308, abcd; 26) nahé, wýk. 1303, 1360;

27) bez-ostéré j nemající ostéry; 28) oslraté , ostrau piklopené, wýk.

1292, 1329.

Ostéra Qndusium), dobíe rozdílná od plew nkdy hromádky

pi ikryvvajících, zdá se náležeti k útvvaru pokožkowému
;
protože

ale spolen s hromádkami wyniká, poítati se musí k dílm
plodowým. Jest ale

:

1) blánowitá, jíiko pokožka wyhlížející; 2) listowitd , podstaty li-

stowé, wýk. 1323, act, b,9; 3) kožowitá; 4) chrustawá ; 5) krajni (co do

listu), wýk. 1302, 1336, b, 1307; 6) nadestená , wýk. 1298, 1296; 7)
podestená, wýk. 1338, ab ; 8) opásajici, wýk. 1323, a«, hfi \ a) trhajici

se, b) chlopnmi se otwirajici; Objednán stranou pirostlá: a) wnéhiau,
wýk. 1298, 1296, 1301 , b) wnitni, wýk. 1295; 10) dolejikem pirostlá,
wýk. 1343; 11) po obau stranách pirostlá, wýk. 1341 ; 12) prostedkem
pirostlá (štítowitá), wýk. 1.326, 1327, 1334, a; l3) u tcnit prostá,

t na straué k žebru patricí, wýk. 1292, 1296, 1302, 1336, ab ; 14) wné
prostá, t. na stran ku kraji listowému patící, wýk. 1295; 15) kolem
prostá, wýk 1326, 1334, ac; 16) dwuuchlopná , wýk. 1342, i;323, ad;

17) nahoe se trhající; 18) Siaokrauhlená , wýk. 1328; 19) okrauhlo-

ledwinitá, wýk. 1334; 20)podlauhlo-ledu;inilá; 21) msicilá; 22) wejcitá:,

23) fsakulatélá ; 24) z-tconkotcitá , ko/líkowitá , íšotcitá , náletckowitá

,

baitkotcitá, wýk. 1.324, 1323, a«; 25) plochá; 26) naddutá; 27) prohlu-

bená , wýk. 1340; 28) pupkatú , wýk. 1334 j a,- 29) mnohotwurá, wýk.
1345, a; 30) nejcelejší; 31) icykrajotcaná; 32) ssaubkowaná; 3.3) wy-
hlodaná, wýk. 1328; 34) roztrhaná, wýk. 1345, b; 35) na konci di-
patá, wýk. 1343. b; 36) na konci lalokatá; 37) tepenatá, wýk. 1339, c,-

38) lysá; 39) pýitá; 40) huiiatá ; 41) iláznatá, wýk. 1345, 1).

Hromádky powrchní nkdy na spsobu weteií, os, oby-

ejn pemalých, ztlustnutím žíly listowé wynlklýeh, lžkem
nazwaných sedí.

Liko to jest: 1) wypuklé; 2) klenuté, wýk. 1327, 1343, b; 3)
poduškowité, wýk. 1325, Bb, C; 4) hebenoicité; 5) sspleštilé; 6) ledtci-

notcilé ; 7) podlouhlé; 8) ellipsowilé. wýk. 1325, Bb ; 9) hlawotcit ; 10)
atopenat; 11) žíaté , wýk. 1329, 1331; 12) konené, wýk. 1.330, Aa

;

13) z prostedka žebra wyniklé, wýk. 1334, b ,• 14) podkoncéné ; 15)
i-ebro powlekujici; 16) mezery mezi žilami poiclekujici, wýk. 1318.
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B) Wýfrusnice ili brašniky (eporangium}, wlastn plody

w hromádky nahrnuté. Jsau ale:

I) stopkaté , wýk. 1291; 2) sedawé, wýk. 1323, bc ; 3) polojtro-

boené; 4) ojedinété, 1319, c; 5) hromadné: a) po tech, tyech, b) po
mnohých, c) we dwau šikách ili dtcojsikowé , d) nepoádné, wýk. 1337,
ab, e} prosté, f) srostlé.

Dále jsau; 6} kulowaté, wýk. 1349; 1^ ellipsowité; 8) ohwejcowité,

wýk. 1291, 1305, c; 9) rohaté, 1

—

Brohé; 10) kruhalé, opásané kruhem
(gyrus) ónéjicím lenatým (prawýiia), wýk. 1291, 1305, c, 1323, c,

1350.

Kruh prawý skládá se ze ady sklípkw polooblých, tu-

hostnných, obyejn tmawji barwených, od zpodiny po hbetu
a echalce se táhnaucí, obyejn toliko % nebo ^/^^ celého okre-

su popínající; mezera ta wyplnna adau sklípkw bledých anebo

bezbarwých nenjících.
Wýtrusnice ili brašnika kruliatá jest: 1) kolmo kruhatá, když

kruh od spodiiiy k echalce wzestupuje, wýk. 1305, c, 1291; 2) úkosné
kruhatá, když kruh od zpodiny píúkosn wzestupuje, jakoby chtl jíti na
záwít, wýk. 1323, c.

Dále jsau wýtrusnice:
II) lichokruhé, obklíené lichokruhem, t. páskem nenjícím, prameni-

tým anebo na pi praužkatým.

Knih Ižiwý, nepravdy, lichokruh sestáwá ze sklípkw plo-

chých wíce mén prodlaiižených , delšími stranami spojených,

tenkostnných ; obyejn nejsau tmawjší, nežli ostatní brašnikowé.
Obyejn opásá celau brašniku, takže ji rozdluje na dw po-

lowiky nestejné, Jest dále 1} auplný, wýk. 1317, 1331, 1344,
1349, 1353; 2') neauplný.

Wýtrusnice h'\\'\ brašniky lichokruhé jsau: ^) kolmo lichoknihé, wýk.
1349 j 2) píné lichokruhé, wjk. 1331, c; S^ úkosné lichokruhé, yvýk.VSbí.

Wýtrusnice jsau ješt:
12) bexkruhé, nemajíce kruhu prawého ani neprawého; ty jsau zase;

a) hladké, wýk. 1337, 1344, 1.346, 2347, b) na ísádech hrbaté; 13) na
pi anebo neprawidelti se trhající, wýk. 1291; 14) štérbinau se otwi-
rajici (po stran), wýk. 1321, c, 1337, bc, 1352, b; 15) drau se otwí-
rajici, wýk. 1348, ab.

Wýtrusy (^sporae) jsau wždycky stejnotwaré aprachowité.
1) tyrsténné, na zpodiné nadduté, wýk. 1353, 1355; Z) ellipsowité,

wýk. 1354, ab; 3) hladké; 4) sitowito-sklípkowané ; 5) hrbeckat drasné;

6) trnikaté ; 7) prauhaté.

Prokel (proembryon) kapradowitých jest lístek zelený, sklí-

penatý, obyejn dwojlaloný, mnohými mrcasy zakoenlý,
chástu malé játrowky podobný, wýk. 1356, ab. Z pahrbeku
srditého na líci, wýk. 1357,Wfyniká wzhru prwní list, a dol
mrcas, wýk. 1359, pak wíce listw a mrcasw, wýk. 1358;
pak zhyne prokel a mladistwá rostlina dále roste.

^
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HLAWA DRUHA.

ROSTLINY TAJNOSNUBNÉ BEZCEWNÉ.

Tyto zcela sestáwají ze sklípkatiny bez památky cew.

Ty jsau opt dwojí: 1} listnaté, t. mající austroje listm podob-

né a dwoje austroje rozplemeíiowací, 3} bezlisté, austrojw roz-

plemeowacích nepatrných.

K prvvním poítají se í) mechowé, II) játrowkowité, III)

paroinatcowité, ke druhým ale IV) lišejníky, V) asowité,

VI) hanby, VII) twrdohauby, VIII) bichohauby, IX)pUso-
tcité, X) rezowité.

LÁNEK PRWNÍ.

MECHOWÉ. gauscr).

Díly jejich jsau: I) koen, 11} lodyha, III} listy, IV) pupeny,

V ) kwty a Ví) plody,

I) KOHEIÍ.

Koen jest samowláseniékatý. Wláéeni ili iclášenicko se-

stávvá ze sklípkw mnohých \\ jednu adu spojených a tudy ja-

koby klanbnalých, wýk. 1366, c; obyejn jest wéfewnaté, ba-

rewné nebo bfzbarwé. Dále jest

:

1) prtcotiHtié , u klíeni powstalé, a tudy koen takowý yrtcotinný,

wýk. 1360, AQ; 2) postoupné, pozdji z lodyhy wycházejíci, wýk. 1361,
B,í,9. To jest: 3) aksamilotcité, wýk. 1361, B,9/? ; 4) kaudelowité , wýk.
1361, a; 5) (odyini: &) mez-ilistni, wýk. 1361, B,9,5, b) auilabiékowé,
wýk. 1364; 6) wtewni , wýk. 1365, ab; 7) lislnij 8) nadlistni, wýk.

1363 i" 9) podlistni] 10) koncolistni ; 11) obakoiilni.

11) LODYHA.

Lodyha jest rozliná. K poznamenání její rozdílw pou-
'/íwá se názvv jako u rostlin jewnosuubných. Jsau ale ješt jiné

názwy obzwlást pro mechy.
a) podlé smru:

1) pímá, wýk. 1360, 1362; 3) prostená} 2i) .plowajici ; 4) «fci-
wená; ó) zprohybaná

',

b) podlé rozwtwení;

6) jednoduchá, wýk. 1.360 : a) na konci se odmlazQjíci (zústáwající

jednoduchau, a odmladi snadn jcwici), wýk. 1368, b) pod koncem se odnila-

zujici, asem odmladmi zwtewnatjící; 7) wliratá: a) sfrmkoicité wét-
irrta, wýk. 1369, b) peren wtwatá, wýk. 1367, c) dicakrát , tikrál
peren tcttctttá, d} icsestrann tctwíttá. e) jednostrann tcéticatá, f)

httat teétwalá, g) podtd-kowit wticatá. h) smaten ictwatá. Smr
wtwi jako u jewnosuubných.
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c) podlé oHstnatclosti

:

8) wšudu listnatá; 9) dole htpinat, 10) dole nahá; 11) féro'

witá, wýk. 1371, abj 13) chástowitá, wýk. 1370, bbd.

III) LISTY.

Listy nechybují nižádnému mechu, a wždycky jsau sedawé;

a jednoduché, ani hluboce rozpoltné nebo rozštípnuté. K wy-;
znaení jejich rozdílw postaují názwy u rostlin jewnosnub-j

ných pijaté
;
jsau ale i jiné obzwláštní. Listy jsau :

a) podlé místa;

I) nejdolejši\ 2) lodyhoicé, wýk. 1369; 3) tcétewni, wýk, 1369^1

4) pikwtni, podkwétni, wýk. 1372, b|9;

b) podlé pipewnní:
5) sedawé\ 6) objimawé; 7^ dol békici; S^poiwiwé; 9) oddlené^

10) srostlé;

c) podlé rozpoložení

:

II) stídawé ; 12) roz-tratuiené; 13 J sméstnané; 14) obdálné }\

15) atechowitéj 16) riickotcatlé] íl^dwauadé: wýk. 1370, 1371, abjj

d) podlé smru:
18) kostrbaté; 19) jednostranné; 20) dtcaustranné; 21) rowno-

wákné, nejodstálejH ; 22) kolmostojné, prime; 23) odslálé, tikosné ;

e) podlé tvvaru

:

24) wlasoieité ; 25) štétinowiíé] 26) šídlowité., 27) kopinaté; 28)
|

podlauhlé; 29) ja^ykowité; 30) srpowité; 31) okrauhlé; 32) rfo/c ro**í-í

ene; 33) pisrdcité ; 34) stelotcité; 35) M|;e; 36) uaté; 37) ostré;

38) ^akoncité; 3.9) hrotnalé\ 40) šttinatí ukonené; 41) chlupem ukon-\
ené: a) od prodlaužené žíly, b) od prodlaužené epele listowé; 42) nal
ftonct brwilo-tdsnaté; 43) nejcelejší; 44) tvifkrajowané\ ib) isaubkowané;'

46) pilowané; 47) trnikaté pilowané; 48) pilowanobrwité ; 49) obrau-
betié\ 50) po &ra;í eité; 51) po Ara/t nadwinuté\ 52) po /rí/ji podwi-
nuté\ 53) po fcrffji nadchlipnuté , 54) po fcívyV podchlipnuté\ 55) ploché;]

56) nadduté\ 57) podduté; 58) kylnaté; 59) swinuté; 60) násobené \ 61)?
napi eité \ 62) Ma rfe7 asnalé

;

f) podlé powrchu

:

63) hladké; 64) pupenenaté ; 65) »rnkalé; 66) drasné ; 67) »trt,1

fcýÍM šerpiwé ; 68) škohlawé; 69) bessiilé ; 70) jednoiilé; 71) dwauiilé;
72) trojiilé.

Žíla listw mechowých nepochodí od swazk cevvowýcli, nébrž od ob-

zwlátnícli sklípkw adau jednoduchau nebo nkolikerau rozpoložených. Žíla

;

wybíhá: a) ?« Aro, b) lo šttinu, c) m> cA/jp jednoduchý, d) ío c/t/wp jce-

tewnatý ; dále žíla jest: c) tenká, f) tlustá, g) epelkonosná , na líci pro-

dlaužená w kidélka, h) na fconci nesauci swaz-ek wláken, i) feít konci

mií&ejici.

Dále jsau listy,

g) podlé potu wrstew sklípkowých :

Ti") jednowrstewn sklipkaté, wýk. 1375, b; 74) dwau- , trojwr-»

slemn sklipkaté , wýk. 1377; 75) mnohotcrstewn sklipkaté , wýk. 1378.

Wrstwy sklípkowé lze na listech mechowých dostateným zwtšením
pomoci drobnohledu pohodln rozeznati

;

h) podlé twaru sklípkw:
76) podlauhlosklipkaté , wýk, 1.376, a; 77) tenkosklipkalé ; 78)1

sklípk lu:rtákowijch\ 79) sklípkw kostkotcitých; 80) sklipkic mno-
hohraných; 81) sklípkw kulowatých; 82) sklípkw wláknatých, wýk.
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1379; 83) fiustosklipkaté ; 84) ridkosklifkaté; 85) welosklipkaté', 86)
irohnosklipkaté j 87) pedrobnosklipkaté

;

i) podlé barwj'

:

88) fselené\ 89) bledé, bezbaricé', 90^ proisracné (obyejné dílem);

91) teckowané

;

j) usušením :

nabýwají jiného smru, totiž: a) séktidmatéji , b) akrauti se, c)

^kuéeratéji, d) stoi se, e) na konci stcinau se.

Listy priktctni ili podktcfni skládají sdkrotc, který jest: a)
samci, wvk. 1381, 1387, aa, 1390, aa, 1393, a, 1391, a, b) samici (eb-

štti), w/k. 1390, b, 1393, b, 1397, a, 1398, Aab,-

Listy <sdkrotcni jsau ostatních (lodyhowých ili wétewních): a)
delii a širši, h)kralši} dále jsau: c)prohlubené, A^ swinuté, e") pošwowité.

IV) PUPENY.

Pupeny jsau

:

Y) odmlafsujici, a ty zase: a) auilabickowé, b) feonmie, wýk. 1368,
(wýrostky), odmladi konené, lodyha odmlazující se; 2) štédodéjné: a)
anilabiókowé, wýk. 1385, aa, b) konené, wýk. li}83, aa, c) listní, kon-
colistni, wýk. 1386.

VJ KWTY.

I) Kwéfensfwí. Kwty vvíce mén w strbaul nahromadné
a zákrowem obhrnuté. Jest rozdílné,

a) podlé místa

:

I) konené, wýk. 1389, 1394: 2) aiiilabikowé, wýk. 1381, a: a)

dáleni, b) hoení, c) lodyhowé, d) tcéleicní; 3) rospomí',
b) podlé pohlawí:

4) samí, majíli toliko pelatky: a) terotcité, wýk. 1391, b) pupe-
notcité, wýk. 1381, 1388, aa, 1390, aa; a to zase: a) konené, fí) auila-
bikotcé , podteojné, potrojné. potyrné , hromadné, nepraw pesleuéné,
sedntcé, stopkaté; b') samici, majíli toliko prwopoátky plodu (pupenowité):
a) konené, wýk. 1394. b) attilabikotcé , wýk. 1382; 6) samcosamii,
máti w zákrowu pelatky a prwopoátky plodu; ty jsau: a) tirodné , wýk.
1396, Ab. Bb, b) neúrodné, jalowé. wýk. 1398, Aa, Ba; dále jsau kwty:

7) loiiské , samí nebo samcosamii, neaurodné, z prostedku štdo-
déjné, wýk. 1.368, a.

II) Kicfy wlastn :

Wšude jsau jednopo/ilawé, t. na jedné rostlin samí, na

druhé samicí, akoli w jednom kwtenstwí býwají pohromad,
Jsau ale

:

a) podlé pikrytí obzwláštniho

:

1) nahé, majíli toliko zákrow, w nmž kwty rozpostaweny , wýk.
1399, ab; 2) pikrotcalé.

Píkrow (involucrum) ten sestávvá

:

a) z lupenw širších šupinatých, b) díl wláskowitých autíých lán-
katých, tcláken štairnafých (paraphyses), wýk. 1410, a ty jsau: a) dlauhd
co rodidla, ,9) delii jich, y) kratší. J) niowitá, wýk. 1410, ) kejoiritd,

wýk. 1401, z) rúnnotward, wýk. 1401, ab. &^ kopisoicitd, >]') sikoicano-
sklipkatd, wýk. 1406, «,7; ; e) lánkatá, wýk. 1401, ab, 1406, J.
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ústroj samci hlawní jest pelatka (antheridium) , obdobnil

prašníkm rostlin jewnosnubných. Její dílowé jsau:

1) noika, nitce podobná, a ta jest:

a) pekrálkd, wýk. 1400, c, 1401, c, 1402, b, 1403, b, b) dlauht

a stejné tlustá, wýk.. 1393, c) bichatá, wýk. 1407, ba.

3) Torbiky (^utriculus) w nichž pel obsažen, a ty jsau:

a) wákotvité (a prohnuté), wýk. 1407, c, 1406, a, 1402, a, 1407,
ab, b) wejcowité , c) elfipsoulé , d) obwejcowité , e) xakulatélé, wýk.a
1403, f) ped wyprázdnnim, wýk. 1406, a, g) po wyprázdnní, wýkj
1402.

c) Pel, pyl (^foviila) wyhlíží jako hmota slizká, s drob-|

nými zrnky smíchaná, wýk. 1407, b, nebo jako zrnka prodlaU'

zená, niowitá nebo kejowitá, wýk. 1403, c, 139S, ee, kter^
z torbiky wj^prázdnny bywše, do kola se toí.

Ústroje samicí. Hlawní jejich díl jest prwopoátek ploduj

(archegonium), který pirownati se mže ku kwtu samiími
rostlin jewnosnubnj^ch. Jeho dílowé jsau tyto

:

1) wajentk, na nm jest rozeznati

:

a) obhalka, wýk. 1409, a, b) jádro, a c) laika wýtrit-^

sorodná, wýk. 1409, b.

Wajcník (germen) jest: a} ellifsowitý , wýk. 1401, d, 1408, a,
b) tcejcowitý.

3) nlka (stylus), díl nlce jev\Tiosnubných podobný.!

Dutina její na zaátku zawená pak otewená rozstaupením s^l

nejhoejších sklípkw, wýk. 1408, 1409, a swau dutinau až
k jádru wajeníkowérau sahající. Jest ale:

a) krátká, b) dlauhá, wýk. 1394, b, a, o) pedlauhá.

3} Blizna (stigma) jest wíce mén prohlubená ili nálew-
kowitá a rozstauplými sklípky neprawideln zejkowaná nebo la-

lokatá, wýk. 1408, c, 1409, e.

Prwopoátek plodu zúrodnný nasazuje plod, wýk. 1394,

VI) PLOD.

Plod (fructus) sestáwá z dílw podstatných a nepodstat-

ných, z dílw již za kwtení pítomných a za dozráwání se

udlawších. Wbec sestáwá I) z epiky, II) poéwiky, III)
stt, IV) wýtrusnice, V) wýtrusu.

I) epika (calyptra} pochodí od obhalky nlkaté za do-

zráwání wíce nebo mén se zweliiwší a obyejn od zpodiny
se odtrhující. Jest ale :

1) íspodinowá, jestli na swém míst zstáwá t. od zpodiny se ncod-
dluje a tudy wzrostající wýtrusnicí se protrhuje, wýk. 1411, d, 1412, bj

2) konená, když wzrostáním wýtrusnice od zpodiny se odtrhuje, takže
hoení její díl zstáwá na wýtrusnici na spsob epiky, wýk. 1413, a,

1414, 1415; 3) cnélkonosná ; 4) kápowitá, polowiná, wýk. 1415; 5)
capkoicitá, celá, wýk. 1416; a ta zase: a) tsná, b) tcolná; 6) homolo-

I
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u-itd; 7) ^-ttonkottitá ; 8) šidlowitá; 9) bichatá; 10) hladká; 11) pratt-

halá; 12) asnatá; 13) tyrhraná ; 14) celokrajná; 15) attbatá , wýk.
1414; 16) po ATff/i roz-štipaná, dipatd, lalokatá, wýk. 141G; 17) tepe-
natá; 18) /^ía; 19) chlupatá dol anebo nahoru; 20) huatá; 21) p?s'-

nn/a; 22) srsnatá ; 23) gkohlawá ; 24) stálá; 25) padawá., 26) prchaicá.

II) Poéwika (^vag-inula) jest lžko obzwláštníin spsobem
za zrání se wywjsující, na hoením konci duté' a štt v^e zp-
sobe trubky obkliující. Jest ale

:

1) tcálcotntá, wýk. 1418. 1423; Z) uíatohomoloícitá; S') baitkotcitá

;

4) éihotcitá ; 5) bochotcitá, podsadkowitá, wýk, 1411, bj 6) ce/a; 7) roc-
štipaná ; 8) sskrácená; 9) prodlauiená; 10) nepatrná; 11) /í/*a'; 12) Am-
/iaa; 13) plsfnatá ; 14) blanau obraubená, wýk. 1390, /9; 15) proboila;
16) njici, wýk. 1411, b. 1412, a.

///) -S/e (^seta) jest nožka, kteráž za dlání se prwopo-
átku plodowého w obhálce se wywíjí, a bu na zpodln swé
bu po celé délce pošwickau obklíena. Jest ale :

1) ojedinlá , jestli w každé pošwice jediná štt; 2) podwojná,
jestli jsau dw; 3) pomnožná, jestli jich wíce; 4) pedlauhá ; 5) dlauhá,
wýk. 1372, a; 6) krátká; 7) pekrálká , nejkratší; 8) tc pohciku ísa-

pušténá, wýk 1412, c; 9) rowná; 10) kitcá: a) na konci nebo nahoe,
b) kolenowité, c) sehnutá; 11) ft-prohybaná, wýk. 1421; 12) ískraucená

;

13} hladká', 14) škohlaicá; 15) srstnatá; 16) stálá; 17) padawá.

IV) Wýtnisnice (sporangiuni) jest jádro prvvopoáíku plo-

dowého uzrálé, wýtrusem naplnné. Wbec jest:

1) pímá, wýk. 1372, 1411; 2) úkosná; 3) ííicí; 4) nachýlená; 5)
odtcislá; 6) néjíci (z pošwiky); 7) ísaptišténá (w pošwice), wýk.
1380; 8) Síawitá , neottcirajicí se; 9) ctweroštérbá, tymi štrbinami na
dél pukající, wýk. 1420 j 10) tcickatá, w^íkem se otwírající, wýk. 1413,
c, 1419, a;

Wytrusnice mechowá wíkatá tedy sestáwá ze dwau dí-

Iw, t. a) ze zpodku ili banicky, a b) z wiéka.
a) Banika Qheca) jest díl wýtrusnice zpoduí, nejwtší

ástku její zaujímající. Jest ale:

1) !s.akHlatélá ; 2) ellipsoicitá , wýk. 1373; 3) wejcoicitá, wýk.
1412, 1411; 4) obicejcowitá, wýk. 1413; 5) cihoicitá, wýk. 1474 5 6)
wálcotcitá ; 7) hruikowítá , wýk. 1415; 8) kejoicitá ; 9) rotcná, wýk.
1412, 1411, 1413; lOJ kitcá, prohnutá; 11) stejná, wýk. 1424, 1412;
Í2')7iestejná, wýk. 1443, A; 13) oblá; íí) hranatá, n. p. tyrhraná, wýk.
1424, šestihraná , osmihraná; 15) kostkowitá, wýk. 1424; 16) hladká;
17) prauhatá] 18) rfo/e wtlacená; 19) podsadkatd, wýk. 1434, 1425; 20)

Podsadka ([apophysls) jest obzwláštní rozšíenina štti pod
samau banikau, takže vv ní neniohau býti wýtrusy.

Jest ale; a) kotaucotcilá, b) ssakulatlá, c) buato-obtcejcowitá , d)

baialo-ellipsowitá , e) stinidlotcitá , wýk. 1434, 1425, f) obhomolowitá,
wýk. 1427, g) wolatá, vrýk. 1435, h) prodlauiená a tcálcowitá. Jestli

není patrné od baniky oddlena, slowe fcrfe, a podlé jeho tlauštky jest

banika : a) fenkokrká, wýk. 1 428, /9) tluslokrká, ;') dlauhokrká, d) fcra-
kokrká. Dále jest podsadka: i) stejnobarwá, j) jinobartcá.

Otwor banikowý wíkeni zaklopený slowe ms/o ([stonia).

To owšem patrno, když wíko odskakuje, jestli ale se neodd-
luje, nazýwá se banika bezústá, wvk. 14S3.
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listo ale jest 1} nahé, udlánoli krajem baniky prostým

jednoduchým, wýk. 1411, 141 S, c; 2} iiásadenaté, opatené

rozdílnými násadci, njícími pes kraj ústowý, na nmž leželo

wíko.
Násadce dohromady slowau obústí, a to jest: 1} jedno-]

duché, jednoadé , složené z jednoduché ady násadcw; 2')\

dwojnásobné, sestáwající ze dwau ad násadcw.
Obustí jednoduché ili jednoadé jest: 1) blánowité, jež zase: a)l

krauikowité, b) zubaté ili brwité, wýk. 1429; 2) celislwé, tuhé, wždy-l

cky rozštipané na isuby, nkdy brwowité. f

Zuby obustowé jsau : 1) étyry, wýk. 1430, a; 2) mnohokrát étyryí

jako osni, wýk. 1432, šestnáct, wýk. 1438, ticet a dtca, šedesát étyryA
wýk. 1442; 3) stejné wzdálené; 4) po dwau piblížené; 5) celé, íieroís-l

dlené; 6) roz-poltné, wýk. 1442, 1429, 1430, 1432; 7) na dwé klané^

wýk. 1438; 8) sdérawené, proražené, wýk. 1439; 9) sikowit prol^
man; 10) prosté, wýk. 1430; 11) blanau srostlé, t. dole, wýk. 1433, ai

do prosted, wýk. 1440 ; 12) na konci spojené ; 13) pohnutedlné, krautiwét

l4) 7iepohnutedlné; \b) pimé, wýk. 1430, a; 16) sklimené', 17) na koná
wehnulé; 18) wehnuté, wkiwené; 19) odhnuté ; 20) podhnuté, podhybu-

jici se; 21) kadeausé; 22) stcijawé; 23) •sawilé ; 24) trojúhlé, wýkj
1432: 25) šidlowité, wýk. 1439; 26) niowité; 27) wlasowité; 28) ne-

prawidelné ; 29) oííre; 30) sakoncité; 31) /M;;e, wýk 1442 ; 32) pe-
kausnuté; 33) óarau prostedni protažené; 34) na yjc éárkowané, wýkj
1433; 35) trámcité, wýk. 1438; 36) beístrámecné , wýk. 1430, ab, 1442j

37) ualickaté; 38) besuíslé, wýk, 1441; 39) zrnato-drasné, wýk. 1441

40) hladké, wýk. 1440; 41) sklipecnaté, wýk. 1430, bc; 42) z wláke
slepených složené ; 43) ostím s bránickau spojené, wýk. 1442.

Obustí dwojnásobné sestáwá z dwojnásobné ady násadcw|
anebo z jedné ady násadcw, a u wnit ze blány kruhowií
zpímlé.

Rozeznáwá se tedy 1) obustí wnšné a S) wnitni.
Obustí wnšné jest wnšný díl obustí dwojnásobného, a|

sestáwá obyejn ze šestnácti zaubkw prostých silných wyhlí-*

zejících jako zuby obustí jednoduchého a podobnau rozmanitost

okazujícího. U nkterých ale pedstawuje 1) wénec dípatý, wýk.
1445, 2) obrubu zubatozejkowanau, 3) nebo zuby rúženco-
wité, wýk. 1443, a«, b«.

Jest: 1) ísdéli wnitniho, wýk. 1444; 2) delší tcnitniho , wýk.
1443*, bud 3) kratší wnitniho, wýk. 1445, 1450.

Obustí wnitni jest wnitni kruh obustí dwojnásobného, a

liší se od wnšného wtší autlostí a bledostí. Naskytuje se: 1)
co blána, blanowifé, 3) co brwy, brwaté.

Obustí wnitni blánowité jest: í) hladké, be<sasé; 2) kýlnatoasnaté,
wýk. 1446, af), b/9; 3) pramenit prauhaté; 4) homolowité , wýk 1446,
a/9; 5) kupolowité; 6) na konci otewené; 7) na konci isawené , wýk.
1445; 8) zddrawlé ; 9) mékowité prolamowané ; 10) pínejcelejši, wýk.
1445; 11) ísaubkaté, wýk. 1450; 12) roisklané na cípky ili násadce nebo
na brtcy.

Cípky jsau: &') jirawidelné, b) neprawidelné , wýk. 1443*, c) «rfe-

raicertc, d) eti%kowite prolamowané, e) « brwami stidawé, wýk. 1444.
Brwy jsau : a) prosté, b) po mnohých splýwawé, c) autlotrnaté.
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Obustí wnitroí brwaté sestáwá toliko z brwvv, jež jsau: 1) tclaso-

iritf, wýk. 144*5 3) fattbeckoicaté, wýk. 1449; 3) tcyhlodané wraubeé-
katé, wýk. 1448/ 4) ped ssuby postatcené; 5) pímé; 6') sklimené, oblau-
kotcU homolotcité ; 7) rownowdzné.

Baníka sestáwá ze dwojnásohné wrstwy Quniea) : 1^
wnéšné, wýk. 1436, a, 1437, a ta zase složená: a} z po-

kožky, wýk. 145S, a, 1454, a, b) mezíko&ky, c) podkožky;
jsau pípadky, že toliko jediná wrstwa jest patrná, což pochodí

srostnutím.

23 Druhá wrstwa jest wnitní, wyk. 1436, b, 1453, b,

1453, b, ježto zase: a^ oddlená^ od wnšné, b} pínými
wlákny se wnšnau spojena, c} noÁkafá, t. nožkau podepená,
wýk. 1436, b, 1437, b, 1453, b, d) sfejnottcará, c) jlnotwará.

Poslední díl baniky jest slaupek (coluniella}, jenž se sro-

wuáwá se semenící jewnosnubných, zaujímající prostedek, wýtrusy
nesaucí, sklípkatina pwodn celístwá pak ale nkdy dutá, wýk.
1436, e, 1437, c, 1452, c, 1453, c, 1454, c.

Slaupek ale jest: a) stály , b) mijiwý , c) s tcickem srostlý, wýk.
1436, ce, A) na konci se oddlujici, e) pod koncem se odtrhujici, f) nad
spodkem se odtrhujici.

Slaupek na konci hoením býwá rozšíen w blánu ústi ba-

níkowé zawírající a slowe branická, wýk. 1431, 1442, AB,
a jest u prosted bu prowrtaná, bu celá.

b} Wwko (^operculum), wýk. 1417, onen díl wýtrusnice,

který pikrýwá ústo banickowé. U málokterých od baniky se

neoddluje, u nejmnožších ale odskakuje, takže pak ústeni ote-

weným wýírus mže wen. Odskakowání jeho usaduje se krauz-
kem, nalézajícím se we píném šwu wýtrusnice , oddlujícím

se a zpružn se podcTilipujícím, wýk, 1439, b, 1441, b.

Wíko samo jest: 1) plochaunké\ 2) nadduté, puklalé\ 3) homolo-
tcité; 4) isidlowité\ 5) ptipecnaté ; 6") tupé j 7) ostré; 9) i&akonité; 10)
ipidlalé^ 11) cecotcité; 13) nabodité: a) rowné, b) kitc; 13) prauhaté,
bu a) tcýstediw, bu b) na xáwit; 14} pramenité asnaté ; 15) pada-
jici} 16) neodskakující.

Wýfnisy, raechowá semena, dosawad toliko stejnotwará se

pozorowala.

Jsau ale: 1) tystne, na zpodin puklaté, wýk. 1466*; 2) ««-
kulatlé. wýk. 1451, AB; .3) hladké, autle mrnaté ; 4) hrbolenaté drasné.

Prokel (proembryon) mechowý sestáwá ze wláken autlých

lenatých, dívve jednoduchých, pak wtewnatých, mnohými zrn-

ky zeleniny listowé barwených, žabinci wtwitému podobných,

wýk: 1445, 1456. Tam kde wlákna jsau spojena, wynikají pr-

wotní listy, wýk. 1455, a pak lodyžeka listnatá, wýk. 1456.
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Pilisly Jsau : a) úkosn pnpewnéné , b) prosté, c) * listy srostlé,

wýk. 1497, a, ) šidlowité až i kopinalé, wýk. 1486, a, e) wejcilé , wýk.
1489, b, f) okraiihlé, g) ticerené, wýk. 1463, b/í/J, h) rísnotwaré, wýk.
1464, ba, c, i) nejcelejší, wýk. 1486, a, j) x-ubaté, wýk. 1464, ba; k) pí-

lowané, 1) hrwité, m) celé, wýk. 1638, /9/?, n) wykrojené, o) dwoj-, troj-,

pétisubé, p) na lwero klané, q) rompolléné , r) troj-, tydílné, s) mno-
hodilné, š) tepenaté, t) jednoradé, u) dwuuadé, ah, v) rofstrausené.

Listy játrowkowitých sestávvají toliko z jediné wrstwy
sklípkw, jež nkdy uprosted dlají *«'/« neprawmi, frymu.

Sklípky jejich jsau: 1) mnohohranné, wýk. 1494; 2) náctwerené

;

2i) okrauhléj 4) podlauhlé.

Listy jsau sklipkami na powrchu njicími: &) pupeneénaté, b) íneft-

ftoojína/e.

IV) PUPENY.

Pupeny Qgemmne) jsau jako u rostlin jewnosnubných pro-

stedek k rozmnožowání. Rozdlují se jako mechowé 1} na

odmla-zujicí, a 3^ sedodjné.
Pupeny odmlazujicí jsau: a) auilahíckoicé , b) podkonené , wýk.

1465, c) konené.
Pupeny sedodjné (g. prolificae) wždycky jsau nalilauené: a)7také,

wýk. 1493, ab, b) zatcené (w jiinadélku), c) cokowilé, d) wejcowité,

wýk. 1495, c, e) hranalo-ísakulatlé.

Jimadélko (conceptaculum), obsahující pupeny, jest: a) polookrauhlé,

h") íšotcité, wýk. 1495, a/9, b, c) nálewkowité, d) láhwowité, e) nejcelejší,

f) brwilé, wýk. 1495, a/9, b.

Tu ješt sluší zmíniti se o sklípcích prašnatých (^celullae

pulveriformes^. Jsaut jakoby sklípky od kraje ili konce listo-

wého nebo od konce lodyhjr nebo wtwí oddlené, o nichž není

wyjednáno, zdali k rozmnožowání pisluhují.

Jsau ale: a) listní: a) krajní, fi) konené, wýk. 1488, b) wétewní

(konené), c) lodykotcé (též konené), wýk. 1496, ac, d) strbaulené,

wýk. 1496, 1488.

V) KWŽTY.

Tu sluší rozeznati: A) kwfenstwí a B) kwty wlastn,;

A) Jiceíens/UJí (inflorescentia}. Kwty jsau rznopohlawé,,

samí a samicí.

1) KWfíty samí mají toliko pelatky, a jsau :

a) roztraidené, wýk. 1499, a, b) jehndené, wýk. 1500, c)kotau-
éené (kotan pelalkonosný skládající).

Kotau pelalkonosný (discus antheridiferus) ale jest: a) konený,
wýk. 1479, ab, b) powrchni, wýk. 1503, aa, c) proboený, wýk. 1503,

aa, b, d) sedaivý, e) piokranhlý, f) twerený, g} polomsiilý, h) obwej-

itý, \) obsrdilý
, j) štitotcilý ili stopkafý , wýk. 1504, 1507, 1514; ten

jest: a) auplný, wýk. 1504, b, ft) polowiný, wýk. 1507, y) s-ejkowaný,

f)) Kejkowano-lalokatý, wýk. 1504, 1514, f) roz.klaný, wýk. 1507, f) na

wrchu fuklatý, //) wespod plewnato-šiipinatý, wýk. 1514.

33 Kwty samicí obsahují toliko prwopoátky plodu.
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Kn-tenstwí jejich wždycky konené, pro pupeny podkoncné ale na-

skytuje se asto poboní ili rozporní, wýk. 1465, «, 1466, a, anebo sil-

ným zkrácením wétwiky je nesaucí jest auílabikotcé , wýk. 1463, a,

1491.
Kwtenstwí samicí ale jest: a) jednoduché, wýk. 1584: ct) licni ili

licowé , wýk. 1496, a_, (í) rubni, rubowé , wýk. 1463, a, b) sloiené,

slrbauloicilé.

Strbaufy (^capitulum) ale jsau: a) plochaunké, bl prohlubené , wýk.
1519, 1506, c) naddulé, d) polokufowaté, e) homolotcilé , wýk. 1508, a,

f} puklafé, g) vejkotcané, wýk. 1508, a^ h) laloónalé , i) pramenité: a)

prosfopramenné , wýk. 1519, 1506, ,?) pramenthc do póla srostlých, y)
pramenw blanau spojených ; dále jsau strbauly: j^wausaté. k) bemcausé.

Ka stibaule lozeznáwá se 1} osAa, 3} stopka spolená.

a 3) okroic.

1) OsAra (^rhachis^ jest základ strbaulu, jenž nese jedno-

tliwá kwtenstwí, a wlastn jest konec stopky spolené rozší-

ený.
Jest ale; a) ro«iírna, (zploštila a na prameny rozdlená), wýk.

1519, 1506, bj sllustfd, wýk. 1503, a^í, da, c^ malá, wýk. 1508, aa, b/í,

d) nepatrná, wýk. 1503, ad.

23 Stopka spolená ([pedunculus communis} ili zhola

stopka podporuje strbaul, a na konci roz.šííena jsauc, dlá osu

strbaulovvau.

Jest ale: a) oblaunká, wýk. 1508, a. b) nepatrné trojhranná , c)

troj-, ctijrboká, dj lysá, wýk. 1508, a, e) chlupatá, wýk. 1519, 1510, a/?,

f) dole oposwená, wýk. 1510, aa/, g) rfo/e plewami opohcená, wýk. 1498;
li} dole plewami obhraiená, wýk. 1503, a, i) nahá, j) stední, do pro-

stedku strbaulu wnikající, h) fsástední, krom stedu do strbaulu wniklá.

3} Okrow (involucrum) neposteden zaobaluje kwten-
stwí játrowkowitých a jest welmi rozdílen.

Co do pohlawí kwtu rozeznawá se 1) okrow samí a

3) samici.

Okroic samí jest 1} bu lisfowifý , z lisfw nepro-

mnných, nkdy jehndných, wýk. 1500, 2} bu šiiphiowitý,

t. šupina ojedinlá, wypuklá, wýk. 1512, a. are, 3} bu brada-
ícicoic/tý, z bradawiky duté, 4} bu isoicitý, wýk. 1471, c.

Okrow samicí hlawn jest dwojí, jelikož kwtenstwí jest

jednoduché, nebo složené.
Okrow kwienstwa jednoduchého jest: 1) prostolupenný , wýk. 1513,

a; 2) srostlolupenný ; .3} nahý, wýk. 1528, a«; 4} dole lislenatý , takže
listeny dlaji okroic tcnésný , a prawý pak slowe wnitni, a oba dlají
okrow dwojnásobný . aby se rozeznal od jednoduchého; 5) pímý, wýk.
1463; 6) wisutý, wýk. 1460; ^^ trubkowitý, wýk. 1472, 1528, a«, br<:'8)

náleickowitý, wýk. 1485, a;?; 9) obicejitý; 10) podlouhle obsrditý ; 11)
hniškoicitý; \Z) jehlatcowitý ; VÍ) bichatý; 14) smáknutý; 15) usnalý,
hranatý, wýk. 1461, act; 16) kidlatý; 17) aawený; 18) provrtaný na
cechalce; 19) oleicený. wýk. 1485, a,^',- ústa jest: a) uatého, wýk. 1472,
b) zaubkatéiw, wýk. 1457, a,-?, c) «a twero klaného, d) roztrhaného: e)
dipatého, f) %ubato-brwitého; dále jest okrow: 20) nahoe po dél ro«-
štipený; 21) dwojpyský. wýk. 1.'j20, a; 22) //.«íí/; »}) pýitý ; 24) pa/ír-
beókatý; 25) blánowitý; 26) listowitý; 27) í/M«ý,- 28) koéomitý; 29)

13-
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Pilisly Jsau: a) úkosne pHpewnné, b) prosté, c) s listy srostlé,

wyk. 1497, a, ) sidíowilé až i kopinalé, wýk. 1486, a, e) icejcHé , wýk.
1489, b, f) okrauhlé, g) cttcerecné, wýk. 1463, b/?/?, h) rz^notwaré, wýk.
1464, ba, c, i) nejcelejší, wýk. 1486, &, j) x-ubaté, wýk. 1464, ba; k) pt-

lowané, Y) hrwité, m) celé, wýk. 1638, p[j, n) wykrojené, o)dicoj-, troj-,

pétizubé, p) na ctwero klané, q) roispolténé , r) roj-, tyrdilné, s) mno-
hodilné, š) tepenaté, t) jednoadé, u) dwauadé, ab, v) roístramené.

Listy játrowkowitých sestáwají toliko z jediné wrstwy
sklípkw, jež nkdy uprosted dlají í?í7íí neprawmi, frymu.

Sklípky jejich jsau: 1) mnohohranné, wýk. 1494 j 2) nácticerené

;

S) okrauhlé; 4) podlouhlé.
Listy jsau sklipkami na powrchu njícími: &) pupenenaté, b) meVc-

IV) PUPENY.

Pupeny (^gemmae) jsau jako u rostlin jewnosnubných pro-

stedek k rozmnožowání. Rozdlují se jako mechowé 1} na

odmlaiiijíci, a 2) sedodéjné.

Pupeny odmlazujicí jsau: a) auklahikowé , b) podkonené, wýk.
1465^ c) konené.

Pupeny sedodéjné (|g. prolificae) wždycky jsau nahlauené: a) nahé,

wýk. 1493, ab, b) ísatcené (w jíinadélku), c) okowilé , d) tvejcowité,

wýk. 1495, c, e) hrnnato-fsakulatlé.

Jhnadélko (^conceptaculum), obsahující pupeny, jest: a) polookranhlé,

b) išowité, wýk. 1495, a/9, b, c) ndletckotcité, d) láhieotcité, e) nejcelejší,

f) brtcité, wýk. 1495, a/5, h.

Tu ješt sluší zmíniti se o sklípcích prašnatých (^celullae

pulveriformes^. Jsaut jakoby sklípky od kraje ili konce listo-

wého nebo od konce lodyhy nebo wtvví oddlené, o nichž není

wyjednáno, zdali k rozmnožowání pisluhují.

Jsau ale: a) listní: a) krajní, fi) konené, wýk. 1488, b) wtewní
(konené), c) lodyhowé (též konené), wýk. 1496^ ac, d) strbaulené,

wýk. 1496, 1488.

V) KWŽTY.

Tu sluší rozeznati: A) kwfenstwí a B) kwty wlastn.
X~) Kwtenstwi{\ní[QYesceMihi). Kwty jsau rznopohlawé,

samí a samicí.

1) KwJy samí mají toliko pelatky, a jsau :

a) roztraušené, wýk. 1499, a, b) jehndené, wýk. 1500_, cykolau-
ené Qiotau pelatkonosný skládající).

Kotau pelatkonosný (discus antheridiferus) ale iest: a) konený,
wýk. 1479, ab, b) poicrchni, wýk. 1503, aa, c) proboený, wýk. 1503,
aa, b, d) sedawý, e) piokranhlý, f) ticerený, g) polomésiilý, li) obwej-
ifý, i) obsrditý

, j) štítowitý ili stopkatý , wýk. 1504, 1507, 1514; ten

jest: a) auplný, wýk. 1504, b, ft) polowiný, wýk. 1507, y) a-ejkowaný,

fl) •sejkowano-lalokafý, wýk. 1504, 1514, f) rozdaný, wýk. 1507, í) na
wrchu puklatý, rf) wcspod plewnato -šupinatý, wýk. 1514.

3) Kwéfy samicí obsahují toliko prwopoátky plodu.
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Kwétenstwí jejich wždycky konené, pro pupeny podkoncéné ale na-

skytiije se asto poboní ili ro^forni , wýk. 1465, a, 1466, a, anebo sil-

ným zkrácením wtwiky je nesaucí jest auilabickowé , wýk. 1463, a,

1491.

Kwétenstwí samicí ale jest: a) jednoduché, wýk. 1584; ) licni ili

licotcé , wýk. 1496, a., ft') rubni, rubowé, wýk. 1463, a, b) slokené,

strbauloicité.

Strbaufy (capitulum) ale jsau; a) plochaiinké, h) prohlubené , wýk.
1519, 1506, c) nadduté, d) polokufotcaté, e) homolowité , wýk. 1508, a,

f} puklaté, g) ejkowané, wýk. 1508, a, li) lalocnaté , i) pramenité: a)
prostopramenné , wýk. 1519, 1506, /?) pramenw do póla srostlých, y)
prameme blanau spojených; dále jsau strbauly: j^wausaté. k) bez-wausé.

Na strbaiile lozeznáwá se 13 osA:«, 2) stopka spolená.

a 33 okrow.

) Oska (rhachis^ jest základ strbaulu, jenž nese jedno-

tliwá kwétenstwí, a wlastn jest konec stopky spolené rozší-

ený.
Jest ale; a) roz-siená , (zploštila a na prameny rozdlená), wýk.

1519, 1506, b) istliistlá, wýk. 1503, a;9, da, c} malá, wýk. 1508, aa, b/í,

d) nepatrná, wýk. 1503, ad.

2) Stopka spolená (^pedunculus communis} ili zhola

stopka podporuje strbaul, a na konci rozšíena jsauc, dlá osu

strbaulovvau.

Jest ale: a) oblattnkd, wýk. 1508, a, b) nepatrné trojhranná , c)

troj-, élijrboká, á') lysá, wýk. 1508, a, e) chlupatá, wýk. 1519, 1510, a/í,

f) dole opošicená, wýk. 1510, act;/, g) dole plewavii opošwená, wýk. 1498;
h) dole plewami obhraiená, wýk. 1503, a, i) nahá, j) stední, do pro-
sti^edku strbaulu wnikající, h) ísáslední, krom stedu do strbaulu wniklá.

3} Okrow Qnvolucrum) neposteden zaobaluje kwéten-
stwí játrowkowitých a jest welmi rozdílen.

Co do pohlawí kwtu rozeznawá se 1) okrow samí a

2) samici.

Okroiv samí jest 1} bu lisfowitý , z listw nepro-

mnných, nkdy jehndných, wýk. 1500, 2} bu šiipinowitý,

t. šupina ojedinlá, wypuklá, wýk. 1312, a, ««, 3} bu brada-
wicowftý, z bradawiky duté, 4^ bu ísowitý, wýk. 1471, c.

Okrow samicí hlawn jest dwojí, jelikož kwtenstwí jest

jednoductiCy nebo složené.
Okrow kwtenstwa jednoduchého jest: 1) prostolupenný , wýk. 1513,

a; 2) srostlolupenný ; .3} nahý, wýk. 1528, aa; 4) dole listenatý , takže
listeny dlají okrow tcnéhiý , a prawý pak slowe wnitni, a oba dlají
okrow dvojnásobný , aby se rozeznal od jednoduchého', 5) pímý, wýk.
1463; 6) wistitý, wýk. 1460; 1^ trubkotcitý, wýk. 1472, 1528, a«, baj 8)
nálewkowitý, wýk. 1485, a/?; 9) obwejcitý; 10) podlouhle obsrditý ; 11)
hruškoicitý ; i2) jehlatcoicitý ; ^3^ bichatý; 14) smáknutý; 15) asnatý,
hranatý, wýk. 1461, aa; 16) kidlatý; 17) fsaicený; 18) prowrlaný na
cechalce; 19) olewený, wýk. 1485, ap'; ústa jest: a) uatého, wýk. 1472,
h") ísaubkatéJio, wýk. 1457, a,t?, c) na ctwero klaného, d) roztrhaného, e)
dipalélw, f) mubato-brwitého; dále jest okrow: 20) nahoe po dél roZ'
ilipený; 21) dwojpyský. wýk. 1520, a; 22) lysý; 23) pýitý ; 24) pahr-
beckatý; 25) blánoicitý; 26) listowitý; 27) /M«ý; 28) kokowitý ; 29)
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prošlý; 30) pirostlý: a) na epiku, wýk. 1524, a, b) na listy pr-ikwtní,

wýk. 1522, abnt, c) se chástem, wýk. 1523, acc; 3l^neauplný nebo nepa-
trný, wýk. 1523, aa; 32) iádtiý, wyk. 1476, a.

Okrow kwtenstwa složeného jest:

1) trubkowilý, wýk. 1508, h,9i0, 1510, bot; 2) koflikowitý ; S)uatý,
wýk. 1510, b«, 1503, siy; 4) «« krff/í tíkosn rozštípnutý , Vtýk. 1508,
b/?/^; 5) štrbinau roz-déwilý (dol nebo wcmi) wýk. 1509, a; Q) jednoduchý,
wýk. 1508, b/í/9, 1510, ba,- 7) dwojndsobný, wýk. 1503, d/?/, 1506, bc; tu

se rozeznáwá: a) tcnéšný, wýk. 1503, a/, d/í, 1506, bb, b) tcnitrni, wýk.
1506, ccc; tcnéiný ješt jest: a) jednokwétý (wlastní), /9) mnohokwétý,
spolený, wýk. 150G, bb.

Okrowy jednoduché nebo wnšné dwojnásobného mohau býtii

1) pirostlé na osu strbaulowau, wýk. 1506, bb, 1509, b/?, 2) pa-
trn oddlené; 3) s osau slité, wýk. 1508, aa/9; 4) prosté, wýk. 1506,
bb, 1510, ab; 5) srostlé, wýk. 1508, a^^, b/iy?, 1503, ay.

B) Kwty wlastn jsau lznopohlawé : I) samí a IT) sa-

micí.

/) Kwty samí i^mx. bu a) nrt/<e, wýk. 1611, ab, 1512,
b, b} promíchané s wlákny ááwnatými, wýk. 1501, /?/5, a ta

wlákna jsau a) lenatú, /?) síkowito-sklípkatá, wýk. 1501, /?/?.

Nejhlawnjší jejich díl jest pelalka (antheridium), která

jest rozdílná:

1) noikatd, wýk. 1499, a, 1501, aaj 2) pisedawá; 3) proboila,
wýk. 1476, b, 1503, aa, b, 1505, a.

Pelatky proboilé jsau: a) šikowané, wýk. 1504, b, 1505, a, b)

smstnané, c) ndbodité, wýk. 1476, b, d) komolé, wýk. 1503, be, e) ellip-

sowité, f) kulowaté, wýk. 1501, aa, g) wejcouté, wýk. 1503, bc.

Pelatky sestáwají a) z torbiky (utrieulus), nkdy o nožku
podepené, a bj z pelu, pylu, (fovilla).

//) Kicéfy samici. Prwopoátek plodu jest : 1} sedatcý, wýk.
1515, ab, 23 nožkafý, wýk. 1524, 3) ponoily, wýk. 1476, a.

Možka, o níž se podporuje, jest wždycky krátká a tlustá

a aj bu ihowitá, wýk, 1 503, dc, b^ bu kulowatá, wýk.
1524, c.

Prwopoátek plodowý sestáwá 1} z wajeníka, bu /("í/o-

watého, wýk. 1476, a, hn^ obwejcowifého, wýk. 1515, ab, bu
wálcowitého, wýk. 1524, dd; 2) z obhalky ; 3) z jádra; 4)
ze nlky, bu patrné, a to nejwíce dlauhé, wýk. 1515, ab,

bu krátké, nepatrné, wýk. 1512, b, bu s/t/e, bu padawé;
43 z bti'i^iy, mén rozšíené, nežli u raechw, a dost nepatrné,

wýk. 1515, ab, 1516, b.

VI) PLOD.

Na nin jako na mechowém rozeznati sluší díly již w pr-

wopoátku jeho pítomné a zráním zdokonalené. Jsau to ale ná-

sledující: I) epika, II) šfé, IIÍ) wýtrusnice a IV) wýtrus.
I) epika ([calj^ptra) není nic jiného, nežli obhalka dosp-

lá, která rozpukšl se, propauští wýtrusnice wen.

I
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Jest ale; 1) s.podinowá, wýk. 1518, b; 2) konená, wýk. 1521, b;

3) na wrcliolku pitkajici, wýk. 1518, b, 1508, hy, c«; 4) blánowitd; 5)

tlustá; 6) lysá; 7) serpiwá ; 8) bradawiékatá; 9) kratší okrotcu , wýk.
1518,- 10) rff/ó-í okrotcu; 11} stálá., 12) prchawá.

Obhalka (cpigonium) nemní se u játrowkowitých vv epiku puka-

jící se, nébrž zstáwá ísaicena, wýk. 1478, a, 1516, a, a takovvá, bu
a) chowá wýtrusnici, wýk. 1517, a, bu b) zavvírá wýtrusy, wýk. 1478,

a, 1516, b,

//} Št (^seta), nosi wýtrusnice u wnit obhalkj', jest

mnohem mkí a auileJKŠí nežli mechw, obyejn piosvvítawá a

neposlíeden obhrnutá epikau nebo zawienau obhalkau.

Jest: 1) pedlauhá , nejdelší:, 2) dlatihá , wýk. 1461, a, 1462, a;

3) krátká, wýk. 1463, a, 4) pekrátká, nejkratší, wýk. 1517, d; 5) slálá\

6) padawá; 7) kádná, wýk. 1478, a.

Ilí) Wýtrusnice ili dizenka, díl plodu, ježto neposteden
obsahuje wýtrusy.

Jest ale: 1) noikalá, wýk. 1503, d, 1528, b/?; 2) šlélnalá , wýk.
1518, c, 1510, bpV; 3) sedawá, wýk. 1524, ab; 4) proboila, wýk. 1478,

a," 5) kulotcatá; wýk. 14S5, a, 1522, 1523; 6) obwejcowitá, wýk. 1503,

c; 7) kejowitá, wýk. 1508, a/, C/j/ 8) piwálcowilá ; 9) ellipsoicilá , wýk.
1512, c, 10) nioicitá, wýk. 1472, 1525, a, 11) z-atcitá, wýk. 1520/ 12)

fupkatá; \T) chlopnitá, wýk, 1460, 1461, 1462, 1463, 1467; \i} folochlop-

nitá, wýk. 1528, a.

Dále wýtrusnice: 15) puká štérbinati délnau; Í6) ísubalo-roz-frhané,

17) obí^nntá; 18) nepratcidelné puká', 19) nepuká; 20) blánatá ; 21)
koinatá ; 22) slaupeckem opatená, wýk, 1528, a^jj 23) z jádra wajení-
kowého powstiilá, a tudy prosta oblialky.

Chlopn (valvulae) jsau rozdílné: a) dw, tyry, šest, osm, b} do-

cela se oddlující, nebo do póla toliko, c) nejodstálejší, d) podhnuté , e)

podicinuté, f) po kraji nadtcinnlé, g) po kraji podwínuté, h) tsaicínující se.

IV) Wýtrusy (^sporae) jsau jako mechw stejnotwaré, a to :

1) tystne, se spodinau wypnklau, wýk. 1477, 147S, 1483,
d; 2) zakulatlé, 3^ ellipsowité, 4^ hlad/ié, ó') síkowito-sklíp-

katé, 6) /irbolekato-drasné, 7) mrštnikaté, opatené mrštníky.

Mrštniky Qáky), wýk. 1503, f, 1518, c, 1520, b, c,

1527, c, 1540, jsau sklípky prodlaužen wíeckowité Qáky)
na jednom konci nebo na obau ztenené, bezbarwé, u wnit ale

opatené wlákny (^zpruhami) tmawými zawitými na wnitní po-

wrch pirostlými, mezi wýtrusy w dížence umístné, na stnu
její wnitní pipewnné, a z otewené díženky we spsob chlu-

píiw spolu s wýtrusy se wywalující.

Mrštníky ale po oteweni se díženky jsau: 1) prosté, wypadajíli

Imcd s wýtrusem, takže pak není znamenati, kde pipewnny byly, wýk,
1518, c; 2) pipewnné: a) na dn wýtrusnicowé, wýk, 1527, a, b) na
chlopních a to: a) na koncích, j3) na kiajích, y) na plochách (^wnitních).

Mrštníky jsau dále: 3) pedlauhé, nejdelší; 4) dlauhé, wýk. 1540;
5) krátké; 6) jedrtoz-pruliowé, wýk. 1503, f; 1) dwojfspruhowé, wýk. 1527,
c, 8) trojz-pruhowé, wýk. 1540,* 9) bet-%pruliotcé.

Vrnkel (^proembryon) sezncán byl u nkterých játrowkowi-
tých (hástnatých, a pedstavvuje lístek autlý, zelený, ídkosklíp-
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katy, klínovvitý nebo podlauhlo-obsrditý , z jehož konce

v\'ýk. 1523, /?, nebo pobon mladistwá rostlinka tužší pot

a tmawjší barwy wyniká a pak dále roste.

LÁNEK TETÍ.

P AROŽNATCOWITÉ. (CHARACEAE).

Šestáwají jako pedešlé 1} z koena, II) lodyhy, 111} listw,

IV) z pupenw. V) kwtw a VI) plodw.

I) KOEN.

Koen sauiowlášenikatý, a wlášeníko a) peslenéné, vvýk.

1539, b) kystnaíené, wýk. 1553.

II) LODYHA.

Lodyha sestáwá ze sklípkw trubkowltých nad sebe zpo-

ádaných, a tím jest lenafá.

Dolejšek lodyhy, wlášeníko wypauštjící, jest na klaubech

napuchlý a tudy iizlatý. Uzly tyto jsau: a) zpleétilo-kuloicaté,

wýk. 1339, h) .hwézdowifé, wýk. 15.54, a.

Lodyha jest: V) jednoduše ciwkowitá ili bezkord , sestávvající ze

sklipkww jednoduché ad spojených^ wýk. 1538, 1555; 2) sloien cíwkotcitá,

okornallá , wýk. 1529; 3) hladká; 4) bradaimékatá\ 5) mékkoostnatd;

6) šttinatá, wýk. 1538; 7) ostrupotcatld, vvýk. 1530; 8^ ohebná, hebká;

9) krucJiá\ 10) tceteiía a to chudotcttcd, mnohow twá cúi tcíewnatd.
Poz-namenáni. Wtwiéky jsau peslenéné, a to: a) šeslernalé,

wýk. 1555, b) desalernalé, wýk. 1538, c) dwandcternatá, d) ctrndclernaté,

dále jsau: e) odstálé, wýk. 1555^ f) waeslaupawé, wýk. 1538, g) jedno-
duché, wýk. 1538^ h) ro^-délené, jako socháte, wýk 1555, a, roztrojené,

wýk. 1555, a, dwakrdt rozdwojené , divakrát ro'itrojené , wýk. 1541, a/7,

i) clenaté , ctyr-, pti-, iestiólené , wýk 1533, j) listnaté, wýk. 1533,

1536, 1534, b, k) bez-listé, vvýk 1541, a/9.

Pesleny wtwowé jsau ; a) staiené , b) sklubené , wýk. 1532, c)

dole wncené hustým peslenem listw, wýk. 1536, ten peslen listw
jest jedno-, dwau-, mnohoadý.

Konené jsau wtwiky : \) úrodné, wýk. 1555, bbb, m) ja/oice, wýk.
1531, aa.

ni) LISTY.

Lisfy jmenují se wtwiky peslenéné okolo lánkw
wtwlkowých umístné, a wždycky z jefliného sklípku složené.

Jsau ale; 1) sidlowité , 2) sltinowité ; 3) wejcoicito-nafnuklé; 4)

peslenné ; 5) polopeslenné ; 6) stejn dlauhé; 7) nestejn dlntihé; 8)

ssdélí plodu, wýk. 1536, a; 9) kratší plodu, 10) delsi plodu, wýk. 1533.

1
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IV) PUPENY.

Pupeny mohau se jinenowati peslenky wtwowé mladi-

stvvé ješt zawené, pupenowité a konené nebo poboní, vvj-k.

1543.

V) KWTY.

Kwty jsau nahé, jednopohlaicé, jednodomé, nebo dwau-
domé, wÝk. 1534, wždyeky sc/rtice, umístné \v rozporách, wýk.

1555, bb.

J) Kwfy samí. Jediný jejích díl jest ;>e/rt//i« (antherldium)

Mvk. 1535, a, ježto sestávvá 1} z torbiky (^utriculus} blánaté,

kulowaté, Avýk. 1544, rozdlené na šest aneb osm úkrojw
trojúhlych , H')-!. obsahu (uzlu kluzkého^, wýk. 1549, na nmž
rozeznati a} niti na pi prauhaté, wýk. 1550, a, b} trubiky,

wýk. 1550, b.

Pelatky jsau unaístóny: 1) nad samicemi, wýk. 1535, a; 2) wedlé

samic, wýk. 1537; 3) pod samicemi, wýk. 153^3, 1536.

II) Kict samicí. Pricopoátek plodu (archeg-onlum^ pa-

rožnatcoAvitých skládá se 1} z obhalky, prozraité, wintowit
prauhaté, wýk. 154S, a, 1547, a, nesaucí nahoe zrnko bližn

podobné, wýk. 1542, b; a 3) z jádra, budaucího plodu, jehožto

má twar a jest neprozraité.

VI) PLODY.

Plod wždycky sedawý, wintowit prauhatý, jednowýtrusný.
Jeho rozdíly jsau tyto: 1) rozporní, wýk. 1535; 2) úilabíkowý,

wýk. 1533, 1536, 1537: 3) ojedinlý, wýk. 1533; 4) podtcojný , wýk.
1536; 5) hromadný ; 6) nakulaílý; 7) ellipsotcilý , wýk. 1533; 8) wej-
coicihj, wýk. 1536.

Plod sestáwá I. z wýfrusnice a 11. z icýfrusu.

I) Wýfrusnice (^sporani^ium^ sestáwá ze pli trubiek win-
towit obkliujících wýtrus, a na echalce nesaucích zrnko,

wýk. 1538*, býwalau bliznu.

Tyto trubky ale jsau: a) patrn prauhaté: «) šestiprauhé, ,?) sed-
miprauhé, wýk. 1538*, /} élmáctiprauhé, a d., b) nepatrn prauhaté.

Zrnko na echalce wýtrusnicowé wždycky má 5 brada-

wiek, a jest a^ krátké a naté, wýk. 1538*, \i) prodlau%ené,
c) sklímené, ) rozložené.

II) Wýtrus (spora} jest ojedinlý a sestáwá 1} z owý-
trusí dwojnásobného, t. a} wnéšného, wýk. 1547, b, 15.54*.

b} wnitního, wýk. 1547, c; a 2) z jádra wýtrusu wlastního,

složeného ze wtších a menších zrn škrobowých slizí obklíe-
ných. Parožnaticovvité klící beze prokle.
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LÁNEK TWRTÝ.

LIŠEJNÍKY. (HCHEi\ES).

Lišejníky nemajíce ani prawého koena ani stonku olistného,

sestáwají toliko 1} ze stélky a 11} z plodu ili plesky.

I) STÉLKA.

»S'e7A*« (thallus) jest lišejníkm to, co dokonalejším rostlinám

stonek, jelikož plody t. plesky nese.

Stélka jest welmi rozdílná a rozmanitá :

a) podle smru

:

13 kolmostojnd-j 2) roicnou-áitiá

;

b) podlé twaru wbec:
S) kíkotcitd, wzcpnutá, kolmostojná, wlewnatíí^ a tudykríku po-

dobná^ oblá nebo smáknutá^ wýk. 1545, a, 1546; nejednoduchá, vvýk.

1556, d, b) drnowitá, wýk. 1546, c) nepratcidelné wtwitd, d) roft-socha-

cend, e) peictwitá, nejtvtewnatéjši, f) chudowétewiid, g) smatené wét-
tcitd, h) kolenald ; 4) pílistotcild, stélka vvtvvitá pímá, silné smáknutá,
wýk. 1557; b^niowitd, kríkowitá nebo listovvitá na tlauštku niti ztenená,
wýk. 1552,* 6) clidstowitd

,
prostá rownovvážná, z jednoho kusu sestáwa-

jící, málo rozdlená, obyejn široká, wýk. 1548, 1558, 1559: a) poddutd,
wýk 1559, b) plochauvkd , wýk. 1558, 1560, c) wéjíroimtá , wýk. 1548,
ab ; 7) listotcitd, podobná pedešlé , tolikože sestáwá z jednoho nebo wíce
kusvv silnji rozdlených, wýk. 1551, 1561, 1562; a) šupinato-listowitd,

wýk. 2892, b) lalocnatd, wýk. 1561, c) dipatd, wýk. 1562, a, d) cho-
botnato-protiseónd, wýk. 2895, e) ro«stihand, wýk. 2898, f) mnohokland,
wýk. 1563.

Lalokij a dipy tím rozdlením powstalé jsau; «) saokrcmhlé, /9)

isatlaóené, y^ ploché, ó) nadduté , e) piilabowité , C) nafauklé , rf) cho-
botnuté, Ih) dlanito-mnohoklatié, t~) ros-sirené, >t) wxestaupawé, )) dotýka-
jici se krajemi, /<) stvechowité

.

Dále jest stélka : 8) slrupowitd : a) lislotcito-strupowild , wýk.
1568, b) šupinato-strupotcild , wýk. 1564, c) polickatd , wýk. 1565, d)

bradawinatd, wýk. 1566, e) pupenild , wýk. 1567, f) ro^šlrbend, g)
roz-pukald, \\) nepretríend, V) Sírnald wýk. 1569, j) prachatd, k) hrati-

dowitd, wýk. 1570, 1) otrusotcild, m) pokostowitd, n) ro&lild, o) neobme-
ísend, p) ustanotcend, q) wytwdend, r) newýrasin,

c) podlé obwodu:

9) opsandi a) erné, wýk. 1566, a, b) bíle; 10) pramenit lalo-

kat, 11) pramenité asiiatd; 12) tcyhlodand; 13) trnickatd; 14) brwilo-

trnickatd; 15) brtcitd; \G') brwito-frhochald ; 17) po kraji nahd\ 18) po
kraji podchUpend

;

d) podlé prostedku plochy

;

19) slejnoplocUd , wýk. 1566, ab; 20) ncstejnoplochd, jinoplochd;

21) wné stcjiiorodd ; 22) ilabowitd: a) na líci, wýk. 1.573, b) na ruBu;

23) hrbatd ; 24) kadeatvd ; 25) plochá; 2Q) hladká; 27) hlai-end ; 28)
pulerotcaud; 29) draslawaunká; 30) capoivitá; 31) swraskutá ; 32) as-
natá; 33) dubkatá, wýk. 1561; 3i) jámatd, wýk. 1560, a; 35) bachald,

wýk. 1558, a, 1560, a; 36) tcyšlérbeno-kostkald \ 37) proicrlaná; 38)
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poprášená; 39) ojinotcatnáj 40) pi/ri/a ; i\) plsnatá., iZ) teékotcaná,

víýk. 1563, a; iii) bradawinatá; 44) bedelkalá.

Bedelka (phyma) jest Mywvšenina bradawicowitá na stélce nkterých

lisejníkiiw, jinak barHcná nežli stélka; n. p. u hawnatky bradawinaté.

Dále jest stélka w ohledu na prostedek plochy: 45) žilnatá, wýk.

1548, a, IQJ besiilá ; 47) s-pichaná ; 48) déroicitá; i9)pfstnatá; 50) hu-

atá, 51) srstnatá; 52) fniochatá; 53) suknatlá; 54) lysá.) bbj nahá\

e) w ohledu na podstatu:

56) blánotcilá\ 57) papiroicitá; 58) koiotcitd; 59") chruplatcá ; 60)

spuhowitá; 6\) huspninowitá; 62') kaudelotcitá ; 6^) mkká; 64) ít.twrdlá;

65) plihá, chablá\ 66) tuhá\ 67) kistotcitá; 68) kidowitá; 69) skoe-
potcilá; 70) škrobowitá ; 71) prachowitá j 72) bitorowild; Td) tlustá; 74)
tenká] 75} saustranéná: a) hust, b) idce.

f^ podlé barwy :

76) oi«ft stejnobartcá; 77) Jinobarirá, t. na líci jinak barwená,

nežli na rubu. Barwa se mní usušením anebo nic; namokrením bu zstáwá
stejná, bu se mní. Dále jest barwa; a) picodni, b) pochodí proswítáním

wrstwy tmawé, skroze povvrchní prozraitau, c) rozložením ili porušením

zplozená/

g) podlé pfipewnní

:

78) spodinau pipewnéná, wýk. 15575 ~9) V^ostredkem pipcwnná,
wýk. 1559, b,- 80) prostá; 81) pirostlá; 82) piepená , wýk. 1573, c,

1578.

PHepky jsau : a) jednoduché, b) icéticité, c) kysfowité. wýk. 1573,

c, d) planaté.
h) co do pdy, na níž roste:

83) poirrchni; 84) wrostlá : a) podkorni, b) wedetcni.

Podlé toho jsau lišejníky: a) korni, a to: «) pokorní, /9) podkorni\

b) dewni: a) podetcni, />) wedewni; c) skalní', d) semni; e) pomeini,

mnohobytné
:,
f) li.iejnióní; g) bludné.

i) podlé wywýšenin její:

85) wywýsená tc noiici ili podslaicu , fc noiicku ili podstawku
nebo tc hV/i.

iVoáC ili podstawa (^podetium^ jest díl stonkowiK' ze

stélky nkterých li.šejníkvv wyniklv a nesaucí plody, stávváli jich.

Jest ale: a) šidloicitá , wýk. 1577, a, b) wálcoicilá , wýk. 1576,

abcd, c) nahrichatélá, d) kejotcitá, e) rypákowild, f) trauboicitá , g) ci-

liowitá. Ji) epikonosná.
Repik (scyphus) ten jest; «) ptikálotcitý, wýk. 1582, c, /5) kofltko-

tcitý, wýk. 1582, d, j-) nálewkmcitý, J) poddutý , t) plochatinký, í) roc-
siený, /;) stésnaný, (F) z<awrený , i) oleicený , x) sedodéjný, bu ze

stedu, wýk. 1582, d, bu zkraje, wýk. 1582, ab, bu kolem do kola, wýk.
1582, ab.'

Dále jest nožice: i)be%epiná, j) jednoduchá, neroz-délená, k)wét-
tcilá, 1) sochatá, m) ro-zsochacená, n) socháte nebo roz-lrojen nejicéíeic-

nuljši, wýk. 1584, ab, o) hla^-ená
, p) poprášená

, q) jinalá , r) brada-

tcicnatá, wýk. 1579, s) olruhafá . š) supinkata , t) šupinato-arnatá, u)

plsfnatá, v) be-ikorá , w) p. ericotoiicá , x) pišalowitá, y) naditá,

celistwá, z) aurodná, wýk. 1576, ab, 15T7, bc, 1578, a, ž) jaloicá, wýk.
1579.

Nožika ili podstaicka (^podicellus) není nic jiného, nežli

nožice ili podstawa \velini zkrácená, wýk. 1.573, a.

Tre/t (_.s(ipes) Jisejníkovvý jest prodlauženina, složená z lát-

ky rozdílné od stéli<owé a wždycky jinak barweué, wýk. 1574, ab.
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Stélka sestáwá z nkolikera wrstew : ) z korní ili koro-

wé, wnšné, složené ze sklípkw zakulatélých anebo radji

mnohostných, poídku smíchaných se sklípky trubkowitymi,

která wšude, kdežto stélka se dotéká wzduchu, na jew leží,

AvÝk. 1585, ab; z wrstwy steiiowé ili deiíowé, wnitní ili

zpodní, kteráž w stélkách prostých, kííkovvitých a listowltých

sestáwá nejwíce ze sklípkw roztažených, trubkowitých anebo

niowitých , we stélkách ale strupovvilých ze sklípkw toliko

zakulatélých anebo mnohostných , a jenom tenkráte na powr-
chu leží, když wrstwa korní chybuje; wýk. 1585, c.

Podlé tchto dwojích wrstew, jestli jsau dosti patrný, ro-

zeznáwá se stélka a^ u icnit jinorodá, jínoicrsfwá, když wr-
stwy patrn rozeznati se mohau, wýk. 1587, b} it wnif stej-

norodá, stejnowrstwá
,

jestli wrstwy nejsau oste obmezeny,

wýk. 1587.

3} Tetí spsob wrstew stélkowých jest kreteókowá, wýk.

1586, a, která neposteden leží pod wrstwau korowau a jestli

deowá pítomná, mezi tau a onau ; sestáwá ale z kuliek drob-

ných totiž krefeek, docela prostých ili oddlených anebo ídce

nahromadných.

Krefeky (^gonidium^, z nichž wrstwa ta sestáwá, jsau

sklípky objfejn kulowaté, slizí austrojnau naplnné, wýk. 1595,
c, kteráž zplozuje jiné kreteky anebo jiné díly základní. Kreteky
oddliwše se od matice, wzrostají w rostlinu samostatnau, a tudy

skuten jsau audem ili austrojem rozmnožowacím.
Kreteky podlé hmoty, již naplnny jsau, rozeznáwají se : 1) t« «e-

lené, a 2) iluté. Uzrálé, ped samým wypadnutím, anebo již na powrch
we spsob prášku vvy nikle mají barwu u vvnit patrnjší a mén jsau pro-

zraité.

Kreteky dozralé wynikše na powrch stélky rozdílným sp-
sobem se nakopují.

Rozezuáwáme 1^ zrnka sedodjná (granula prolifica),

náhrny malé zrnowaté, rozdíln barwené, hladké, poprášené nebo

autle chlupaté, wýk. 1587, e; 2') kupky (soredia^ jsau náhrny

kreteek anebo zrnek sedodjných wtší nebo menší, asto dosti

prawidelué, wýk. 1586, d, a jsau bu krajní^ wýk, 1561, l)«,

hapowrc/mi, wýk. 1561, a/9, b/?; 3) hnízdeka (gonotrophia),

místa prohlubená, w nichž kupky se nacházejí, po kterýchž wy-
tracených zstáwá ubka na stélce. Hnízdeko jest ale a) obran-
bene, wýk. 1561, h^, b^ neobranbené, Avýk. 1563, b; 4) ///«-

binka (^cyphella) podobá se hnízdeku obraubenému; jesti pro-

híubenina malá, okrauhlá, mískowitá, z jejíhožto dna w^ynikají

kreteky prachowité a nachází se na rubu nkterých lišejníkw

;

5. Wýbika stélkowá (anablastema~) jest kreteka již na stélce

matiné we spsob šupinky nebo lupínku wzroslá s povvrchem



20U

matíným \ve spojení zstáwající, wyk. 1678, c, 1576, ac. 6}
Poduéflka (^pulviiiulus}, obzwláštní wýroslek stélky jinowr-

stvvé, podobající se zakulatéléniu nahrnu kretekowému, bedli-

Avjším ale zpytowáním okazuje, že jest mnohonásobn rozwt-
Avena a smatena, že podobá se kííku, a že konen tmawji
nežli stélka se barwí anobrž i erná, wýk. 1158, a/?/^, b. 7)

Hlawika (cephalodiuni). Tak slovvau rozdílné wýrostky celist-

vvjší, tmaw barvvené, hláwkowKé nho hradawicovviíé, nepoá-
dn na stélee rozstavvené, u wnit obyejn kreteky mající.

Obyejn se nacházejí na stélkách kí-íkovvitých, listowitých a

pnlistowitych, wýk. 1575, ah, 1570 a«, h.

U3 PLESEK.

Plesek (apolhecium) jest plod lišejníkvv, a isestáwá z wý-
trusw a wecek obalených pokraoAváním stélky aneb obz.wláštní

látkau. Welmi jest rozmanit

:

a) poHlé položen!, smru, pipevnní:
í^pedni, licni, wýk.\b^>i, ajinde; 2) zadní cúi rubni; 3')rojcnowái.tiý,

wyk. 1548, ab; i^ iczestaupawtj\ b')kolmostojný; 6) slélkau •zatcený, wýk.
1596, ab ; 7) proboily; 8) icrosllij; 9} powrchni, a to: a) pirostlý (ce-

lau zpodinau), b) sedairý, c) podepený , jako noitci ili podstawau, wýk.
1576. 15"7, ab, 1579, 1582^ 1581, 1584, noiickau ili podslawkau, wýk.
IbTi, teném^ wýk. 1575;

b; plesky podlé místa jsau:

10) rofslratisené , wýk. 1568, 1564: 11) sméslnané ; 12) dotýkatré
(krajem); 13) sledni\ 14) obwodni\ \b') krajní, wýk. 1557, 1562, 1548,

1573; 16) poboní, wýk. 1556; 17) konené, wýk. 1545;
c) podlé twaru:

18) štítowité, wýk. 1573*, a; Í9^ pukléotcíle; 20^ terowité, wýk.
1562; 21) bakotcilé; 22) óíÁowité , wýk. 1595, ab ; 24) bradawicotcité

;

25) hldirkowilé , wýk. 1576, ab; 26) klobattkowité ; 27) kulotcalé; 28)
šnorkowité, a ty jsau : a) roicné, wýk. 1593, ab , b) skiwowané, c) jed-

noduché, wýk. 1593, ab, d) tcéteicnaté, a to neprawidelné , wýk. 1593, c,

papiskowiíé, anoiežené ; 29} ploché; 30^podwinulé ; Z\} pyllou^ilé wkleslé,

wýk. 1590, aba; 32) duté (íilánkowité) ; 33) ce//síícc (tytéž) ; 34) m tcnil
kypré ; 35) nafouklé ; 36) neobraubené ; 37) obraubené.

Obruba (marj^o) jest a) stélkowá, udlaná nepostedeným
pokraowáiiíin stélky, a ta jest «) prawá, když skuten náleží

ku plodu a tedy díl jest chrániowý; 6) nepraícá, Ižiwá, když
látka stélkowá okolo plesku na spsob kraje se pikládá nebo

wyvvy-šuje, a ku plodu samému nenáleží. W nkterých pípadno-
stech jsau plesky obojím spsobem obruby opateny. Dále jest

obruba 7) ictasfni\ udlaná z látky od slélkowé rozdílné a obyejn
i jinak barwené, wýk. 1600, ahyy, 1593.

Dále jest obruba: a) tenká, b) tlustá, napuchlá, c) celá, d) fsejko-
waná, e) z.uubkowaná, f) roztrhaná, wýk. 1573, d, g) kadeawá, h) sr-
natá, i) brtcatá , j) paprskatá , k) nahá, I) nadchlipná , m) podchlipená,
n) patrná, o) nepatrná, p) mizitcá, q) se stélkati stejnobaricá, r) s ter-
em tlejnobarwá, s) jintiburicá, t) erná.
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Na plesku náleží rozeznati 1) lic a 2) rub, t. powrch pro-
stý a pirostlý.

1) Líc ili ter pleškowý jest: a) plochý , wýk. 1572, a, b) narf-
rfíiý, wypuklý, c) poddutý ili wkleslý, wýk. 1557, bb, cc, d) klahonlý,
wýk. 1593, e) /í/rt/&ý, f) swraskalauuký, g) pupenéitý, h) asnatý, a to:

«) rownobéin, /S) saustedné, wýk. 15!)3, ab, 7) swijaw, i) proivrtaný,

j) jiiiatý, k) ísdwojiékalý, 1) naAý, m) barwený , n) «c slélkau stejnoba-
wý , o) A-e slélkau pistejnobarwý , p) «/íý w rozdílných odstínech, q)
éerwený, rozdílných odstínw, r) erný, s) it wnit stejnoharwý , š)uwnit
jtnobartcý, t) diiinatý, u) woskowitýj v) rohotcitý, w) wa pracA rozpadaly,

2) /itft jenom tenkrát jest patrný, když plesek není celau zpodinau
pirostlý. Powrchem neliší se wbec od líce stélkowého.

Plesek skládá se A) z chránie a B) z plodnice.

A) Chráni (perithecium) jest díl plesku nepodstatný, ne-

posteden obkliující plodnicl. Dwoje spsobj^ co do pwodu se

rozeznáwají: 1) stélkowý, pokraowáním jsa stélky, neliší se od
ní podstatau, austrojností ani barvvau; 2) wlasfm, jinau ústroj-

nost a barvvu mající nežli stélka. Oboje jsau rozliný.

1) Chráni stélkowý jest: 1) ísawený na plodu mladém, pak ale se

trhaje puká, wýk. 1545, ab, 154C; 2^ otetcený, wýk. 1592, b, 1589, c/?;

3) bradawicowilý, jakowý také bradawici se nazýwá, do níž plodnice jest

ponoena, a bu nemá jiného chránie, bu ješt má jeden, tedy dwojnásobný,
wýk. 1595, a, hyát. Ostatn ta bradawice jest: a) okornatlá, b) besskorá,
wýk. 1597, c} jedno-, cimdo-, mnohojadrá, d) proicrtand.

Zíkcojíek nkterých pleškw není nic jiného, nežli pokra-
owání chránie stélkowého petenké, snadn mizící. Památky
toho záwojíka okazuje, wýk. 1590, a, aa.

3) Chráni wlaslni jest; 1) fsawený, a to: a) dokonale, wýk.
1597, ab;9, 1598, b, b) nedokonale, wýk. 1598, 1599; c) listnatý, opatený
listem tekowitým na echalce. a to: a) dérowité, wýk. 1599, ft') sescowité,
wýk. 1598, a«/9, v) krkoicité; d) pukající, wýk. 1598, e) konen ote-
tcený. Dále jest: 2) oteteený, který zase: a) rozdílný od lehátka, wýk.
1600, yy, b) s nim slitý, c) koflikowitý, wýk. 1600, yy, d) poboní, wýk.
1.j93, b. Pak jest chiáni: 3} blánowitý; 4) uhlowitý; 5) bledý; 6) 6a-
rewmj; 7} erný.

B) Plodnice (thalamiuni) jest hlawní díl plesku ili plodu
llšejníkowého, w nmž díly k rozplemeiiowání potebné jsau obsa-
ženy. Poskytuje wbec dwoje hlawní rozdíly: 1) jest bu
jádrowifá, t. i)edstawující hmotu celistwau wíce mén zakula-
tlau, jádro, 2) bu jest epeloicitá , od poátku až do konce
w epeli rozšíená; epel ta, jakož i jádro nazýwají se tedy
pleékowými.

1) Plodnice jádrowiiá jest: 1) nahá, nemající chránie, wýk. 1601,
b; 2) chrániitá, wýk. 1596; 3) bez-bartvá; 4) barewná; 5} huspeninatá;
C) roz-plýicajici se; 7) wystrená ; 8) suclrajici; 9) skleslo-terowitá.

2) Plodnice epelowitá , epel pleškowd jest: 1) diwe zawená,
wýk. 1591; 2) od zaátku otewrená.

epel pleškowá ili plodnice epelowitá sestáwá ze dwau
wrstew: 1) z wrsfwy weckonosné (fihatum asciferum),powrchní,
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obsahující wecka ili wbec \výtrus\ , wyk. 1589, c«, 1590, b«,

IGOO, ha, 1603, «; 2) z lehátka (hypothecium) spodní wrst-

Avy ze sklípkw zakulatlých složené.

Lehátko to ale jest a) stélkowé, máli anstrojnost a barvvu

stélkowym podobnau; b) tir/«s/jtí jestli se rzní jimi od stélky,

wýk. 1600, hl^.

epel pleškowá ješt tím rozdílná, že leží a} bu na

wrstw korovvé, ili jest náhornt, wýk. 1590, b; b) bu na

wrslw stíeíiowé ili dieowé, jest tedy nádienní, c) bu na

MTstvv kretekowé, jest ledy nákreteckowá, wýk. 1589, c«.

Wrstwa Aveckonosná epele pleškowé, jakož i jádro pleš-

kowé sestávvají 1) ze sklípkw niowitých, 2) ze icíecek, a 3)

wýlrusw.
1) Sklípky nlfowité (celuUae filiformes) jsau sklípky tsné,

prodlaužené, cíwkowité a prázdné, smstnané mezi wíeeky a wý-
trusy, obyejn rovvnobžné a na epeli pleškowé kolmostojné,

wýk. 1600, d^í, 1603, a.

2) Wecka (asci) jsau sklípky obšírnjší kejovvité nkdy
obwejeowité, obsahující wýtrusy, wýk. 1600, «, 1603, 1604, a.

3) Wýtrusy (sporaej jsau semena lišejníkw ; sestáwají a)

z oicýtntsí jednoduchého nebo dwojnásobného, b) z látky zrnko-

wité, a asto u wnit okazuje bod jasnjší, jako kapku oleje.

Wýtrusy ale jsau! a) ísaicené, t. \ve vvreckách a radami obyejn
rozložené, wýk. 1590, c, 1603, 1604, a, b) fiahé, nezavvené we weckách
a obyejn nepoádné, wVk. 1600, bet, d«, c')jednodiiclié, zjediného sklípku

Bložené, wýk. 1601, c, d) sloiené , z nkolika sklípkw srostlých, a ty

jsau; a) krauikaté , ze sklípkw árkami zpoíádaných , wýk. 1590, c,

1604, ab, p) íseotcité , jestli kraužky jednotliwé opt sestáwají ze sklíp-

kw kostkowitých, wýk 1603.

W každém wrecku býwá obyejn osm wýtrusw; jsau ale lišejníky,

jež jich mají po dv.au, tyech, anobrž í po dwanácti.

Wýtrusy lišejníkowé nepukajíce wypauštjí na jednu stranu

nebo na wíce nitky, které na pdu z tuha pitlaené, ano i do ní

wniklé pak paprskowit se rozwtwují, kižují, asto ztuha sle-

pují, takže pak jich nelze rozeznati a píedstawují skwrnu swt-
lejší nebo tmawjší, nkdy i co látka prachowitá se naskytují.

Jest to prokel, z nhož pak zponenáhla .stélka a plesek se roz-

wijejí. Prokel lišejníkowý také nazýwá se prostélka (hypothal-

lus), a jest wždycky pod stéikau rozšíena. Ten díl, nejsa tak

pomíjející jako prokel wyšších tajnosnubnic, zustáwá po celé ži-

wobytí lišejníkw, a dláwá obrubu jinobarwau okolo stélky.

Prokel ale jest: a) frochatý, b) bisorowitý, c) bhhwwitý,
d) pokostoicitý, e) prachoirito-xrnatý, f) bílý, g-) ei-ný h) pa-
nující, jestli obšírnjší nežli stélka neweliká, i) nepatrný.
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LÁNEK PÁTÝ.

HASOWITÉ. CALOAE).

Rasowité sesáwají I) ze stélky a II) z ústrojm rozple-

meotcacích.

V) STÉLKA.

Stélka (thallus) co do twaru jest patera: I) lodyhowafá cíli

zlodyhowatélá, jeiio bu po celé délce, bu dole alespo na spsob
lodyhy jest ztenena, a tebasby byla rozšíena w díly chásto-
wité, wždycky rozšíeniny ty jsau patrn rozdílný od ástky
lodyhowé, která od rozšíené se liší tím, že sestávvá ze sklípkw
wšude se dotýkajících. II) éepelowafá ctli zepelowatlá; ta jest

stejn rozšíená, jejížto úkroje wždycky dohromadj^ jsau spojeny,

bu sedawé, bu pomocí zauženiny apíkowité, která ale netáhne

se do nich (co žebro listvv jewnosnubných). III) Niowitá ili

zniowitélá. Wšecky její díly jsau niowité, nikdá lupenowit
rozšíené a sestáwají se sklípkw jednoduše seadných, poídku
z jediného sklípku nepetrženého prodlauženého, bu z nemno-
hých ad sklípkowých, které nkdy w tkaninu hustší jsau spojeny,

naež se liší od stélky lodyhowité skrownjším prmrem. IV)

Kauskatá ili rozkauskowaná sestáwá z rozdílných kauskw,
hned oddlených, hned rozmanitý^m spsobem w celek spojených,

takže po njakém ase samy sebau nebo malinko dotknuty bywše
se rozsypují. V) Huspninafá skládá se ze hmoty celistwé slizo-

wité nebo huspninowaté, bez památky ústrojnostl , w níž ostatní

díly se nacházejí.

I) Stélka lodj^howatá ili zlodyhowatlá jest:

í^ jednoduchá, wýk. 1606; 2) wétwitá, wýk. 1607: a^ wšamo , b)

dwojadé, c) nejicétewnaléjši , d) smatené, e) rofstraušené , f) ro^sochd-
cen, gj peren (dwakrát, tikrát, mnohokrát rozsochacená, perena).

Dále jest : 3) slejnowysoce rozwítcená.
Wtwe jsau: a) icšestranné , b) dwauadé , c) wintowil ro^sta-

wené , d) peslenéné, e) hdkowité nakiwené a na konci muwité, f} pe-
ren (dvva-^ ti-, a d. mnohokrát]).

Pasmtcky (]ra menta) jsau wtwiky: a) šlétinowité , b) trnowité,
c) kejowité , d) árkowito-kopinaté, wýk. 1609, a, e) hruskowité, f) »a-
kulallé, g) bubtinowilé , h) Irubkowité , i) * lodyhau stejnorodé

, j) jino-
rodé.

Dále jest stélka lodyhovvatá: 4) pímá, wýk. 1606, 1607; 5) pro-
stená; 6) plaaiicá; 7) oblá; 8) smáknutá; 9) trojhraná; 10) ty"
boka; 11) plochá \ 12) kídlatá; 13) stejná; 14) clenalá, wýk. 1608.

lánky jsau: a) oblé, b) smáknuté, wýk. 1608, c) kejotcité, i)

ellipsowité , e) klinowité, wýk. 1608, fj wejcité
, g) napi wajené , li)

okrouhlé, i) ledwinité, j) hladké, k) na pié prauhalé , 1) nastowinaté,
m) wejcito-nafauklé.
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Stlka lodyhowati jest dále: 15) ólenowUé xkrcend ; 16) místem
nnfauklá, wýk. 1613; 17) celishcd, hutná; 18) pišaloicitá , nepetržené

nebo briininátá; 19) bez-Ustá, wýk. 1606. 1607; 20) listnatá^

Listy tyto ili radji smítky listouit rozšíené jsau: a) dtcauadé,
b) tcšestranité, wVk. 1612, a^ cy apikalé, wýk. 1612, a, d) sedaicé , e)

obiiinaicé. f) wajené, wýk. 1611, g) elliptiné, wýk. 1610, h) kopinaté,

wýk. 1612, i) polowejité, wýk. 1616, j) zubaté, wýk. 1611, k) pi7o-

waiié, wýk. 1612, 1) chobotnaté, wýk. 1605, ni) nejcelejší, wýk. 1610,

ni hebenoicílé protisené, o) ce/e, p) eubaté. wýk. 1610; q) kaderawé,
wýk. 1611, r) iebruté, wýk. 1610, 1605, s) žilnaté, wýk. 1612, (jedno-

žilé); s) be-z-i-ebré, wýk. 1611, t) besiiHé, u) rfe7/íe sicraskalé, v) brada-
tcinalé , w) pichaté, wýk. 1612, ab , 1611, x) bezpiché , wýk. 1610,

1605, y) siotcílé, wýk. 1616, z) sedodéjné, wýk, 1610, a,

Stélka lodyhowitA též jest: 21) chástowitá, a ta jest: a) roztrau-
šené tcétewnatá, b) rozsochacená, wýk. 1614, c) prolisecná , d) perena,

e) dicakrdt, tikrdt perena.

Dípy, tíkroje a úkrojky takowé stélky jsau : a) drkowifé, p') ko-

pinaté , y) klinowité , c)) rznoticaré , «) nejcelejší, í) pilowané, r^ he-
benoicit protisené. &) brtcilé, i) ploché, z) é-laboicité, /.) fsawilé, ,u) «c-
braté, /) be^iebré, í) 7íff p/ sicraskalé, o) apikaté.

Stélka lodyliowitájest ješt : 22) bnblinatd, wýk. 1612, a, 16U, a, 1613,

Ty bubliny ili mchýre (vesieulae) jsau: a) wrostlé : «) do lodyhy,

wýk. 1613, ft^do drip , wýk. 1614, y) do listic . wýk. 1619, b) api-
katé, c) nedoiíílabiókotcé , d) náapini , wýk 1612, «, 1611, e) ojedi-

nlé, wýk. 1612, a, f) podicojné, wýk. 1614, 1611, g) hromadné, h) *e-

elezenéy wýk. 1619, a, i) seclanné, wýk. 1634, ac, j) kulotcaté , wýk,
1612, «, 1611, k) obtcejcotcité , 1) ellipsotcité. wýk. 1613, 1614, m) fco;;í-

na/e, n) hruškowité, o) ihowité , p) komolé, (\) hrotité, r) listem ukon-
ené, s) trojhrané, wýk, 1619, ab, ) bez-kidlé, t) pupenité.

Konen jest stélka: 23) bez-biiblinnd, wýk. 1615.

II) Stélka epelowafá cill zepelowntlá jest

:

1) sedawd, wýk. 1629; 2) apíkatd, wýk. 1625; 3) neprawidelnd

;

4) okrouhlá; 5) tcéjiowilá , wýk. 1631: 6) ledu-initá , wýk. 1625; 7)
ellipticná; 8) árkowito-kopinatá ; 9) pilkoicano-x.aubkowaná ; 10) cAo-

botnatd ; 11) nejcelejší-, 13j dlanitd; 12) s-noiená, wýk. 1625; 14) roc-
sochacená ; 15) nepratcidelné rozdlená; 16) ce/a: 17) plochá; 18) po
fcr«/í podchlipená; 19) asnatá, wýk. 1629; 20) kadeaw, 21)6e!séí7a;

22) bez-iebrá; 23) nepatrn jednoiilá : 24) pásatá , wýk. 1630; 25) po-
likafá, wýk. 16;i3; 26) sitiiatá; 27) saumrn iebratá; 2S^ zdraicná

;

29) (ÍMía. mšcoicitá ili puchýotcitá, a ta bu: a) kuloicatá, b) eltipso-

tcitá, wýk. 1623, c) kyškotritá, wýk. 1632.

III) Stélka nloicifú nebo níowifélá jest:

1) jednoduchá, wýk. 1642, a,- 2) ictwitá, a to: a) íV/ce, b) t^ie-

strann, c) roz-sochaccná , wýk. 1635. d) roz-trojoicaná , wýk. 1639, e)

ro^ttceotcaná, f) peslenowit icttcitá, wýk. 1644, ab, g) stejnowysoce
wéticitá , wýk. 1635, h) peren wticifá, i) dicakrát , tikrál peren
tcticitá, j) íía klaubech šttinatá, wýk. 1640, b.

Dále jest: 3) nepetržená, wýk, 1635; 4) klaubatá ili lenatá,
wýk, 1643, 1638, 1640.

Klauby jsau: a) stejné, wýk, 1643, b) nestejné, c) skrené, wvk,
1640, b.,.d) wyniklé, wýk. 16.38. e) érífiíe, wýk. 1638.

lánky jsnu: a) kratší prmru, wýk. 1645, b) adélí prmru,
c) del.ii prmru, wýk. 1643, d) nepatrné, e) m prosted pásaté, f) ^wa
dfl7) trymaté, g) žilnaté, h) usušením stidaic smáknuté.

Dále jest 5) peslenno-mkkoostnatá ; 6) místem nafauklá; 7) rw-
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aencoicitá] 8) stejn tlustá; 9) na pi swraskalá ; 10) roiPiid ; ll)»frn-
woioaná; 12) kolenatá; 13) kadeatcá ; 14) s,aimlii ; 15) celislwd, hutná;
16) pUalotcilá ; 17) ptsimrowitá; 18) šltinowitá ; 19) wlasowitá; 20)
tenká; 21) smatená, z-plelená; 22) scliomáóená : a) na sicafskij, chomáe
spojené, b) drnotcité schomácená, vvýk. 1653^ c) 7ia stcnzky fskraucená
w trn, d) íc /a/Za^ huspeninatau schomácená; 23) ?í wrstwti setkaná; 24)
fc fcíaHM stsnaná; 25) w stélku lodyhoicitau slepená, srostlá, wýk. 1654;
26^ spolenou slis4 x-aobalená; 27) siowité spojená, wýk. 1655, ab, 28J
picnými trubikami spojená, wýk. 1646^ 1647—1649; 29) kýwajici se;

3(y pokojná.

IV) Stélka kauskatd ili rozkauskoioaná

:

Kausky ili drobty, z nichž sestáwá, jsau : 1) kulowaté, wýk. 1658
2) clunkowité, wýk. 1656; 3) ellipsowité , wýk. 1668; 4) poiomsiité,
wýk. 1666 (dílem); 5) kopinalé; 6) cárkowito-kopinaté , wýk. 1674; 7)
wetenowité, wýk. 1671; 8) dwakrát sidlowité, wýk. 1673; 9) klínoicité;

10) lichobiniéné, wýk. 1660; 11) ctwerecné wýk. 1661; 12) pímouhlé;
13) sestmhlé, wýk. 1663; 14) carau prostedni protaiené; 15) smáraté;
16) M prosted tekmi znamenané; 17) prosté, wýk. 1656—1659, 1673

—

1675; 18) sedawé, wýk, 1664; 19) noiinaté (t. nejdolejší) , wýk, 1665;
20) ío/e spojené, wýk. 1664; 21) rohem slidaw spojené, wýk. 1661;
22) skrceninami spojené, wýk. 1660; 23) cJÍrtií délkau spojené, srostlé:

a) po dwau, wýk. 1656, 1662, a, b) po tyech, wýk. 1669, ab; 24)
M? elltps-oidu spojené, wýk. 1656, b; 25) tcéjiowité spojené nebo rozsta-
tcené, wýk. 1664; 26) hw&dowité rofsstaieené, wýk. 1667; 27) w plochu
okraulilau spojené, srostlé ; 28) ic stélku pimoúhlau , nebo stauhowitau
srostlé, wýk. 1669; 29) wa pi seadné , wýk. 1668; 30) wa rfe7 se-
rarfcMe.

V) Stélka huspnhiatú:
Její promny jsau tyto; 1) wálcotciá; 2) ellipsowitá; 3) polokulo-

tnatá, wýk. 1672, ab; 4) kulowatá, wýk. 1677, a; 5) plochá; 6) niísno-
ttcará'^ 7) hladká, wýk. 1677, a; 8^ sicraskalá; 9) eito-asnatá; 10)
pupencito-pahrbekatá ; 11) ícne kos&otvit ztuhlá; 12) naplnná prostými
xrnky ili drobty, wýk. 1678; 13) nilnd naplnná, wýk. 1677, b.

Stélka asowitých ješt wbec jest: 1) prostá, t. nepirostla; 2)
pirostlá pichytkem: a) zpodinau, wýk 1641, a, b) místem na dél.

Píchytek (pars adllgans) sluší dobe rozeznáwati od koena
a píepku, jelikož newniká do pdy, zstáwaje na powichu, a

rostlinu pipewuje.
Jest ale: a) stítowitý , wýk. 1641, b) tercowitý , c) moísolowitý,

wýk. 1628, d) hlizowitý , e) tásatý, wýk. 1628, f) kaudelowitý , wýk.
1631 , g) na /owci ztlustlý, h) na /ío/ící kaudelowit rozdlený.

Nkteré asy mají píepky (fibrillae adlig-antes) jako lišej-

níky, jimiž do pdy wnlkajíce se upewují, ani wšak z ní potraw
nepijímají.

Ty piíepky jsau : a) na froítcí ztlustlé, b) chomácité.

Dále jest stélka: 3) chablá; 4) cepná; 5) sptihowitá; 6) huspeni-
nowatá.; 7) hauiewná; 8) kruchá; 9) twrdá; 10) blánowitá ; 11) fcošo-

icíía; 12) duhnatá ; 13) chruplaicá; 14) rohotcitá ; 15) dewnatá ; 16)
wápenatá; 17) zelená; 18) modrá; 19) fialowá; 20) riowá ; 21) fcar-

minowá; 22) minioicá; 23) krwawá] 24) nachowá; 25) réowá; 26)
ryzá; 27) pomaranowá ; 28) ilutawá; 29) morantná; 30) rezawá; 31)
ryšawá; 32) hndá ; 33) wranná; 34) blostná; 35) bezbartcá.

Ustrojnost stélky asowitých jest rozdílná: 1) Scstáwá ze
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Avláken trubkovvitých smatenych, wyk. 1682, ab; lakowá slowe

ze trubek setkaná (tubuloso-contextus). Takowé asy mají podstatu

spuhowitau a bu nemají nižádného píkrowu, bu jsau powle-

eny kozí stejnotwarau chruplawau nebo rohowltau.

8) Jiné skládají se ze sklípkvv^ seadných, a to a) bu
w jednoduché ade, když totiž sklípek na konci svvém opt jediný

sklípek má a d., wýk. 1643; b) busestáwají z wíce ad wedlé

.sebe bžících, protož každý lánek sestáwá z jednoduchého kruhu

sklípkw, 1627, bc. Takowé slovvau wbec ndosklipkaté (seria.-

tim celulosae).

3) Jiné zase složeny jsau ze sklípkw pemnohých wšude
se dotýkajících a tlo nepetržené dlajících , wýk. 1684.
Takowé stélky slowau wlastn sklípkaté , na nichž

,
jsauli

tlustší, mžeme dwoje wrstwy rozeznati : a) wrsticu wnšnau,
složenau ze sklípkw kratších, tlustostnnjších, obyejn pewnji
spojených a asto rownowážných, wýk. 1684, a; b) icrsticíi

wnitm, obyejn sestáwající ze sklípkw prodlauženjších, a-
dami (na wlákna rownobžná nebo síowit se kižující) spojených,

wýk. 1684, b; konen pijímají ješt tetí c} látku mezisklí-

penau , která stejnorodá huspninowatá nebo rohowitá spojuje

sklípky, wyplujíc jejich mezery. Nkdy picházejíc také na

powrch stélkowý, dlá wrstwu, kteráž poponka slowe, wýk.
1684, 1683, a, a od pokožky se liší.

4. Ctwrtý spsob austrojnosti as zakládá se w nejmní
sklípkw, takže jsau kozí stejnorodau anebo slizí zaobalující.

Ty slowau bezsklípené (^ecelullosae}.

Rasowité podlé obydlí rozeznáwají se : a} na wodni, ci) slad-

koicodní, /?} slanowodní, moské, b) saiisní, a) zemni, ^') skalní.

II) Ústroje rozplozowacÍ.

Ty jsau welmi rozmanité. Hlawn ale rozeznáwají se dwoje

:

1) chrániité a U) nechrániité ili bezchrániné.
X) Plody chrániité mají chráni (^excipulum} obzwláštní,

který, wnšnau powahau již od stélky rozdílný, obkliuje wýtru-

sy. K tm se poítá : A) jalka, B) wýtrusnice a C) wacek.
A') Jalka (^conceptaculum) jest chráni zosnowaný z látky

stélkowé a obsahující obyejn mnoho wýtrusnic. Jest:

1) aui.labikowá , wýk. 1612, a; 2) poboní, wýk. 1613; 3) ko-
nená, wýk. 1618, a, 1614; 4} sedawá, wýk. 1618, a. 1614; o)stopkatá,
wýk. 1613; 6) ojedinlá, wýk. 161,3, 1614; 7) firomadná, wýk. 1620; 8)
hroz-néná; 9) laténá; 10) zakulatlá; 11) tcejcowitá , wýk. 1614/ 12)
hntakowitá , wýk, 1613; 13) ktínowitá, wýk. 1618, a; 14) kopinatá; 15)
árkoicUá\ 16) tcálcotcitá; 1") nifowild ; 18) smáknutá, wýk. 1618, b,-

19) napuchlá; 20) plochá, wvk. 1G15; 21) hrušslat, 22) pahrbitá, wvk.
1615, 1614, 1618, 1634, d; 23) celá, wýk. 1613, 1614, 1634, d; 34)'«a

14
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dtoé klaná, wýk. 1614, b; 25") sochala; 2&) ro«dwojotcand\ 21') tupá, wýk,
1614, b; 28) ostrá; 29) ssakonitá; 30) hrotitá; 31) paufsdratá, wýk.
1608, a; 32) u wnil siowito-wláknalá, wýk. 1618, c.

Jalka neliší se austrojnosti od stélky. Wrstwa wnšná ili

korowá docela neproraénná pechází na jalku, wýk. 1618, c, a;

wrstwa wnilní ale, wýk. 1685, a, wíce se rozšiuje w jalce

napuchlé, a wyskytuje se tím asto co tkanina peídká wlák-
natá, wýk. 1618, c, /?.

B) Wýtrusnice (sporan^ium) jest nádržka wýtrusy nepo-

steden zawírající, ze sklípkowiny složená. Též jest rozmanitá:
1) poboní wýk. 1686; 2) konená, wýk. 1689, a,- .3) krajni; 4)

powrchni, wýk. 1691, a; b)stopkalá, wýk. 1686; 6)sedawá; 7)nadrostlá,

wýk. 1601; 8) w stélku wrostlá, proboila, wýk. 1618, b, 1685, a; dále

jsau wýtrusnice: 10) rostramené; 11) chomácené ; 12) kulowaté ; 13)
polokulowaté, wýk. 1691; 14) wejcowité; 15) bakowité; 16) wejéito-ko-

pinaté; 17) tcetenowité ; 18) obwejcotcilé ; 19) kejowité\ 20) nahoe ote-

wené; 21) ísawené ; 22) tsobanité.

C) Waek (^sporocysta), píkrow nepostedené obkliující

wýtrusy, složený ze blány stejnorodé, slohu patrného nemající,

anebo toliko z rozšíeniny stélky niowité. Též jest rozdílný

:

I) obfswláštni, složený z naduwedené blány; 2) spolený, pochodící

od rozšíeniny stélky niowité; 3j poboní, wýk. 1635, ab; 4) rozporní,
wýk. 1694; 5) konený, wýk. 1693; 6) powrchni, wýk. 1622, 1624, a;

7) stopkalý, wýk. 1692.

Stopka waku stopkatého jest: a) jednoduchá, b) wtwitá, wýk.
1695, e) rohowitá, wýk. 1696, d) aurodná, wýk. 1695, 1696, e) jalowá.

Waek dále jest: 8) sedawý, wýk, 1635, ab; 9) nadrosttý. Wa-
ky dále jsau: 10) icšestrannéj 11) jednostranné; 12) rozlrauiené,
wýk. 1692; 13) podwojné; 14) hroísnéné , wýk. 1695; 15) skupené,
wýk. 1624, ab ; 16) riencowité seadéné ; 17) we spsob jalky roíssta-

wené, wýk. 1687; 18) kulowaté, wýk. 1696; 19) ísakulatlé; 20) poloku-
lowaté, wýk. 1695; 21) ellipsowité, wýk. 1694; 22) wejcowité ; 23) /á/t-

wowité, wýk. 1639, b; 24) obwejcowité ; 25) wejcowito-kopinaíé ; 26) fce-

jotcité; 27) árkowito-šidlowité ; 28) nahé; 29) z-ákrowaté, t. malikými
wtwikami obhrnuté, wýk. 1636; 30) xišowatlé, jež rozpukse w ísi
se mní, wýk. 1680, 1681.

II) Plody bezchrániné, nechrániité jsau obsaženy we
stélce málo promnné nebo docela nic. Ty jsau dwoje : A)
Smítek wýtrusnafý, B) lupen wýtrusnafý a C) skicrny wý-
trusnaté.

A) Smítek wýtrusnafý (sporocladium). Smítek nkdy i

wtew obsahuje waky nebo klubeka wýtrusowá, obyejn a-
dami zapuštné. Jest ale:

1) lenaly ili klaubatý , wýk. 1627, b; 2) klaubowité skrený,
wýk. 1704; 3) stejné tlustý.

B) Lupen wýtrusnatý (sporophyllum) jest ukroj stélkowý
tenký, listowitý, do nhož wýtrusy hromadami nebo adami
jsau zapuštny. Jest ale :

1) kilni, wyniklý ze žíly ili ze apika stélkowéllo, wýk. 1610, ab,

1605; 2) krajní, wýk. 1715; 3) keberni, wýk. 1616, abc.

C) Skwrny wýtruanaté (maculae fructiferae) jsau místa na
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stélce ponapuchlá a nad její powrch vvyvvýsená, nepravvidelné

skwrné podobná, w jejichžto dutin jsau obxaženy wýtrusnice,

wýk. 1697.
Jsau asowité, ježto sob piosobuji dwojí zpsob plodw,

n. p. wýtrusnice a lupen wylrusnatý, wýk. 1705, 1703, wý-
trusnice a smítky wytrusnaté, wýk. 1686, 1690, wýtrusnice

na spsob jalek, wýk. 1688, a, 1687, a.

III) Wýfrusy (^sporae}, semena iasowitých mohau se ro-

zeznati podlé nádržek: A^ w chránictié, a B} w stélkowé ili

bezchrániéné.

A} Wýfrusy chrániné (^sporae excipulares} jsau obsaženy

bu w jalce, bu we waku a jsau zase:

1) fsakulatélé, wýk. 1698; 2) ellipsowité, wýk. 1702, 1678, b; 3)
obwejcowilé, wýk. 1699; 4) hruškowilé; o) homolowité

',
G) hranaté, wýk.

1700, b; 7) prosté; 8) tve wýtrusnici pripewnéné, wýk. 1685, a; 9) od-
dlené; 10) w niti seadéné, wýk. 1688, b.

B) Wýfrusy sféí/xowé cili bezchránióné (np. thalloidales^

náležejí plodm bezchrániným anebo nahým, neposteden w
stélce nebo na ní se nacházejícím. Ty jsau

:

1) %akulatlé; 2) ellipgotcité .,
di') tystne , se zpodinau wypuklau,

wýk. 1690; 4) poicrchni ili wnšné , wýk. 1617; 5) tcrostlé, proboifé,
wýk. 1690; 6) icnitfni, z-atcené, wýk. 1683, aa, 1647— 1649; 1^ oddlené

;

8) riencowit seadné, wýk. 1641, bc; 9) wintowit ror-loiené.

yVint, w nmž wýtrusy rozloženy, jest : a) jednodudiý, wýk. 1649,
bb, b) diDOJnásobmj , wýk. 1651, c) mnolionásobný, wýk. 1652, d) ídký,
wýk. 1651, e) liuslý, wýk. 1652.

Dále jsau wýtrusy: 10) w kriiliy rosíloiené
', 11) sliaulené, a to: a)

po tyech w kuliky, wýk. 1690, b) w klubeka, c) w bryfy, wýk. 1647
—1649, aa.

Kuliky tvýtrusowé (globuli sporarum) sestáwají wždycky ze ty
wýtrusw u prosted se dotýkajících, wiibec kuliku pedstawujících. Jsau:
a) tcnéané, wýk. 1617, b) wrostlé, a ty: «) roztroušené, wýk. 1706, a,

fi) seadné, n. p. iednoadé, wýk. 1690, 1705, y) w hromádky spojené.

Klubeka wýtrusowá (glomerulus sporarum) sestáwají z mén nebo
wíce ty wýtrusw ncjsaucich w prawidelnau kuliku spojených. Ta jsau

:

a) stuhotcité nebo pásowit rosiSlawená, wýk. 1643, b) we klaubech fmiss-

dtci, wýk. 1637, abc.

Bryly urýtrusowé (inassa sporacea) jsau hromádky z wýtrusnic
mnohých smstnaných anebo spojených rznotwaré. Ty jsau: a) nepetr-
žené, wýk. 1643, b) kulovaté, wýk. 1648, a, 1649, a, c) ellipsotcité, d)

hwzdowité, wýk. 1647, bb, e) hebenowité, wýk. 1650.

Wýtrusy asowitých nkterých mají tu wlastnost do sebe,

že uzrawše a wyšedše ze swé stélky jako samowoln po
njaký as se pohybují ; takowé tedy slowau pohybliwé, aby
se rozeznaly od nepohyblhcých.

Z každého wýtrusu, bupochodí z plodu stejnotwarého nebo ji-

notwarého wždycky w pízniwých okolnostech wzrostá dokonalá
rostlina. Pi klíeni neposteden mladistwá rostlinka se rozwinuje,
takže asowité nemají prokle. Wýtrusy pohybliwé, ježto již w rostlin
matin se pohybují, wynikše, wypauštjí xo^/íieA', bezbarewnau

14-
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prodlauženinu, po delší nebo kratší as (^obyejn nkolik hodin")

ješt se pohybují, naež upokojiwše se klíí, prodlužujíce se ta-

koka jenom w jednu nebo wíce nití.

Wýtrusy ale nepohybliwé, obyejn shlauené wypadše
ze swých chrániw, rozdlují se a svvau slizí pilepiwše se na

pdu, podobným zpsobem wzrostají w rostlinu, matici docela

podobnau.

Tetí zpsob wywíjení se mladých rostlin z wýtrusw
dje se již w tle matiném, výk. 1665, c; we láncích totiž

zplozuje se sí docela matici podobná, která pak, kyž lánek se

oddlí a blány se slaupnau, dále roste. Takowé lánky nazýwají

se Áiworodnými.
Rasowité kauskaté ili rozkauskowané neklííce, rozmno-

žují se ustawiným zplozowáním nowých kauskw ili drobtw
(^lánkw} a rozdlowáním jich.

LÁNEK ŠESTÝ.

HAUBY. (FUNGI, UYMESOMYCETES).

Hauby skládají se hlawn ze ty dílw : I) ze tené,

113 plodnice, III) záwoje a VI^ podhaubt.

I) TÍIE.

Teii, hlaiib, hlaubek (^stipes) jest ástka prodlaužená,

stonkowitá, nepostíeden plodnici nesaucí. Welmi jest rozmanitý,

a) podlé tvvaru a spojení s plodnici

;

i') patrný, mželi se dobe rozeznati od plodnice, wýk. 1707^ 1711—
1717, 1723,- 2) oddlený, jestli ten od plodnice oste oddlen a pechod
náhle se dje, vvýk. 1707, h; 3) nepatrný; 4) w plodnici wyhihajici , ten
sice patrný zponenáhla pechází w plodnici, wýk. 1714; 5) stední, wýk.
1707, 1710; 6) fsdstedni, wýk. 1711; 7) poboní, wýk. 1713;

b) podlé smru:
8) kolmostojný , wýk. 1707; 9) rownowáiný; 10) úkosný; 11)

rowný, wýk. 1722; 12) kiwý, Avýk. 1711: 13) sífrohybaný ; 14) fskrau-

cený, wýk. 1763;
c) podlé welikosti:

15) dtauhý, wýk. 1722; 16) krátký, vvýk. 1711, 1719; 17) tlustý;

18) tenký}

d) podlé twaru:
19) oblý; 20) smaóknufý] 21) ilubotvitý , wýk. 1714; 22) wdlco-

icitý, wýk. 1722; 23) niowifý; 24) wlasowilý; 25) sléjné tlustý-, 26') ne-
stejné tlustý; 27) neprawidelný; 28) hruílalý; 29) hranatý, n. p. ólyr-
hraný; SO) homolowilý; 31) kejowilý ; 32) bichatý, wýk. 1713, 1717;
33) fstencený, tenknauci: a) wzJmru, b) dolw; 34) z.tlustlý, tlustnauci:
a) tv!shru, wýk. 1717, b) dolw, c) dole cibttlowit ili pnkowil, wýk.
1722; a to zase: a) kejowit pukowitý, [i) obraubeno pukowilý , wýk.
1 708, y) šupinato pukowitý, d) nepukaly, e) hlizowitý; 35) dole rosšiený

:
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a) ir leré, wýk. 1725, b) tc blánu prauhalau, wýk. 1712, ac, c) rosfcfttfco-

ttatlý, wýk. 1719; 36) z-koenowatlý, wýk. 1707.

Prodlauženina kocnowitá ili zprosta koen jest.- a) frnausatý,

wýk. 1763, b) lysý, c) kolmosiojmj, d) rotcnotcdiný, wýk. 1763, e) p/a-

aiícý, wýk. 1763.

Dále jest ten; 37) beakoenný.
e) podlé rozdlení:

Sb") Jednoduchý , wýk. 1707— 1714, 1717—1822, ad; 39) rosíw
ttený, wýk. 1759; 40) nejtcéleicnatjši, wýk. 1783.

Tu se rozeznáwá: a) ten spolený ili hlawní, a b) tené ástené,
ili tcétwe a smítky.

Ten spolený jest: a) tlustý, wýk. 1783, b) tenký, c) pimý, d)

poloiený Wétwe a smítky ale jsau; a) stejnowysoké , b) stnéstnané , c)

u^šestrané, d) prodlatiiené , e) krátké, f) prohýbané , g) o6/e, h) íi/r-

fcofec, i) napuchlé, j) písmacknuté, k) ploskosmakmité, 1) nafioe roís-

šiené, m) atlusílé, n) /«;>«, o) ostré, p) oblaunké , q) na Á'onc2 cíkotcité,

r^ jednoduché, s) na mnoho klané, t) nejwétewnatejsi.

Ten dále jest:

f) podlé powrcUu:

41) hladký; 42) prauhatý; iS) bráz-dowaný ; 44) x-rýpaný; 45)

sitkoicaný, i6) jámatý, 47) šupinatý, a to: a) tcláknato-šupinatý , wýk.
1710, b) kltikato-supinatý, c) drobné šupinatý, á) drobné šupinato-ísrnalý,

e) kostrbaté šupinatý, f) pitlaené šupinatý. Dále jest ten: 48) tás-
natý ; 49) klkatý ; 50) srstnaíý ; b\) škohlairý; 52) huatý', bS) chlupatý

;

54) tclnatý; 55) plsínatý; 56) aksamitnatý ; 57) otrubatý; 58) drnsný,

jako: a) drobné šupinato-drasný , b) tekowané drasný ; 59) poprášený;

60) obleený; 61) plachetkatý , wýk. 1735; 62) prstenatý , wýk. 1708,

1722; 6.3) bez-prstenný ; 64) oponkatý , wýk. 1803; 65) z-áwojnatý; 66)
betssíátcojný ; 67) nahý; 68) /í/«i/.

g) podlé podstaty:

69) hutný, celistwý; 70) naditý; 71) áMý; 72) pišaloicitý ; 73)
spuhowitý ; 74) cepný ; 75) hauietcný ; 76) z.pruiný ; 77) pewný ; 78)
plotny; 79) kruchý ; 80) duinatý; 81) koéowitý , 82) twrdý; 83) mékký

h) podlé barwy

:

84) jednobartcý ; 85) dicojbancý ; 86) skwrnatý ; 87) skropený,

krápatý, k/openatý ; 88) jako klobouk barwený ^ 89) jinobartcý.

II) PLODNICE.

Plodnice (thalamlum), nejhlawnjší díl hub, w jehožto po-

wrchní wrstvv se nalézají wýtrusy. Podlé twaru lozezuáwá se

:

A) Plodnice klobaukoicitá ili zhola klobauk (pileus),

rozšíeiiina kotauowitá nebo zwonowitá, na jejíinž powrchii ho-
ením anebo dolením se nacházejí wýtrusy. Hauby takowau plod-

nicl mající slowau AVo6f/MA:«/e, wýk. 1707—1713, 1717—1722.
B) Plodnice koflíkowifá, ili z prosta koflík (^cupula),

rozšíenina koflíkovvitá, í.šowitá, sálkowltá nebo mískowitá,
na jejímž hoením powrchu jsau wýtrusy, wýk. 1762, 1763.
Hauby s takowau plodnicí slowau koflíkaté.

C) Plodnice kotrbowitá, zhola kotrba (^capitulum), zlu-
stlina wíce nebo mén krabatá na hoením konci ten. Wýk.
1756. Hauby takowau mající slowau kotrbaté.
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D} Plodnice kejowifá, zhola kej, kyj (^clava), jestli pro-

(llauKenina hoieního dílu tenowého kejowitá, wálcowitá anobrž

í Šídlowitá; wyk. 1754, 1767, 1758, 1764. Takowé hauby
uazýwají se kejaté.

E) Plodnice rozliná^ jestli ten aneb onen z naduwedených
hlawních twarw má, anebo jestli u téhož rodu jest rozdílná;

wýk. 1767, 1761, 1768, 1769.
A} Plodnice klobaiikowitá ili klobauk jest rozliný

:

a) plodnice podlé spojen! se teném:
1) teatá, wýk. 1707—1711, 1720—1723; 2) Ikiwé, nepratcé te-

iiatá, iieníli treíi patrný, wýk. 1714; 3) westední, wýk. 1707—1710; 4)
z-úxtredni, wýk. 1711 ; 5) poboní, krajní, wýk. 1713; 6) dole pirostlá,

když kraj její dol patricí se teném ztuha jest srostlý, wýk. 1732, ah:

7) dole oddlená, když kraj její sehnutý oddlen jest od tené, wýk. 1731,

ab ; 8) oddlujicí se; 9) sedawá ili neteatá, wýk. 1715, 1716, 1734,

1727.

b) podlé sméru ;

10) rownowáiná} 11) úkosná, wýk. 1721; 12) pímá; 13) sskrau-

cená, wýk. 1717; 14) rozlila, wýk. \Til ; 15) na snak obrácená, wýk.
171tí, a;

o) podlé twaru :

1tí) twaru neuritého; 17) neprawidelná ; 18) pottcorná; 19)

okrauhlá; 20) celá, wýk. 1707, 1710, 1722; 21) polowicná, wýk. 1714,

1713; 22) ledwinowitá, wýk. 1771; 23^ srdcowilá; 24) polokulowatá,
wýk. 1740; 25) poduÁkowitá ; 26) kopytowitá ; 27) kulowatá; 28) ssaku-

latlá, wýk. 1731; 29) wejcowitá; 30) tswonkowitá , wýk. 1707, a; 31)
roz-šieno-fwonkowitá, wýk. 1722; 32) náprstkowitá, wýk. 1733; 33) Ao-

molowitá, wýk. 1732, a to: a) o*e homolowitá, h) lup homolowilá , c)

parobolicn liomolowilá, d) ualo-homolowilá , e) icejcilo-homolowilá , f)

z-wonkotcit homolowilá , g) homolowilo-wálcowilá; 34) ihotcitá , wýk.
17.35; 35) nálewkowilá, wýk. 1721, a to: a)sní«iene nálewkowitá, b) po-
lowicn nálewkowitá, wýk. 1730, ab, c) tratibowilé nálewkowitá, wýk.
1734.

d) klobauk podlé rozdleni:

36) tcyíísnuhj ; 37) naslíhnulý ; 38) lalonatý\ 39) paprsito-
dípatý, wýk. 1741; 40) wtwitý; 41) nejwtewnatjií, wýk. 1742.

e) podlé jakosti prostedku licowého

:

42) plochý, ploský; 43) plochaunký ; 44) wyrownalý; 45) smá-
knutý, wýk. 1729; 46) sehnutý; 47) naddulý; 48) puklatý: a) o«e pu-
klalý, b) í«pe puklatý, wýk. 1722, c)*iroce puklatý, d) nepatrn puklatý,

slab puklatý
,
pípuklatý ; 49) xplestilý ; a) u prosted, b) okoto pukly

;

50) pupenalý; 51) prochodný, wýk, 1734; 52) neprochodný, wýk. 17^0, a, b

;

f) podlé jakosti kraje:

53) po kraji podchlipený, wýk. 1734; 54) po fcr«/í podwinulý, wýk.
1711; 55) po fcívy nadwinutý; 56) po /íraj rowný; 57) wykrajowaný

;

58) eabitý ; 59) kadeawý ; 60) po fcrffjí asnatý; 61) po fcr«/ rozbí-
haw brdísdowaný, wýk. 1741 ; 62^ po kraji prauhatý; 63) po kraji hladký;

64) po fcro/í šerpiwý; 65) brwilý ; 66) po fero/i brwito-tepenatý ; 67)
po fcrff/í iepenatý; 68) po feraji klkatý; 69) po kraji huatý ; 70) obrau-
bený \ 71) neobraubený;

g) podlé jakosti líce a jeho odwu:
72) prauhalý ; 73) neprauhaiý; 74) asnatý; 75) ^rýpaný; 76)

swraskalý; 77) iebratý , wýk. 1731, a; 78) hladký; 79) šupinatý ; 80)
šupinkatý; a to; a) pitlaen, wýk. 1722, b) kostrbat, wýk. 1710, c)
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rotsseiale, wýk. 1713, A) tcláknat, c) plewnati, wýk. 1740^ f) chlupaté

g) u prosted kopeckaté šupinatý, wýk. 1741; 82) bradavinatý , wýk.

1800, 1797; 83) pupenitý; 84) isrnkatý; Sb^ jinatý ; 86) nahý; S^^ tás-
noty; 88) klukatý., S9) srstnatý

-, 90) škohlauý; 9Í^ huatý; 9Z)plstnatý;

93) aksamitnatý; 94) hedwdbnitý ; 95) /j/íý; 96) odný, 97) kluz-ký

;

98) wlhký ; 99) maxatcý; 100) lepnatý ; 101) suchý; 102) cechlatý, když

wnšná wrstwa líce klobaukowélio na spsob blány se slupujc, která slowe

cecAcí (p^ellicula).

Cechel ale jest: a) nepetržený, wýk. 1745, a; b) rotssedalý, a to:

a) na pupencc, /í) na šupiny, y) na innohoiihlá políka, <)") slupující se (^sám

od sebe), «) neslupující se.

Dále jest klobauk : 103) bessechelný
;

h) podlé podstaty:

104) duinatý: a) tuhoduinatý, b) woskowité du^natý, c) wodnaté
duinalý, d) mkce duinatý\ 105) bezduéný ; 106) sýrowítý: a) duknato

8., b) štáwnato s, c) wláknato s,\ 107) máslowitý\ 108) huspninowatý

:

a) wlastn h, teslaw h., b) chruplaw h. ; 109) spuhowitý , 110) raM-
dowitý; 111) tcláknat Sí7natený; 112) ?/, ícm7 klkalý ; 113) koiotcitý;

114) korkowitý; 115) deicotcitý ; 116) bldnowitý ; 117) papíroicitý ; 118)
prozraný; 119) mkký; Í20)íicrdý; 121) fcrt/cAý; 122) hauketcný; 123)

tcyschlý; 124) gdwnalý : 125) wodnatý ; 126) mléónatjici ; 127) slfsici;

128) rosplýtcajici se, rozplizujíci se, sskapalujici

}

i) podlé barwj'

:

barwa klobauku rozmanitá, bílá, modrá, zelená, žlutá, hndá, erná
w rozdílných promnách. Obyejn líc a rub jsau jinobarwé. Dále jest:

129) pásaly; 130) be«pasý; 131) šmáratý ; 132) merhoivuný; 133)

u wnit pásatý} 134J m wnit mramorotcaný ; 135) bartcomnný

;

j) podlé lesku:

136) lesklý; 137) bezlesktý.

B) Plodnice koflíkowitá ili koflík. Též jest rozliná :

a) podlé podpory:

1) teatd, wýk. 1763; 2) sedawá, netenatá, wýk. 1762;
b) podlé smru:

3) rownowáiná ; 4) úkosná : 5) tcisutá

;

c) podlé tvvaru :

6) kulowatá; 7) polokulowatá, wýk. 1763; 8) xwonkowitá ; 9) o-
tee/cowía ; 10) nálewkotcitá ; 11) obhomolowitá ; 12) hruškowitá; 13)

saudkotcitá, wýk. 1762; 14) miskowitá; 15) sáleókowitá ; 16) ceía; 17)

polowicná; 18) roznolwará

;

d) podlé prostedku lícowého:

19) bakowitá, wýk. 1743, b; 20) poddutá , prolaklá ; 21) p/o-

chttunká; 22) plochá, &ploisená ; 23) naddulá, krabatá

;

e) podlé kraje:

24) na fcraj nadchlípnutá; Zb^na kraji podchlipnutá ; 26) na kraji

nadwinutá; 27) na kraji podwinutá ; 28) nejcelejší; 29) wykrujowaná;
30) xejkowaná; 31) »M6ató ; 32) po fcrají roz-trhaná; 33) roz-štipaná

;

f) podlé powrchu a odéwu :

34) swraskalaunká; 35) swraskale kebratá; 36) asnatá; 37)
hladká; 38) šerpitcá ; 39) šttinatá; 40) huatá; i\) srstnato-wlnatá

;

iH) pUsnatá ; 43) otrubatá ; 44) poprášená ; 45) jinatá ; 46) /y«a ; 47) nahá;

g) podlé podstaty, a h) podlé barwy:

má se jako plodnice klabaukowitá.
K plodiiici íšowíté mže se také pipoítati triibkowitá ili trubka,

ježto jest: a) wáícoicilá, wýk. 3391, b) kejowilo-icálcowitá.

C) Plodnice kotrbowitá ili kotrba jest:
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1) naddulá ili krabatá, wýk. 1756, abc; 2) polokulowatd

D} Plodnice kejowitá ili kej jest

:

1) píkopinnlá; 2) tcaje6ná\ 3') zakulatlá; i) pitcálcowitá, wýk.
1812, a; 5) nahoe ztlustlá, wýk. 1812, a; 6) smáknutá, wýk. 1811,
ab; 7) šidlowitá ; 8) f&akoncilá ; 9) tupá; 10) prauhatá; 11) swraskalá,
asnatá ; 12) ílabowitá; 13) zkraucená; 14) oddlená (^od tené); 15)
«e teném slitá, wýk. 1811, ab, 1812, a; 16) mj e békici} 17) íy«a';

18) maísawá ; 19) suchá.

E} Plodnice rozliná jest

:

a) prawidclná :

1) kulowttlá, wýk. 1767 j 2) obwejcowitá, wýk. 1768; 3) xakonito-
wejcowitá, wýk. 1769; 4) píwálcowitá , wýk. 1765, a, 1760 a; 5) poío-

oé/a; 6) smáknutá \ 7) obwejcowitá; 8) kopinatá ; 9) éárkowitá\ 10)

méotwará
\

b) neprawidelná

:

llj hlifsowitá, wýk. 1766; 12J rznotwará x 13) asnato-eabatá;
tij okruiowitá, wýk. 1761.

Plodnice podlé ujiiístní plodw jest a} wezpod plodonosná,

jestli plody nese na rubu ili zpodním powrchu, wýk. 1707,
1 708, b ; b) na wrchu plodonosná, nesaucí plody na líci ili

na hoením povvrchn, wýk. 1731, 1733, a; c) wéude plodo-

nosná, na líci a rubu plody mající, wýk. 1769, a.

Plodnice ale sestáwá hlawn ze tí dílw: A) z raué-

konoáe a B) z rauško.

A) Ranškonoé (hyraenophorum) jest onen díl plodnice, na

nmž rauško jest umístno, sám ale nemá nižádných plodw.
Jest ale :

1) se teném stejnorodý ; 2) jinorodý; 3) se teném nepetržený,
wýk. 1709; 4) po teni dolw béiící, wýk. 1711; 5) od tené oddélený,

wýk. 1779; 6) * rauškem srostlý; 7) od ratiska oddélený , wýk. 1745,
B, bb; 8) ic autek (w doleji) sestupující, wýk. 1746, b; 9) w autek ne-
seslupující, wýk. 1755, b/?; 10) nemnaný, kádný.

B) Rauéko (^hymenium) jest powrchní wrstwa plodnice,

w níž se nacházejí wýtrusy anebo wecka s nimi. Jest roz-

manito

:

1) urené; 2) neurené; S^ srostlé, Avýk. 1781; 4) oddlené, wýk.
1745, B, c; 5) zpodtií ili rubowé, wýk. 1784, ab, 1779, 1709, 1708, b;

6) hoení ili lícowé, wýk. 1731, 1732; 7) obkliující, wýk. 1770, bc;

8) weckonosné, máli wecka w sob, wýk. 1737, bb , 1785, c, 1791,

1790, a; 9) icýtrusonosné, máli wýtrusy bez wrecek, wýk 1770, b; 10)
neménitedlné ; 11) splaskující; i2) stálé; Í3^ roz-ptizujict^ íi) tswétrají,

15) hladké', 16) swraskalé ; 17) iebrato-asnaté; 18) iebrato-prauhaté,
wýk. 1741; 19) mékkoostnaté ; 20) epelaté ili asnalé, w epele nebo

asy skládané, wýk. 1708, 1745, A, B; 2Í) dérnaté, drami zwrtané, wýk.
1718; 22) kilnaté, w žíly swraskalé; 23) trubkaté, w trubky prodlau/.ené,

wýk. 1755, 1746; 24) bodlinaté, w bodliny prodlaužcné, wýk. 1709, 1716,
ab, 1726, 1783, ab ; 25) wylwaené, (íslo 20—24).

1) Rasy ili epele (lamellae), jedním krajem na rauško-

noš pirostlé, druhým ale prosté, jsau :

a) saustedné, wýk. 1777, b) paprskující, rozbihawé , wýk. 1773,
a, c) bezpoádné, petržené , d) stejné dlauhé , wýk. 1725, 1719, e^ ne-

stejné dlauhé, wýk. 1707, b, íj auplné, celé, g) neuuplné , polowiéné, a
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ty: rt) do fsadu se trati, fl) ku pedu se trati, k) dteaumocné, když mezi

(Iwnia auplnýma leží iieauplná. vvýk . 1778, c, ó) trojmocné , když mezi

dwéma auplnýma leží tí neauplné, z nichž prosti'cdní delší postranních, wj'k.

177-t, c, ) tyrmocnéj když w pedešlém pípadku podlé postranní kratší.

Jedna ješt kratší se nachází. Dále jsau asy: h) jednoduché, i) socháte,

wýk 1778, ac, k) tclwUé, wýk. 1773: a) ro^dicojowané , |9) wlwilo-
wjiowité; I) paprskujici: a) «e stedu, wyk. 1715, /9) sse spodu, m)
rowtiobiné , n) sprohybané , o) íM/je, p) kadeawé, q) wsdálené , wýk.
1725, c, r) piblíiené, wýk. 1733, b, s) spojené ; a) piéilowilé spojené,

tt') tcuštujici se, wýk. 1711, 1773, š) kopinaté, t) cárkoicité, wýk. 1733,

c, u) auz-ké, wýk. 1733, b, v) široké, wýk. 1745, B, w) oblaukowité,

wýk. 1778, b, x) bichaté, wýk. 1774, ab, y) nejcelejší, z) ssubaté, ž)

tepenaté , aa) porftó é/w rozklané , ab) prosté, wýk. 1708, b, ac) pt-
rostfé, ad) knihowité srostlé (w obojek), wýk. 1779, ae) dotó béící,

wýk. 1803, 1721, ab, af) tc sádu (pi teni) í5aM«enc, wýk. 1745, B, c, ag)

satÍH ostré, ah) i/; sríV/u okrouhlené, ai) ic carfií wykrojené, aj) tc sa</u wysti-
hnuté, ak) tr ísarfu stékající, al) ic ísarfw jednoduché, am) tc ssadw «e oddlující,

an) rosplýtcajici se, rosplísujici, ao) A-/a7e', ap) rosštépující se, aq) tenké,

ar) tlusté, wýk. 1773, as) cepné, aš) hauietcné, at) peu:né, au) koiowité,

av) woskowité duénaté, aw) mlékowaléjici, ax) wodnaté, ay) besšawé, az)

jednobarwé, až) skicrnaté, aaa) špiniwé.

2) 2?/ri/ (pori) rauškonoše drnatého jsau

:

a) stejné, stejné weliké, b) nestejné, c) stésnané, d) ohdálné, wýk.
1746, ab, 1713, b, 1746, ab, 1771, ab, ej weliké, obšírné, f) drobné, g)
dlauhé , h) krátké, wýk. 1780, i) okrouhlé, j) auhlaté ; «) fco-

soéttcereéné, p~) ctyr- šesliúhlé, wýk. 1776, a, k) podlauhlé, 1) árkotcité,

m) tupoúhlé, n) ostroiihlé, o) rowné
, p) tíkosné , q) subaté, wýk. 1730,

b, r) nejcelejší (po kraji prostém), s) rostrhané , š) re/e, wýk. 1746,
1755, b, 1771, t) rfoí béiici, u) wrstewnaté, v) odlupujíct se (oá rauš-
konoše).

3) Trubky (^tubuli) rauškonoše trubkatého jsau:
a) srostlé, wýk. 1718, c, b) nesrostlé, wýk. 1775, a—d, c) */o-

šene, d) jednoduché, e) o6íe, f) hranaté, b, g) díwe sacpané, h) smládi
sawené , wýk. 1775, c , i) prosté (tené), j) pirostlé (na. teni), k)
do/w béiicí (po teni).

4) Bodlhiy Caculel) rauškonoše ostnatého jsau:
a) šídlotcité, wýk. 1709, b) smáknuté , c) kopistnaté, d) rowné,

wýk. 1784, 1724, ab , e) oblaukotcité , wýk. 1783, f) stoené, g) wisuté,

wýk 1726, h) pímé, i) prosté na spodin, wýk. 1724, b, j) srostlé na
spodin, k) chomáené, wýk. 1726, 1) rfo/ béiicí, wýk. 1709, m) nadité,

víýk. 1784, b, n^ polopíšfalowité, o) píšatowité.

Rauško sestáwá ze dvvau wrstew a) z autku a b) wrstwy
plodonosné.

a) Anfek (trama) jest pokraovvání ili prodlaužení rauš-

konoše do rauška, jelikož on vve mnohých pípadcích mezi

wrstwy plodonosné dolii staupaje dlá prostední wrstwu w
raušku.

Jest ale: a) stejnorodý s klobaukem anebo rauškonošem, wýk. 1746,
b, 1784, b. V) jinorodý s klobaukem, c) bublinatý , wýk. 1737, a, 178.Í,

b, d) srnafý, e) klkatý, f) wlnknatý (u wnit) wýk. 1786, a, g) iádný.
b) VFrsíca plodonosná (stratm fructificans) neposteden

obsahuje wýtrusy ili jejich wecka a powlekuje autek, anebo,
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neníli autku, sama skládá celé rauško. Sestáwá ale A) ze sklíp-

kúw náhodných, B) ze wecek a C) z wýtnisúw.
A) Sklípky pídatné (celullae accessoriae) jsau sklípky we

wrstw plodonosné wíce nebo mén prodlaužené, poídku zkrá-

cené nebo puchýkowité, wýtrusw nemající, mezi wecka roze-

stawené a s nimi rownobžné. Jsau ale

:

1) hranolowilé, wýk. 1739, ab; 2) kejotcité, wýk. 1792, b; 3)
nioteité.

B) Wecka (asci) jsau sklípky prodlaužené, prozraité,

nejwíce bezbarwé, jež bu w sob obsahují wýtrusy, bu na

swém powrchu je mají, a kolmo na rauškonoši nebo na autku,

wbec na zpodin wrstwy plodonosné postaweny jsau. Wecka
ale jsau rozmanitá:

1) patrná, wýk. 1785, d, 1786, c, 1792, a, 1765, c, 1760, ab ; 2)
nepatrná', 3) dokonalá; A) zakrnlá', b) dlauhá, wýk, 1792, a; 6^ krátká;

7) nejkratší', 8) cárkowitá , wýk. 1793; 9) kejowitá, wýk. 1792, a; 10)

proboila; 11) teckowit cnéjici, wýk. 1765, a; 12) srostlá; 13) peicná;

14) prowalujici se; 15) u wnit wýtrusonosná , wýk. 1792, a; 16) wné
tuýtrusonosná, wýk. 1786, c, 1785, a: &) jednowýtrusná , wýk. 1785, b,

b) dwojwýtrusná , c) étyrwýlrusná , wýk. 1788, 1787, 1790, a, d) péti-

tcýtrusná, e) šestiwýtrusná , wýk. 1789. Dále jsau: 17) mrštné odskaku-

jící; 18) wýtrusy odstrkující; W) u wýlrusy se roxsypujíci; 20) tcýtrusy

tcystikující ; 21) promíchaná se sklípky náhodnými nebo nitmi pídatnými,
wýk. 1792, b; 22) beis nití pídatných, wýk, 1760, c, 1765.

Hroty wýtrusonosné wecek jsau: a) pekrátké , b) krátké , wýk.
1789, c) dlauhé, d) nejdelší, pedlouhé, wýk. 1788, e) šidlowité, f) u
prosted nafauklé.

O Wýtrusy (spor!) haubowé neposteden k rozmnožo-

wání píslušné jsau rozmanité :

1) aawené ili wnilní, weckem zawené, wýk. 1760, b, 1765,

c, 1792, a, 1793, a; sí) jednoadé, wýk. 1792, b) dwaíiadé, wýk. 1793,

a, c) ojedinélé, d) podwojné, e) pošestné, wýk. 1692, a, f) poosmé; 2)

nahé, we weckách se nenalézající, wýk. 1785—1791, 1737, 1738:
a) «rostó a wrstwu korowau celau plodnice dlající, b) oddélené, )wnéšné,
d) we wrstwé slizké hnízdící, e) dlající wrstwu prachowitau.

Dále jsau: 3) kulowaté, wýk, 1788, 4) ellipsowité, wýk. 1793, c,

1792, ac; 5) obwejcowité; 6) píwálcoicité ; 7) ledwinowité; 8) hladké;

9) hrbeckaté', 10) jednoduché, wýk, 1785, c; 11) složené, wýk. 1792, bc,

1790, b, 1793, c; 12) wynonjící se; 13) wyprskujici se; 14) s kapani-

nau wystíkujicí se; 15) rozdílné barwené (bílé, ržowé, ern).
Krom sklípkw náhodných , wecek a wýtrusw nachá-

zejí se ješt w raušku tak nazwaná tilka weckowitá (corpora

Micheliana), jež nkteí mají za prašníky ili pelatky, akoli to

nemohau dokázati. Jsau ale 1) elipsowitá, wýk. 1786, dd,

nebo 2) wálcowitá, wýk. 1790, a.

III) ZÁWOJ.

Záwoj (velm) jest píkrow, jímž nezralá plodnice i s

teném u mnohých hub býwá pikryta.
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Jest: í')tcšeobecný, Jestli pedstawaje méšec zawený, celaa plodnici

i se teném zaobaligicí, a ten jest: a) oddlený, neníli srostlý se echlem,
akoli na nm ztuha leži , wýk. 1796, bc, 1748, 1751, 1749, 1801, a, a/?,

b) srostlý, t. se echlem, wýk. 1798, ab; 2) obíswláštni, když piléhá ku
teni anebo s ním srostlý, a toliko ku kraji klobaukowému zdá se sahati,

Hvk. 1798, a, b«,- S^ jednoduchý , jestli jeden spsob t. bu wšcobecný,
bu obzwláštní záwoj jest pritomen, wýk. 1796, bc; 4) dtcojndsobný, jestli

wšeobecný a obzwláštní zaobalují plodnici, wýk. 1745, ab, 1797, ab ; 5)
patrný, w naduwedených píkladech; 6) tiepatrný\ 7) nepetržený, ped-
stawujeli blánu stejnau nepetrženau ; 9} éádný, jestli již na poátku neni

památky záwoje.

Spsoby nebo radji díly záwoje jsau: A) plachetka a

B) prsten.

A) Plachetka (volva) jest záwoj wšeobecný, nepetržený,

pwodu pytlowitý, který po wyniknutí plodnice po delší nebo

kratší as spodinu tenowau obkliuje. Jest ale:

1) icolná, wýk. 1745, A, a; 2) tsná, wýk. 1708; 3) pošwotcitá,

wýk. 1740— 1708, ay ; 4) prostá; 5) pirostlá (^na tre), wýk. 1797, a;
6) tcejcowitá; 7) obtcejcowitá, wýk. 1796, a, b; 8) na echalce pukajici,

9) obienutá, wýk. 1800, 1797, 1708, ay; 10) podzemní} 11) stálá, wýk.
1740, 1745, A, a; 12) 7«f«ící, wýk. 1722.

B) Prsten (annulus) jest ástka záwoje na zaátku pi-
rostlá na kraji klobaukowém a asto i na teni, který, když se

klobauk rozšíí, od jeho kraje se oddluje a na teni (wždy oky
nad jeho spodinau) zstáwá. Jest ale

:

1) hoeni; 2) doleni\ 3) obzícláhni, jestli jiných wlastností nežli

éechel, wýk. 1798, c, 1722, b; 4) petcný , wýk. 1708, a, 1745, A, b;

5) prostý ili pohnutedlný , wýk. 1722, 1733, 1798, c; 6) pimý; 7) od-
stálý\ 8) podhnutý , wýk. 1745, A, b ; 9) icisiitý , wýk. 1708, a; 10)
obdálný ; 11) icolný, obšimý, wýk. 1745, A, b; 12) awský , malý, wýk.
1733, a/?; 13) tenký; 14) napuchlý', 15) dtcojndsobný, wýk. 1745, A,b;
16) prauhatý , wýk. 1708, a; 17) brázditý; 18) asnatý; 19) lepnatý;

20) klkatý. wýk. 1802 5 21) stálý; 22) mizejici; 23) neprawý , oponko-
tcitý, pecházíli již w oponku, wýk. 1802.

Oponka (cortina) jest prsten, když newyskytujc se co blána nepe-
tržená, nébrž co záwoj tkaný, tedy ze wláken a klkw složený. Oponka
jest: a) tkaná, wýk. 1799, b) pásotcitá.

IV) PODHAUBI.

Podhoubí (mycelium) slowe hmota pi klíeni wýtrusw
hubných nejdíwe se dlající, z níž pak plodnice se tenm se

wywlnuje. Podhaubí jest wlastn zrostowý díl hub, jelikož

plodnice i se teném jest austrojem plodowým.
Jest ale: 1) inrcasaté, složené z nití autlých oddlených, mrcasm

koenowým podobné, wýk. 1768, 1769, b; 2) tkané, ze wláken smatených
a rozmanité se kižujících udlané, wýk. 1795, a, to jest zase : a) bisoro-
wité, jestli wlákna autlá a taužeji zmatená, wýk. 1808, b) koenowalko-
tcité, jestli wlákna se spojujíce dlají jako šry tlustší, wíce mén do
sebe wbihající, wýk. 1807, c) spnhoicité

,
jsauli wlákna nahlauena we

hmotu rídkau hlízowitau, jejíž mezery wyplnny zemí a piskem a d., wýk.
1810, a. Dále jest podhaubí; 3) blánoicité; 4) kecowilé; 5) hlizotcité,
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wýk. 1721, a; 6) sktornowité; 7) powrchní', 8) tcrostlé, do dewa, kory;

9) podfsemní ; 10) lelni\ 11) ozimé, jak býwá obyejn; 13) tnifsející

;

13) stálé (nkdy we spsob mrcasw na zpodin teowé zstávvaje, peštírá

mrcasy koenowé) wýk. 1717.

KLÍENI.

Wýtrusy hubne klííce wypaustjí na jedné nebo na dwau
stranách wlákna trubkowilá ili dutá, wýk. 1804, bb

,
jež

pak prodlužujíce se wíce nebo mén se splítají, wýk. 1805,
na nkterých místech se hromadí, naež brzo se udlá roz.ší-

enina puchowítá, co hedwábí se lesknaucí, wýk. 1807. W též

dob spojují se nkterá wlákna w šry ilí swazky, wýk.
1807, které po tkanin bísorowité se rozkládají a ubíhajíce do

sebe dlají sí hrubookau, wýk. 1808. Z tchto swazkw ko-

enowatk owitých, též neposteden ze tkaniny bisorowité pod-

náší se plodnice, wyskytujíc se díwe we zpsobu bradawic,

wýk. 1806, 1795, které zponenáhla wyrstaji a twar sob
náležitý pijímají, wýk. 1808, 2796. Podhaubí pak bu
zmizí, bu trwá delší nebo kratší as. Z toho ze wšeho pochodí,

že podhaubí nejwíce se podobá stélce lišejníkw, že ten rowen
jest podstaw, jakož i plodnice plesku týchž rostlin.

Plodnice hubna tedy jest nejhlawnjší díl a spolu i nej-

wyšší, k utwoení jehož celý žiwot hub se wynasnažuje. Teíi
jest díl mnohem podízenjší a nestálý, protož plodnice jmenuje

se i haubau.

Hauby krom naduwedených rozdílw okazují Ješt násle-

dující :

a) co do spolenosti:

1) ojedinélé\ 2) roístraušené; 3) pospolné; 4) drnowité; 5) mno-
honásobné \ 6) seadéné; 7) síechowité ; 8) schodowité\

b) podlé místa :

9) ssemní ; 10) hnojni., 11) porostlinné, jako; &) koenowé , b)
korní, a to; a) podkorni, /S) pokorni, y) odkorujici , kru jakoby slupu-

jíci, c) lodyini , d) nákmenni, napaessni , e) nádewní, f) nálislní, g)
tclislní, h) pomešni, i) pohubni;

c) podlé trwání

:

13) letní; 13) ozimé; 14) mnoholeté;
d) podlé auinkw :

15) jedowaté , prašiwé ; ]6) neškodné; 17) jedlé, jedomé ; 18)
chutné; 19) beachutné'^ 20) tconné ; 21) smradlawé; 22) newonné.

CLANEK SEDMY.

TWRDOHAUBY, (PYRENOM YCETES^

Nejhlawnjší dílowé jejich jsau : 1) podvyržek, II) plod

ili plodnice a 111) podhaubí.
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r) PODWKZ.EK. (STROJÍM).

Jest to onen díl twrdohub, který rozmanitého jsa twaru

neposteden na swém powrchu nebo we swé podstat chowá
plody. Podobá se tedy teni a rauškonoši hub prawých. Jeho

rozlinost jest vveliká:

a) podlé obniezení, smru a twaru:

1) uslanoicený , wýk. 1813, ab; 2) nenslanotcený , wýk. 1819, ab

;

3) prawidelný, vrýk. 1817, ab ; 4) nepratcidelný ; 5) jinolicarý ; 6) lody-

howatejici: 2l) jednoduše, wýk. 1812, a, b) tclicit, wýk. 1811; 7) roc-
liíý; 8) naddutý, krabatý, wýk. 1813, ab; 9) plochý, wýk. 1819, a; 10)

tckleslý ; 11) obpsaný ; 12) neohpsaný; 13) dole piipecnatý , wýk. 1813,

b; 14) obraubemj ; 13) neobraubemj , wýk. 1813; 16) tlustý \
1") tenký,

wýk. 1819. ab; 18) obkliující balaticku, ^v doleji) wýk. 1822, b ; 19)
pikrýicajíci balaticku, wýk- 1818, b; 20) pikrytý balatikami; 21) po-
wslalý srostlými balatikami, wýk. 1820, ab ; 22) slrupotcatý ; 23) udlaný
matici (limotau, na níž roste), a to: a) korau , b) korau wnitni jako

!spdlenau\ 24) neaurodný; 25) neprawý, nenili složen z obzwláštní látky,

nébrž z látky podobné zákrowkám balatikowým ; 26) iddný, wýk. 1828;
b) podlé twaru obzwlášt :

27) niowitý, wýk. 1815, a, 28) kejowitý, wýk. 1812, a; 29) iho-
ttiltf, wýk. 1809; 30) koflikotcitý; 31) ktiloivatý; 32) polokulowatý; 33)
ockowitý] 34) okrouhlý; 35) wejéitý\ 36) ledwinitý ; 37) kopinalý ; 38)
tcykrajkotcaný; 39) úhlafý ; 40) htcéz-dotcit pramenitý; 41) skwrnatý.

e) co do plochy hoení ili líce:

42> M^aý ; 43) plochý ; 44) wkleslý, prohlubený ; 45) obroubený ;

d") podlé pí'ipewnní na matici

:

46) poicrchni; 47) cnjici ; 48) proboily'^ 49) pikrytý; 50) j>a-

hulkujici kru. dlající na ke pabulky, wýk. 1817, 1824, ab; 51) w ob-
zwláštním chránii obsažený; 52) wyícalvjíci se, wýk. 1827, a, b, J; 53)
apodinau wrosllý; 54) * maticí splýwajici; 55) pirostlý j b6) sedowý;
57) tealý.

Teíi (stipes), díl slaupkowitý u nemnohých twrdohub se nachází.

Jest ale: a) stejný, wýk. 1812, a, b) nestejný, wýk. 1811, a, c) dole

hlisiowitý, wýk. 1811, a, d) rowný, wýk. 1812, a, e) ^prohýbaný, wýk.
1811, a, f) koenatjíci, g) roz-dwojoioaný, h) /»/*»/, wýk. 1812, a, 1811,
a , i) huatý, j) tdsnato-hebilecnotý , k) koudelatý.

Pabulky (pustulae) jsau zase rozdílné : napuchlé, široce homolowité,
komole homolowité, a d.

Chráni (conceptaculum) sestáwá z obzwláštní látky, ímž se rzní
od pabulky, složené z kry matin. Chráni ale jest: a) mískotcitý, b)

éálekowitý, c) homoloicitý, d) fspleštilý.

Díl podwržku tenm podepený a plody nesaucí slowe kejik (clava).

Ten jest: a) od tené rozdílný, wýk. 1814, b) se tenm splýwajici, c)

podlouhlý, d) píellipsowitý, wýk. 1814, e) aakulatlý, f) oblý, g) smo-'
knuty, h) dlanito-noslihaný , i) nepratcidelný , j) hrbkatý , wýk. 1811,
1812, k) hrbkato-stcraskolý, 1) sifnoto-ubkotý , ni) whide powleený ba-
latikami, wýk. 1814, 1812, bc, n) na konci neaurodný, wýk. 1815.

Ten dále jest;

e) podlé jakosti powrchu a odwu;
58) hladký; 59) swraskalý wýk. 1816, A; 60) kopekatý; 61) Aré-

kflý; 62) bélopoprášený ; 63) blootrubatý; 64) bisoro-plstnatý;
f) podlé podstaty ;

.

65) wyschlýf 66) kawnatý; 67) mkký; 68^ herdy; 69) ro%dro-
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liwý, kruchý; 70) ssmatý; 71) prasnatý; 72) dninatý ; 73) woskowilý;

li) koiotcitý; 75) korkowitý', 76) deicotcitý ; 77) sspálený ; 78^ daupvalý

;

79) celistwý; 80) « tcní saustednými wrstwami pásaly, wýk; 181(), B,

a; 81) kornatý , opatený wn wrstwau korowitau, wýk. 1816, a,- 82)
dwojkorý, wýk. 1813, aa/9.

Poznamenáni. Kra jest: a) nebalatickatá ,
jestli powlekuje toliko

ten, b) bafaíiókatá, jestli pikrýwá plody, c^ neslupitedlná, d) sltipitedlná.

Dále jest ten : 83) befskorý
;

g) podlé barwý

:

84) stejnobarwý , wné a wnit; 85) jinobarwý. Barwy jeho roz-

dílné, a méní se dle stáí.

II) PLOD ILI PLODNICE.

Plodnice twrdohub sestáwají 1) z okrowky a II) z bala-

tiky.
I) Okrowka (perithecium) jest nádržka dííwe zawená, pak

rozdílným spsobem, obyejn na echalce, se otwírající. Jest

ale rozliná.
a) podlé twaru:

1) wálcowitá , wýk. 1821, 1829,- 2) jehlatcowitá ; 3) homolowítá,

wýk. 1825; 4) paraboliná; 5) wejcotcilá ] 6) ellipsowitá ; 7) kulowatá,

wýk. 1826; S~)polokulowatá; 9"^ smáknutá; \(f) fsplestild ; 11) ctwereéná}

12) okrouhlá; 1.3) saokrauhlá; 14) elliptináj 15) podlouhlá; 16) car-
hoicitá; 17) kriwá, wýk. 1835; 18) tr-prohyhand ; 19) píwéltvitá, wýk.
1835, a; 20) ;>o/oicícna' ; 21) kolmostojná ; 2Z) poloiená; 2ti) rownoicáiná

;

24) u prosted skrená; 25) rfo/e &auiená; 26) poo koncem sslenená;

27) ÍMpa, nejlupéjši\ 28) na ftowci ísakulacená ; 29) uatá; 30) ostrá-, 31)

ic fcrfc s-tencená, wýk. 1820, b.

/írfc (^collum) jest zauženina na hoením konci balatikowém
,
pokud

wázne w podwržku anebo w matici. Jest ale : a) krátký, b) dlauhý, wýk.
1824, c) pupencem ukonený, d) xobánkem ukonený.

Dále jest balatika: 32) bexekrká, wýk. 1818, b; 33) pupencem
tcnená ; 34) ústem stedním sesenatd.

Atisto, listo cúi listi (ostiolum) jest wyniklé místo na okrowcc, z n-
hož obsah wychází; jest wždycky na powrchu ili licí podwržku anebo

matice a asto i nad né wíce mén wystáwá. Jest ale : a) pupkotvité,

jestli není, nýbrž pedstawuje prohlubinku, b) néjici, wýk. 1817, abc, c)

pupencowité, d) kulowaté , e) jednoduché , f) ty- osmiuz-lé, wýk. 1819,

b, g) píné, a to jest zase: «) smáknuté, wýk. 1831, /5) elliptiné,

wýk. 1831 , y) árkotvíte , r)) ohhomolowité , e) uaté, f) hebenotcité , >;)

• !sejkowané, &) délnau štrbinou opatené, wýk. 1831, i)dwojpyské, wýk.
1831. Dále jest austo: h) homolowíté, i) tyrboké, j) pikejowíté , k)
oéíe, 1) sídlowíté, m) niowilé , n) rowné, wýk. 1817, bc, o) kiwé, p)
ísprohybané, q) ostré, t) tupé, s) wa Iconci frysí wausaté, š) rfo/e tepe-
ním bélowým obklíené, t) krátké, u) širokaunké, wýk. 1831, v) pro-
dlauiené, w) stálé, x) padawé, y) nepatrné, z) krupé, i) stcjnobarwé,
aa) r^nobarwé, a.h) rossewené, dále jsau austa: &c)sbihawá, ad) te kruh
rozpoloiená.

Okrowka jest dále: 35) bez-mtá, wýk. 1813 (dolení) ; 36") Jinotwará,
wýk. 1838, ab; 37) rozlitá, wýk. 1838,- 38) neznaná.

b) podlé powrchu

:

39) hladká, wýk. 1828; 40) prauhatá: a) na dél, b) na pi, c)

saustedné; 41) aanatá ; 42) swraskalá\ 4.3) zrnkatá; 44) /ysa',- 4.'>)
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nahá; 46) poprášená-^ 47) huatá; 48) tclnat, 49) plsfnatá\ 50) cA/m-

fatá; 51) aerpitcd; 52) paprskoicité wláknatd ; 53) cuprynatd]

c) podlé spsobu otvvírání se ;

54) otwírající se: a) štérbinau délnati, wýk. 1835, a, b) tcétwitau

na dél, c) štérbinami rozbíhajícími se, d) Átérbitiau z-prohybanatt, e) Cp-
fcffMu" ili dipami', 55) trhající se\ 56) drau jednoduchou se otwírající,

wýk. 1825; 57) listíékem prowrtand; 58) neprotcrtand\ 59) obíz-nutd;

6()) sklesající: a) pupenatá , b) prohlubend, wýk. 1826, b, c) koflí-

kotcitd, wýk. 1826, e. d) zpleštild, 60) ztrhan rozpuklá.

d) podlé rozstawení, pripewnní na podwržku nebo na maticí jsau okrowky:

62) ojedinlé; 63) potrojné ; 64) po6twenié\ 65) pošestné , wýk.
1852, ab; 66) sméstnané , wýk. 1828; 67) sraiené, wýk. 1818, b; 67)
rownobiné ; 69) seadéné, a to: a) ídce w jednu adu, b) w adu dlau-

hau splýwawé, c) w ady rownobžné ; 70) krué-né , wýk. 1832, ab; 71)
ro«rtfM*ene ; 72) oddlené; 73) srostlé , wýk. 1811, 1815, 1803, 1809,

18l0; 74) podtcrikem spojené, wýk. 1812; 75) powrchní: a) podwriek
a kejík powlekující, wýk. 1811, 1815, 1814, b)pro«c, wýk. 1828, c) na-
rostlé, wýk. 1833, d) tcrostlé, wýk. 1831. e) cnjicí, f) sedatcé, g) no-
kickaté; 76) proboilé, a to : a) rfo podwriku, wýk. 1816, B, ab , 1813,

b, 1817, 1818: ci) jednowrstetcn , wýk. 1818, b, 1816, B, ab, i^^) rfícaií-

icrsteicni, wýk. 1813, b, ;') mnohoicrsteim, wýk.- 1817, c, b) rfo matice:
a) do wnitní kry, wýk. 1832, a, /?) do dewa, y) do dužniny listowé

;

77) pikryté a to: a) podowrzkem, wýk. 1818, h) maticí, wýk. 1832,* 78)
protcalující se, wýk. 1832, a; 79) oÓHrtžcne; 80) íc chránii zatcené,
wýk, 1834, ba; 81) bezchránióné

;

e) Okrovvka jest podlé podstaty:

82) tenká; 83) tlustá, wýk. 1834, b,í; 84) mkká; 85) ccpnaj 86)
blánousitá; 87) rohowítá; 88) tihlotcilá ; 89) prázdná;

f) podlé barwy:
bledá, rusá, ertcená. rumlkoicá, pomaranowá, krtcowá, rúhowá,

zhnda nachotcá, hndá, nejóastéjí ale erná.

II) Balatika (^nucleus) jest jako jádro w okrowce za-

"wené, dutinu její zeela wyplimjicí a tudy i její tvvar mající.

Jestli okrowka jest dvvaupauzdrá, nachází se balatika w hove-

ním pauzdiu a sdluje s ním twar. Jest-ale:

\^ jednoduchá, nepetrženau hmotu pedstawující; 2) složená, z n-
kolika ástek rozdlených sestáwající a w spolené okrowce obsažených,
wýk. 1823. b; 3) terotcitá, a jest: a) plochá, wýk. 1830, b, b) árko-
icitá , wýk. 1935, a; 4) petcniká ; 5) mkká; 6) tcoskowitá; 7) drob-
katá ; 8) huspninatá ; 9) pistála, t. dlauliý as plna zsfáwající ; 10)
pak rozptizujicí se: 11) co kulika se wyícalující, wýk. 1825, která ku-
lika jest: a) kuloicatá, b) ellipsotcitá. c) nepatrná, d) bílá; 12) co roz~
tciliny se icywalujici, wýk. 1836. které jsau: a) co tcoda isté, b) bílé,

c) pleowé, d) šarlátowé, e) zeletiatcé, f) erné; 13) na prach se roz-
sypující.

Balatika ale sestáwá ze trojích dílw: A) ze skfípkw
pidatných, B) ze wecek a C) z wýtrusw.

A) Sklípky pidahié (celullae accessoriae) srownáwají se

8 hubuýmí, takže o nich není tíeba wíce mluwiti, wýk. 1 830, ha.

B) Wecka (asci) wyhlížejí jako hubne, s tím ale rozdí-
lem, že jsau wždycky zawitá ili zamiená. Wbec ale jsau
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ješt a) patrná, wýk. 1830, c; 1)) nepatrná, c) i-ádná ili

rozpuštná, naež wýlrusy w huspnin zdají se býti obsaženy.

C) Wýtrusy C^pori) srownáwají se s haubowýrai.

III) PODBAUBI.

Podhaitid (myceliura) twrdohub srownáwá se s hubným.

Jest ale

:

1) proboilé; 2) powrcliní; 3) kluhaté', 4) koenowilé, wýk. 1814;

5) horenowkowilé ; 6) sktcrnowité; 7) mechoicité', 8) plsowité, wýk.

1837; 9) pawuinowilé; 10) bisorowité ; 11) hebilcowilé ; 12) klukato-

otrubowité } 13) bldnowité; 14) strtipowité ; 15) široce rosdité, wýk.

1837, a; 16) petrienéj 17) nepetrkené ; 18) síafój 19) mifsejici.

PHÍDAWEK.

Twrdohauby jsau ješt

:

a) dle složení

:

1) jednoduché, nemajíli plodnice patrného podwržku, a tudy roztrau-

sené na matici, wýk. 1825, 1826, 1828, 1837,- 2) sloiené , když plodnice

mnohé na podwržku anebo w ném do hromady nebo po ástkách spojené,

wýk. 1834, 1833, 1890, 1813; 3) ojedinlé, jestli twrdohauby jednoduché

o sob stojí; 4) dwojcaté; 5) pospolné, když jich vvíce po hromad, wýk.

1815, a, 1818, a, 1828, a, 1833, a; 6) drnowité; 7) splýtcajici;

b) podlé rodišt

:

8) ndz-tcmi, wýk. 1812, a; 9) nárostlinné jako: a) detrni, b)

korni, c) lodyi-ni , d) listní, a to : a) nálislni, fi) podlistni, y) obakolistni,

e) owocni, f) hubne.

LÁNEK OSMÝ.

BHÍcflATKY (GASTEROMYCETES).

Dílowé jejich jsau jako hub 1) ten, II) plodnice, III) pod-

hauhí.

I) TEN (STIPES).

Ten díl jako u hub nese
,
jsa obyejn slaupkowitý, plod.

Jest ale:

1) patrný, wýk. 1748, 1753, 1801, 1840, 1843, 1844, 1845, 1862;

2) nepatrný, wýk. 1839, ab ; 3) obstclášlni, okrowky nejsaucí pokrao-
wáním, wýk. 1848—1753, 1801; 4) neawláfstni , prodlaužením okrowky
dol udlaný, wýk. 1840, 1842—1846; 5) krátký, wýk. 1846, 1866, a;
C) prodlauiený , wýk. 1845, 1843, a, 1844, a; 7) tlustý, wýk.
1840, 1843; 8) štíhlý, wýk. 1844; 9) wlasowitý ; 10) oblý, wýk. 1846,

ab; 11) stejné tlustý, wýk. 1844, a, 1845; l2) ístlusllý ; 13) w^hni
tenknauci ; 14) šídlowitý, wýk. 1847; 15) homolowitý ; 16) obliomolowitý

,

wýk. 1839; 17) skraucený ; 18) hladký, wýk. 1847, bc ; 19) draslawý

;



225

20) šupinatý, "vk. 1845: 2\^ jamatý, wýk. 1843, a 5 22) bráz-do-

icaný; 23) rasnatý ; 24) jednoduchý, wýk. 1840, a d; 25) wétiritý; 26)
</o/g tctwito-lalocHutý , vvyk. 1S4:3, a; 27) koenaljici , wýk, 1839, ab,

1844, 1842; 28) pišíaloicitý, wýk. 1747, 1844, b; 29) w/irfí<ý, wýk. 1843,

b: 30) celisticý, hutný; 31) cháblý; 32) apruiný , 33) tcniknjici (Ao

plodnice), wýk. 1869.

11) PLODNICE.

Plodnice cíli /)/orf (thalamium) bichatek sesláwá A) z 0-

krowky, a B) plodnice (wlastn).

1) OKROWKA.

Okrowka (perldiuin) jest, jak jméno okazuje, onen díl, jenž

ostatní w sob obsahuje. Na poátku wždycky dokonale jest

zawiena, uzrávvši ale, rozdílným spsobem se otwírá.

OkroAvka bichatek bu má tvvar plodnice, bu jiný, a tudj'

se rozeznáwá a) stejnofwará, wýk. 1839— 18 47, 1858,
1833, 1856; H) jinotwará, wýk. 1747— 1753. Jinotwarost

pochodí tím, že bíchatky mají plodnici klobaukowitau pedepenau
o tíeíi obzwiáštní, kteiý není pokraowání okrovvky, wýk. 1840,
1848— 1846. Podstatný díl okiowky stejnotwaré má twar

swj od plodnice, wýk. 1839, 1841. 1858, 1853, 1875,
1877, 1878, ano i tenkrát, když dol se prodlaužíwši dlá
ten lichý, wýk. 1840, 1848, 1843, 1847.

Okrowka jinotwará, o nížto díwe promluwíme, podobá se

záwoji haubowému, jelikož plodnici ped jejím dospním a wzrost-

nutím ten obsahuje, wýk. 1736, naež se trhá, wýk. 1748,
a, 1749, a. Okrowka takowých bichatek jest : a) dwojnásobná,
wýk. 1747, a, b, 1748, ab, 1751, ab; jednoduchá, wýk.
1749, 1750.

Okrowky dwojnásobné wrstwa wnšná mže se jako u hub
nazýwati plachetkau a ta jest

:

a) tcolnd, wýk. 1751, a, 1748, a, b) tésnd, wýk. 1749. 1750, c)
poheowitd, wýk. 1750, d) tcejcottilá (^pokud zawená) wýk. 1736, e) na
ceclialcc se trhající, wýk. 1748—1751, f) koenaljici , wýk. 1738, 1748,

g) nadzemní, wýk. 1748—1751, h) stálá, wýk. 1748—1751, i) mi%ejici,
wýk. 1752. 1753.

Okrowky dwojnásobné wrstwa wnitní se srownáwá s prste-

nem haubowým, takže i týmž jménem znamenati se mže. Ten
díl bichatek okazuje následující rozdíly:

a) hoení, wýk. 1751—1753, b) doleni , wýk. 1747, b, c) wisutý,
wýk. 1751, b. d) kyškowitý, wýk. 1752, e) isásterowitý. wýk. 1751, b, f)
»teonotcitý. wýk. 1753, g) tsný, wýk. 1751, b, li) icolný , wýk. 1753,
1752, i) nepetriený . pedstawujíc! blánu celau ncdeatau, wýk. 1751, b,

j) sioicitý. a ten jest: «) wolný. wýk. 1752, /•;) nejwolnjší, wýk. 1753,

y) hrubooký, wýk. 1752 j drobnooky, wýk. 1753.

15
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Okrowka stejnotwará niá swj twar od plodnice, a jest

dwoje:
í') dorostajtci, která dotud roste, dokud plodnice k swé urité welikosti

nedospje, wýk. 1839—1843; 2) nedorostajici, která až do jisté welikosti

s plodnicí stejné se zweliuje, pak pestane rsti, co plodnice nepestala
se zwétšovvati j tenkrát musí okrowka se roztrhati, aby plodnici wen pu-
stila, wýk. 1854, a, 1855, a, 1856, a.

Jiné znamenité rozdily okrowky nedorostajici zakládají se w tom,

že bu a) se od plodnice oddluje, wýk. 1854— 1856, 1852, 1878, b) bu
se neoddluje, wýk. 1839— 1847, 1874—1879 3 a mže se za to ujmauti,

že obé t. wnitní a wnšná jsau srostlé.

Okrowka wnitní nedorostajici nazývvá se leichem (^uterus) a jest

:

a) s plodnici srostlá, wýk. 1853, b, 1834, b, 1855, b, 1856, b, b) prostá,

t. s plodnici nesrostlá. Rozdily okrowky wbec;
a) podlé pipcwnní a smru:

1) tfehatá; 2) w teii prodlauiená , wýk. 1839, ab, 1840, 1843;
3) od tené oddlená, wýk. 1748—1753, 1844, ab , 1845. 1846, abc; 4)
hlfiwowitá, wýk. 1844, a, 1846, ab ; 5) sedawá, wýk. 18.50; 6) prostá,

nepatrnau ástkau zpodiny s maticí spojená ; 7) rozpláclá, wýk. 1850, a

;

8) x-apustn sedawá, wýk. 1861; Q^ narostlá, wýk. 1848; W^ podepená,
t. klukami), wýk. 1883; 11) pimá; 12) liosná, wýk. 1868, b, 1871, b;

13) nici; 14) plas-iwái 15) prohýbaná; 16) rozlitá; 17) koenatá, wýk.
1862, ab; 18) bexkoetiá, wýk. 1875;

b) podlé twaru

:

19) wálcowitá, wýk, 1866; 20) homolotcitá; 21) obhomolowitá,
wýk. 1862, abc; 22) cihowitá, wýk. 1868, ab ; 2.3) awonkowitá; 24) ná-
lewkotcilá; 25) hruškotcitá; 2G) bahkowitá; 27) wejcowitá, wýk. 1736;
28) obwejcowitá, wýk. 1856; 29) ellipsotcitá ; 30) kulowatá, wýk. 1847;
31) makulatlá ; 32) z-pleštilo-knloicatá; 33) wejóito-knlotcatá; 34) polo-

kulotcatá, wýk. 1850, c; Za) poduškoicitá; 'átí) cokoivitá; 37) ploskaunká,

38) prodlauiená; S9) ttcarii ustanoweného,wýk. 1844; iO) twaru neusta-

noweného, wýk. 1848;
c) podlé powrchu a odwu:

41) ptipkatá: a) na cchalce, wýk. 1872, a, b) na zpodin; 42)
hladká, wýk. 1844, 1845; 4.3) jinoplocliá ; 44) swraskalá; 45) prauhatá,

wýk. 1862; 46) asnatá; il) s:rnkatá; 48) teókowané drasnatá; 49) wteft-

koostnatá', bO) bradawicatá, wýk. 1842, ab; 51) hrbeékatá; b2) šnpinkatá;

53) otrubatá, wýk. 1846, a; 54) pomauéená', 5.5) poprášená ; 56) šerpi-

wá; 57) srstnatá , wýk. 1862, abc; 58) iclnkowaná; 59) pls(natá\ 60)
pýitá; 61) li/sá; 62) lesklá; 63) odná (pro ísla 44—52); 64) fro-
chatá: a) frocliy roztraušenými^ wýk. 1876, &, b) frochy we ten spo-

jenými, wýk. 1877, a

;

d) podlé podstaty a austrojnosti

:

65) Jinorodá, wyk. 1848, 1849 ; 66) komata, když okrowka pewn
s teicliem zstáwá srostlá , nebo když pak nedokonale nebo po kusech,

nkdy bradawicowitých se slupuje a padá , wýk. 1839, a, 1844, b, a jest

tlustá nebo tenká, twrdá nebo mkká ; 67) bezkorá, naopak kornatá, wýk.
1841, b; 68) tenká; 69) tlustá, wýk. 1852, aa ; 70) cháblá\ 71) kruchá;

72) cepná ; 73) prossraitá; 74) icláhojemná ; 75) blánowilá; 76) koio-
witá; 77) máfsdrou-itá ; 78) papiroutá ; 79) slj-iipowUá ; 80) dui-natá;

81) korkowitá; 82) dewnatá ; 83) sklípkatá: a) blánotcité síclipkatá, b)

klukat sklipkatá; 8i) idce setkaná (ze klukw), wýk. 1849, f; 8b) sin-
wité žilnatá, wýk. 18'Í2, a;

e) podlé wnitku

:

86) dutáš 87) hutná, celisttcá, wýk. 1875, a, b, o, 1876, b 1877,
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b, 1860, a; 88) m wnil docela aurodnd, wýk. 1862, b; 89) u tvnií na

dne jalowá } 90) m tcnilr podlé obwodti prázdná, wýk. 1853, b; 91) m
icnit pihuspéninalá ; 92) m wnil kukala; 9.'i) u wnil duinatá ; 94)

M tciiil inýdlowitd ; 95) u wnil drobkatá ; dG^ n wnil Áilnalé mramo-
rowaná nebo miiowitá , wýk. 1875, 18T6, a; 97) u wnil sklípkatd,

viýk. 1842, b, 1843, b ,• 98) obsahující asy blánowé, wýk. 1851, betl

;

f) podlé otwírání se a trwání:

99) neprawidelné nebo neurené se otwirajicí, ili trhající se, wýk,
1841, a, 1842, a, 1847, c, jako a) na éechalce, wýk. 1«39, b, b) na dél,

c) po stranách, d) na »podin od tené; 100) po kusech, po šupinách
nebo po políkách odskákající ; 101) prawidelné neb urité se otwirajicí ý

102) štérbinau délnatt; 103) jslérbinau kolem do kola obíanutá , wýk.
1866, bc; 104) chlopnmi: a) dwéma, dwauchlopn, b) mnohými, wýk.
1852, 1878; 105) listem se otwirajicí , které jest: a) cnéjici: a) seso-

wilé, wýk. 1844, a, 1845, /?) homolowité, b) necnéjíci, c) prohýbáno- tcét-

wité, wýk. 1857, a«, d) prauhaté, e) fstibaté, f) ros-trhané , wýk. 1758,
a/J> g) tepenaté., 106) ústími se otwirajicí; 107) bránicí se otwirajicí,

wýk. 1862, a.

Bránice (epipliragma) jest blána okrauhlá nad ústem pepnutá, roztr-

hující se a po kusech padajici ; jest ale: a) blátiowitá, b) tenká, c) pewná,
d) plochá, e) naddutá , wýk, 1803, a«, f) klukatá

, g) trhající se, wýk.
1862, a, h) bélawd, i) klutawé rez-awá, j) iádná.

Dále se otvvírá : 108) wíkem.
Wiko (^operculum) od bránice se liší tím, že jest osteji obmezeno,

a že istéji a jedním kusem se oddluje. Jest ale; a) ploché, wýk. 1871,
ac, b) naddiité, wýk. 1863, a, c) fuklaté, d) oddlené , wýk. 1871, ae,

e) obíz-nuté, f) s okroickau nepetrien spojené, wýk. 1863, a, g)pewné,
h) petenké, nejtení, i) kidowité, co krida bílé, j) iluté , k) hndé, 1)

f okrowkau stejnobarwé.
Dále okrowka se otwírá: 109) epickau, wýk. 1857, a,í?.

epika (calyptra) liší se od wíka, že hoejšek neodchází od do-
Icjška arau kolem dokola bžící rownau, nébrž klikatau, wýk. 1857, a/?,

1858, d, e.

Dále okrowka: 110) na echalce sklesajicí
', 111) na echalce kles-

nutím otewená; 112) neotwirající se; 113) iswtrající: a) docela, wýk.
1851, b, b) dopola, wýk, 1864, b; 114) rossypujici se na šupinky nebo
hauniny ; 115) mizející: a) do póla, b) ak k polotcici , wýk. 1839, b, c)

a« pod polowici , wýk. 1866, bc , d) na echalce, wýk. 1849, bc; 116)
prchawá; 117) stálá: a) docela, b) rfo/e, «« s&podin, wj-k. 1866, bc;

h) podlé barwy

:

Bílá, sirkowá , citronowá, žlutá, zwonowinná, pomaranéowá, afra-
nowá, žlautkowá, arlatowá, lilákowá

, plcfowá, modroocelná, kaštanowá,
umbrowá, šerá, popelawá, modrošerá, popelawé modrošerá, ernawá, erná;
pak jest stálá, zjinaující se, n. p. díwe fialowá, pak hndá, dlwc bílá

pak špinawé žlutawá a potom erná.
i) podlé chuti a zápachu:

Zápach jest píjemný, líbezný, protivvný, esnekowý, pížmowý. Chut
píjemná, lahodná, protiwná, hnusná, oškliwá a d.

B) PLODNICE,

Plodnice bííchatek jest wšecka látka okrowku wyplující
a obsahující austroje rozplozozowací a pak wýtrusy.

Plodnice w ohledu na okrowku jest: í) stejnotwará, wýk. 1839—1843,
1852, 1855—1856; Z) jinotwará, wýk, 1748—1753.
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Co do twaru jest: 3) klobaukowitá, wýk, 1748—1753; a ten klo-

bauk zase: a) wejcowitý , wýk. 1750, b) wálcowit-homolowitý , wýk.
1751, c) homolowitý, wýk. 1753, d) poloknlotvahj , wýk. 1753; 4) kufo-
watd, wýk. 1852, a/9 1844, 1845, 1847, 1857, a, «/9; b) ssakulatéld, wýk.
1843, 1874; 6) ssplasklo-kulowatá, wýk. 1842, a; 7} cihowitd , wýk.
1839, a; 8) hliísotcitd, wýk. 1876; 9) podluhowatd, wýk. 1851, a; 10)
poduškowitd, wýk. 1840; 11) obhomolowitd, wýk. 1862, ab ; 12) obwej-
coícitd, wýk. 1836; 13) ko/likowitd , wýk. 1863, n; 14) cíšowild, wýk.
1868, 1871; 15) tcdlcowild, wýk. 1866, a, 1890, A, B; 16) syrekowitd,
wýk. 1849, a, b, c; 17) tcetenowitd , wýk. 1867, a; 18) neprmvidelnd,
wýk. 1849, de.

Dále jest : 19) dutd , wýk. 1853—1856; 20) celtstwd , skrze na
skrze naplnná austroji rozplemeowacími , wýk. 1843, b, 1841, b, 1842, b.

Pak jest: 21) w obwodu nepetržena, wýk. 1839—1843, a j. ; 22)
pelriend, wýk. 1853—1856, a to a) na wtwe ti dole a nahoe spojené,

wýk. 1855, b) na wtwe ctyry, taktéž spojené, wýk. 1854, c) na mnoho
wtwí mežowit srostlých, wýk. 1856.

23) teatd
,
podepená pravvým tenm , wýk. 1748—1753; 24)

licholeiiald , o lichý ten se opirajicí, wýk. 1840, 1847; 25) netenatá,
wýk. 1839, 1852, A, 1853—1856, a j.

K tomu 26) * teichem srostld , wýk. 1853—1856 ; 27) prošlá ili

radji od teicha se oddélujici, wýk. 1839, 1853, C.

Plodnice zralá podlé obsahu jest rozdílná: 28) sliasnatd, kapajíci sliz

s wýtrusy smíchanau, wýk. 1748, 1856, c; 29) prachatd , naplnna pra-
chem t. j. wýtrusy s kosmatikem smíchanými, wýk. 1839, c, 1842, bc,

1843, cde ; 30) weckatd, obsahuje wýtrusy we weckách, wýk. 1841, b,

1875, B, aabc, d, 1883, ab, 1851, cd.

Plodnice wypauští rozdílným spsobem wýtrusy, který se mže o
sob uwažowati , jestli teich od záwoje jest oddlen. Naopak srownáwá
se s otwíráním se záwoje (^str. 227): 31) ústim okrauhlým , wýk. 1860,
ab , 1861, 1862, 1869, 1868; 32) rozdlenými chlopnmi krdtkými, wýk.
1852, C, /9 ; 33) chlopnmi neprawidelnými , wýk. 1857, a «, b; 34)
úslim neprawidelným; 35) trhdnim se, wýk. 1867, a; 36) wyprdÁenim,
wýk. 1839, 1842, a j. ; 37; tcykapáním, wýk. 1748, 1836, c.

Plodnice sestáwá : ) ze wrecek ili wýtrusme, 2^ slaupe-
ku, 3) kosmatika a 4) wýtrus.

1) WHECKO.

Wecko (^utriculus, sporangium^ jest díl plodnice bichat-

kowé, kterýžto w ní ili w teichu zawen a nepostedeén wýtrusy
obsahuje. Wecka mohau se pirownáwati ke weckm haubo-

wým. Poet wíecek jest rozdílný: hned jest jediné a tudy

plodnice jednowecká, wýk. 1785, c, f, hned jest jich wíce,

tudy plodnice mnohowecká , wýk. 1841, b, 1875, B, abc.

Jsau ale bichatky, w nichž není wecek; takowé mají bu
sklípky nahlauené, w nichž wýtrusy s kosmatikem se nachá-

Kcjí, wýk. 1843, b, c, d, 1874, b; bu teich jejích, naplnn
pauhým kosmatikem a wýtrusy ; takowé bichatky slowau

bezewecké.
Wecka ale jsau twaru rozdílného: a) podluhowatd, wýk. 1875, B,
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ab, b) podlauhld, wýk. 1841, b, c) Inpenowiíd a protiseénd, wýk. 1851,

b, c, d.

Wrecka se: a) tcymrituji, wýk. 1758, b) %eywalvji, wýk. 1883, b,

c) roesýpaji, wýk. 1841, 1875.

t) SLAUPEEK.

Slmipeek (colamella} jest ástka do dutiny okrowkowé
njící anebo na spsob osy skrze ni se táhnaucí, pewná nebo

hust utkaná, na níž kolem dokola kosmatíko wýtrusy nesaucí

sedí. Jest ale:

1) ittinowitý, wýk. 1867, b; 2) ztlustlý, wýk. 1890; 3) obhomo-
lowitý ; 4) wejcowitý, wýk. 1865, b ; 5) kulowatý, wýk. 1869 ; 6) poloku-

lowatý \ 7) fsplešlilý; 8) celau okroickau biici , wýk. 1867, b; 9) pod
koncem okrotcky mizející, wýk. 1890, a; 10) sedatcý, wýk. 1865, a; 11)
tioiicifý, wýk. 1869; 12) piprostý , wýk. 1865, b; 13) rowný , wýk.
1867, b, 1890, a; 14) s-atcilý ; 15) potom obnažený', 16) wymrštufici se,

wýk. 1874*; 17) klukatý ; 18) drobkatý; 19) íádný, wýk. 1872, ab ; 20)
jako wýírusy banený ; 21) jinak neili icýtrusy barwený,

S) KOSMATICKO.

Kosmatíko (capillitium) jest díl obsahu plodnice bichat-

kowé, kterýž sestáwá ze wláken t. khikúw, na nž wýtrusy jsau

pipewnny. Jest ale:

1) z-prošténé\ 2) pirostlé; a) na teich, wsude, wýk. 1873, b)

nebo na dn, wýk. 1866, b, c) na sloupeku; 2>)wrostlé, s teichem ztuha

srostlé, wýk. 1872, a, 1864, ab ; 4) stejné j 5) nestejné; 6) rofslilé; 7)
husté: 8) chúblé; 9) idké., 10) siowité, wýk. 1867, 1890, a; 11) hust
spletené', 12) sklipkaté , wýk. 1842, bc, 1843, b; 13) stálé, wýk. 1872,

b, 1864, b, 1867, b, 1890; 14) sklesaji, 15) padajici ; 16) missejiei\

17) prchatré', 18) iddné, wýk. 1758, f, 1846, cd.

Kluky (flocci) skládající kosmatíko jsau:
a} jednoduché , wýk. 1880, c, b) wéttcité, wýk. 1881, c) pisma-

knuté. d) piimé, e) « dolu ws^estaupaicé, f) roachd%ejici se, g) blaudiwé,
h) ehomdené, i) -zkraucené

, j) síowitc spojené, wýk. 1842, c, 1843, e,

1867, k) tc žily setkané, 1) s wýtrusem stejnobarwé , m) s wýtrusem ji-

nobaricé.

4) WÝTRUSY.

Okrowka obsahuje bu jediné weeko bu wíce; w prwníin

pípadku slovvau wýtrusy (sporae) na/<e, wýk. 1846 c; w dru-

hém ale -zainené, wieckaté, wvk. 1841, b, 1843, cde, 1875,
B, abc, 188.3.

Dále jsau: w kaši proboilé; 2) na kluky roztraušené ili klukami
protkané, wýk. 1843, c, 1839, c, 1842, c, 1852, b, 1844, e; 3) klukíiw
zbairené, wýk. 1846, cd, 1849, f; 4) nahromadné: a) u prosted, wýk.
1862, c, b) u wrstwu wiisnau ili obwodni, c) u tcrstu^ti kotauoicitnu,
kotou, wýk. 1849, def, který jest: «) plochý, wýk. 1849, de, ,í) na-
puchlý, y)poddulý; 5) chnchelené (we weckácli), wýk. 1841, b; 6)
slepené, wýk. 1849, f; 7) ržencowité ; 8) prosté; 9) nokiénaté , wýk.
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1839, c, 1852, B, c, 1849, f; 10) elltpsowité , wýk. 1875, d; 11) ro^até

nebo hwéz-doteité , wýk. 1882, cj \Z) jednoduché, wýk. 1874"*; 13) slo-

žené, wýk. 1883, b; 14) hladké.

UI) podhaubÍ.

I
ilé

'o-

I
Podhaiibi (^mycelium) má tentýž wýznam jak podhaubí

hul) a twrdohub
,

jsa totiž díl ke wzrstu náležející , neposte-

den klíeníra wýirusw udlaný a pak tepruvva plody nasa-

zující. Hlawn dwojí rozdíl okazuje; bu jest 1) klukaté , wýk.
1884, a, bu 2^ wláknafé éili ti-ásnaté, wýk. 1839, ab, 1842,
a, 1878,

Podhaubí klukaté sestáwá ze wláken píeautlých. Jest ale

:

1) plsowilé , wýk. 1861, ab, 1861, c; 2) baiclnowité; 3) bisoro-

tcité ; 4) leaudelowité, a,- 5) íshušléné', 6) roislilé, wýk. 1861, a; 7) po-
duškoicilé\ 8) tlustá \

9") strup huatý dlající ; 10) šerpiwé.
Kluky samé, x nicliž podhaubí klukaté sestáwá, jsau : a) pawucino-

tealé, wýk. 1884, a, b) huninowité, c) nepetržené, d) bráninaté\ e) r-
Áencotcilé, f) w pls setkané, wýk. 1861, abc, g) we sktcrnu umalené,
li) w mássdt-ícku husté spletené, i) lez-awé, ,j) paprskující , wýk. 1859,

b, k) tcz-estaupatcé, 1) jednoduché, wýk, 1859, b, m) icéttcité.

Podhaubí wláknaté ili tásnaté , sestáwá ze wláken
tlustších, složených, asto spojených w tenší nebo tlustší pro-

wazce, wýk. 1836, ab, 1843, a, 1878. Takowé obzwlášt
podobá se koenu a wyskytuje se co koen mrcasatý.

Tato wldkna cili tasné korenowité jsau: a) prosté, wýk. 1862, a,

1853, d, 1855, c, b) ft^pletené, d) wbíhajíci do sebe, a tudy tebas sifowité,

d) nejdelší, pedlauhé , c) daleko plaziwé, f) okrowku powlekujici , wýk.
1877, a.

Podhaubí jest dále: 1) wláknato-sklipkaté, wýk. 1857, a; Z)mau-
naté ; 3) blánowité ; 4) sli<sowité ; 5) aurodné , wýk. 1861, a, 1884; 6)

jalowé, wýk. 1885; 7) stálé, wýk. 1842, 1861, abc; 8) mizející; 9)
newýra«né.

Bichatky jsau rozdílné podlé rozestawení swého na pd
a podlé obydlí. Podlé toho jsau:

1) ojedinlé; 2) roztroušené; 3) pospolné, wýk. 1858; 4) smést-
nané, hromadné, sraiené , wýk. 1861, a; 5) chomácené, wýk. 1870; 6)
seadné; 7) splýwtijicí; S^ srostlé; 9~)%einnt: a) pozemní, b) podzemní,

10) rostlinné: a) dewni, b) listní, c) mešní, d) hubni; 11) &icéi ; 12)

CLANEK DEWATY.

PLÍsOWITÉ (H^P^OMYCETES).

Tyto rostliny sestáwají: I) 2 podhaubí ili podplisní, II)

ze khikw, III) zwýfrusnic, IV) « wýtrusúw a V) 2 prachu
klíného.
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I) podhaubÍ in podplísni.

Podplisin jest onen díl plúsnovvitych ,
jenž nepostedeii

z wytrusvv se wywinuje ; obyejn sestáwá ze vvláken polože-

ných, z nichž pozdji kluky aurodné wzrostají, welmi poídku

samu plodv nese.

Jest ale: 1) klkal, wýk. 1892, 1927, 1923, de; a to zase: a)

telnoicilé, b) kaudelno-pfiínaté , c) fiedtcábotcité, d) hisorotcité ; 2) skra-

laupotcité, wýk. 1909; 3) sktcmowité ; 4) patrné s 5) stálé, wýk. 1909;

6) miz-ejici; 7) iádné.

11) KLUKY.

Kluky (flocci} jsau sklípky niowité nebo ády takovvých

sklípkw , jež powstávvají z podplísni, skládají spsob stélky a

nesau nepostedecn vvýtiusy. Jsau ale rozmanité :

a) podlé twaru

:

1) niowité: a) oblé, wýk. 1899—1902, 1886, b) smáknuté; 2)

šidlowité, wýk. 1787, 1886, b; 3) zakoníte, wýk. 1888 5 4) nábodité,

wýk. 1889; 5) tupé\ 6) ics-hru ztlustlé, wýk. 1897, ab; 7) kejowité;

8) ihoicité; 9) nálewkowité ; lO) dole rozšíené; 11) ze blány peje-
dnoduché složené, wýk. 1892. 1893, 1895, 1896; 12) okornatélé , wýk.
1886—1889; 13) tnibkotcité ; 14) celistwé , hul1ié\ 15) bráninuté , wýk.

1892, 1895, 1890: 16) lenaté : a) skrené, wýk. 1903, b) nz-laté i, c)

riencotrílé i., wýk. 1897, ab,- Í7^ krauikotané, wýk. 1886, 1888; 18)

nepetržené, wýk. 1896, 1893; 19) orosnatné, wýk. 1895, ba;

b) podlé rozwtwení:
20) jednoduché, wýk. 1886—1889; 21) tcetwité , a to : a) chudo-

trettcé , b) nejicteicnatéjši , c) dole icéficifé, wýk. 1906, a, d) sochaíé,

wýk. 1898, ab, e) m« konci roztrojené, f) na konci lalonaté, g) na konci

kysnaté, h) hroznowilé roztcéltcené, wýk. 1916, i) rozsochacené, j) pre-

slenowit ic. wýk. 1901, 1902, k) stromoicilé w., 1) stídaw w., wýk.
1916, m) nástine w., n) odstále ic, o) nejodstáleji w., wýk. 1916, p)
piicrcholikotcité fc, q") trltri opit rozwtwenýcfi a smítky jsau : «) ro-

zewené, wyk. 1916, p') bublinalé wýk. 1906, a, j') ÍMpe, ()) wýtrusnalé.

kluky jsau dále:

c) w ohledu na podstatu a trwání:

22) nejautlejši; 23) cháblé ; 24) mkké; 25) cepné; 26) kruché j

27) stálé; 28) mizejíci; 29) sklesajici;

d) w ohledu na smr

:

30) položené, wýk. 1892; a to: a) paprskowil rozšíené , wýk.
1900, 1901, b) rozlité, vvyk. 1925, 1926; 31) píme, wýk. 1887, lb89,

1888, 1886, 1897, 1892: '32) wztýené, wýk. 1887, 1889; 33) row;»«',

wýk. 1905, ab. l909, 1901 ; 34) zprohybnné ; .'35) wzestaupawé , wýk.
1896, ac, 1893; 36) nici, wýk. 190:}, b, 37) oblaukowité; 38) na konci
háknwifé ; 39) ídké, wýk. 1903, a; -iO) roztroušené : ií') pospolné, wýk.
1913, 1922; 42) stsnané , wýk. 1886, a, 1888; 4:}) drnoicité . wýk.
1904, ab; 44) rce skicrnu srai-ené', 45) stcazenc smatené; 46) kadeatcé
smatené ; 47) sicnzenaté slepené, wýk. 1908, ab; 48) ir podirržek spo-
jené, jestli kluky Jsau wíce méné spojeny w nožku obzwlástní. obyejn pí-
mau, wyk. 1909. 1912, 19I4», 1915.

Podwrže/i (siioina). jak eeno, skládá se z khikvv uý-
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tiusonosných taužeji spojených, a podobá se podwržku twrdohub,
'

anobrž i podstaw lišejníkw a ponkud i teai hub. Jest ale

rozmanitý :

a) pímý, wýk. 1913, 1911, 1914*, b) rozlitý, wýk. 1910, c)pro-
dlauiený, wýk. 1911, 1915, abc, d) rofsšiený, wýk. 1910, e) okranhlený,

f) riiísnotwarý , wýk. 1912, ab, g) wdlcowitý , wýk. 1911, ab, h) kejo-

witý, i) firohowitý, wýk. 1912, a, j) niowitý, k) sídlowifý, 1) šlétino-

wilý. m~) wlasowilý , n) stejné tlustý, wýk. 1912, a, o) na konci zten-
ený, p) u prosted mslatý , q) rfoííí tenknaucí , wýk. 1915, abc, r) w<r

fconcí Z'tlustlý , wýk. 1914* , s) ti-eowitý, wýk. 1909, 1913, 1922, s)

roicný, wýk. 1909, t) skraticetiý , u) jednoduchý, wýk. 1911 , 1914*, v)

wa ^'onc uatý , w) 7ia konci kysfowilý , x) sochatý , y) wétwitý , wýk.
1915, z) rozdwojowaný , ž) nejwétewnatéjsi , aa) hladký, ab) prauhatý,

ac) chlupatý, wýk. 1913, ad) srstnatý , ac) skohlawý , af) huatý, ag)

plstnalý, ali) pýikatý, wýk. 1911, ai) klkafý, aj) tásnickatý , ak) prí-
otrnbnafý, al) /ysý, Ata) olysajici (stáím); an)icýtrusami posypaný, wýk.
3770; c, ao) prachem pijinatý, wýk. 1910, b, ap) cepný, aq) mkký, ar)

pihuspninalý, as) uj 6'/S roz-plyzlý, aš) m icnit nitnatý, at) klukaíé set-

kaný, wýk. 1910, bc, 1911, b, 1930, ac, au) m M;;í7 wláknatý , av) 6m-
blinalé setkaný, aw) pro&raéitý , ax) stálý, ay) skíesajici, az) prcha-
wý, až) pospolný, bb) drnowitý, bc) nejhustji srakený, bd) chomáóený,
wýk. 1912, a, be) splýwajici.

Wttce podwržkowé jsau : a) stejn wysoké, wýk. 1915, b) popro-
hnuté, c) clenowit skrené, d) smatené, e) srostlé, f) sedodjné , h) na
ftonc roísdlené.

Kluky wýtrusnaté jsau konce klukw wíce mén prosté, wýtrusy ne-

saucí. Ty jsau: a) «a fcoMci ío^ifro prosté, wýk. 1915, abc, b) ííj hláwku
prostáti stoené, wýk. 1909, c) powlekujíci podwrkek, wýk. 1910, 1911,
d) z-matené w micky huaté , wýk. 1910, c, jež obkliují wýtrusy a na
podwržku roztraušeny jsau.

Konené jsau kluky:
e) co do aurodnosti:

49) aurodné,wýk. 1889,1892, 1895, 1896, 1897, 1899—1902, 1906,
a to : a) ukonené wýtrusnici, b) wýtrusnaté, bu: a) wn, icnicýtrusé,
wýk. 1886—1889, 1891, bu /5) u wnit, wnitrowýtruse , wýk. 1814; 50)
jalowé, wýk. 1907, ccc; 51) rfír«M/ícare, jestli kluky jsau aurodné, a ja-

lowé, ilí pímé a položené, které wbec swau austrojností se liší, wýk.
1892, 1922, 1907, bc; bZ) jednotwaré , jsauli bud prtme, wýk. 1904, b,

bu w&estaupawé, bu položené, wýk. 1919, 1925, 1924

;

Podhaubí ili podplísní sestáwá tedy z klk prwotních

obyejn položených, z nichž teprwa aurodné se zpimují, welrai

poídku neposteden dáwají wýtrusnice nebo wýtrusy.

Podhaubí ale jest: a) wlnowité, b) kaudelotcité , c) hedwábowité, d)

bisorowité, e) chruslawé, f) skwrnowité, g) patrné, h) stálé , i) missejici,

j) iádné.

f) podlé barwy :

Kluky jsau : 4í7e, pleowé, riowé, pomaranowé, plawé,jeísabelotcé,

citronowé, tselené, siícé, šedé, šeré, hnédé, erné.) beisbarwé.

I



233

III) WYTBUSNICE.

Wýtrusnice ([sporangium} nachází se toliko u jediného

oddlení plísnowitých, t. u hlávvkonosných a wyskytuje se oby-

ejn co sklípek konený puchýowit rozšíený na kluku aurod-

ném. Jest ale rozmanitá:

1) inéwýttttsd, wýk. 1917, ab; 2) tcnitrotcýlrusá , wyk. 1891,

1897, b, 1906, c, 1899—1992, 1898, 1896, d, 1893, c, 1907, bd ; 3) ku-
loicald, wýk. 1897, a, 1917, a/?, 1906, 1886, 1891; 4) polokulowatá,

wýk. 1896, bd; 5) ellipsowitd , wýk. 1891, 1900, 1901; 6) ohwejcoicitd

;

7) homolowito-wejcowitd ; 8) hrmkowitd, wýk. 1928, d; 9) icdlcowitd,

wýk. 1898, ab; 10) frimd; 11) nici; 12) komend, wýk. 1891, 1897,

1892, 1896, 1893; 13) pohoéni, wýk. 1928, c—f; 14) sedawd, wýk. 1928,

c— fj 15) nokicnatd\ 16) ojedinlá., 17) podicojnd , wýk. 1898, ab; 18)
hromadndx t9) bldnowitd; 20) wodnatd; ZX^Imspéninatd; 22) pewnaunkd

\

23) Sitwrdld ; 24) pukajici; 25) otwirajici se\ 26) sklenld ; 27) rozplý-
tcajici «c; 28) neolicirajici se; 29) okrauhhjm austim se otwirajici, wýk.
1929; 30) obi%nutd , wýk. 1930, ab 5 31) roí&trhand, wýk. 1918, c; 32)
odskakujici , wýk. 1893, ba, 1896, ac ; 33) po dwau srostajici, wýk.
1928, dc; 34) prolakend klkem aurodným, který wyskytuje se co slaupek,

wýk. 1918, c; 35) slejnobaricd s kluky (aurodnýnii) ; 36) nestejnobarwá
s nimi.

Wýtrusnice wnitrowýtrusá jest: 1) brdnicitd , a to: a) jednobrd-
nicnd, wýk. 1891, cc, 1920, b) dtcaubrdnind, c) trojbrdnicnd, wýk. 1887,
d) hjrbrdnicndf wýk. 1887, e) pélibrdnicnd, f) mnohobrdnicná ; 2) besí-

brdniónd.

Wýtrusnice brániité nazýwqjí nkteí wýtrusy složené a wýtrusy
w nich obsažené tcýtrausky.

IV) WÝTRUSY.

Wýtrusy (sporae), semena dosazující, nacházejí se netoliko

we wýtrusnicech a na nich, anobrž i w klokách a na nich, a wy-
skytují se co zrnka nebo puchýíky, z nichž klíících wzrostá
nowá rostlina. Podlé místa rozeznáwají se . I^ wnitní a II)

%cnéné.
I) Wýtrusy wnifm nebo zawené jsau

:

I) chuchelené, wýk. 1918, b, 1928, cf; 2) husté sméstnané: a)
JT mic, wýk. 1930, ab, b) tc jddro, wýk. 1931, d; 3) m wýtrusnici pi-
jaté, wýk. 1891, ab, 1897, ab, 1906, ab; 4) w kluku ssawené, huspéninau
fsaobalené; 5) poclicerné , wýk. 1907, d; 6) .iikotcané, wýk. 1914; 7)
oddlené, wýk. 1906, b, 1892, b ; 8) brtso fsplawtijici se.

II) Wýtrusy wnéšné zase jsau:

1) pipewnné, wýk. 1888, a to : a) pirostlé , b) pilepené, wýk.
1917, a, ay, c) noiicnalé , wýk. 1925; 2) slab spojené ; 3) natraušené,
wýk. 1917, a«;', b; 4) ictraušené , wýk. 1911, b; 5) protkané, wýk,
1925; 6) nudlokené, wýk. 1921; 7) prosté, wýk. 1920; 8) idké i 9)
nemnohé; 10) ojedinlé; 11) roUraušené ; 12) sikotcané: a) u wttcicky
spojené, wýk. 1894, b) w elizky spojené, wýk. 1903, bc ; 13) slepené:
a) w šiky, wýk. 1922, b, 1892, b) w hromady, wýk. 1925, c) u icrslwu
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rosolowitau, wýk. 1921, d) miatem\ 14) oddlené; 15) smesfnané; 16)
hromadné; 17) nahromadné; 18) nahrmttéj 19) shatilené ; 20) klubené,

wýk. 1905, bc; 21) hláivkowaléné, wýk. 1895, 22) kejené.

Hláwka a /f<y opt co do twaru jsau rozdílné. Rozdíly jejich zna-

menají se obecnými wýrazy.

Wýtrusy wnitní a wnšné jsau ješt :

1) kulowaté, wýk. 1892, 1895, 1897, 1906; 2) ellipsowité , wýk.
1891, acc, 1907, e, 1891, c; 3) kejowité , wýk. 1887, 1888; 4) wreteno-
wité, wýk. 1921, b;- 5) wálcowité , wýk. 1890,- 6) niowité, wýk. 1886,

o; 7) hranaté; 8) «a obojím konci uaté, wýk. 1886, ce; 9) piwéseé-
katé, wýk. 1924; lOJ bez-piwéseéné ; li) špidlaté; 12) rowné, wýk.
1890, c, 1889; 13) fenice, wýk. 1887; 14) swinulé, wýk. 1886, cc ; 15)
nejwtši, wýk. 1886—1889; 16) tiejmenši , wýk. 1908, b, 1898, c; 17)
dtrojlwaré, wýk. 1898, c; 18) blostné^ 19) siícé; 20") plístowé\ 21J «e-
lenaw šedé; 22) oliwowé; 23) í*««oicc; 24) rysí; 25) erné.

Wýtrusy klííce wyhánjí bradawiku jednu nebo dvve,

kteréž prodlužují se w trubku, wýk. 1933, bcd, 1935 bcc,

a ta pak se mní w kluky; tyto smatauoe se, udlají škralaup,

wýk. 1909.

V) PRACH KUCNY.

Prach kliný (conidía} jsau puchýiíky nahé, t. we wý-
trusnici nezawiené

,
pejednoduché, kulowaté , kteréž od klkw

zplozené netoliko pospolu s wýtrusy se nacházejí, anobrž i tam,

kdežto wýtrusw není , kdežto wzrstem toliko se ud-
laly kluky. Wbec shodují se s kretekami lišejníkw. INkdy
naskytují se s wýtrusj , od nichžto rozeznáwají se tím, že nepo-

síedecn se zplozují klukami, že jsau jednodušší ústrojnosti, a

že jsau drobnjší, wýk. 1931, bc. Nkdy klukj^ se rozsypují na

prach kliný, wýk. 1912. c, kdežto i hrubjší wýtrusy jsau

mezi n wtraušeny. Jindy ale samy o sob wynikají na pod-
haubí rozesílaném, jak to wýk. 1934, pedouje; tenkráte nc-

zbýwá k ustanowení nic jiného, nežli je porownati se wztýe-
nými kluky wýtrus nesaucími, jelikož asto se stalo, že takowé
podhaubí s prachem klíným, wýk. 1934, mlo se za obzwláštní

rody. Není dosawád wyjednáno , zdali prach kliný wzrostá
w kluky, akoli to prawd podobno.

Plísiiowité ješt podlé obydlí jsau rozdílné, a to :

1) ssemní; 2) a-icrní ; 3) hnojní; 4) rostlinné: i) hubni, h^inchti,

c) deicni, d) listní: a) nadlistni, p) podlislní, j) obakolistni, c) owocni.

I
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LÁNEK DESÁTÝ.

REZOWITÉ CCONYOJUYCETES).

Illawní (lílowé rezoAvitých jsau : T) podwržek, IQ wýtnis-

níce, III) wýtrusy, a IV) prach kliný.

I) PODWRŽEK.

Podwržek (stroma} jest díl rozliný, který, jestli zstáwá,
jest podiožkem rostliny a na líci nepostedené nosí wýtrusy.

Srownáwá se s podwržkem twrdohub a plísiiowitých , akoli

w tom iádu jest dílem samostatnjším, nepochod z podhaubí,

nýbrž nepostedené z matice. Jest rozmanitý:

\^ prowalující se (z matice), wýk. 1936—1938, 1939, 1952: a)

osprošující se, wýk. 1936, a, 1937, a—d^ b) ponoený, wýk. 1938, ab;

2) sedawxj, wýk. 1952, bcf; 3) tehalý , s podstawau tcowitau patrnau,

wýk. 1836, a— g, 1937, bcd, 1938, b, 1939; a ten jest: a) prodlauieuý,
wýk. 1936, a—g, b) krátký, wýk. 1938, b, c) celistwý, hutný , wýk.
1936, d, á) dutý, wýk, 1938, b, 1939, e, e) w prosted skrený, f) dole

píhlífsowit ztlustlý, wýk. 1939, de; dále jest podwržek: 4) hlatcowitý,

wýk. 1938, bc; 5) koflikowilý, wýk. 1936, a— g, 1939, d/í ; 6) obroubený,

wýk. 1936, c—g; 7) bradawicotcitý , wýk. 1938, a; 8) naddutý , wýk.
1942, bd; 9) isplestilý ; 10) s,plošilý ; 11) ílustaunký, wýk. 1943, ca;

|2) tenký; 13) rofssiený ; 14) utajený (pod korau) : 15) nepatrný; 16)

kádný, wýk. 1944, b ; 17) korkotoitý] 18) píduinatý ; 19) slianato-kl-

kalý, wýk. 1968; 20) klkato-drobkatý ; Zí) huspninatý ; 22) wlastni,

složený z látky obzwláštní, rozdílné od matice a wrstwy wýtrusowé, wýk.
1936, 1839,1952; 23) lichý, neprawý, neníli wlastn!, a ten pochod! : a) od
matice, wýk. 1964, c«, 1942, bd, 1972, 1969*, b) ze slepených uoiek
trýtrusotcých, wýk. 1962, a.

Barwa jeho rozdílná: bélated, naplawéld , nariowlá, nahnédld,
skoicowd, tcti špinawé bild u wnit nachowd.

H) wÝtRUSNICE (SPORAyGIA).

Jest to píkrow obzwláštní, wýtrasy zahalující, málokterým
rezowitým wlastni, majícím wýtrusy nahé. Jest ale rozliná:

1) trubkowitd; 2) tcálcowitá, wýk. 1945; 3) ruikowitd, wýk.
1947, ab ,• 4) bekowitá, wýk. 1946; .5) homolowilú, wýk. 1048, ab ; 6)
bakowitú, wýk. 1948, ab; 7) isakulrttld, wýk. 1954, 1968, a; 8) kofli-
koicitá , wýk. 1950; 9) z-pleštilá ; 10) cnjici, wýk. 1945; 11) do póla
ponoená, wýk. 1968, a; 12) na éechalce pukající ústím: a) petés-
ným, wýk. 1947, b; rozšíeným, wýk. 1946, c) podchlípeným, podwinutým,
wýk. 1950, d) pícelým; c) wraubkowawým , wýk. 1946, f) zubatým, g)
roztrhaným; dále: 13) ottcírá se dípami pelenkými, wýk. 1948, ab ; ty
dípy jsau : a) na konci prosté , b) na konci bradatcikau spojené , wýk.
1948, a, bot; dále 14) nad zpodinau se oddlující a tudy jakoby o6íí5WM/a,
wyk. 1949, d; 15) pewnaunká \ 16) pekruchá ; 17) nejteneji blánatd

;

18) sklipkalá^ wýk. 1968, a; dále jsau wýtrusnice:
19) roztraušené, wýk. 1949, a ; 20) seadne ; 21) kružné ; 22)
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hromadné, skupené, wýk. 1954, 1946; 33) skwrnau spojené', 24) porfJ

wrikem neprawým (maticí promnnau) spojené, wýk. 1948, ab,
[

Barwa wýtrusnic obyejn žlutá
,

jest ale také blawáy
bélawé zelená, nahndlá, ernaw hnédá, proswitawá.

III) WYTRUSY.

Wýtrusy (^sporae) u mnohých rezowitých jediné celau rost-

linu skládajíce, jsau weliké dležitosti k rozeznáwání jich. Jsai

ale :

a) podlé pipewnéní ;

1) pirostlé: a) na matici, b) na podwrkek, wýk. 1957, ab; 3l
noéickalé, wýk. 1956—1958, 1970, 1969.

Noiice wždycky od wýtrusu tmawého rozeznáwá se bezbarwostí
a prozraitostí. Jest ale ; a) stejné tlustá, wýk. 1956, c, b) tcvetenotcité

xtlusllá, wýk. 1955* , c) nejdelší, d) dlanhd, wýk. 1963, c, e) mirne
dlauhá, wýk. 1957, ab, f) krátká, wýk. 1958, g) nejkratší, wýk. 1959^
b, h) nejtení, wýk. 1962, b, i) tlustaunká , wýk. 1959, b, j) noíktj
podwriek spojené, wýk. 1956, b, 1960, b.

Dále jsau wýtrusy: 3) beznoiicné, wýk. 1942, c, 1976; í") sedawé,^
wýk. 1971 j b^proslé, wýk. 1967, ab; 6) pak zprošující se, wýk. 1969, b.

b) podlé spojení a rozstawení

:

7) setxené nebo riencotcilé natclecené nebo w kluky ráiencowité
spojené, wýk. 1959, b, 1960, bc, 1953, bc , a ty kluky jsau: a) rowné,
wýk. 1953, b) kiwé , wýk. 1959, b, c) w podušku nahlaucené, wýk.
1953, a, d) ío hláwkn sklubené , e) w hláwku slepené, wýk. 1860, a, f)
oddlené, wýk. 1959, a, 1953, ab, g) ro&sýpajíci se.

Dále jsau wýtrusy: 7) prstnat spojené, wýk. 1961, ab; 8) chomá-
cené; 9) nahromadné, a to: a) na podwrkku, wýk. 1957, ab, h) na ma-
tici, wýk. 1976, c) we wýtrusnici, wýk. 1950;

10) skupené, a kupky tak powstalé Jsau: a) nahé, wýk: 1972, b)

pikryté pokoikau malimm, wýk: 1940, c) obklíené pokoikau roztrha-
nau, d) roZ'traušené, e) splýwajíci, f) okrauhlé, wýk. 1975.

Pak jsau wýtrusy: 12) u> kuliky shlauené ; 13) wjádro shuštné,
sklubené anobrž i slepené, jež se rozeznáwá, že wýtrusy jsau hustji srnst-
nány, a že jsau slepeny alespo z mládí anebo pokud powleeny jsau po-
kožkau ili nejwnéšnjší wrstwau matinau, wýk. 1942, b, kteréž: a) narf-

dulé, hj hrbckaté, c) rozšíené, d) sklipkaté;
Dále jsau: 14) tc kotati smstnané , který jinak zwaný wrstwa

wýtrusowá kotauotcitá, obyejn sedí na podvvržku, welrai poídku na samé
matici, jest: a) poddutý , wýk. 1939, A[} , 1936, df, b) naddutý , wýk.
1952, b— f, c) polokulowatý , wýk 1937, b, d) tcejcowilý, wýk. 1937, d,

e) nahý, f) (z mládí) záwojnalý, wýk. 1936, bde, g) brwitý, wýk. 1937,
bed, h^ po kraji nahý , wýk. 1936, i) rozlily, j) wywalujíci se, k) na
skicrn skleslý.

Wýtrusy jsau dále: 15) tc plodnici slepené, která podobá se wclmi
hubni, liší se ale lilawn tím, že scstáwá docela z wýtrusw dlauhonoži-
nýcli, huspninau bezaustrojnau w tílko rozliné spojených, a jedno wnšnau
wrstwu, raušku podobnau skládajících; jest ale: n) rozšíen rozwlwená,
wýk. 1963, ab, b) kolmostojná , a ta zase: a) hrbekowitá, fi') kejoicitá,

y) jednoduchá, wýk. 1962, a, a (dílem), ) wtewnatá, wýk. 1962, a/?

(dílem).

16) Jindá jsau wýtrusy oddleny, wýk. 1967,"

c) Uzrálé wýtrusy jsau:
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17) roislité; 18) rovprdmcé ; 19) ro«pliisujici se; 20) ro^ttilinami

se potclekiijíci, wýk. 1964, a, 1905, ab, a ty ro-iwiliny jsau ; a^ krupé,

wýk. 1964, a, b) tenké, wýk. 1965, ab (dílem), c) ssprohýbané , wýk.

1965, ab;
d) podlé tvvaru, povvrclni; smru a wclikosti

:

21) kulowaté, wýk. 1952; e, 1967, b; 22) wejcotcité; 23) ellipso-

tcilé ; 24) obtcejcotcilé,'wýk. 1970; 25) tcálcowité, wýk. 1955*; 26) ke-

joicilé; 27) wetenotcité, wýk. 1938, cd, 1965, c, 1964, b; 28) kosotwe-

remé, wýk. 1960, bcd; 29) koslkowité ; 30) htcz-dotcilé, wýk. 1966; 31)

obak uaté, wvk. 1942, c; 32) tupé; 33) obak ostré, wýk. 1963, c, 1962,

b. 1961, b; 34) obak z^ukoncité , wýk. 1943, c, 1940, e, 1944, c, 1965,

c; 35) špidlaté: a) pupencem, wýk, 1974, b) hrotem, wýk. 1955*. c) na-

bodité, wýk. 1956, bc; 36) hladké; 37) mékkoostnaté ; 38) hust na dél

prauhaté; 39) roicné; 40) kiwé. wýk. 1965, c; 41) nejdelší; 42) drobné,

43) tlustaunké', 44) (cnfce; ib^ jednoduché, wýk. 1952, e, 1940. e, 1944,

c, b, 1964, b, 1965, c, 1967, b, 1972, e, 46) brániénatéi a) jednobrá-

nicné, wýk. 1962, b, 1963, c, b) dwau- , c) ro/-, d) étyr- , e) mneho-
brdnicné, wýk. 1938, cd, 195.Í*, 1958, f) nepatrn bránicnaté, wýk,
1960, bcd; 47) naplnné hmolau drobkatuu, wýk. 1968*, 1969.

e) podlé barwy:
Barwu mají rozdílnau : bilau, pleoicau , klutau, pomarancotcau,

miniowau, hndau, ernou, ojedinlé jsau n. f. ilutawé, pohromad /maícg

kluté ; z mládí n. p. blatcé, pak pomaraHowé ; dále jsau prostcitawé,

neprozraéité.

IV) PRACH KLÍnÝ.

Prach klíily (^coiiidium) sestávvá jako u plísowitých

z puchýíkw predrobných, jednoduchých, kulowatých. Dle n-
kterých prý povvstávvá z wýtrusw nepochybn pometáním, a

tudy mže s wytrusy na též rostlin se nacházeti. Podlé toho

rozeznávváme prach kliuý : 1) pospolný, kterýž spolu s wýtrusy

na témž podwržku se nachází; 3) osamotélý , kterýž na jiném

podwržku nežli wýtrusy.

W prv\ ním pípadku podwržek sestáwá bu a} ze zbytkw
prachu kliného, bu b) z ponoeného wýk. 1943, ca, c) bu
hláwka wytrusw smstnaných wn posypána prachem klíným.

W druhém pípadku ale mžeme dwoje doby rozeznati :

a^ w níž toliko prach klíný drobný kulowatý dospl, wýk.
1965, d, b} w níž pak také wýtrusy se udlaly, wýk. 1965, c.

Rezowité co do obydlí jsau: a} díewni, wýk, 1953, a,

h^ horní, wýk. 1936, a, 1937, a, 1938, a, 1939, ab, 1940,
a, c) lodyžni, d) Uslnt, wýk. 1953, a: «} nálistní, /S) pod-
listní, 7) obakoUstni, e) prásnikowé, f) wajenikowé, g) owocni,
h) celan rosflinu zaujímajíct, i) podkožní.

Klíeni wytrusw rostlin rezowitých nebylo po tu dobu
pozorowáno. Uwažujíce ale autlické podhaubí, wýk. 1939, c,

mžeme se domníwati , že wýtrusy jejích klíí jako haubowé,
twrdohaubowé a bichatkowé. Podlé Ungera a Meyena po-
wstáwají rezowité pod pokožkau a w dužnin žiwých rostlin
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bez wýtrusw, nepostieden promnním šaw rostlinných, pro-

tož poslední zpytatel ani puchýíky jejich nemá za wýtrus.

Taltowé rezowité zplozují se a) bu u wnit we slilípcích duž-
niny rostlinné, wýk. 1974, jako n. p. wšecky rody snowé, b)

bu krom sklípkw , tedy w rozšíených prchodech mezisklí-

pených, w dutinách wtrných, pod pokožkau, W3'k. 1973,
jichž nkteré zstáwají wždycky skryté, a pikryté dužninau a

pokožkau, wýk. 1973, jiné ale se prowahiji na powrch, ud-
lawše díwe bulky. Poslední spsob opt troje promny oka-

zuje : a) Nkteré jsau bezpodwrzkowé , kdežto šáwy zasta-

wené takoka se rozpauštjí u wýtrusy, které jsau bu sedawé,
nožinaté a nahé, wýk. 1976, bu obklíené jalkau též ze šaw
zatknutých pochodící,'wýk. 1949, 1955, 1968, 1968*; ^) licho-

podwržkafé, když šáwy zatknuté nepromují se docela u wýtrusy,
nébrž w podvvržek lichý ili neprawý (str. 335), z nhož wý-
trusy wyrstají, wýk. 1955* 1969* 1970, 1972; y) klukaté-

jici, kdežto ze šaw zatknutých dlá se sí klukw teníkých a

zmatených
,

ježto pak proti pokožce w bulku wywýšené se

zpimují.

-67^v^^--



Dlli DRUHY.
INOSLOWÍ.

w inoslowí budeme wykládati okazy, kteréž na žiwé

rostlin pozorujeme, jejichž i piíiny co možná pidáme.

Wseliké okazy zakládají se wbec w pohybowání , které

jest dvvoje, odpuzowání ili odstrkowání a pitahowání
,
jichžto

každé psobí se bu mocí fysickau bu chemickau; protož 1 poh)'-

bovvání jest dwoje. Kdyby rostliny toliko takowé pohybowání mly,
nelišilyby se od nerostw. Uwažujíce ale pohybowání rostlin co

do powah, co do cíle a konce jeho, snadno uwidíme znamenité

rozdíly, a doAvtípíme se, že w nich musí ješt jiná moc auin-
liwa býti , kteráž jest základem w šech tch rozdílw , kteráž

i pohybowání wzbuzuje a sprawuje. Tato moc slowe žiwotní.

Ona netoliko píinau jest pohybowání, anobrž jí rostliny berau

swj poátek, rostau, nabýwají k tomu potebných ústrojw a

šaw, wzdorují netoliko auinkm swta wnšného, anobrž

podmaují je k svvéniu prospchu, dále jí zachowáwají swau
bytnost, a konen i rod swj rozmnožují dlajíce potebné k tomu
ústroje.

Rostliny bu se wywíjejí ze semen, bu z pupenw, ženaa

w dvvoje smry srowna sob odporné. Koen totiž sestupuje

proti stedu zemnímu, ehož píina není dostediwost, jíž wšecka
tla bezžiwolná ke stedu zemnímu pospíchají, nébrž jest to pí-
ina žiwotní, jelikož rostliny koáním swým ze zem pohlcují

potrawu. Druhý díl rostliny ale wzpíná se do wzduchu zbawiw
se zem, a jewí tedy patrn pohybowání odstediwé, wšemírnému
protiwné.

Wzrstem nabýwají swé ustanowené welikosti do šíky a

délky. To ale nemže se jinak státi, nežli odsazowáním nowých
ástic prwotních a druhotních, které pijímají mezi již stáwající

ástice, tedy u vvnit w tle a nikdá z wenku, jakowým spso-
bem nerosty se zweliují. Tím spsobem jest i možná, že rost-

liny poád nabýwajíce wtšího objemu nezmují wbec swého
twaru.

Wzrstem nabýwají dále náležité ústrojnosti a potebných
ústrojw k rozdílným auadm ustanowených, složenjších anebo

jednodušších. Audy wnšné, koen, stonek, listy, kwty a plody
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jsau wýsledkem wzrstu , jako sklípkatina a cewy rozdílné.

Ustrojnost jesti jedna z wnitních wýinínek žiwota.

Na wzrstu zakládá se i jiný okaz, že totiž rostliny na-

býwají nowých ústrojw, dosazujících ty, jež asem a piroze-

ným bhem k jistým úadm staly se neschopnými nebo docela

se ztratily; takowé jsau n. p. dlohy, listy, mrcásky a j.

Tentýž pramen má také slauenstwí cheminé tla rostlin-

ného a jeho jednotliwých audw, jelikož i na nm
,
jakož jedné

wnitní žiwotní wýmínky, zpoíwá bytnost a innost rostlin.

Wšaké rostlin wštípeny jsau naduwedené wlastnosti od

moci žiwotní, a ona mže se okazowati, jestli toliko jsau wnš-
né pízniwé okolnosti. K tm nejdíwe náležejí potrawy,

jelikož ony jsau hmoty, které poskytují látku k nasazowání no-

wých ástic potebnau. Bez tch nelze jest , aby rostlina ze

swých prwopoátkw se wywila, aby wywitá se zachowala.

Rostliny erpají swé potrawy ze zem a dílem i ze wzduchu.
Podobným spsobem nemohau se obinauti wody, kteráž potrawy
a jiné hmoty rozpuštné do rostlinného tla piwodí. Dále pote-
bují ke swé bytnosti wzduchu, tepla a swtla.

Protože rostliny hynau, musí moc žiwotní k toín,u se wy-
nasnažowati, aby rod se zachowal, nebo nadwedené úady jsau

takowé, jimiž se jednotník udržuje. Postedky k zachowání
rodu jsau u rostlin dwoje, pupeny a semena. Prwní powstá-
wají pauhými ústroji zachowáwacími , druhé ale potebují ob-

zwláštních audw, jež jménem kwtu obsahujeme, které tedy

jsau prostedkem swrchowanjším.
Wšeliké ástice rostlin žiwých

,
jakož i celé jejich tlo

má ješt, jakožto wnitní wýminku
,

popuditelnost , z moci ži-

wotní wyplýwající, kterauž rostliny iní, jsauce popuzowány p-
sobením wody, wzduchu, tepla, swtla. Každý nahlíží, že tak

wyniklé protiinní docela rozdílno jest od inní mrtwých
rostlin, které nemohauce žiwlum wzdorowati, nemohauce zachowati
swau bytnost, podléhají jim a porušují se. Popuditelnost jest

i ona moc, ježto hrubé dorážení žiwlw na rostliny žiwé do-

cela promuje a k ústrojným koncm podmauje. Ona též jest

píinau wšelikého wnitního pohybowání rostlin; nebo nelze

wyswtliti wzestupowání mízy do nejwyšších dílw stromowých,
nepijímali se, že cewy a sklípky jí nejsau ponaukány ke staho-

wání, jímž toliko míza do nejwzdálenjších dílw pijíti mže.
Taktéž kraužení mízy we sklípcích a krom nich , stebání po-
traw koáním a jiné okazy nedají se pochopiti, kdyby blána

sklípkowá nemla naduwedené wlastnosti.

Popuditelnost netoliko rozdílná jest dle rodw rostlinných,

anobrž 1 dle wku ústrojw, roní doby a podnebí.

Jelikož wšecky ástice prwotní a druhotní jsau sklípky



wíce nebo mén promnné, jelikož z nich "wsecky ústroje rost-

linné a tedj' celá rostlina se skládá, protož celý žiwot její wyna-
snažuje se o zplozeni sklípk. Sklípek jest prwopocátek rost-

linného tla, a jsau rostliny, jejichž ústrojí nad jediný sklípek

newyniká.

Sklípek wždycky má stejný úad, t. pijímati potrawu, ji

zpodobowati a potebovvati k zachowání sebe a k rozmnožení

rodu.

W prwní hlaw tedy jednati budeme o inlivvosti sklípku,

w druhé ale o inliwosti celé rostliny co ústrojí, a w tetí o wy-
wíjení se novvých jednotníkw.

HLAWA PRVVnÍ.

INLIWOST SKLÍPKU.

Sklípky jsau mchýky , sestáwající z blány wíce nebo

mén pewné, tuhé, roztažitedlné a pružné, a z kapaniny njaké
w jejich dutin zawené. Stny sklípkowé, jakož i kapaniny

sestávvají z rozdílných prwkvv; vvoda ale jest w kapaninách nej-

obecnjším prvAkem.

Jelikož úad sklípku jest potravvy pohlcovvati, musejí

stny jeho býti prchodné ili proniknutedlné wodau, w které

wsecky hmoty, k obžiwowání rostlin potebné, musejí rozpu-

štny býti.

Z té wlastnosti wyplýwá jiná, dle níž stny sklípkowé

wodau nabubewše, mohau ji na njaký as zadržeti. Tu A\last-

nost jmenujeme icláhojemnost (Hyg^roscopicitas} , a jest welmi
dležitá netoliko ku pevvádní kapaniny do dutiny sklípkowé,

nébrž i tenkrát, když dutina sama wysákne. Pokud sklípek je

žiw, nemže se zbawiti kapaniny, kteráž i po smrti z nho do-

konce nevvymizí.

Nesmíme ale se domníwati , že wnikání kapanin do stn
sklípkowých se stáwá jako n. p. do plátna nebo jiné tkaniny.

Sklípek žiwý obklíen jsa wláhau sám ji pohlcuje, sám jí nabu-
bíwá. Oboje tyto wlastnosti umožují, že koen mže ze zem
ssáti potrawy, že je na ze wzduchu mže pohlcowati.

Tyto ob wlastnosti mají ale ješt jiný užitek, že totiž

jeden sklípek druhému mže kapaniny zdlowati, že jeden z dru-

hého mže je pohlcowati ili stebati. Tím tedy možná, že pau-
hými sklípkami kapanina žiwící mže do nejwzdálenjších dílw
rostliny pijíti.

We smru opaném psobí ale tetí wlastnost sklípku,

totiž wyzewowánij jímž se stáwá, že stny sklípkowé ze sebe

16
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zase pauštjí kapaniny. Té wlastnosti jest newyhnutedln poteba,

aby sklípek jeden druhému zdlowal swau kapaninu.

Sklípky ale jewí ješt jinau taktéž znarnenitau a dležitau

cinliwost, že totiž we swé dutin psobí praudní kapaniny ob-

sažené. To ale nemžeme jinak pochopiti, nepíijmemeii, že stny
mocí žiwotní se stahujíce a rozwolujíce kapaninu obhánjí, jeli-

kožby kapanina bez toho psobení sotwa z místa mohla, te-
basby její ástice sebe žiwji se pohybowaly. To praudní ka-

panin (^str. 14) we wšakém sklípku jest pozorowáním nepostc-

deným zewrub dokázáno, a vvidti jest w rostlinách
,

jejichž

sklípkowé jsau prozraití, jako n. p. parožnatec (Charsi), zakru-

lilka (Vallisneria), woanka (Hydrocharis), eanka (Najas).

Praudní to jest patrné
,

protože w kapanin plowau
puchýicky, které skoro pH samé stn sklípkowé wždycky
w jednostejném smru bhají. W kulowatých sklípcích kapaniny^

krauží se do kola, w prodlaužených po jedné stn dlauhé wzhru
po krátké napí ke druhé stran dlauhé, pak po té dol, a po-

tom napí ku prwní nazpátek , aby praudní z nowa zaalo.

Parožnatcowé dokazují ješt, že praudní kapaniny we sklípcích

dohromady od sebe nezáwisá, že praudní we sklípcích do wody
ponoených za celý den trwá, když w ostatních nad wodau n-
jících pestane.

Takowé pohybowání kapaniny musejí wšecky rostliny míti,

nebo bez nho nebyloby možné promriowání kapanin , wyro-
bowání hmot plynných , kapalých a pewných

,
psobení stn

sklípkowých na obsažené kapaniny , nasazowání se nowých
sklípkw a tedy wzrst. Aniž bychom mohli wyswtliti dur-

matlost Qurgor) sklípkw jednotliwých i audw celé rostliny.

We sklípku ale ješt jiné promny se udáwají. Kapanina
jimi pohlcená, též i jiné hmoy, jako jest kyslík, wodík, uhlík,

dusík, též kysliníky kow rozliných, s kapaninau potrawní do

nho wniklé, musejí zjinaeny býti. Následek toho jest látka

ke wzrstu potebná, rozdílné šáwy sklípkowé, w nichž roz-

manité prwky rostlinné Qsir. 7') jsau rozpuštny , rozmanité

prwky rostlinné pewné (^str. 8), rozdílné soli z kyselin rost-

linných a zásad nerostních nebo soli z wenku pišlé (^str. 7},
ježto nkdy, hlatiwše se, we sklípcích se nacházejí co pewné
hmoty, nebo pomáhají stny sklípkowé dlati

,
jako n. p. kyse-

lina kemíkowá we sklípcích pokožkowých u traw , nkterých
palem a presliek, kyselina tatáž a uhlan wápniítý w obplodí

nkterých rostlin n. p. kamýky a t. d.

Ta innost sklípkw mní se dle rozliných dílw rost-

linných. Co w koenech a oddencích obzwlášt škrob a sliz se

dlá, zplozuje se w listech hlawn zelenina, w dužnin pec-

kowic, malwic a bobul cukr a kyseliny prosté, w jáde semeno-
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wém opt škrob a hlawn olej, a t. d. To ale nejsau poslední

wyrobeniny
,

jelikož sklípek je rozmanit zjinacuje, w jiné

promuje, jak obzwlášt vvidínie na owoci, které nezralé jsauc

jiné má prwky, nežli zralé a pezralé.

Takouau innost mají obzwlášt sklípky dotýkawé a ne-

dolýkawé, kdež zatím prodlaužené zastupujíce cevvy žiwocichw
slauží k pobybowání mizau. To ale také jisto , že míza w ce-

wách piiprawuje se k dalším promnám; w em ale to pipra-

vvowání se zakládá, to nám není dosavváde známo.

Wšecky rostliny sestáwají z uhlíka, z prwkw wodo-
wých, t. z kyslíka a wodíka, a pak z dusíka. Nejwtší díl je-

jich tla skládá se ze hmot majících uhlík , wodik a kyslík

w prmru jako 2: 1. Ostatní prwky jsau rozdílné, jelikož

kyseliny mají nadbytek kyslíka, a jiné, jako tuky, oleje a pry-

skyice bu nemají nižádného kyslíka bu mén nežli ho k slo-

žení Avody poteba. Dusíka wšude je málo, akoli nikde neschází

bu w podstat bu we šawách.
Jindá mli za to , že rostliny toliko kyselinau prsovvau

se živví. Ponwadž ale ona u wod se nerozpauští, a rostliny

toliko kapalé potrawy mohau pijímati, utekli se k nkteré soli

prsowé ili k njakému prsanu, a oblíbili sob obzwlášt prsan
vvápniitý, protože nejwíce kyseliny prsowé w sob má, t. 10
na 1 zásady. Kdyby tomu bylo tak , muselibychom to samé
množstwo kysliníka \vápniitého we strom naleznauti, a pak to

množstwí jeho nebyloby dostatené ku plwodní kyseliny prsowé,
jíž strom ke swému wzrstu potebuje. Ani wšecka woda de-

sowá uestailaby k rozpuštní potebné- kyseliny. Z//e6/<; wypoítal,

že tch 700,000 liber wody, co jí od Dubna až do Cerwna na
jedno jitro spadne, mžesotvva 300 liber kyseliny prsowé rozpustiti,

a že w tom množstwí asi 300 liber uhlíka jest obsaženo. A
wšak jest jisto, že obilí, seno nebo stromowí za rok na jednom
jitru zplozené obsahuje asi 5krát wíce uhlíka. K tomu pichází
i to, že prwní rostliny nebylyby se mohly žiwiti, ponwadž kyse-

lina prsowá powstáwá z rostlin.

Pravvý pramen uhlíka rostlin jest kyselina uhlinatá , kte-

ráž we wzduchu u množstwí tak nepromnném se nachází.

Rostliny rozkládají kyselinu uhlinatau, a w ydychují kyslík, ímž
se psobí stálé množstwí jeho we wzduchu, akoli ho poád
weliký díl se potebuje ke zplozowání kjseliny uhlinaté, hoení
a dýchání. Rostliny chowané we wod alkaliné nebo kyseliny

uhlinaté zbawené newydychují kyslíka.

Rostliny pohlcují kyselinu uhlinatau we dne w noci, a we
tmách ji nashromažují, protože ji we swtle rozkládajíce uhlík

ke swým koncm obracují, kyslíka ale nadbytený díl wypauštjí.
Prawda jest, že rostliny we tmách kyslík pohlcují a maliko
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kyseliny uhlinaté wydychují; ten postup ale nalézáme i h mrt-

wych rostlin. Ze we tmách, jak eeno, kyselina uhlinatá od-

chází, zakládá se na tom, že woda 7. listw wydymujíc mecha-
niné kyselinu uhlinatau spolu odvvozuje.

Kyše pisowá jest welrai potebná, poskytujíc nejwtší množ-
stwí kyseliny uhlinaté, již pohlcuje koání. Trauchniwjíc a dotý-

kajíc se wzduchu wydáwá kjselinu uhlinatau. Na tom zakládá

se užitek kypení pdy. Promníwši se ale w trauch, nepodléhá

tm promnám, ledaby pak na trauch psobily alkalie, jako jest

draslo, salajka, wápno , pawek. W tch okolnostech mže i

hndouhel a rašelina ke zi-stu rostlin pispíwati.

Pokud semeno newyklíí, pokud nedostane list, pokud
strom newyraží, potebují z pdy potrawy. Na ale dokonale a

obšírn se vvywinuwši, pejme pohlcow ání kyseliny uhlinaté, a i-
nní koena utuchne, takže slauží toliko k upewnní rostliny

,w pd. To ale sluší pidati, že zrst tím bujnjší jest, když
rostliny ze wzduchu a z pdy potebné potrawy pohlcují. Zna-
menito, že prach uhelný zrowna iní tak jako prs, maje wlast-

nost do sebe, že wzduch a kyselinu uhlinatau ztužuje. Rostliny

dle zkaušek Lukasowých w uhlí bujejí, poléwajíli se wodau dešo

-

wau; nedaí se ale dobe, plody neuzrají, béeli se woda pe-
kapaná, která nemá dusíka.

Kromé uhlíka potebují rostliny také dusíka. Bonssingault
dokázal, že hnj nemže rostlinám potebného dusíka poskytnauti,

a že nuceny jsau ze wzduchu jej pohlcowati. Pauhý ale nemže
k žiwení slaužiti; poteba, jemu se promniti we pawek (amo-
nion} , t. j. slauiti se s wodíkem. Cpawek poád se nachází

we wzduchu, a padá w dešti a snhu na zemi, anobrž i we
wod studniné se nalézá. Mkkost wody dešowé pochodí uhla-

nem pawkowým. Máli libra wody dešowé toliko V4 gránu
pawku, upadne ron na jitro asi 80 liber pawku, av nichž

65 liber dusíka. Koání pohlcuje wodu pawkem opatenau.
Kde rostliny mnoho dusíka potebující, n. p. obilí, mají se

chowati, náleží pomáhati hnojením t. pidáním takowých hmot,

ježto rozkládajíce se wypauštjí pawek. Hnj hnijící a mo
obsahují Avellké množstwí uhlana, kostana, šowana a nioana
pawkowého, kteréžto rozkládajíce se panštji swj pawek. Mo
lowí a ssawc masožrawých má nejwíce dusíka, a protož jest

nejmocnjším hnojem. Mo býiožrawých má mén dusíka, mno-
hem ale wíce nežli jejich*lejno. Wápno pálené dotud prospívvá,

pokud z pdy uwolííuje pawek we slaueninách mén tkawých.
Sádra pálená ale iní tím, že její kyselina sirkowá lakotn pita-
huje pawek wzduchowý, že se s ním sluuje w síran pawkowý,
a že pak zbýwá uhlan wápniitý. Též i hlína wypálená pohl

I
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cuje pawek ze wzduchu a uhlí; tiauch i kyselina prsowá po-

dobiiau \vIastuo.s(í se honosí.

Není pro pochybovvati , žeby wodík nepicházel z wody,

jížto rostliny newyhnutedln potebují.

Z toho ze Avšeho jasno, že rostlina svvau potrawu hlawn
dostáwá ze wzduchu \ve spsob wody, kyseliny uhlinaté a

pawku, a že prs jest prostednicí. Každý ústroj piosobuje si

z potraw to, eho ke zrstu a náhrad potebuje, ostatek we sp-
sob nowych slauenin wywrhuje. Ten wywržek mže jinému

ústroji slaužiti za potraw u ; inním rozdílných wýwržkw na sebe

zplozují se nowé slaucniny. Jsauli twery základní prwkowé
sjednoceni w slaueninu promowání schopnau, není podlé w-
domostí o zjinaowání pochybné, že možná jest wšecky slaue-

niny známé rostliny zponenáhla odwtowati.
Rostliny ale také mají prwky nerostní, kterých alespo dílem

newyhnutedln potebují, takže jisté rostliny se daí, máli pda
vv sob jisté soli. To jsau wci wbec známé. Alkalie a zem
wždycky jsau slaueny s njakau kyselinau rostlinnau. Jelikož

ty soli jsau bu obojetné bu kyselé, jest wždycky poteba ji-

stého množstwí zásady alkaliowé pro každau rostlinu. Pi tom

ale zásada nemusí býti wždycky stejná, máli toliko urený po-

mr kyslíka. Z toho, že rostliny ke swému zdaru potebují

jistého množstwí alkaliowých zásad, pochodí auinek hornin na

úrodnost pdy ili ornice, ježto zwtráním jich powstala, auinek
popele a t. d. Woda desowá opt jest prostedkyn, jíž rostlinj

dostáwají alkaliowé soli, jelikož moe wydymujíc bére sebau slané

ástky. A wšak i alkalie z pdy wodau rozpuštné do rostlin

wcházejí. Síru, jíž mnohé rostliny, jako luskáte, cibulaté, ei-
chowité , anobrž i obilí, obsahují , dostáwají z pdy hlawn se

síranem pawkowým, který w rostlinách žiwotem se rozkládá, aby
dusík a síra náležit mohly zažity býti.

Rostliny potebují krom uhlíka, wodíka, kyslíka a dusíka,

jež dostáwají w kyselin uhlinaté, wod a pawku, ješt jiných

látek tak jako žiwoichowé , ze kterých se dlají kosti,

skoápky wejcowé, lastury, ulity a jiné. Žiwoichowé mohau je

dostati z rostlin; protož musejí rostliny také jich nabýti, a to-

liko z pdy. Tyto minerální prwky jsau ke wzrstu newyhnu-
tedln potebné. Ony, jsauce w ohni stálé, w popeli rostlinném

opt se nalézají. W kyselých sawách rostlinných jest kyselina

wždycky slauena s njakau zásadau (^alkalií, zemí, kysliníkem
kowowým}. Jelikož jisté kyseliny w rostlinách mají swé urení,
a tedy chybiti nesmjí, musejí wždycky míti jisté množstwí
alkalie nebo zem (^pawku, kysliníka drasliitého , sodiitého,

wápniitého, hoitého a j.}, protožeby kyselina prostá zhaubn
inila na rostliny, a protože tak íkaje, rostlina nemže udlati
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kyselinu bez zásady. Tyto zásady mohau se zastupowati ; ky^

sliník sndiitý mže býti na míst drasliitého a wápniitý na"

míst obau, a ten nkdy mže dosazen býti hoitýui. To zá-

leží na pd. W pd, nemající eených prwk, rostliny se

nedaí. A to jest píina , že rostliny bohaté na draslo we
vvod isté uhlokyselé nedáwají list, kwt ani plod. Puk tuli-

páuowý, bazatutowý, wtew úrodného stromu we wod isté

pramenité rozwíjí inícím svvtlem a teplem paupata na autratjí^ zá-

sob; též i kwty se rozwíjejí ; wtew ale nežene w list, tím

mén w plody, kterých také eené puky nedáwají. Píina
toho jest ta, že woda nemá potebných w sob látek.

Z toho ze wšeho pochodí , že wzduch a pda rostlinám

též potrawy poskytují, že ale poslední jim ješt dávvá prwky
nerostlí. Pda ale jest nosikau a takoka chranitelkyní prw-
kw deštm a snhem se wzduchu spadlých, dopomáhá ale ješt
prsowau kyselinau. Koání pohlcuje wodík a dusík, a uhlík jenom
dotud, pokud na nedojde swé dokonalosti a auplnosti, která

hlawn ku piwádní uhlíka slauží.

Nkteré slaueniny zdají se býti wšem rostlinám spolené
a snad i stejné, jako jsau sklípkatina, klowatina, cukr, sliz a

škrob , a prwní jest takowá , že wšech rostlin dlá osnov\ u.

Jiné slaueninjr jsau zase mén rozšíeny a nacházejí se toliko

w nkterých rostlinách anebo w obzwláštních audech
,

jako

jsau huspnina, bílkowina, klih , luskowina Qeguminum), zele-

nina listovvá, nkteré kyseliny, oleje, wosk, pryskyice a j., pro-

tože jsau jako wýwržky.
Tyto prwky bližší rostlinné a nerostní ale nejsau w rost-

linách o sob, nébrž perozmanitým spsobem smíchány a slau-

eny. Každý nahlídne, že prwky tak pohromad se nalézající

musejí na sebe psobiti a pwod dáwati rozdílnému rozluowání
a sluowání, a tudy i postupm žiwotním w rostlinách prchod
majícím. O tom ale nemáme po tu dobu wdomostí náležitých.

Wýsledek ale jejich wšeobecný jest sklípkowma (str 45), látka ili

prvvek, z nhožto sklípky se dlají. Jelikož ji pijímá blána

sklípkowá do sebe, zvveliuje se, roste, a jelikož na ní se srá-

žejí nowé wrstvvy téhož prwku, tlustne. Na tom se zakládá ob-

žiwowání. To ale není dost; sklípkowina jest také látka pro

nowé sklípky, kterých jest teba aby rostlina se zweliila, aby
rostla, neníli ureno , aby toliko z jediného sklípku sestáwala.

Sklípky nowé ale powstáwají dwojím spsobem; bud totiž we
sklípku starém dlá se stna jedna nebo mnohá a tudy nowé
dutiny, ježto pak eeným spsobem se zweliují, bu we starém

sklípku wynikají menší sklípky, jež zponenáhla se zweliujíce
pohlcují sklípek matený. Z toho pochodí , že nowé sklípky

w obojím pípadku u wnit starých se zplozují (str. 11).
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HLAWA DRUHA.

raLIWOST SLOŽENÝCH AUSTROJW.

Tuto hlavvu rozdlíme na nkolikero lánkw. W prwníni

jednati budeme o píijímání potraw , w druhém o pohybowání
mízy, vv tetím o zpodobowání mízy, vve ctvvrtém o wyluo-
vvání, w pátém o zplozowání tepla a swtla, w šestém o hýbání

se, a w sedmém o wywíjení se nowých jednotníkw.

LÁNEK PRWNI.

PIJÍMÁNI POTRAW,

Rostliny wáznauce koáním w zemi a tudy jsauce zba-

weny mohutnosti samowolného se wymštowání nacházejí potrawu

wšude, a ony ji zponenáhla 'pohlcují dotud, pokud jí stáwá.

Prameny potraw jejích jsau jednak zem , w níž koáním jsau

upewnny, jednak wzduch, do nhož vvypínají swau na. Na-
hoe (^str. 343) jsme wyložili, jaké hmoty rostlinám za potrawu
slauží, a ekli jsme, že jsau kyselina uhlicnatá, pawek a woda,
kterých ale co takowých nemohau potebowati, protož powinny
jsau je rozložiti, jelikož jenom uhlík, kyslík, wodík a dusík

k jejich obžiwowání a ostatním postupm slaužiti mohau. Rost-

liny ale pijímají ješt rozdílné prwky nerostní jako soli, kysli-
níky kowowé a kyseliny, z nichž nkterých ke stawní sw ého tla
užíwají, jiné do slauenstwí swých šaw obracují, jiné konen,
jak se zdá, náhodau toliko dostáwají.

Nejhlawnjší pramen kyseliny uhlinaté jest ale wzduch,
který jí w 1000 tížích toliko 1 tíži obsahuje , a wšak zrovvna

dost, aby rostliny živviti se mohly. Samo sebau se rozumí, že

na ji z toho pramene erpá, co zatím koeny ze zem ji pi-
jímají. Druhý pramen její jest kyselina prsowá w pd, která

dotýkajíc se wzduchu, w kyselinu uhlinatau se mní. Tetí
pramen její jest woda zemní, jelikož wždycky kyseliny té wtsí
neb menší množstwo obsahuje. Konen pijímají , že rostliny

nabýwají jí rozkládáním se kamene wápenného, opoky, slinu a

jiných kyselinu tu we swém slauenstwí majících.

Kyslík dostáwají rostliny jednak s kyselinau uhlinatau a
vvodau

, jednak nacházejí ho hojnost welikau we wzduchu.
Wodík dochází je wodau a pawkem. Cpawku ale nabýwají ze
wzduchu, obzwlášt wodau dešowau, akoliw i ze hnoje zwí-
eciho. U pohicowání tedy jest bu koání bu na auinliwa,
jelikož látky eené bu w zemi bu vve wzduchu se nalézají.
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Rozdílné solí, sodiité a drasliité, jakož i kyselina kenií

kowá, kysliník hoitý , wápniitý , železitý
,
jermiitý a j.

pauze picházejí z pdy, jelikož wsude se nacházejí a z hornin

zwtralých pochodí.

Rostliny tyto rozdílné hmoty pijímají swým powrchem,

protože nemají obzwláštního otworu t. úst, jímž žiwoichowé
potrawy do tla pinášejí. Toliko ástky nadzemní mkké a to

hlawn zelené k tomu jsau údobné , z podzemních ale toliko

mrcásky k tomu slauží. Tu a onde ale wlastn ten úad wyko-
náwají sklípky nebo sklípkatina z nich složená. Woda jest lei

prostedek , kterým potrawy plynné a pewné do rostlin ko-

áním picházejí. Rozpuštninami jejich pohlcenými stny sklíp-

kowé zdurmalwše jednak penášejí je do dutiny, hustší kapa-

ninau naplnné. Na zase pohlcuje potrawy plynné nebo pa-

rowé , akoliw i kapalé tauž dychtiwostí pijímá. Protož oboje

powrchy, nadzemní a podzemní, mají tentýž úad a mohau w tom

jeden druhý zastupowati.

Rostliny nemajíce koání, jako jsau semena a cizopásky,

žiwí se dwojím spsobem. Semena, krom wody sotwa jiných

hmot potebujíce, pohlcují ji celým swým powrchem, protože

z látek w bílku nebo dlohách nahromadných mohau si udlati

potraw ke wzrstu swému potebných. Wehnaw pak do zem
koen, pijímá již ze zem potrawy. Cizopásky wšecky, alespo

nejwtší díl jich, žiwí se pauze od rostlin. Potrawy, jež do-

stáwají od nich, nejsau surowé, nébrž piprawené, totiž míza.

Z jejich stonku wždycky se prodlužují cewy do rostliny žiwící,

jimiž z ní ssají potrawu. Lišejníky a asy nemajíce pražádného

koena, powinny jsau swé potrawy ze wzduchu pohlcowati, je-

likož píchytky toliko je na pdu pipewují. Z toho jest jasno,

pro toliko bujejí w as wlhký deštiwý, a pro za suchého asu jako

mrtwé se wyskytují. Zdá se ale, že tyto píchytky nkterých
lišejníkw co oprawdické koeny se mají , lišejníkowé na ska-

lách wápenných rostaucí mnoho uhlana wápniiíého obsahují.

A wšak i rostliny prawým koenem opatené málo jeho po-

tebují nebo nic ku pohlcowání potraw, berauce je natí swau.

K tm náleží netesk, rozchodník, nopál, nkteré pryšce duž-

naté a p.

Potrawa wždycky musí býti u wod rozpuštna, bu ji

rostliny natí bu koáním pohlcují. Rostliny ale wždycky jisté

množstwí rozpuštných hmot pewn3'ch pijímají; když tedy rost-

lina s auplným koenem do rozpustku rozdílných solí se poto-

pí ,
pijímá jich mnohem mén, nežli jich w rozpustku. N-

kteí zpytatelowé pijímají, že rostliny sob množstwí solí wybí-

rají; mžeme ale také to domnní za prawdiwé míti, že blány

sklípkowé snadnji propauštjí idší rozpustky nežli sehuanjší.
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Bylyli ale koeny ponoeny do rozpustkw jedowatých, widme,

že na zaátku toliko wodu pohlcují; když ale sklípky mrcás-

kowc jsau porušeny, sežrány, wnikají do nich rozpustky me-
chanin.

Znamenito, že rozpustky prwkw rostlinných, jako cukru,

klowatiny a j. se nepohlcují koáním, nébrž z nich woda toliko

do rostlin pechází, ímž rozpustky stáwají se sehnanjší.

Tro rostliny toliko \v jisté pd se daí, záleží owšem na

tom , že nkterá žádá wíce kysliníka wápniitého
,
jiná vvíce

drasliitého
,
jiná wíce sodiitého

,
jiná wíce soli kuchyské, a

jiná zase wíce ledka. To nedá se mechaninym spsobem wy-
svvtliti, nébrž záleží na základech žiwotních. Ty wyjewy jsau

snad píinau, že rostliny jisté nejlépe se daí na blízku jiných,

že jiné se daí dobe, pišedše do pdy po jiných. INaopak

jsau rostliny, ježto wedlé sebe se nedaí. Nemžeme to piítati

pídružiwosti nebo oškliwosti , uepátelsvví toliko z wyššího

žiwota žiwoišného wyplýwajícímu, nébrž tomu že wýzewy t. j.

hmoty, ježto koání ze sebe wydávvá, w prwním pípadku rost-

linám sausedním píspíwají, w druhém ale škodí.

Sklípky potravvy pohlcujíce také w opaném smru psobí,

totiž vvypocnjí šáwy ili wyzewují. Hmoty takowým bhem
z koncw mrcáskovvých w^ylauené jsau jednak wodnaté, jednak

slizké a s rozdílnými , dosawád newyzpytowanými prwky
smíchané.

CLANEK DRUHY.

pohybowánÍ se mízy.

W celku widíme, že wšeliké rostliny pijímají jednostejné

potrawy, ehož dkazem jsau rostliny rozmanité wedlé sebe na

též pd rostaucí, tak jako tentýž hnj, jenž na nejmnožsí rost-

liny stejn psobí. Každý rostlinný rod z té surowé potrawy
robí sob swé obzwláštní kapaniny, protož ústrojnost rozdílných

rodw, a tím wíce pokolení, jest jiná a rozdílná. Proto snad
zpytatelowé nemají prawdu twrdíce, že míza wšech rostlin jest

stejná a uwodí toho za dkaz rostliny pížiwné, jež mízau rost-

lin rozdílných se upokojují, jakoby nebylo jiných koenatých
rostlin, ježto w jakékoli pd bujejí.

Rostliny sklípkaté, jako lišejníky a asowité, nemajíce pra-
wého koena, wniká potrawa do sklípkw a pechází z jednoho
do druhého, a pronikajíc tak zmuje se zponenáhla, míchá se se
šawau skiípkowau, až pak dokonale zpodobnna jest. Jelikož
celý powrch potravvu pohlcuje, slauží wnitní sklípkatina k dal-

šímu zpodobíiowáuí. Kdežto ale stélka sestáwá ze dwojí wrstwy,
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musí jednakaždá míti swj obzwláštní úad. Plísowité a re-

zowité, ze stejnorodé sklípkatiny složené, mají se w tom ohledu,

jako nejjednodušší lišejníky a asowité. Hauby ale, skládajíce

se z wrstew patrn rozdílných, chowají se jako dokonalejší li-

šejníky a asowité. Zdá se ale, že od nich se liší tím, že ne-

pohlcují celým powrchem, nébrž podhaubím swým, zrstowým díJem

jejich wlastn jsaucím.

Wšeliké rostliny prawým koenem opatené mají tu wlast-

nost do sebe, že koáním pohlcenau kapaninu , spšn do pn a

odtud do wšech dílw pudí. To také místo má u rostlin pauze

ze sklípkatiny složených, jako jsau mechy a játrowky, u kte-

rých již poznáwáme rozdílnau inliwost po rozmanitých sraže-

ninách w rozdílné krajiny sklípkatiny usedlých. Tyto rostliny

sklípkaté na vvyšším dokonalosti stupni stojící, nicmén podobají

80 lišejníkm a asowitým, protože i celau natí welice snadn
potrawj' pohlcují.

Rostliny cewnaé prawým koenem opatené pohlcují swými
mrcásky, jakož i natí potrawu surowau a wedau ji od sklípku

ke sklípku, jak jsme to okázali, až je pak cewy pijmau, ježto ji

pak rychleji do wšech krajin rostliny rozwádjí. Jelikož cewy
rostlinné jsau toliko sklípky prodlaužené, nemohau jinak potrawu
dostáwati nežli nabubením. Jindá se domníwali , že wzestupo-
wání potraw dje se po prchodech mezisklípecných (str. 51),

což ale že nemže býti, nahlížíme uwažujíce jejich ústrojnost a

powstání.

Potrawa surowá koáním pohlcená wždycky mnoho wody
obsahuje, pešedši ale do sklípkw, míchá se s jejich šawau
mnohem hustší ; z tch ale nepochybn opt idší wychází. Dále
tekauc poád se promuje, akoli we mnohých pípadcích dlauho

zachowáwá swau ídkost, bezbarewnost a bezchutnost. Tak so

má réwa winná, kteráž w jae ped rašením z poezaných kme-
nw roní mnoho mízy co woda isté a bezchutné (^ketiny}.

Taktéž z uíznutých wtwí uljí^ paliwé (Thoa urens}, malého

stromu ili ke w lesích g^uyanských rostaucího , mnoho wody
isté, bezchutné, pitné ili pitelné tee. Taktéž se má pupkowec
šplihawý (Omphalea diandra), ke ze ádu pryšcowitých na Jamaice

rostaucí. Akaru olšolistau (Tetracera alnifolia} ze ádu hodaro-

witých sázejí na Sierra—Leon, protože z jejích ran wytíká dost

weliké množstwí wody pitné k uhašowání žízn údobné. Taktéž
se má zdrojobýl welikánský C^hytocrene gigantesí) w Indii

W3'chodní.

W Hejmnožších pípadcích ale kapanina ta, mizau nazwaná
(^pokud se nachází w cewách a prodlaužených sklípcích), jest

wíce promnna. Wždycky ale obsahuje mimo wodu, klowatinu

a cukr, nikdá ale nemá ani zeleniny listowé, ani škrobu ani ji-
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ného prvvku rostlinného obzwláštního. Protož míza ta wíce mén
kalná, zasladlá, a na wzduchu ráda kysá , takže z ní n. p.

z bíezowé, jaworowé, palmovvé dobýwati se mže cukr, líh

a ocet.^

Ze míza skutené wzhru se pohybuje, dokazuje plá réw
winn\ ch (lesw jak wbec íkají) , též pryštní se šávvy wod-
naté z paezw erstwých. Ze wzestupowání mízy welikau

silau pied se jde, dokázal Halles. Widlté, že míza do wýšky
21 stíewíc wzestaupla w trubce, kterau spojil s kmenem
winným 6'' nad zemí uíznutým, a pi jiné zkaušce pozorowal,

že míza podnesla rtu w trubce do wýšky 38", což rowe
slaupu wodnínm na 43' 3 y^" wysokému , by wydržela tla-

ení 2 y„ wzduchu, a že ptkrát wtší má sílu nežli krew w tep-

nici stehenné u kon.
Spšnost toho wzestupowání není wždycky stejná, a spra-

wuje se hlawn podlé roní doby. W jae našeho podnebí,

když pupeny ješt se newywily, poteba nejwíce látky ili po-

trawy, a tudy poteba, aby jí se hrnulo i weliké množstwí

k audm ureným. Pupeny zawené w sob obsahují wšecky díly

budaucí rozhy, takže pak jenom poteba, aby wšecky díly se zwe-
liily. Též na wzestupowání mízy psobí teplo a swtlo, jelikož

za wtšího tepla a wztažltjšího swtla pohlcowání potraw a

wzestupowání jest spšnjší nežli we chladu, pod zar^iraeným ne-

bem anebo we tmách. Když listy wyraší
,
pohybowání mízy

snad sesíleným wydymowáním a obšírnjším psobením tepla i

swtla se zwtšuje.

Wzestupowání mízy ale není následkem mechaniného i-
nní cew jako trubky wláskowité powažowaných , ani wláho-
jemnosti jejich, nébrž pochodí jediné od wlastního žiwobytí stn
cewowých, od jejich popudliwosti. Cewy tau wlastností opa-

tené, jako sklípky, pohlcují mízu, o emž jsme wýše jednali.

Míza do rozdílné wýšky wzestauplá , musí se pak rozd-
liti na wšecky strany. Na to rozdlowání ale welíký auinek
má ústrojnost, jmenowit rozestawení cew a jejich swazkw. We
dwaudložnicích ili rostlinách wšamorostaucích jsau swazky
cewowé do kruhu okolo stedu piiowého w tlo dewowé spojeny,

a protož praud mízy jiný jest nežli w rostlinách jiné ústrojnosti.

Stední kruh swazkw cewowých, nejdíwe pijaw mízu,
wede ji k listm. Po(om následují obwodní swazky cewowé,
které ženau mízu ku koncm kmenowým, kdežto se wynakládá
k žiwní mladých listw ; když ale dospjí a cesty, po nichž do-
stáwaly potrawu, stanau se neprchodnými, obracuje se k nowým
násadám t. j. pupenm.

Pohybowání se mízy z dola wzhru, tedy w rowné áe,
odchyluje se rozdíln u wtwitých rostlin, protože wšecky díly
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stejným spsobem musejí býti žiweny. Dležitjší odchylka
praudu mízowého jest ale ta, ježto smuje ku stranám, t. j. ku
stedu a k obwodu. Z jedné cewy, z jednoho sklípku wniká
míza do wedlejších cew a sklípkvv, k emuž slauží tekjr stn
cew owých (str. 6) a tak nazwané paprsky deowé (str. 69, 72.)
Tím jest možná, že míza náležitým spsobem se rozdluje a ke
zrstu w.šelikých dílw pispíwati mže. Na tom poboním
pohybowání mízy zakládá se wlastnost, že wzestupowání mízy
poád má prchod, tebasby kmen kolem dokola w rozdílných

wýškách bjd naezán.
Nawrtajíce kmen jarního asu, když stromy jdau do mízy

prvvníkrát, uwidíme, že míza bude wytíkati, když díra do jisté

hlaubky wnikne. Z toho se zawírá, že wrstwy swazkw cewo-
wých nejvvnitnjší, tedy nejstarší nejdíwe naplují se mizau,

jestli toliko jejich ástice stáím nestaly se neprchodnými,
naež je zastupují wnšnjší mladší.

LÁNEK TETÍ.

zpodobowánÍ mÍzy.

ím wýše míza wzestupuje , a ku stranám se rozdluje,
tim wíce se promuje, takže w hoeních dílech jest hustší nežli

w doleních. Knight našel, že míza z kmene morušowého nad

samým koenem wypuštná mla tíži potažnau 1.004; we wýšce
sedmi stevvíew 1.008, u 10 stewícw 1.013. Totéž nalezl

u bízy a jaworu. Míza nad koenem wj^puštná sotwa
má chuti, jest ale tím sladší, ím z wtší wýšky pochodí. Není
tak snadno ustanowiti promny, jež míza pohybowáním boním
trpí; že ale i av tom smru se mní, jest prawd podobno.

Míza musí se konen promniti , aby z ní mohly se dlati

nowé ástice základní. Tak promnná slowe šawau oblanowau
(jiiv. 70), ze které na konci a na obwodu nowé ástice se d-
lají, jimiž zrst do délky a tlauštky se umožuje.

Zrst do délky elí we dwojím smru, wzhru a dolw, a

wšude stáwá se stejným spsobem t. rozdlowáním se sklípkw
(^str. 11}. Místo, odkud tyto dwoje smry zaínají, jmenuje se

bod zrstowý.
Tetí spsob zrstu jest w obwod ili obwodní, jenž se

stáwá nasazowáním nowých wrstew w celém obwodu, pi emž
ale pozorujeme, že to nasazowání od hora, od konce powého
ku koenu elí. Protož musí se pipauštti, že šáwa oblanowá
z hora dolw se pohybuje ili sestupuje. Šáwa oblanowá jde

korau dol, na které cest ješt se zdokonaluje. Dkaz, že sku-

ten vv tom smru se pohybuje, jest následující. Když kmen

I
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se poraní, takže kra se odlaupne, hojení od hora zaíná, jestli

ten kus kry s hoení neporušenau korau jest spojen. Nkdy
i w tom samém pípadku w pízniwVch okolnostech na odd-
leném dílu odsazují se sklípky oblanowé a wrstwa dieMovvá.

Jestliže ale kus odlaupnuté kry toliko dolením koncem s korau

jest spojen, nic takowého se nestane.

Akoli tedy dokázáno, že šáwa oblanowá pochodí z kry,

nicmén jest jisto, že pochodí ješt od jinud. Protože šáwa
oblanowá we wšech sklípcích mže se udlati , protože míza

Avzestupující a dolstupující také na ostatní strany wniká; není

pochybno, že šáwa oblanowá také zploditi se mže w jiných

krajinách sklípkatiny a jmenowit we sklípcích paprsky dieowé
skládajících.

We stromích a kech wšamorostaucích odsazuje se šáwa
oblanowá mezi korau a dewem, a protože w jaíe nejwíce té

šáwy se sráží
,

pochodí , že w té dob mezi lýkem a blem
jest mnoho hmoty slizké, že pro ni kra nejsnadnji se dewa
se laupá, což pozdji nejde tak dobe, když šáwa oblanowá se

promní w hmotu pewnau. Šáwa oblanowá newyskytuje se

ped wyrašením listw, protož lesníci laupají kru s dubw, když

se listí wywine.
Protože mezera mezi tlem dewním a korním jest kruho-

witá, následuje, že i šáwa oblanowá musí kruhowitau wrstwu
udlati, z níž pak pochodí bl a konen dospním wrstwa ili

jedno léto dewowé.
Sáwa oblanowá zplozuje se ale toliko w urených dobách,

a to tenkrát, když stromy a ke wíce potrawy pijímají, což u
nás w jae se stáwá. Podobné z^'^ tšené pijímání potraw opa-

kuje se w Srpnu, které ale obracuje se na udlání pupenw.
Plození se šáwy oblanowé nezdá se záwisati na postupech

w listí se udáwajících, protože má swj prchod, když jeho ješt
není , nebo když nedosplo. Též trwá déle nežli hojné pi-
jímání potraw. Protož jest jisto, že wrstwy dewowé po celý as
zrstu jednoroního se nasazují.

Takte jsme okázali bh promn mízy, jimiž jako kauzlem
základní ástice rostlin se dlají. Pásmo to promn ale není je-

dnoduché, nébrž sestáwá z nkolikera spsobw, které sweny
jsau listm, wbec zeleným dílm. Jejich úad jest dwojí, wy-
zeitowání ili wydychoicání a atebání. Listy tch dwau au-
adw obzwlášt jsau schopny swau rozšíeností , kterauž mo-
hau wlastnosti wzduchu sob piosobowati. Wyzewowáním ob-
zwlášt listowé se wyznaují, protože síebání ili pohlcowání
potraw toliko podporují, a ten auad hlawn koenu pináleží.
Oba ty auady podlé okolností se stídají, protože jeden má pr-
chod swj, když druhý pestane.
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W as bujného zrstu, u jiných rostlin i jindá, ncmo-

hau koeny dost uhlíka pnwoditi, protož listy auad dílem na

sebe pijímají. Pohlcují tedy we swtle sluneném kj^selinu

uhlinatau ze wzduchu. Kyselinu uhlinatau rozložiwše a uhlík

sob piwlastnivvše , wypauštjí kyslíka podlé objemu tolik, co

pohltily jsau kyseliny.

Na ale pohlcuje také wláhu t. páry nebo dýmy wodní we
wzduchu se wznášející. Woda tau cestau pohlcená má týž uži-

tek jako koáním wniklá. Domníwají se luebníci, že rostliny

ji rozkládají, aby wodík její wynaložiti mohly ku složení swých
prwkw; kyslík tak wylauený jednak pijímají do sebe, jednak

ale wypuzují.

Ani není pro pochybowati, že rostliny listím pohlcují du-

sík anebo pawek anebo nkterau jeho slaueninu tkawau, kteréž

ale |»ijímají obyejn koáním. Rostliny dusíka potebují ke

složení rozdílných prwkw, tak jako wodík ze pawku wylau-

ený wynakládají. Ano i wzduch pauhý stebají, kterýž we
wzdušnicích bu zstáwá nepromnný, bu prwky jeho eeným
spsobem do slauenstwí wcházejí.

Wyzewowání jest následek pohlcowání plynw, par a po-

traw, anobrž i zpodobíiowání potraw w mízu i šáwu oblanowau

a piprawowání obzwláštních saw ili sokw. Hmoty wyze-
wowáním z rostlin odcházející musejí newyhnutedln býti skupen-

stwí plynného nebo parowitého, nejwý\š kapalného, které hmoty

ale owšem w sob mohau míti jiné téhož skupenstwí nebo rozpu-

štné pewné.

Wyzewowání má místo na celém powrchu pokožkau pi-

krytého a to netoliko na audech zelených t. listech a audech

jim podobných, nébrž i na kwtowých, n. p. plátcích, akoli

posledních auad néwztahuje se na obžiwowání.

Síla wyzewowání jest w prawém pomru se silau pohl-

cowání; kdežto pohlcowání koáním jest kepejší, newyhnutedln

i wyzewowání se množí. ím wtší wyzewowání, tím wtší
musí býti i pohlcowání. Síla wyzewowání ale záleží wbec na

wtažitosti swtla a tepla, na suchot a wlhkosti wzduchu, na

denních a roních dobách. Zakládá se též na množstwí listw

a wbec na rozšíenosti pokožky k tomu ustanowené. Tak

rostliny za dnw teplých a suchých wíce wydymují , nežli za

chladných , wlhkých a zakalených. Tak wíce wyzewují ráno

a w poledne nežli na weer, w noci pemálo wydymují nebo

nic. Tak w jae a wlet , kdežto zrst nejilejší, nejwíce wydá-
wají wýzeww, w jeseni málo a w zim ješt mén nebo nic.

Rostlina mnoholistá wyzewuje wíce nežli chudolistá, širokolistá

wíce nežli auzkolistá. Wtew listnatá pozbýwá w témž ase
15krát anebo 30krát wíce nežli jiná též rostlinj^ listw zba-
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wená. A wsak množstwí wyzevvw innl se podstatau listw,

ústrojností powrchu jejich, obzwlášt ale osobliwau inliwostí

nkterých rostlin. Rostliny listí kožovvitého na zimu nepadajícího,

jako jsau bíetan, strom pomaranowý, citronowý a bobkowý,

cesmína, stromy šetinaté ili jehlinaté, dále rostliny tuné, jako

jsau netesk, rozchodník, tlustice, nopály a j., vvydymují piemálo,

kdež rostliny každým jarem list swj obnowující siln wyzewují;

a na tom se zakládá wlastnost tuných rostlin, že na nejwypráh-

lejších místech rostau, a že za povvtí nejsuššího, anobrž ko-

ena zbawené ješt po dlauhý as erstwy zstávvajíce kwtau,

ba i plody nesau.

Ze zkaušek od Sennebiera wywedených následuje, že rost-

liny wždycky mén wydymují nežli jsau pohltily, což nemže
býti jinak, jelikož wyzewowáuím odcházejí hmoty nezpotebo-

wané a zbytené. Též dokázáno, že krom plynvv, t. kyslíka,

dusíka, odchází woda, kteráž z rostlin silnovvonných má trošek

prwku ^vonného, též píeskrowné množstwí jiných rostlinných

prvvkw, n. p. pryskyice, klowatiny, a ješt mén prwkw ne-

rostních, n. p. sírana wápniitého a j. Tak nalezl Sennebier

w 40 unciích takowého wýzewu 3 g-rany pewné hmoty
,
jinau

zkauškau w 25 unciích SYg, po druhé 874 granu, takže osta-

tek rostliny sob pivvlastnily.

Obyejn wyzewowání jest nevviditedlné, neb woda w páe
odchází- Jsau ale pípadky, že pára pišedši na powrch rost-

liny se sražuje w kapky. Tak widíme, že z rána na koncích

listw tráwowých, obzwlášt mladistwých nedáwno wyklíelých,

wisí kapky wodní; totéž se pozoruje na koncích listw banánu

obecného (^Musa paradisiaca} a chochorbitce ethiopského , na

koncích MŠech pti žil listw eišnice obecné (^Tropaeolum

majus^ Z rozeh sapanu deštiwého (^Caesalpiqia pluviosa} podlé

swdcctwí l.eandrowa padá tolik kapek wody
,
jakoby pršelo.

Taktéž se mají topoly a wrby, s jejichžto listí za powtí teplého

a tichého padají krpje, jakoby rumejchalo ili mžilo. IVapíky

špíriic a lákowek (Sarracenia, !\epenthes) jsau we spsob láky
ili wecka rozšíeny, w nichž woda hned istá a bezchutná,

hned ponakyslá se shromážduje, a každau noc se obnowuje,

wymizewši denním horkem. AVoda w tch lákách sahá u prw-
ních az po chlupy mnohé koncen)i dol smující, u druhých
až po žlázy drau prowrtané. U zázworu zerumbetu (^Zin;£:iber

Zerumbet ) zbírá se mnoho wody w aužlabíku listenw tlustých,

prohlubených, stehowit se kryjících, a pes noc opt se obnowí,
bywši na weer wylita. Kalich írojlupenný , trubkowitý, ma-
ranty hrbaté (Maranta gibba) naplnn býwá do póla wodau
istau, bezchutnau.

Protože wydymowáním woda wtší ástkau odchází, mu-
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sejí hmoty pewné s wodau koáním pohlcené a do slauenstvví

rostlin nepijaté, jakož i slaueniny pewné inností rostlin zplo-

zené w rostlin zstati, kdežto w listech, se nahromaují, a to

jest píina , že listy zpaleny bywše dáwají w pomru mnohem
wíce popele nežli jiné díly.

Austroje, jimiž wýzewy z rostlin odcházejí, jsau prduchy
ili pichy (s(r. 51, 52} na listech a wbec zelených dílech rost-

lin. Jelikož pich nejwíce se nachází na rubu listovvém, jest

jasno, že rub od swtla odwrácený nejwíce wyzewuje. Množ-
stwí pich jest peweliké. Na árce twerené, n. p. u kalokwtu
obecného (^Ag-apanthus umbellatus}, wypoítali jích 3 15, jenž každý

má otwor 0.00000466 árky twerené; z toho pochodí, že

66tý díl powrchu listowého jest nahý. Wezmm ale toliko wni-

tní štrbinu prduchw, kteráž asi tetinu wnšné obnáší, a

kterauž wyzewowání bez pekážky mže ped se jíti, jest

wždycky 330tý díl powrchu listowého otewen.
S pichami spojeny jsau prchody mezisklípené, a wzduš-

nice (^str. 51J, w nichž, obzwlášt w posledních obšírnjších,

wtší množstwí pijanu se nahromaditi mže, takže potom bez

pekážky mže pichami se wytratiti. Patrno , že do tch du-

tin pichází ze sklípkw a cew, kteréž jsau dílny látek, z nichž

rostliny swé tlo stawí.

LÁNEK TWRTÝ.

wyluowání.

Tím jménem rozumí se piprawowání obzwláštních prwkw,
netoliko plynných a kapalých nébrž i pewných. Látka, z které

tyto hmoty se dlají, jest míza, a ústroj w nmž se piprawují,

jest wlastn každý sklípek, obzwlášt ale takowý, jenž swým
obsahem od ostatních se liší. Takowé sklípky slowau žlázy,

o jejichž rozlinosti mluwili jsme na str. 51, 175. Nkteré žlázy

wylauenau šáwu pijímají do swé dutiny, jiné ale ji wypau-
štjí wen. Wždycky ale jest to blána sklípkowá žlázu dlající,

w níž šáwa se piprawuje, z níž se i prýští.

Šáwy wylauené tu a onde se stíkají a jsau jako w ná-

držích obzwláštních obsaženy. Ty nádrže wždycky pochodí od

prchodw mezisklípených, jako n. p. w setinách rostlin sosno-

witých , bu weliké prostranné, nádržkami zwané (^str. 7 í^,

a mají píjmení podlé obsažených látek; nkdy jsau promnny
w rýhy.

Nejhlawnjší wylaueniny, pochodící žlázami, jsau plyny,

woda, klowatina, cukr, rozdílné silice, pryskyice, klejoprysky-

ice, oleje, prwky zásadowé a j. w., též rozdílné soli a d

I
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Akoli každá ástice vv jisté dob mže wydáwati plyn,

wždycky jsau prchody mezisklípetJié k tomu obzvvlášt usta-

noweny, jakož pak ješt obzvvlástní k tomu urené austroje.

Prchody mezi^klípené iiejsau pwodn prázdny , nébrž látkau

mezisklípenau naplnny, kteráž když dal.ším zrstem wymizí,

stanau se tím mezery, prchody eené, do nichž pak plyny se

wyluují. Takowým spsobem dlají se též wzdušnice (^str. 51}.

Hlubiny (tamtéž) jinak powstáwající také ke chowání plynu

slauží. Wzdušnice u nkterých rostlin wodních naskytují se

co listy babluíiowité, na spsob puchVíkw, jimiž rostliny za as
kwétení se podnášejí (str. 82} wVk. 481.

Woda jest hlawní prwek newiditedlného \vyze^vo^vání, kte-

rážto \ve mnohých píípadcích kapala se wyluuje bu obzvvlást-

ními žlázami pod pokožkau umístnými bu bez nich pauhau

sklípkatinau. O tom mknvili jsme na str. 103.

KloAvatina dlá se w obzwláštních nádržkách asto u \ve-

likém množstwí a na rozdílném místu. Cykasovvité \ve wšeeh
dílech mají hojnost welikau takovvých nádržek. Naše wišíiowé

a tešovvé stromy ji mají av ki'e.

Cukr bu rozpuštný co med , bu hlacený w rostlinách

se nachází. Med obzvvlášt wyluují kwty, který ale podlé

kvvtw jest rozdílný, maje pi sob rozdílné prvvky. Nkterý,
n. p. z kwtu lípovvého a rostlin ožankowitých dáwá Avelám
wýbornau látku k jejich medu. Med jiných kwtw , n. p.

odurowých a Avomjowých jest jedowatý anebo smradlawý. A
wšak i na dáwá kapaly cukr. N. p. rozhy, listy, listeny a ka-

lichy klapaurku sladkého (Lippia dulcis} ze swých žlázek poád
prýští šáwu co med sladkau, prsty oslazující. Cukr \v zrna

hlacený nalézá se na wnitní stran pod hoením koncem plátkw
odura pontického, též we kwtech steliky ozdobné (^Strelitzia

Re^irinae^. Mana ale z kry zimnáowé a modínowé naezáním
wytíkající, jakož i uštknutím hmyzu jistého z kry tauiarysku

francauzského manowého a z manowce mauenínského se prýštící

nenáleží mezi vvylaueniny rostlinné, tak jako padlí, klembaba
stromw sIíwowTch , wišiiowých , tešuowých a mandlowých,
pak pryskyice sosnovvitých picházejí wen toliko peplnním a
roztržením nádržek jejich.

Silice jsau wylaueniny co do powah wnšných a wnit-
ních ili cheminých welmi rozdílné a pochodí žlázami wnit-
ními a -vynšnými ili powrchními. Koeny, díwí, kra, listy,

kalichy, koruny
,
plody jsau díly w nichž silice w obzwláštních

nádržkách ili žlázkách se_ nachází. Znamenité jsau nádržky
silicné w podstat listw roztraušené, jimiž listy nabýw ají pohledu,
jakoby propichowány byly. Rostliny jimi opatené wydáwají

17
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zápach silnjší nebo slabší a rozdílný, protože silice tkawé zpo-

nenáhla mizejí.

Pryskyice taktéž rozmanité wyluují se též w nádržkách

obzwláštních, které peplnny jsauce se trhají a swj obsah wen
pauštjí, což se usnaduje, jsauli pryskyice kapalé, jakowé se

nazýwají balsamy. Obzwlášt mnoho pryskyice mají rostliny

sosnowité.

Pryskyicím podobá se wosk, který co jinowatka powle-

kuje rozdílné owoce n. p. slívvy, trnkjr a j., listy a kalichy roz-

dílných rostlin n. p. nkterých sis; u wtším ale množstwí

nachází se na plodech woskowníka obecného a srdcolistého

(^Myrica ceriíera, cordifolia), a na kmenu palmy woskon andeské

{Ceroxylon Andicola) dlaje vvrstvvu na 1

—

2>"' tlustau ; konen
skoápky torbiek pelowých (^str. 119} mnoho wosku dáwají,

jejž wely ke swému dílu sbírají.

K tm hmotám pibližují se rozmanité mazaniny a lípka-

winy, ježto z rozdílných dílw rostlinných se prýští, nkdy
u welikém množstwí, takže celý powrch jistých rostlin býwá
jimi popnut. K tomu jsau bu obzwláštní žlázy nkdy chlupem

podepené, jako u rosiky, blínu, tabáku, nkterých šalwjí a j.,

bu neposleden z pokožky se prýští, jako jest trnowník

lepnatý (_Robinia viscosa}, knotowka lepkawá (Lichnis Viscaria),

silenka kpkowá (^Silena Armeria} , rozdílné cisty , klobauk

rozliných hub a d.

Oleje (^str. 35) jsau obsaženy w obplodí oliwy a olej-

nlce u welikém množstwí. Ješt hojnji nacházíme je w dlohách
semenowých, jako jsau oechy wlaské, mák, Inín, epka a d.

K wylaueninám náležejí i kapaniny prudké, leptawé,

ježto se nacházejí w rozšíené zpodin žahadel rozdílných ko-

piw, která do kže lowí wnikše wyléwají swau kapaninu

psobící pak pálení a zanícení. Podobn se mají žahadla jiných

rostlin jako mamary paliwé (Malpig-hia urens), prhlaunu pti-

lalokého (^Cnidoscolus quinquelobus}, loasy paliwé (Loasa urens}.

Žlázy nkterých rostlin, n. p. cizerny obecné (Cicer arie-

tinum} piprawují a prýští kapaninu kyselau, sestáwající z ky-

seliny jablkowé, šowíkowé a octowé. Též chlupy na plodech

škumpy ocetné (^Rhus typhinum") wydáwají kyselinu skoro do-

cela z jablkowé složenau. Lišejníky na skalách wájjenných ro-

staucí wydáwají kyselinu
,
jíž rozpauštjí wápno a je sob pi-

wlastiiují.

Kyseliny, ježto we sklípkatin se wyluují a w ní zstá-
wají, jsau welmi rozmanité. My toliko pestaneme na nejobec-

njších. Tak w citronu jsau sklíjiky naplnné kyselinau ci-

tronowau a jablkowau, ku kterým w libowin tamaryndowé pi-

chází ješt winná a winný kámen (^vvínan), w jablkách a hruš-
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kách kyseTlna jablkovvá, kyselina šowíkowá w lišejnících, nati

tíovvíkowé a šawelowé a d.

Zásady rostlinné též k vvylaueninám náležející jsauwelrai

znamenité, kteréž jsme na str. 26 a d. wypoítali. VVšude nacházejí

se u wnit s rozdílnými prvvky (ji. p. kyselinami) bu slauené
bu smíchané.

Wytaženinj' (^str. 49) taktéž jsau wylaueniny sklípka-

tiny a tudy nalézají se u wnii w rostlinách.

Sliz se wyluuje bu z powrchu naowého bu u vvnit

rozdílných austrojíiw. Tak žabísíni {Batrachosj)ermum} a pa-

rožnatce nkteré CC^hara) celé powleceny jsau slizí, kluzkost

psobící. Sklípky vv pokožce semen kdaulowých , leiichowých
a lnných jsau jí naplnny, která ale jenom tenkrát na powrch
pijde, když sklí|)ky peplnním se roztrhnau.

Darwiny jsau taktéž welmi rozšíené wylaueniny rostlinné.

Nejwšeobecnjší jest zelenina listowá, ježto nati a podobným dí-

lm poskytuje zelenost. Ostatní barwiny jsau obzwláštnjší ne-

nacházejíce se u wšech. To ale sluší íci , že není ani jednoho
dílu rostlinného

,
jenžby neml obzw láštní barw iny ; koeny je

mají tak dobe, jako kra a dívví kmenowé, jako listy, kwty
a plod).

K wylaueninám náleží také mléko rostlinné rznobarwé
\ve soících, obzwláštních to cewách (^str. 14) se kraužící a ke
wšcm dílm docházející. Jest míchaniua obzwláštní rozliných
prwkw rostlinných

,
jraenowit klejopryskyic, kauuku, opije

s jejími rozdílnými zásadami, prwkw prudkých jedowatých, a

j. w. Mléko nebylo snad proto u wšech rostlin nalezeno, po-
nwadž Avšude není kalné, bílé nebo jinak barweno, ponwadž u
jiných jest isté, prozraité, bezbarwé.

Konen í slaueniny nerostní, bu na powrch rostlinný

se wywrhují jako wylauené hmoty, bu zstáwají we sklípka-

tin co hlati. Uhlan a soliník sodiilý, uhlan wápniitý jsau
ony slaueniny, jimiž mnohé rostliny jsau jako poprášeny

,
jiné

jako okornatny ; we wraubcích listowých nkterých lomika-
menw jest odsazen uhlan wápniitý. Nahoe již položeno , že
powrch nkterých rostlin kyselinau kemíkowau jest jako
okornatn

; bambosy ale skládají kyselinu tu s 30 nebo 38 se-
tinami kysliníka wápniitého a drasliiíého slauenau na spsob
kamínkvv we swých stéblích. Tu konen se zmíniti dlužno,

že rostliny na slatinách a pomoích rostaucí i solík w ydymují.

17'"*
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CLANEK PATY.

zplozowánÍ se tepla a swžtla.

Protože w tle rostlinne'n poád rozluowání a sluowání
prwkw má prchod, protože hmoty plynné a kapalé nabýwají

skupenstwí tužšího, wybawuje se utajené teplo, a rostliny tím mu-
sejí míti swé wlastní teplo. To teplo umíruje se zase pecho-
dem slauenin hustšího skupenstwí w ídcí, protože jím teplo se

utajuje, jež odjinud nemže pijíti, nežli z tl nejbližších.

Teplo rostlinné ale málo pewyšuje w obyejném bhu
wzduchowé. W jistých ale okolnostech, když totiž zrst ja-

ko sehnán jest w jeden díl, jest takovvý, že miti se mže.
Tak se mají pupeny a listy.

Co do zplozowánÍ tepla jsau nkteré rostliny ze ádu
aronovvitých obzwlášt znamenité. Jejích taulce rozwíjející se

wywyšují swau teplotu od 1 ku 25" R,, a co pi tom nejpamát-

njšího, že pibýwání a ubýwání tepla denn dwakrát dospíwá

nejwtšilosti.

Díwí hnijící w pízniwých okolnostech swítí. To swícení

ale pochode rozkládáním se díiw žiwota zbawených nenáleží

sem. A wšak rostliny žiwé neliší se toho znamenitého okazu.

Kwty nkterých rostlin, jako lilije zlaté (^Lilium bulbiferum),

slunenice obecné, aksamítníku rozeweného a pímého (^Tag-etes

patula, erecta}, krusíku obecného (^Calendula officinalis} eišnice

obecné (Tropaeolum majus} wystelují ze sebe blesky na wecer

w msících Upnu a Srpnu za welikého horka. Sem náleží též

swícení slizi, již tak nazwané plody nkterých koenowatek
(^Rhizomorpha} ze sebe prýští. Konen náleží se zmíniti o swí-

cení mléka nkterých rostlin, jako n. p. pryšce swítiného (EvL-

phorbia phosphoracea) vv horkých lesech brasilských.

LÁNEK ŠESTÝ.

HÝBÁNÍ SE ROSTLIN. ^
Mluwíce w tom lánku o hýbání se rostlin nesmíme sob

mysliti, že rostliny jako žiwoichowé mají dvvojí spsob hybw,
jeden newolný a druiiý samowolný. Posledního rostliny docela

jsau zbaweny, jelikož w jejich tle nenalezeno bylo ani nej-

menší památky austrojw k hýbání samowolnému potebných,

Jelikož neokazují ani památky innosti, ježtoby pipamatowala

na hýbání toliko žiwoichm osobliwé, jelikož konen nemají

citu ani austrojw k nmu potebných. Protož rostlinám toliko
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pináleží ada hybw, kteréž u žiwoichw nazýwají se newol-

iiýini, a kteréž tedy obma obeem jsau spolené.

O hýbání se newolném, t. o zrstu, o pohlcowání potiaw.

o puzení nnzy a mléka \ve sklípcích a cewách mluwili jsme již

nahoe (nastr. 10, 73) a uznali jsme za píinu jeho popuditedlnost

rostlin wyplýwající zmoci žiwotní. Rostliny ale okazují ješt jiné

spsoby hybw , kteréž , akoli nenáležejí wšem , wždycky jsau

znamenité, ano i úžasné. Tyto pohyby jsau takowé, jež n-
kteí zpylatelovvé za totožné mli se samowolnými žiwoichw,
jiní alespo je k nim pirownávvali. Uwažujíce, co w následu-

jících ádkách o nich položíme, snadn se dowtípíme, že pramen

jejich jest toliko popuditedlnost na wyšším stupni namáhání se.

Na popuditedlnosti zakládá se wnikání koena do zem, ja-

kož i lezení pn po zemi, jeho pnutí, otáení a strmení se do

wzduchu , smovvání listw lícem ke swtlu nawinowání se

rozvvilin, chýlení se kwtu ke slunci a d., protože wšeliké tyto

smry pochodí z austrojnosti a wlastního žlvvota jedné každé

rostliny a jejího dílu.

Mnohem podiwnjší jsau pohyby listw, které mžeme roz-

dliti na dw oje, z nichž jedny ili perlodiné následují otáení se

zem okolo osy, a druhé, nepoádné, jsau následkem popudvv
wnitních anebo wnšných. Wbec na pohybowání se, na jeho

spsob, jakož i na jeho wtažitost znamenit iní austrojnost. Tak
listy kožowité, tuné a nelenaté nejevví ani památky pohybu, co

autlé, lenaté obyejn jsau pobnutedlné. Pohybowání dále zakládá

se w tom, že listy a kwty pijímají we swých dílech smr,
jejž mly za as nerozwitosti swé

,
jejž mly vv pupenu a

paupti.

Periodin poh5'bují se netoliko listy, nébrž i kwty.
Listy složené, jejichž díly pomocí klaubw jsau spojeny, jewí
hnutí jednoduché, dwojnásobné nebo trojnásobné. Hnutím jedno-

duchým lístky bu se zpimují n. p. bobu obecného, bu se sklo-

ují, n. p. u škrkawiníku , bu ke stranám se schylují, n. p.

u tamaryndu. Hnutím dwojnásobným lístky bu se zpimují bu
skloují, a apík nabýwá pímosti nebo sklonitosti, n. p. de-
zowec (Gleditschia), netwarnice (Amorpha); hnutím dwojnásob-
ným sklouje se apík, apíky se pibližují a lístky zpimují, n.

p. cillíwka stydliwá (Mimosa pudica) a j.

Ten spsob pohybowání nazýwá se sen, jestli w jisté dob
denní se wyskytne a delší as trwá.

Sen ale ten nepochodí umdlením a unawením jako u žiw^o-

ichw, nébrž, jak se zdá. umenšeným auinkem swtla, protože
strojeným swtlem sen se perušuje, a protože rostliny mezio-
bratníkow é w tom sprawují se podlé slunce krajin , w nichž se
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chowají. Snad k tomu pispíwají ješt jiné píiny, po tu dobu

ale neznámé.

Koruny kvvtowé otwírajíce a zawírajíee se, podobný okaz

jewí, který nepochybn na též píin se zakládá. Nesmíme ale

mysliti, že kvvty wšech rostlin w jednom ase najednau se ot-

wírají a zase zawírají; jevví se tu weliká rozmanitost, která zase

pochodí z rozdílné kwtvv popuditedluosti.

Nkteré kwty se otwírají hned pi wýchodu slunce, jiné

mnohem pozdji tebas když slunce jest blízko nadhlawníka;

nkteré se zawírají pi západu slunce, jiné mnohem díwe. To-
též i znamenati na listech. Pro tu rozlinost mohau oba ty

okazy slaužiti k mení asu, což i skuten wywedli a jmeno-
wali hodinami rostlinnými ili kwétowými.

Též i jiné díly kwtu
,
jako tyinky a pestíky jaksi perio-

din pohybují se. U rauty, n. p. tyinky jedna po druhé ku
nlce swým prašníkem se piblíží, a wytrausiwše pel zas od ní

se wzdálí. Taktéž mají se nlkj- nkterých rostlin.

Nepoádné pohyby rostlin ale jsau mnohem znamenitjší a

podiwnjší. Zaneme píklady mén patrnými. Tyinky distalu

obecného a nkterých nopálw náhle sebau mrští na pestík, by-
wše jehlau nebo tískau zalochtány. Nakládajíce taktéž s pe-

stíkem tolice stromovvité na jeho zpodin, mršt sebau wzhru
wyskoí ze trubk^?^ tyinkovvé.

Listy citobýlu stydliwého a podivvného (Biophytum castum,

sensitivm) jewí welikau popuditcdlnost stahujíce se dotknutím. Cit-

liwka stydliwá (^Mimosa pudica) je ale daleko pewyšuje. Bywši ma-
liko zatesena stahuje lístky nejbližší zatesu jakoby ke snu; jestli

zátesy se opakují a sesilují, netoliko lístky se složí, nébrž i a-
píky se piblíží, a i se apíkem se skloní; pakli celau rostlinau

siln se zatese, wšecky lístky najednau posledním spsobem
swj smr prouíní. To samo mohau i popudy cheminé pso-
bili ; ukápneli se kyselina njaká (sirkowá nebo dusiná) na list,

náhle stáhnau se wšecky jeho lístky a apík se skloní, a totéž

udlají zponenáhla wšecky listy nad pokápnutým, jakoby popuzení

mizau wzestnpující hoenín> dílm se sdlowalo.
Mucholapka má epel lístowau na širokém apíku jako

ze dwau lalokw složenau, po kraji brwitau a na líci krátce kol-

catau, kteréž laloky každým dotknutím se cizího tla se sklopí

a brwami pewn se pehybujícími sewrau, takže hmyz náhodau

na n pišlý newywázne, pokud není unawen anebo mrtew, když
hemzáním již nemže popuzowati list k dalšímu stahowání se.

Nejznamenitjší píklad pohybliwosti poskytuje stužkowec
wrtiwý (Desmodium gjaans) jehožto lístky poboní we slunci na-

horu dol se míhají, prostední ale sebau wrlí.

Sem konen i náleží pohybowání wýírusu nkterých a-
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sowHvch, které samowolné pohybovvání polewníkw peštírají,

íakžeby se mohly vv té dob míti za zAvíata prawá, jež ale usedse

se na njaké nnsto powahu rostlin pijímají, a tedy na as rost-

linjí, až pak zplodí Avýtrusy powah živvoišny ch. Zdali ale práwo

máme k takowé domnnce? zdali jí poteba?

Na pohybowání rostlin psobí a) svvtlo posteden, pro-

tože silnjší nmže pohybowání zvvtšiti , b) taktéž teplo iní,

protože teplota 84—26" II. popuditedlnost a pohybowání popu-

zuje, c) popuzowání opakowané konen ruší popuditedlnost, d)

zniládí jest popuditedlnost Avtší nežli u wtším stáí, e) nemáli

wzduch pístupu, popuditedlnost tuchue, f) totéž stáwá se jedy.

HLAWA TRETI.

WYWÍjENÍ se JEDNOTNÍKIJW.

Nyní jest nám wyložitl zponenáhlé wyw íjení se novvé rost-

liny ze semena a následow ati ji až k té dob, vv níž zase dáwá
nowá semena k dalšímu rozmuožowání. Rozdlíme tedy celau

tu hlawu na následující lánky. Jednati budeme w Iním o klí-

eni, w 2ém o zrstu stonku wbee, we 3tím o pupenech,

WC 4tém o wywíjení se listw, w 5tém o kwtení, w 6tém o

rozplemeowání, w 7mém o jiných spsobech rozmuožowání,

w 8mém o stáí rostlin, w 9tém o chorobách.

LÁNEK PRWNÍ.

klíeni seivien.

Semena z plodu roztraušená delší nebo kratší as pokojná

zstanau, nežli k žiwotu se probudí. K tomu poteba pízniwých
okolností t. popudw a nikoli wýminek, ježto w semen samém
se nacházejí. INkterá semena, obzwiášt tvvrdau skoápkau opa-

tená , n. p. broskwowá, plody a kožowitým obplodím, n. p.

kaštany jedomé a j., semena piwokowá, ernýšowá a j., tebas
celý rok w zemi leží, nežli se klíí. Holénky ržowé a kostky
hlohyiowé klíí se tepruwa ležewše w zemi iy„ nebo 2 roky.

Wbec semena náležit chránna dlauho zachowáwají
swau klíitedlnost, jak dokazuje obilí wslaroeg-yptských hrobkách
nkolik tisíc rokw ležewší. Wýtrusy dle dosawadního zkušení
do.sti dlauho klíitedlnost zachowáwají, nebo Wildenow widl
klíiti se výtrusy kapradowé, ježto 17 let ležely we sbírce. Tak-
též i wýtrusy parožnatcw se mají, které w rybnících dlauho
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na suchu ležewších najednau se wyskytují, když se woda
napustí.

Jsau ale jiná semena, ježto w brzkém asu klíitedlnosti

pozbýwají, jako jsau žaludy, jedeme kaštany, káwa, které hned,

jak uzrají, musejí se wsaditi. Jiná semena zase se klíí

již na rostlin matin, tedy díwe nežli na zemi pijdau. Tak se

má semeno kokoticowé , nopálu hadowého (Cactus flagelliformis),

baobabu ; nejznamenitjší ale w tom ohledu jsau semena kotenow-

níkowá Cl^hizophora}
,
jež wyhnawše pníek a koínek skroze

obplodí a nabywše délky Y„— 3' padnau a hned koínkem se za-

ryjí do zem na spsob kolíkw, naež pak dále rostau.

Klíitedlnost i zimau, jíž rtu kehne, se neruší, jestli se-

meno toliko ochránno ped wlhkostí. Taktéž se mají wý-
trusy tajnosnubných. Rostau u samé meze wšeho žiwota, t. u

wného snhu, anobrž i na nm, ehož píklad jest rudokretka

(Hamatococcus]). Naopak semena wydrží teplotu welé wody,

jestli toliko na okamžení psobí. Wždycky ale wyšší teplota

zhaubnjší jest nežli zima. U 50" C. autlejší semena již pozbý-

wají klíitedlnosti; jiná ale, obzwlášt opatená tlustým osemením

a bohatá na bílek a olej, mohau tebas 15 minut we welé wod
bez aurazu ležeti, anobrž i pak snadnji prý se klíí. Porosty

a parožnatce rostau we wídlách welmi horkých, protož i jejich

wýtrusy tauž teplotu snášeti musejí.

Semeno pwodn není nic jiného, nežli sklípek od rostliny

matené oddlený, osamostatnný, w nmž nowé sklípky se d-
lají, takže pak w složený austroj se mní, semenem nazwaný.

Jeho díly jsme popsali, a jejich rozmanitost okázali. Nejhlaw-

njší rozmanitost zakládá se w tom, že nkterá mají patrný kel,

jiná ale ho ani památky nemají; ta jmenují se icýtrusy, ona wlastn
semena. We wýtrusu musí se kel tepruwa klíením udlati,

tak jako we wejci ptaím toliko z kapanin složeném dlá se

líhnutím pískle.

Kel prawých semen jest prwopoátek nowé rostliny, a po-

teba mu toliko rsti. Semena zase bílkem opatená na nižším

stupni dokonalosti stojí bezbílených, jelikož kel posledních wšecken

bílek ke swému zdokonalení zpotebuje; bílek bílenatých se-

men slauží za klíeni k obžiwowání rostaucího kle.

Okolnosti, w nichž semena obžiwitelná se klíí, jsau wláha,

teplo, kyslík, kterýž dochází k semenu wodau a wzduchem.
Obsemení a obplodí pro swau wodojemnost pohlcují wodu,

bobnají, twrdé pak pukají nebo se trhají, mkké hnijí. Bílek a

dlohy pohltiwše wodu též bobnají, takže obsemení, nejsauc pak

s jejich objem, se trhá obyejn tam, kde leží koínek klowý.

Též i cheminé promny mají prchod. Škrob totiž w bílku a

dlohách obsažený promuje se cacowinau a bílkowinau w klo-

I



205

watlnu a cukr, ze kterých pak se zplozuje sklipkowina, prwek,

z nhož sestáwá sklípkatina.

Teplo netoliko popuzuje moc žiwotní vv semen dímající

k nowému žiwotu , nébrž i psobí na chemíné promny hmot

w semen uložených a usnaduje inní wody a wzduchu. Círa

^vyšší teplota, tím ežštjší klíeni píi náležité Avláze, jako \v-

bec zrst. Samo sebau do oí bije, že teplo musí míti meze,

protože pílišné horko, jakož i zima klíeni nejsau piízniwy.

Wzduch a zem musí alespo míti teplotu 4—7"C. Wbec ale

semena ce do tepla ku klíeni swému potebného welmi jsau

rozdílná. Pšenice, jemen a žito klíí se již teplotau 5.o"R., pe-
Avyšující ale 35*^ \v zemi mírn nawlhené, ani sebau nehýbají.

Kukuice ale klíí se ješt pi teplot o 8" wyšší. A pod rowní-

kem .semena ješt Avtší teplo snášejí, neb pda tam za dne tebas

k 43 ano i k 45" K. se zahí\vá, a rostliny i Ave wídlech

40—60" R. horkých bujejí, tedy i klíiti se musejí.

Kyslíka jest ku k^líení newyhnutedln teba, alespo ho musí

býti Vs ^'^ objemu. 1 díl kyslíka na 3—4 díly dusíka jest ne-

pimenjší. Semena se klííce pohlcují kyslík, zaež wydáwají

kyselinu uhlinatau
,

jíž bývvá podlé objemu trochu vvíce nebo

mén nežli kyslíka pijatého. Kyslíkem tedy semena zbawují se

uhiíka. Odcházení eené kyseliny nepochodí promnním se škrobu

w kloAvatinu a cukr, protože pi tom postupu ani plyn se newywi-
nuje ani nepohlcuje.

Jestli semena jsau w okolnostech naduwedených, jest jed-

nostejné, jestli klíí se w zemi nebo jinde. Za prwní hodí se ku

klíeni jakákoli pda, za druhé klíí se \se spuze, bawln, na fla-

nelu, na papíru pijawém, \v píi>ku istém, we skle rozmlnném,
anobrž i w pauhé wod. K dalšímu zdaru ale žádají píslušné

pdy, která podlé povvahy rostlin jest rozmanitá.

Solíkem, chaluzíkem a wtožíkem s vkodau smíchanými klí-

eni semena se uspšuje, anobrž i semena stará k žiwotu se pro-

buzují. A. z HvmbokUu Avidl, že solíkem hrách a semeno e-
ichové již za 6— 7 hodin se klíí, kdež \v isté wod tepruwa

za 36—38 hodin. Taktéž i fazoly av kyselinu kemíkowau za-

sazené a Modau solíkowau poléwané o den klíily se dívve nežli

obyejn. Auinek tchto hmot zakládá se w tom, že psobením
SAvtla a jich woda se rozkládajíc wydávvá kyslík a kyselinu bu
solnoAvodinatau , chaluzowodinatau , bu Avtožíkonodinatau,

jichž kyslík ku promnní prwkw semenowých pak rychle

pispíwá.

Kašpar hrab z Šternberka chtje pšenici ze hrobek sta-

roe;i?yp(ských ku klíeni piwésti, solíkem nic nepoídil, protože
pro roztrhanost slupek woda solíkowá wnikši do semena škrob
jeho rozpustila. Protož namoil semena ta do oleje a zasadil



dost hluboko do donic (^zemí naplnných), které postaw il do wody
na nu'sce. Uvv semena wzešla a pak zralá a dobrá semena dala.

Jako solík a ostatní prwky dle Gopperta i kj seliny kyslí-

katé psobí. Rozedné kyseliny
,
jak se zdá, neposteden m-

níce škrob w klowatinu a cukr, klíeni usnadují.

Jestli ale bílek chybí , dlohy samy jsauce weliké a opa-

teny potí^ebnými látkami, ten aui^ad zastáwají, a poskytují nepo-

steden pokelu potraw dostatených po onom dílu, jímž pokel a

dlohy jsau spojeny. W semenech bílkatých ale bílek, jsa asto

w i)omru se klem píeweliký, musí piprawowati potrawy, jež pak

kel nepochybn celým swým povvrchem pohlcuje. U tch jest

rozdíl ten, že bud bílek zstáwá pod zemí a kel prýtí wzhru a

koeny žene dol, bu že i s dlohama nad zemi wyniká, které

nkdy pijímají pak auad listw zelených. Semena bezbílená

obyejn swé dlohy nad pdu wynášejí, ježto jako u fazolu

nenabywše wtšího objemu pak cwrkají a padají, bu se zwelii-

wše a zezelenawše slauží jako listy prawé, což u eichowltých,

okolíkatých, buku a dýn se pozoruje.

Koínek jest onen díl, jenž pi klíeni nejdíwe se pro-

dlužuje, pi emž koncem swým wždycky do zem wniká. Tento

smr jest uritý a jistý, že koínek i dost weliké pekážky s to jest

pemoci , aby wrozené swé náklonnosti za dost uinil. Jsauli

ale wtší, s nich není, hyne semeno.

Pírko tepruwa zaíná rsti, když pníek t. díl mezi prawýin

koínkem a dlohama se prodlauží a ze zem wynikne, anebo, jestli

dlohy w zemi zstáwají jako u hrachu a bobu, wyniká jeho

ástka nad dlohama neposteden pupeník nesaucí.

Každý se dowtípí, že klíeni semen dwojdložných jest jiné

nežli jeduodložných. A wšak i dwojdložnice samy jewí zna-

menité rozdíly. Jsaut dwojdložnice, ježto toho jména nezaslu-

hují, nemajíce nižádných dloh
,
jako jest bublinatka , hrneink,

juwia a kokotice; u jiných zase jsau dlohy Avelmi skrowné,

jako u pryšcw kmene tuného bezlistého, u mnohých sesaunw,

u j)erep a j. Nicmén ústrojnost jejich stonku nás nutí, je ke

dwaudložným poítati, takže jméno saucewných jest pime-
njší. Semena o dwau patrných dlohách zase liší se tím , že

klííce se bu dlohy podnášejí na zemi, bu je pod ní zstawují.

Prwní spsob dlá tak nazwaný krk koenowý, t. j. místo

mezi koínkem a dlohami, odkud zrst jde wzhru a dolw. Tak

se mají semena fazolowá, dýowá, pryšcowá, skocowá, noccn-

kowá a j. m. Tím spsobem powstáwá pníek, který asto neto-

liko roste wzhru nébrž i dolw a wniká do weliké hlaubky.

Ten okaz poskytují rostliny, jejichž pníek pak nad koenem pro-

miiuje se w oddenek hlízowitý, jako jsau Iwístopa (Leontice), ky-

elnice (Dentaria), dýmniwka (_Corydalis), kmín bulwatý (Carm
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bulbocastanuni"). Braniboík (Cyclanien") co do klíeni také sem

náležející, jest tím znameiiit, že koiínek klovvý již jest napuchlý

a nepo.stiedecn vv bulwu se /Avtšuje.

Druhé oddlení lostlln patrn dwaudložných obsahuje ta-

kovvé, jejichž dlohy pi klíeni zstáwají pod zemí. Hrách a bob

prodlužují pro tu píinu díl pníku nad dlohami njící a ne-

]iosteden pupeník nesaucí. Semena eišnice (^Tropaeolum}

\\ vhánjí koínek na spsob bradawiky homolowité , která na

konci se trhá a z prostedka tchto díp jako pošvvy wyniká

prawy koínek (_wýk. 1166, A, d). Semena oešincowá (wyk.

1161, B.) neuyhání pi klíeni nižádný koínek; prodlužuje se

toliko pníek , který pozdji nkolik mrcasw wydáwá; protož

na zaátku toliko dlohy žiwi rostlinku.

Rostliny saucewné hezdložné jsau zase rozdílné ; nkteré

mají patrný pupeník a koínek, jako jsau pryšce bezlisté

a sesauny; jiných ale n. p. kokotic, wšecky díly jsau jako

slity a tudy nepatrné, jiných, n. p. perep, alespo koínek roze-

znati možná.

Jsau semena, kteráž mají patrný pupeník, jiná ale ho ne-

mají ani památky; w posledních tedy musí klíenim tepruvva se

udlati. U nkterých rostlin vvynikají pupeníky ze krku koe-
nowého, n. p. u nkterých kvvtelw, nebo ze pníku pod dlo-

hama, n. p, u nkterých pryšcw. Pupeníky ty sloAvau roz-

/raušené, jež pak vzrostají u wtvve.
Semena jednodložných srownáwají se s dvvojdložnými

w tom, že obyejn nejdíwe vvypauštjí koínek, jenžto jest bu
nahý

,
jako nejmnožších dwaudložných , bu pošwau obklíen,

jako u eišnice. Semena jednodložná ale hlawn od dwojdlož-
ných liší se tím, že pupeník ped dalším wywíjením nepodnáší

se na prodlauženém naddložném dílu pniku, nýbrž díwe listy

pupeníkowé již udlané se zdokonalují , naež lodyha zaíná
rsti. Nicmén klíeni semen jednodložných jest rozdílno. Pa-
terý spsoby jsau nejhlawnjší.

Nejjednodušší klíeni mají semena, jejichž kel má konec d-
lohowý konený, prodlaužený, tenký a koínek málo ztlustlý.

Takowé mají lilijowité a zovvnicowité , rdestovvé, wýk. 1150.
Uolení konec koínku totiž se prodlužujíc wniká do zem, co d-
loha obyejn skivvená nebo swinutá wzhru se prodlužujíc ze

zem wyniká, pi emž obyejn podnáší na konci hoením ztene-
ném osemení, wýk. 117-4, A, B. Promuje se obyejn w list

zelený, jehož zpodina obsahuje w dutin pupeník , wýk. 1174,
C, kterýž pak dále žene w na. Dloha tedy pak w list prom-
niwši se slauží za pošwu. S tmi co do klíeni srownáwají se

šáchorow ité.

Složenjší jest klíeni palem , ccwníkowitých , chesowi^



208

tých-, kížatkowitých a j., jejichž kel opaten jest také dlohau ko-

rienau, obyejn aletlustau a krátkau, wýk. i 134 1135, 1136,
1137. U palem kel swym dolenírn koncem wyniknuw ze se-

mena shybuje se, prodlužuje se w ástku slaupkowitau, wýk.
1143, A, jejížto dolení konec prodlužujíc se dlá koínek hlu-

boko do zem sestupující, wýk, 1143, C, c. Tento slaupek není

nic jiného nežli nožka dlohy w semen pozstalá
;
jeho díl ho-

ení jest celistwý, dolení ale dutý, jako pošwa, a obsahuje pupen-

ík, wýk. 1143, B, c, kterýpak zponenáhla roste, až pak pro-

nikne štrbinau na pošwu, již w semen naznamenau, wýk.
1143, C, b. Prvvní list sestáwá toliko z po.šwy bez epele,

ježto má podobnau štrbinu, z níž druhý list, asto toliko pauhau

pošwau jsaucí, wychází; pak tepruwa auplné listy wynikají.

Koen prwotní brzo zmizí, naež z krku a zpodiny stonkowé
wycházejí mrcasy. Podobným spsobem klíí se semena kížat-

kowá, denowkowá. Semena céwníkowá, chesowá a listnatcowá

pi klíeni toliko tím se liší, že slaupek zstáwá obyejn welmi
nízký, wýk. 1176, B.

Tetí spsob klíeni nacházíme u traw. Koínek jejich též

wyniká z obsemení, neprodlužuje se ale tak welice; konec jeho

lupy na spíisob pošwy se otewe, aby mrcas wystaupiti mohl,

wýk. 1154, Dc; pak roste pošwa dlohowá na hoením konci

koínku, wýk. 1454, Ac, Dbb, která na konci se otewe w pošwu,
aby dloha, wyskytující se co list pošwowitý, mohla wen

;
pak

následují listy ostatní. Jsau ale tráwy, n. p. béry, ježto swým
klíením podobají se palmám.

Ctwrtý spsob podobá se klíeni oešincowitých a nachází

se u woanky a wochy, jelikož newyniká nižádný koínek, nébrž

ze zpodiny již powyrostlého pníku pod listy prwními mrcasy
wycházejí.

Pátý spsob konen mají semena okehkowá, jejichž koí-
nek se neprodlužuje w koen mladistwé rostlinky, a jejichž pupen-

ík wyniklý spíše podobá se chástu, takže klíeni pipomínána
wýtrusy a to hlawn na nepukalku (SalviniaJ.

Picházíme nyní ku klíeni wýtrusw ili semen rostlin taj-

nosnubných, a uwidíme, že ono docela se liší od jewnosnubných.
Wýtrusy, jak eeno, nemají památky kle, který tedy klíením
musí se tepruwa udlati. iNicmén widíme tu hlawn dwoje roz-

díly. U jednoho dílu jich, jako jsau parožnatcowité, žabincowité

aplísowité, ze stejnorodého obsahu wýtrusw klíících se po-

wstáwá zponenáhla rostlina matin docela podobná. U druhého

dílu jich wywijí se z obsahu wýtrusowého útwar sklípkatý, do-

cela rozdílný od rostliny matin, z nhož pak rostlina wzrostá.

Ten útwar slowe prokel, a nachází se u mechw, játrowek, lišej-
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iiíkw, hub, twrdohub, bichatek. MhnviwAe o prokll rozdílných

tchto íádw, mžeme na ieené odvvoláwati se a na wýkresy
|iolíebné poukazowati.

CLANEK DRUHY.

WZRST KOSTLIN.

Rostlina mladistwá kh'eníin ze semena wywilá w náleži-

tých okolnostech nepetižeji pibýwá w dél a ší. To ale ne-

dje se zwtšovváním již stávvajících ástic, nébrž odsazowáním
novvých základních a to rozdlowáním se sklípkw. Sklípky

ale rozmnožují se, pokud jsau mladistvvé, pak ale sklípky w nich

zplozené se zweliují. Ze k té nowé násad pot-eba potrawy,

patrn do oí bije, a že potrawa pecházejíc ze' sklípku do sklípku

se mní a k tomu auadu priprawuje, jest na jevv. Z poátku
wšecky rostliny sestávvají toliko ze sklípkatiny, pak ale tím se

rzní, že w nkterých dospívváním mimo sklípkatinu žádné ji-

né ástice základní se nezplozují, \v jiných ale že se dlají

také cewy. Na tom zakládá se rozdlení rostlin na bezcewné
ili sklípkaté a na cewnaté.

A) WZRÚST ROSTLIX SKLIFKATÝCH.

Rostliny sklípkaté jsau rozdílné dokonalosti. Nejjednodušší,

jako jsau rezowité, plísowité a nkteré asowité, wzrstem swým
podobají se ojedinlému sklípku, zwtšujíce swau blánu až k jisté

míre, vvyk. 1656, 1658, 1659, 1673, 1674. Jiné wýše
ustrojené, jako parožnatce, žabincovvité a plísowité skládají se

ze ady jednoduché, wýk. 1641, 1646, 1648— 1650, nebo

množité sklípkim, wýk. 1529, 1530, wyhánjí z koneného
sklípku nowý, jenž ale jako u pedešlých roste. Protož ro-

stau vv déli. Lišejníky složenjší nkteré jsau bu opateny stél-

kau chástowitau , wýk. 1558, 1563, bu strupowitau, wýk.
156.5, 1566, 1569, 1570, rostau nasazujíce na wolné kraje

sklípky, takže stélka ode stedu ke wšem stranám pibýwá.
Podlé toho zákonu, a mén patrn, rostau porosty, nostoky, a j.

Na ty následují lišejníky, wýk. 1548, 1549, 1556, 1557,
1553, a asowité, wýk. 1643, 1613, 1610, 1611, 1614, 1615,
1616, jejichž stélky se prodlužují w dél, tebasby w jisté wýšoe
se rozšiowaly listowit nebo chrástowit, jak obzwlášt n-
které asowité okazují. Wzrst w déli pewažuje také u kyja-

nek a twrdohub prodlaužených. Anobrž i mechy a játrowky
mají tu samau snahu. Jiné sem náležející rostliny piosobují

si smícha-iý zrst, t. do délky a šíky. K tm nejdívve poítati
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hauby
,

jejichž podhaubí, jakož i klobauk na ší se rozkládá,

tí-e ale w déli prýtí. Tak se mají porostuieowité a hlcvvíko-

wité, jejichž chást w šíi rostaucí pak wyhání dílj^ , dokazující

zrst do délky. Ten wzrst wbec slowe kolpuící (str. 56).

B) WZRST ROSTLIN CEWNATÝCH.

Rostliny cewnaté rozdlují se na dw hromady, t. na tajno-

snuhné a jewnosnubné, a poslední zase na rznocewné ili jednod-
ložné a na saucewné ili dwaudeložné. Wšeliké tyto rozdíly w tom
se srownáwají, že ást sklípk promuje se w cewjr. Jelikož

ale jenom jisté sklípky a w jistém poádku cewnaíjí, jsau i cewy
we sklípkatin rozdílným spsobem rozstaweny. Dláním se cew
netoliko stonek nébrž i austroje poboní nabýwají délky a tlauštky.

Prwní píbywek nemže se jinak státi, nežli že na konci á-
stice základní se zwtšují a nowé nasazují, a že podkonení
toliko dotud prodlužují se, dokud nezdewnjí. Podobným
spsobem i koen do délky roste. W tlauštku ale pibýwají
rostlinjr, když w obwodu již stáwajících ástic nowé základní

se pikládají, o emž jsme již na str. 70 mluwili.

a) WZRST ROSTLIN CEWNATÝCH TAJNOSNUBNÝCH.

W stonku tchto rostlin nalézá se bu jediný swazek ce-

wowý osau se táhnaucí, jako u miowkowitých a plawuowi-
tých, bu swazky jsau rozstaweny w kruh wíce neb mén za-

wený, jako u peslikowitých , kapradowitých a hadijazykowi-
tých. Wšecky ale srownáwají se w tom, že w dob, když kel

se w^ywíjí w mladistwau rostlinu, wšecky astíce základní jsau

drobné a stsnány, že pak rozšiowáním blan dospíwají, ob-

zwlášt jejich stonky, jistého objemu, kterýž zachowají, tebas
dále do délky rostau a na wtwe se rozdlují, protože nowé
ástice nepikládají se okolo starých, nébrž na konec jejich.

W tom zakládá se wlastnost rostlin koncorostaucich ili konco-
rostlých (str. 67).

Wšecky díly, jako prwní listj^, stonek a mrcasy, jež pi klí-

eni z uzlu wycházejí, jsau autlé a nžné
,
pozdjší ale silnjší

a kepejší. Na kapradowitých mžeme patrn widti, jak jejich

kmen powstáwá ze srostlých zpodin listowých , které na mladé
rostlin wyniknutím nowého kruhu listowého nad posledním se

zwtšují a zdokonalují; tím též patrno, že každým silnjším
prýtem nahoe swazky cewowé se pomnožují a že tak kmen
nahoe objemu wtšího nabýwá, pi emž také do délky roste.

Každá tedy násada musí býti tlustší, nežli po ní nejmladší, která

jako w\šecky ostatní objemu již nenabýwá, protož kmen 1ako<<
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vvý od dola wzhru Hustne, emuž w jisté vvýšce jsau meze

polo/.eiiy. U nékterých se stáwá, že pak nowé násady netlust-

nauce zachowáwají stejnau tlauštku, takže pak kmen jest opt

do jisté wÝšky stejn tlustý ili wálcovvitý. Tak se mají kapradí

kmenu pímého, jakož i položeného a plazivvého.

Od toho prawidla zdá se šídlatka (Isotes} wýjimku d-
lati. Powažujíce ale austrojnost bedliwji, widíme, že není od-

chylka žádná. Oddenek její totiž jest plackowitý, na hoením

povvrchu wkleslý, z nhož od kraje ku stedu wynikají listy,

takže wnšné jsau nejstarší a nejwnitnjší nejmladší; celý rozdíl

záleží toliko vv tom, že šídlatka svvj oddenek neprodlužuje, jejž

kapradovvité w délku wtší menší wyhánjí. Kdyby kaprado-

witých oddenek se ztratil ku zmizení, bylyby listy wnšné nej-

starší a nejwnitnjší nejmladší.

b) WZRST BOSTUN JEWNOSNUBNÝCH HZNOCEWNÝCH.

Austrojnost jejich stonku okazuje, že vvzrst jeho musí

býti docela rozdílný. Stonek neroste toliko do délky, nébrž i

nabývvá objemu. Okolo swazku cewowého prwotního zplozují

se jiné, jež sáhají až do wrcholku. Ano i wzrstem do délky

se liší, protože svvazky cewowé w now zplozené, nad staré ro-

stauce, prodlaužení psobí, protož zrst do délky nezáleží na

nasazování nowých ástic na konec již pítofnných. Na tom

se zakládá wlastnost rostlin kolrostaucích (str. 67~).

Swazky cewowé powstáwajíce jsau náranm tenké a w
stonku palem stromow itých dole co w las tlusté ; z toho pochodí,

že stonky jednodložnic asto welmi do déli rostaucí jsau w po-

mru tenké, ehož rotany (^Calamus) okázalý píklad poskytují.

Jsau ale jednodložnice, jejichž stonek nabýwá weliké tlauštky,

jak to drainec obecný na Tenerif dokazuje
,

jehož stonek až

k Avtwím má wýšku 20' dole ale 4(j' w obwodu.

Wšeliké jednodložnice rozeznáwají se zrstem w déli

podlé jediného smru t. wzhru, protože koínek pi klíeni

udlaný asn hyne.

Které mají oddenek plackowitý, jako jsau pukaté ili ci-

bulalé, niají se jako šídlatka, protože nejstarší díly jsau nejwnš-
njší a nejmladší zaujímají místo nejwnitnjší.

c) WZRST ROSTLIN JEWNOSNUBNÝCH SAUCEWNÝCH.

Rostliny sem náležející jsau dwaudložnice a rozeznáwají

se od pedešlých tím, že netoliko rostau w dél, nýbrž i w ší;
proto i slowau wšamorostaucí ili wšamorostlé (sir. 67}. Jejich

zrst w déli jde od jednoho bodu w e dwojíui smru zrow na od-
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pornem, t. wzhiu a dolw. Swazky cewowé nasazují se w
kruzích sauosných a zawíených, od ehož pochodí, že stonek

dwojdložných sestáwá ze wrstew ili plastw homolovvitých

sauosných w sob wáznaucích; proto dostaly jméno saucewných.

Plasty jejich nejstarší jsau nejwnitnjší, nejmladší ale nejwnš-
njší. iSwazky cewowé nasazují se wždycky mezi tlo de-
wowé a lýko ; mezi lýkem ale a starau korau dlají se nowé
wrstwy korowé. Z toho wyplýwá, že zrst stonku jest trojí,

prwní totiž wzhru a dol do délky, druhý do šíky , a tohoto

jeden od osy k obw^odu w tle dew^owém, druhý od obwodu
k ose w ke, takže "we díwí nejstarší wrstwy jsau u w^nit,

w ke ale naopak wn. Z toho mžeme sob wyswtliti, pro
wnitní wrstwy tla dewowého mohau chybti, n. p. ztrauch-

niwním, a pro strom poád rezký zstáwá; dále pro kra
starší se rozsedá, puká, anobrž i laupá a padá u menších nebo

wtších kusech, pramenech a šupinách, a že tím netenkne. Z toho

je pochopitedlné, pro nádržky pryskyiné sosnowitých, blízko

lýka umístné, zponenáhla každým rokem blíží se k powrchu ko-

rowému, takže konen picházejí na powrch , a že zhynulau a

rozsedající se korau se trhají a pryskyice tak wyléwají.

Látka pro nowé wrstwy dewowé ili šáwa oblanowá

(^str. 70} dlá se w jae, když listy wyraší, a wyskytuje

se co hmota mkká huspninowatá mezi lýkem a tlem dewo-
wým. Tím se stáwá, že kra dá se snadno olaupati, což ped-
tím a potom nejde tak dobe. Téhož asu také podobná hmota
mezi nejmladší wrstwau lýkowau a korowau se okazuje, z níž

se dlají sklípky lýkowé a korowé.

Šáwa oblanowá jakož i lýkowá a korowá w dokonalé

wrstwy dost spšn se zjinaují, co zatím poád erstwé šáwy
se piprawují a skládají se mezi plásty dewowé a korowé
w now udlané. Protož widíme na dílech od jara až do jesen
nasadilých mezi korau a díwím loskými mladé díwí a kru
mladau na rozdílných stupních dokonalosti. W našem podnebí

jsau stromy, jež od prostedku Lipna až do prosted Srpna op

piprawují šáwu oblanowau a ostatní dwoje.

Wrstwy ili plasty korowé w rozdílných asích udlá;

nelze rozeznati zewrub. Wbec jsau ale dwoje : jedna šáwnat
obyejn zelená, a druhá wnešná, wyschlá, obyejn hndá
wyhynulá, které ale nemohau se za útwar snad dwau let míti

protože se nalézají netoliko na kmenech a wtwích starýe

nébrž i na rozhách. Lýko již patrnji okazuje wrstwy roz

dílné, jelikož ale tenké jsau, možná je toliko rozeznati drobno-
hledem. Trnowník obecný ili akát a jiné stromy dlají w tom
wVýimku, protože lýko jejich w rozdílných dobách roních dá

se laupati na wrstwy, jakožto následek coroního píbywk

1
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Wrstwy ty slowau Icfa, jejichž wnitrní díl jest hustší a celist-

wjší pro prudší a mocnjší zrst jarního asu, wnšný ale

rídší, protože zrstu na úklonku léta ubyvvá lezkosti.

Stawa oblanowá promuje se w bl, která tedj' jest

nejmladší dííwí. Ta promna ale zakládá se na tlustnutí a twrd-

nutí stn skhpkowých bl skládajících. A vvšak táž promna
má prchod ješt i tenkrát, když dííwí se udlá, ehož násle-

dek jest, že dííwí poád wíc a wíce twrdne a pcwne, k emuž
rozdílní stromowé rozdílného asu potebují. Známo, že pevv-

nost a twrdost dewa od rozdílných strom není stejná, a že i

u téhož stromu se mní podlé doby, w níž bl zedewní, což

zase zakládá se na podnebí, obydlí, pd a powtrnosti. Twrdost

dívví záleží také wbec na spšnosti zrstu. Stromy a ke zjjo-

nenáhla rostaucí a wždy zelené, n. p. cesmína, betan, zimostráz

mají wbec tvvrdší a celistwjší dívví nežli spšn rostaucí a

listomnné. Jsau tu ale znamenité wýjimky. Tak n. p. trnowník

obecný ili akát, rychle rostaucí a listomnný, má díwí twrdší

nežli smrk wždy zelený, stejnau rychlostí ale rostaucí. Díwí
nejtwrdší a nejtžší, u wod se potopující mají nkteré stromy,

z nichž nejznamenitjší jsau zápasník maskarenský (^Foetidia mau-
ritiana) myrtowitým podobný na Maskarenách rostaucí a železodrew

hroznatý (Stadmania Syderoxylon} ze ádu mydelníkowitých na
Molukkách a Maskarenách zstáwající.

Jelikož každoron jedna wrstwa dewowá se nasazuje,

možná wbec podlé potu jejich ustanowiti stáí stromu
;

protož i dostaly jméno lef. Jsau ale mnohé wýjimky. Tak
stromy téhož rodu a stáí nemají stejné množstwí let , tak léta

toliko na jedné stran nebo na nkterých místech zedewní, na
jiných místech ale zstanau blí.

Tlauštka wrstew dewowých ani strom rozdílných ani u
jednoho stromu není stejná. Wbec záleží na ezkosti zrstu.
Smrk a jedle mají tlustá léta, betan a cesmína ale petenká.
Tlauštka u téhož stromu záleží na powtrnosti w lét, bylali

suchá, teplá, mokrá nebo chladná, protože tyto rozdíly welmi
psobí na zrst a jmenowit na nasazowání wrstew dewowých.
A w šak i stáí stromu psobí na tlaušku plastw. Wrstwj' wni-
trní wždycky jsau tenší wnšnjších. I to tlustnutí má swé
meze. We kmenech dubowých a bukowých až ku 30tému nebo
40iému roku plasty tlustnau zponenáhla, pozdji nasazují se léta

zponenáhla tenší a tenší. To snad nepochodí umenšující se ez-
kosti, jako spíše wtším obwodem plast w now se nasazujících.

Málokdy wrstwy w celém obwodu jsau stejn tlusté ; tak
n. p. kmeny smrkowé, modínowé, lípowé a j. na jedné stran
jsau tlustší nežli na druhé; jiné mají dole tlustší nežli nahoe.
Nejbližší píina toho rozdílu jest owšem ta, že na jedné stran

18
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wíce šáwy oblanoAvé nežli na druhé ; wzdálenéjsí píina ale

záleží podlé Bnffona a Duhamela na silnjším prýtowání \^ twí
na jedné nebo druhé stran, ku které wíce mízy se žene.

Bu jak bu, nasazowáním nowych plast dewowých a

korowých kmen, jakož í wšeliká jeho pokraowání, tlustnau. Co
kmen pibýwá w tlauš, roste také w dél. Zrst stromvv a kí
jest umožnn pupenami bu konenými bu poboními , z nichž

rozha za jara nebo léta se prodlužuje podlé wšeobecného sp-
sobu a wšak i tlustne Avyluowáním se šáwy oblanowé a ko-

rowé. Zrst rozhy w délku jest ukonen, když její dewo a

kra dosáhnau dokonalosti roní.

Z wýkladu toho mžeme následující sady odvvetowati: 1)

že každá wrstwa ili plast dewowý pedstawuje homoli dutau,

nahoe uatau; 2^ že plásty tyto jako kornauty do sebe jsau

zastreny, menší do wtších, ty do ješt wtších, a d. ; 3} že

plást nejwnitnjší tedy nejstarší jest nejkratší, a že ostatní zpo-

nenáhla jsau delší a delší; 4} že plasty udlané nerostau ani

w dél ani w ší, akoli stny jejich eew a sklípk tlustnau a

dewní. Ze wrstewnatosti dewa snadno se dá wyswtliti,

jak porušení bli, jestli swau welikostí nebylo zhaubno^ mže
pozdjšími wrsíwanii dewowými býti docela zakrj'to

,
pro ná-

pisy až do bli wezané se nalézají we skácených kmenech do-

cela pikryté a tedy wn newiditedlné, pro heby a jiné wci,
anobrž i parohy mohau hluboko w díwí pewn wrostlé býti,

pro u wnit klaptw nalézají se dutiny žaludami a lískowcemi

naplnné, které musely býti druhdy oteweny, aby wewerowé nebo

plchowé do nich zav\iéknauti mohli eené plody, pro do tako-

wých dutin kosti, kameny a j. pijíti mohly.

Dwojdložnice letní jakož i ty, jejichž koen mnoholetý

wyhání lodyhy letní, ili zeliny a byliny, mají we swých lody-

hách obyejn jenom jediný kruh swazkw cewovvých , který

zplozovváníra se nowých cew a prodláužených sklípkw se zvvt-

šuje a zceluje, takže we starších dílech jedna wrstvva dewowá
a lýkowá dobe se dají rozeznati. W jiných sera náležejících

rostlinách mezi swazky cewowé wsauwají se jiné nowé
,
jako

n. p. u šalwje lesklé (Salvia splendens}, ježto z mládí má to-

liko 8 swazkw cewowých, mezi nimiž pozdji opt 8 tenších

se udlá, takže pak dohromady dlají kruh Shranný. Jsau ale

letní dwojdložnice, jež tlustnauce nasazují kolem prostedního

kruhu dewowého ješt nkolik auplných t. ze tla dewowého
a lýkowého složených anobrž i obsahujících mnohem wíce swaz-

kw nežli nejwnitnjší. Tak se mají lodyhy merlíkowé. U ji-

ných letních, jako jest rdesno lepkawé (Polygonm lapathifolium),

mezi prwní kruh swazkw cewowých a lýko se wsauwají swazky
cewowé nowé nniohem silnjší; tím stane se druhý kruh dewowý,

I
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který \vné obklíen dwojnásobnau wrstwau lykowaii. Podobnost

rostlin letních a stromw i kí w tom se >vbec zakládá, že

jedním létem toliko jediná wrstwa dl•evvo^vá se nasazuje, rozdíl

ale mezi nimi ten, že prwní píesláwají na jednom plastu, trwa-

jíce jenom jedno léto, druhé ale, mnoholeté jsauce, opakují eoron
to nasazowání.

Jsau dwojdložnice, jež austrojností stonku swého a zrstem
neliší se od jednodložnych , majíce w ose stonkowé swazek
cewowý. Tak se má ržkatec (^Ceratophyllum}. Cykasowité
wzrstem swým dokonce se podobají kapradovvitým , které ma-
jíce jediný kruh diewowý zachowáwají stejnau tlaušku swého
stonku. Pepe mají jako jednodložnice we swém stonku roz-

traušené sAvazky cewoné, a zdá se, že jako ony rostau.

Nyní mám mluwiti ješt o deni, jakožto nejwnitinjším

dílu stonkovvém. Srownávvajíce tlaušku jeho vv mladých a sta-

rých kmenech, pf-eswdíme se, že ona není wtší, že tedy a-
sem nepíibýwá, nébrž tauž zachowáwá, již rozha mla. Píina
toho zakládá se na tom, že de toliko w pupenu a \v rozze

z nho wyrostlé k obžiwowání pispíwá, že potrawy piprawuje
a pivvádí, a ten auad trvvá, pokud listy dokonale se nevvywinau.

Pak de stáwá se zbyteným dílem, a bu dále se nemní, bu
>vysychá , bu mizí. U jiných n. p. dubu , habru a j. sklípky

jeho tlustnau a dev^ní, takže se mají jako sklípky, kteréž

skládají tak nazvvané paprsky deovvé.
De w pupenu jest obklíen kruhem z autlých svvazk

cewowých, w nichž nacházejí se záwitky rozvvinutedlné. Tato
wrstvva jmenuje se frubme deuowau akoli s následujícím létem

ztuha jest srostlá. Pi puení a rašení ale zplozuje se prwní
léto, jež srostá s eenau trubau, takže jich nelze oddliti.

Zrstu rychlost záwisá na podnebí, bujnosti pdy, powtr-
nosti w dob roní a denní, a podlé tch okolností se mh\'\. A
wšak i w stejných okolnostech není stejný. To obzwlášt m-
žeme pozorowati, protože rostliny letní, jako i mnoholeté lištami,

jmenowité jejich wýnikem jsau rozdleny na leny. W pupenu
wšecky leny, z nichž budaucí rozha pak sestáná, jsau owšem
jako w nic zkráceny, a tudy prwopoátky listowé docela
k sob piblíženy. Jak pupeny zaínají pueti a pak rašiti, leny
se prodlužují, jelikož ástice základní se roztahují. Zrst ale

jjich není stejný, nebo dolení leny bývvají nejkratší, pak se pro-
dlužují, proti konci opt zkracují; ano 1 widíme, že dolení leny
ješt dále rostau, když hoení již pestanau. K wyswtlení toho
okazu pijímají nkteí, že zrst také jde s hora dol, protože
šáwy potravvní ten smr také mají. Jak se rozhy stromvv ak mají, tak i lodyhy zelin a bylin, n. p. traw.

Rostliny saucewné okazují jistý pomr zrstu w dél a

18'
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ší, t. j. že kmen zponenáhla tlustne, jak piibýwá wýšky, Jako

widíme na dubu, líp, stromech šelinatvch, a d. Baobab má na

wýšku 60—80' Uaušku kmenu 27'. Kaštan domácí na Aetn
nkolik znamenitých kusw okazuje ; kmen jednoho , castagno

della nav má obvvod 64', druhého, caístagno di S. Ajs^ata, 70',

tetího, Castagno di cento cavalli, 180'. To ale není jediný kmen,;

nébrž nkolik z jednoho koena "wyniklých. Ani jediná jedno-

dložnice takowým prmrem nemže se honositi. Jsau ale i

píklady dwaudložnic, jejíchž kmeny petenké mají úžasnau

délku. Z našinských mže se uwésti betan , chmel
,

posed,

plamének plotní, pak z cizích u nás chowaných jsau muenky,
jež w našich skleníkách wyhánjí lodyhy tebas na 100'

dlauhé; wilec obecný (^Cobaea scandens) žene lodyhy tebas na

300' dlauhé za 4 msíce, a Fanning o jednom swláci w Indii

wýchodní rostaucím wyprawuje, že jeho lodyha w 6 msících

nabyla délky 5000', takžeby za každých 24 hodin byl nabýwal

délky 27', kdyby zrst poád stejný byl.

Konen picházíme ke zrstu koena. Jelikož koen stro-

niw a k dwojdložných jako kmen jejich sestáwá ze sauos-

ných plastvv dewowých a ze kry, roste podlé téhož spsobu
w tlaušku a w délku, když totiž na nejwnšnjší plast de-
wowý se nasazuje látka pro bl, mezi lýko a kru pro nowau
wrstwu korowau. U tch tedy pibýwání koena w obojím

smru jest wždycky w pomru se zrstem kmenu. Taktéž se

mají i mrcasy rostlin koena mnoholetého lodyh ale letních, jako

jsau piwoky
,
Jiinky a j. Které ale jenom jedno léto trwají,

u tch pibýwání w délku nemže se pozorowati. Rostlina

mnoholetá, plaziwá koeny jinými dosazuje. Koeny jednod-

ložnic tím se rozeznáwají, že mrcasy jejich netlustnau patrn,

tebasby asem dcwnly. Jejich mrcasy ješt tu mají zna-

menitost, že starší a mladší tlauškau se neliší , ledaby hned na

poátku njaký rozdíl okazowaly.

Rostliny w našem podnebí rostau od zaátku jara až do

pozdního podzimu. Nejezejší zrst ale prchod má vv jae
až do prosted léta , odkud až do jeseni zponenáhla slábne , a

w zim skoro docela pestáwá, kdežto rostliny listomnné swého

listí pozbýwají, ímž i zrst jednoroní jest ukonen. Též i rost-

liny mezi obratníkoma pebýwající mají swé stanutí zrstu, které

ale pipadá na posuchu, zrst ale na taranjší plíš.

A wšak i denní doby psobí na rychlost zrstu. Z rána

rostliny rychleji rostau nežli odpoledne a w noci. Wbec mžeme
za to ujmauti, že denn jsau dw doby nejwtšího rstu, totiž prwní

mezi 8au a lOtau hodinau z rána, a odpoledne mezi 1 2tau a 4tau.

Ano jsau rostliny, které tikrát za den zrst pispíší auzponenáhlí, t.

ráno, hned po poledni, a po tetí na weer mezi 8mau a lOtau.
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CLANEK TRETI.

PUENY.

Pupeny jsau prwopoátky novvých wtwí a nowých lodyh
;

pnvní spsob mají stromy, kie a byliny, druhý ale toliko bylin5\

Wtwe pochodí nejwíee z pupenvv nadzemních, totiž z oddenku

nadzemního, kmenu a jeho wtwí, lodyhy ale z podzemních, tedy

z oddenku podzemního ili podkluí. Pupeny nadzemní se dlají

bu w aužlabícku listowém, na smítku ili rozze loské, bu
na konci netoliko pn i jeho wtwí nébrž i oddenku nadzem-
ního i podzemního. Konen pupeny nalézají se netoliko u rost-

lin sklípkatých , n. p. nkterých mechw , nébrž i cewnatých

bezdložných, jednodložných a dAvaudložných, jako jsau z pr-

wních kapradí stromowité, z druhých wšecky pukaté a hlízatc,

pak palmy, aloesy a j., ze tetích cykasowité, papaja (Carica},

prostot (Theophrosta]) a j. K aužlabopupeným ale též ze sklíp-

katých náležejí mnohé mechy, jatrovvkowité oddlenolisté, z cew-
natých tajnosnubných kapradí mnohá , z jednodložných tráwy
a šáchorovvité mnoholeté, z dvvaudložných nejmnožší stromy a

ke. Pupenem koneným prodlužuje se tedy stonek w jediném

smru, takžeby wždycky jednoduchý zstal, kdyby zplozo-

wání novvých pupenw nebylo obmezeno. Pupeny aužlabíkowými
psobí se netoliko zrst w dél, anobrž i wtewnatost.

Místo ale, na nmž pupeny se nalézají, jest dležité, protože

pupeny konené wždycky jsau wtší a silnjší w ohledu na po-
boní, že díwc puí a raší, že rozhy z nich wzrostlé jsau sil-

njší, že poboní tím pozdji puí a raší, tím slabší wydáwají
rozhy, ím wzdálenjší od konce smítkowého. Též pupen ko-
nený jednodložnic a tajnosnubných cewnatých jest w pomru
peweliký. Píina toho rozdílu snad záleží na tom, že míza hrne
se nejradše wzhru, newyšinujíc se ráda.

J'upen ili wiastn prwopoátek rozhy w nm zawené
má zrowna takowé ástice základní, jako stonek, z nhož poá-
tek bére. Pupen rostlin sklípkatých jest spojen s celau wnitní
sklípkatinau; u rostlin cewnatých tajnosnubných a jednodlož-
ných ale osa poíná ze sklípkatiny, a swazky cewowé ze star-

ších. Taktéž u rostlin dwojdložných de wyniká ze den
wtwí, na nichž pupeny se nalézají; de ale obklíen jest

wrstwau záwitkw dlajících pak, jak eeno, tak nazvvanau
traubu deowau, a wn korau, která jest pokraowání kry
wtwowé. Jestli nepowsávvají wšecky pupeny ze den, ale-

spo ze paprskvv deowých.
Pupeny zaínají se dlati již tenkráte, když listy se wy-

wíjejí; pak zponenáhla se zdokonalují, až pak listy swj žiwo
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zkoncí. Povvstáwají ale w aužlabiku listowem, tam kde

swazky cewowé ze smítku nebo kmenu se ohybují, aby wnikly

do listu.

Co do puení a rašení poskytují pupenowé dwojí rozdíl,

jedni totiž jako li, ježto se dlají na rostlinách letních a prezi-

mujících, a konení
,
ješt w témž roku w rozhy wzrostají,

druzí ale po zimu celau odpoinuwše tepruwa w jae následu-

jícím žlwot poínají. Prwní dostáwají mízu z celé rostliny,

protože jest opatena listím, kteréžto šáwy k obžiwowání mže
piprawowati. Pupeny ale pezimující stromw listy mnících
Avyrážejí w as, w nmž není listw, protož musí koen poteb-

uau potrawu poskytowati, cewy musejí popuzeny býti, aby mízu

erstwji wzhru k pupenm hnaly.

Puení puperiw zakládá se na zponenáhlém zrstu prwo-
poátku rozhowého, na nmž

,
jak eeno, Avšecky díly

,
jež má

rozha míti, se nacházejí. Pezimišt, musí nyní se otewíti, aby

rozha mohla vven. Pak w témž ase lánky rozhowé se pro-

dlužují od dola wzhru, listy se zwtšují a rozkládají. Na
devvnatých rostlinách zweliovvání obau díl trwá dotud , až

swé náležité welikosti nabudau, až rozhy zdewnatjí, naež
pupeny w now zanau se dlati. Pupeny rostlin ale, jejichž

lodj'hy jsau letní, po celý as zrstu se wywijejí. Zrst rozeh

wbec jest rychlý a asn se ukonuje, protože ostatek teplého

poasí na dewnní a pupenatní se wynskládá.

Od toho nedlají wýjimku ani stromy, jež jako n. p. to-

pol wlaský, po druhé jdauce do mízy z pupenw letošních rozeh

opt wyhánjí rozhy, které mohau slauti letními, aby se roze-

znaly od jarních, prwních. Znamenito, že stromy se mohau do-

nutiti, aby hnaly w rozhy letní, když totiž listy s rozhy wy-
wité zponenáhla se podlamují, ímž pupeny na budaucí rok usta-

nowené zanau se wywijeti. Tak se má topol wlaský, tak i mo-
rušn ili morušowé stromy. Podlé toho zdá se, že okaz ten

pochodí nadbytkem mízy, protože ani rozhy ani listy, dosáhše

skoro již swé dokonalosti , ke swému bytí nepotebují tolik po-

traw jako prwé.

Délka, jíž rozha rostauc nabýwá, jest u též rostliny welmL

rozdílná, a záleží na píinách wnitních a wnšných. Prudcí

wzeslupowání mízy psobí ezejší wzrst, dol hnání ale zpo-

nenáhlejší. Nadbytek wláhy w pd k tomu welice prospíwá,

jak w idíme na wrbách téhož rodu
,

jež w pd mokré ku

podiwu dlauhé rozhy wyhánjí , w suché ale mnohem kratší.

Nedostatek swtla we sklep psobí, že lodyhy zematowé
w délku až ku podiwu welikau se wytahují. Paezy stromw
listnatých jakož i stromy téhož spsobu okleštné wyhánjí
w píznivvých okolnostech welmi dlauhé a spolu i silné rozhy,
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ehož píina leží na jew, jelikož celé množstvví mízy, které

piedUin na zrst tolika dílw se wynakládalo, nyní shání se

ke zplození pupenw a ke zrstu rozeh.

Jako vvšaký rod rostlin má swau ustanowenau wýšku, listy,

kwty a plody swau urenau welikost, tak 1 rozhy se mají.

Protož jsau rostliny, jejichž rozhy vvnitiními píinami mají zna-

menitjší délku, jiné zase skrownjší. Wbec zdá se, že délka

rozeh a pewnost jejich diewa jest w opaném pomru, že totiž

drívví jest ídcí a mkí, ím ezeji roste, a naopak. To wi-
díme také u téhož rodu, že rozhy kratší jsau zawalitjší a twrdší

nežli delší.

Rozha z pupenu wzrostlá mže se nyní powažowati za je-

dnotník, jenž swým dolením koncem, co koenem, w rostlin ma-
tin, jako w pd, tkwí , z ní potrawu pijímá, a ji ke swym
koncm pomoci austrojw zdláwá a obracuje. Nahoe jsme pra-

uili, že pupeny wbec ze dené poátek berau. U rostlin dwau-
dložných jest díl rozhy a pak smítku i wtwe, z ní udlaných,
we kmenu wáznaucí homolowitý a koncem swým dotýká se

den. Ten konec ale musí sezponenáhla wzdalowati od powrchu
kmenovvého, ponwadž coron se nasazují nowé wrstwy de-
wowé a korowé, které, jak patrno, musejí se okolo toho dílu

pikládati, a prchod dlati
,
jímž onen díl wychází wen. Díl

wtwe we kmenu nebo vvtwi wtší wáznaucí nazývvánic suk,

který musí býti tím delší ím jest starší. Suk, jakož i jeho

pokraowání, wtew, netoliko dostáwá od kmenu de, nébrž

i swazky cewowé w kruhy rozpostawené, které pišedše k nmu
se ohybují, aby na nj pijíti mohly. Suk tedy pibýwá w tlauš
a dél jako kmen sám, a liší se od kmenu toliko menším množ-
stwím plastw sauosných, protože má o jeden plast mén

,
jejž

rozha swým letinm zrstem nasadila. Pupeny konené dwojd-
ložných swým sukem též homolowitým wáznau také w konci

smítkowém; ponwadž ale plasty dewowé nepetržené a w stej-

ném smru jdau, asem wšecka památka jeho docela zmizí a po-
kraowání wtwe liší se toliko tím, že má o jeden plast mén.

Jinak se mají suky rostlin sklípkatých a cewnatých tajno-

snubic. Jelikož nemají uritých plastjv cewowých
,

jelikož

dalším zrstem jich tedy nemohau nasazowati, suky bokowé mu-
sejí wždycky swým koncem wultním we stejné dálce od po-
wrchu stonkowého zstáwati.

Jiný spsob pupenw jsau jntky ili cibule, o jejichž roz-
linosti mluwili jsme na náležitém míst (^str. 87}. Puky ale

jsau pupeny na oddenku podzemním ili podkluím (podpuím}
kratikým, takže vv mnohých pípadnostech pupen sám jest

wtší oddenku. Ta wlastnost ale nemže dáti práwo, aby puky
za ústroj obzwláštní se powažowaly.
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Mnohem znamenitjší rozdíl ale zakládá se na dílech ob-

puí dlajících, ili na sukniclvách a šupinách, wždycky tlustých,

dužnatých a šáwnatych, protože obsahují weliké množstwí pi-i-

prawený^ch potraw, jež pupen ke swému zrstu potebuje ; nebo
oddenek tak skrowný jich pnprawiti nemže. Mrcasy

,
jež ze

spodního powrchu podpuního vvynikají, pohlcují wodu, která do

sukniek piwedena jsauc, rozpauští w nich nashromáždnau zá-

sobu potraw. .Jestli puky díwe ženau do kwtu
,

jako jest

moská cibule, ocún, rozdílné šafrány a j., stwol i s kwítím se

wyvvíjí, žiwí se a plody nese toliko na autraty sukniek. Kde
ale listy díwe nebo spolu se stwoly z puku vvycházejí, trwá

žiwení tchto dílw zásobau w obpuí dotud, pukud listy nena-

budau takowého stupn , že mohau potrawu pipraAvowati. Ze
obpuí naduwedený auad má, poznáwáme tím, že wnsné jeho

díly nejdíwe se wyerpawše tenknau, wysychají, mázdrowatjí,
a tak pak slauží toliko ochranau díl wnitních.

Lodyha ili ástka stonku listnatá z pupenu pukowého
wzrostlá obyejn býwá pekrátká, sotwa nad powrchem zem
njící, jak jest widti na bazatut, narcisu, cibuli, esneku, aj.;

nkdy ale prawá lodyha listnatá z ní wychází, a takowá jest

jednoduchá, toliko nkdy nahoe rozdlena na stopky , a asto
poíná z pupenu wíce mén rozdílného od puku matiného. Tak
se má lilije, epík koruna, tulipán, kandík a j. ,

jejichž lodyhy

dawše plody zralé pak až dol k oddenku wyhynují.

Ziwot puku poíná w rozdílné dob. Nkteré totiž ženau

do slaupku na konci zimy, jako jest snhowka a bledule a

nkteré šafrány (^Galanthus, Leucojum, Crocus}, pipowídající

brzký powrat lahodnjšího powtí. W jae samém tší oko

naše bazatuty, narcasy, tulipány, epík, koruna a j. , w lét
lilije a rozdílné esneky, w poletí rody týchž pokolení, w pod-

zimku ale ocún obecný a šafrán obecný.

Pupeny pukowé mají ješt tu zwláštnost, že toliko jeden-

kráte w žiwotu sw ém w lodyhy ženau, které pokwtše a plody

snesše, jakož i pupeny samy hynau. Podpuí t. oddenek puko-

wý jest onen díl, jenž dlá nowé puky ili papauky, které wy-
nikají bu wn po í^ran, bu z aužlabíek šupin ili suk-

niek, kterými dotud jsau chránny, až pak powyrostlé na

wýbžku wen z puku matiného wycházejí. W té dob ješt
pijímají potrawy z puku matiného, od kterého pak se oddlují

nebo dosazují jeho místo, jestli wyhynul, dospwše a nashro-

maždiwše w obpuí zásobu potraw k dalšímu wywíjení po-

tebnau.

Puky podobají se semenm tím, že mohau dlauho žiwotní

moc w sob tajiti , že krom pdy ped auplným wysušcním
swé wláhy chránny bywšc po nniohých letech ženau w na
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a kwét. llnlton wyprawuje, ze cibule z ruky jedné mumie e^ypt-

nké, duzajista 2000 let pohrbené, we vvzduchu zaala prýlUi a

do zem nasazena dále rostla.

Nékloré rostliny nasazují pupeny, které pro dužnatost šupin,

pezimišt dlajících, podobají se pukm, a protož dostaly názew

jKtpúikiiw. U rostlin jewnosnubnych dlají se w aužlabiku

na lodyhách, n. p. u kyelnice cibulaté ([Dentaria bulbifera) , li-

lije cibulonosné (Lilium bulbiferunO . na listech , n. p. u kolo-

pojky peené (Verea pinnata}, mezi kwty, n. p. rozdílných es-
nekvv, rdesna žiworodného (Polygonm viviparum^, na koen,
n. p. u lomikamenu zrnatého (Saxifraga granulata^.

Papúcíky od prawých pupen rozeznávvají se tím, že prwo-

poátek rozhy w nich mnohem mén jest wywit, a že, jak e-
eno, pezimišt dužnaté. Poslední ale wlastností jsau schopny,

že oddllwše se od rostliny matin, a padše na zemi, jako prawé

puky prytí a rostau vv nowý jednotník. Množstvví jejich bywá
wbec weliké.

A MŠak i rostliny cewnaté tajnosnubné, jako jsau kapra-

dowité a plawunowité, nejsau papúíkw zbaweny, ježto nacházejí

se u prvvních w aužlabíkách , wýk. 1272, cd, bb, u druhých

na listech.

Též rostliny sklípkaté mají austroje, jež w pirodozpytec-

kém ohledu pinuceni jsme míti za papúcíky. Tyto nazývvají se

ale rozwodifka. Obzwlášt a wýrazn nalézají se u játrowko-

vvitých. Dospwše vvyhánjí ze dwau protiwných koncw Avy-

krojené laloky chástowé, ježto z rubu vvypauštcjí koeny, naež
brzo rostlin matin se podobají. Též u mechw alespo u

nkterých se nalézají. Tak meík úzkolistý (Mnium andro^^ynum}

a tyrzub proswítawý (Tetraphis pellucida} mají rozwodílka, jež

na rostlin matin již ženau koeny z jednoho konce a nikoli

z prostedku, takže w jednom toliko smru nahoru a dol ženau.

Kreteky lišejníkw též nejsau nic jiného nežli papúcíky, o nichž

na str. 56, 203, dost obšírn mluvveno.

Jiný spsob pupenvv jest ten, jenž náleží hlízám, které od
pukw ili cibul liší se nniohými wlastnostmi. 1) Co u pukw
zásoba potravv se nachází w obpuí, jest u hliz podhlizí jí opateno
a tudíž vvelmi weliké, nejvvtším dilem hlízu celau skládající,

za to díl obpuí podobný vvelmi skrowný. 2) Hlízy nejwtším
dílem jsau bohaté na škrob, který tedy jest látka žiwící

;
jsau

ale též hlízy, n. p. u wstavvaovvitých, ježto opateny slizí, ímž
podobají se pukm. 3) Ze hliz dále netoliko wzrostají lodyhy
vvelmi krátké, nýbrž i vvelmi dlauhé jednoduché nebo utvvaté,
na nichž i obyejné pupeny se dlají. 4) Podhlizí již na rost-

lin matin ke svvé dokonalosti dospívvá a polom tepruvva nasa-
zuje pupeny ili oka, což u pukw zrowna naopak se naskytuje.
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6) Rostliny ze hliz wyiostlé dotud z nich potrawu erpají, pokud
iiejsau s lo samy ji pohlcowati a piprawowati , naež hlíza co

zbytený díl, jsauc i wylrávvena, se odwrhuje, kdežto puky swé
podpuí po celý as zrstu co newyhnutedlný díl zachowáuají.

Jsau hlízy, které nepowstáwají neposteden ze hliz, ný-
brž na koenech wtvvatých a to na konci obzwláštních wtwí.
K tm náležejí zemata, wýk. 636.

Nejmnožší hlízy oddlují se od rostliny matin, díwe
nežli nasadí pupeny. Tak se mají zemata, protož nejhlawnji
pi chowání jich má pee k tomu smowati, aby nehnali w pu-

penj^, protože jimi wždycky pozbýwají dílu užitených ástek,
které ješt wíce se umenšují, jestli pupeny wyhánjí w lodyhy.

Protož i zemata špatnji, majíce sé tak již w zemi
,

jak to za

povvtí deštiwého a teplého se stáwá, když se mají ze zem do-

býwati. U jiných rostlin, n. p. u pesliek, náleží to k stálým

okazm, že hlízy již na rostlin matin ženau.

Konen hlízy nasazují bu jediný pupen bu množitý.

Poslední celé do zem založené nicmén toliko jedinau lodyhu

wyhánjí, protože ostatní zaprtají, A wšak známo, že každé oko

ili pupen zematowý mže se nutiti ke hnání, kdj^ž se s kusem
hlízy uízne a pro sebe zasadí. Kus ien hlízy musí ale wždycky
býti dostatený, aby mladá rostlina náležité množstwí potrawy
z nho erpati mohla.

Z pupeuw wyrostají dílowé nadzemní t. rozhy stromw
i k a lodyhy bylin a zelin. Koeny ale mají podobné austroje,

z nichž owšem nemohau rozhy listnaté poátek bráti, nébrž mr-
cáskj^, kterými jak známo rostliny pohlcují potrawy ze zem. Tyto
austroje jmenují se élply ili oulky (Lenticellae) a powstáwají
na wtwích wrbowých z tla dewowého we spsob hmoty
huspninowaté, ježto pozdji korau se provvaluje, z níž pozdji
wyrostají mrcáskj-, do kterýchž netoliko de, nébrž i plasty

swazkw cewowých pecházejí z hlavvního koena nebo jeho

wtwí. Oddenky podzemní ili podkluí nemajíce koena hlaw-
ního, od dola v^yhynují, tak jak na hoe pibýwají, a protož mu-
sejí mrcásky na wyhynulém dílu oddenkowém zase nahrazeny býti

na pibylém. To obzwlášt dobe widíme na podpuí, jehož

mrcásky mladé coron nad staršími vvyniklé od tchto rozc-

znáwají se barwau jasnjší a wtší šáwnatostí. Koeny mno-
holeté bylin, kw a stromiiw od toho prawidla nedlají wý-
jimku, mrcáskw nabýwajíce nowých. Není to sice zewrub do-

kázáno, že mrcáskw auad toliko na jedno léto jest wymen,
I'rotože mrcásky asem promují se u smítky a wtwe, mžeme
za to ujmauti, že auad jejich mže dotud trwati, pokud jejich

ástice základní jsau mkké, protože toliko w takowém stawu
niohau potrawy pohlcowati.
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^iplow é jsau wclini dležitý díl rostlin
,

jsauce austroje,

z nich'/, iniasy a koeny wycházejí. Mžeme ujmauti za prawdu,

že koínek klowý není nic jiného nežli šipel. Hlízy ujímají

se, niohauli nasaditi šiply; podobným spsobem se mají papauky
a papúíky. Pupeny rozdílných rostlin, jež z krku lodyhowého

na Avýbežkách a odrostcích vvynikají, mohau toliko pomocí šip-

lw wzrsti. Híízenice, kýwaky, podpu«tky a jiné spusoby ují-

mají se ženauce na dílu do zem zahrabaném šiply a z nich pak

koeny. A wšak netoliko wtwe mohau takovvým spsobem ko-

enattí, nýbrž i samy listy beze wšeho pupenu. Tak se mají

rozdílné rostliny tuné, tunice, kosmatec (^Crassula, Mesembry-
anthemum), listy pomaranowé , oliwy wykrojené, smokwoné
zpružného (^Olea emarg^inata, Ficus clastica") a j. Listy podptowé
(Gesneria) a obdulowé (^Gloxinia) zasazené díwe nasazují hlízu, z

níž pak po roce wyhánejí pupen.

Jsau ale rostlin)-, které i z kmenu a wtwí šiply wypau-
stjí na takowých místech, která zem se nedotýkají. Z tch
pak se wyvvíjejí tak nazvvané píepky ili koeny vvtrné. Náš
betan poskytuje dost znamenitý píklad, wyhánje z powrchu
swých šlahaun zpodního weliké množstvví príepkw, jimiž se

piepuje ili pichycuje na stromy, skály, zdi. Podobn se má
škumpa kocnatjící. Nenajdauli píepky pdy, do níž Avnik-

nauti mohau, zwadnau a zhynau. Tak se netoliko má naduwe-
dená škumpa, nébrž i nkterá kapradí stromowitá

,
jež píepky

zwadlými hustými a smatenými jsau pikryta. Mnohé nopály

z doleiíího dílu swých lánkw wyhánejí šiply a pak z nich

delší neb kratší niovvité píepky.
Co do píepkw owšem ze šiplw pošlých jsau nejzname-

nitjší koenowníky, nkteré perepy a smokwon. Wšech tch
píe|)ky wnikše do zem a ujawše se, nabýwají docela podob-
nosti kmenw a slauží i místo nich ; nahoe wydáwají wtwe a
nowé píepky, w zemi ale koeny.

Od šiplw ili oulek dobe rozeznáwati sluší pihy^ které

nejsan nic jiného , nežli wýrostky korowé , z nichž nikdá
ani píepky ani koeny nerostau.

Siply ili oulky ani nechybí rostlinám sklípkatým, t.

mechm a játrowkowitým listnatým i chástnatým, a mají týž
užitek, t. wyhánti koeny ili wlastn mrcasy. Rostliny do
toho dwojího ádu náležející mají tu wlastnost do sebe, že lodyha
wšude zem se dotýkajíc nebo dostatenau wlahau obklíena
jsauc wypaušlí šiply a z nich mrcasy, které mají tentýž cíl jako
u rostlin jewnosnubných. Nkteré mechy jich welmi mnoho wy-
hánejí, a to netoliko z lodyhy, nébrž ze wšech dílvv, wyjmauli
se rozplozowací. Samo sebau se rozumí, že austrojnost mrcásk
tch neliší se od jejich vvšeobecnc.
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CLANEK CTWRTY.

wywÍjeni se listuw.

Listy, jak eeno, dlají se z pupenw
,
protož w zawe-

líých již mžeme rozeznati jejich prwopoátky, a (o díwe nežli

rozhu, která w tom ase jest náramn krátká. Nicmén již ten-

krát rozeznati možná listw rozestawení. Uwedli jsme též , že

listy, aby ssnaly se do malé dutiny pupenowé, jsau rozdílným

spsobem složeny (jih: 83). Pokud jsau listy w pupenu zaweny,
jest jejich epel nedokonalá, apík ale docela chybují, který

i potom , když epel wtší dokonalosti dospl
,
ješt zpone-

náhla roste.

Pupeny wbec wjae k žiwobytí zjewnjšímu se probuzují.

Doba ta ale není stejná; nkteré rostliny díwe, jiné pozdji k tomu

se mají, takže rozdíl mezi nejrannjšími a nejpozdnjšími obnáší

msíc i wíce. A va šak ani táž rostlina w ohledu tom nezacho-

wáwá se stejn, protože wyvvíjení se pupenw záleží hlawn na

powtrnosti a podnebí; obojíma mže auad ten znamenit se pi-

spíšiti anebo uzponenáhliti. Též mnoho záleží na ezkosti jednot-

níkw, jelikož ze stromw pi sob w jedné pd stojících n-
které díwe, jiné pozdji pupeny k wywíjení piprawují.

Prwní promna pupenw probudilých jest jejich pueni,
pochodící zwtšowáním se dílw obsažených, tedy rozhy a listw.

Pak pezimišt se otwírá, naež mladistwé díly powyrostlé tlaí

se vven , a to slowe rašení, wyrážení. Puení jakož i rašení

zponenáhla má svvj prchod; listy wyrašilé ale w náležitých

okolnostech rychle rostau, we dne a w noci, takže w nkolika

dnech nabudau swé welikosti.

Listy zawené w pupenech jsau barwy bílé nebo bledé,

wyrašilé nabýwají wzduchem erwenawé nebo žlutawé, poídku
Imaw fialowé. ástice základní jsau aullé a nžné, welmi

šávvnaté, protože prwní w nich se dlají a nasazují, a k tomu

dostáwají mnoho šáw pro pispíšený praud mízy. Jak mile na-

budau swých powah, swé austrojnosti, tebas nejsau ješt doko-

nalé, zanau i initi t. wyzewowati, ímž prawá míra w nich se

psobí. Barwy, jež na rašících pozorujeme, zponenáhla se mní
w zelenau, která jest wšeobecná rostlin. Zelenost listowá |)o-

chodí od zeleniny listowé (^ChlorophylQ , kteráž trpí znamenité

promny. .Jednak barwina sama za zrstu jednoleního se zjina-

uje, nabýwajíc wtší sytosti od swého wyniknutí až k nejwtší
dokonalosti listowé a promujíc pak we wetchosti list swau ze-

íenost w barwu žlutau , erwenau, Barwa její ale také záleží

na austrojnosti listw samých. Jestli pokožka jest autlá, prozra-
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i(á, a wsude ztuha piléhá na podložené díly, wyskytuje se swau
barvvím

;
jesdi ale pokožka kalná, oddutáli na nkterých místech,

opatíenáli mnohými prduchy, pokrytáli jinowatkau nebo hustý-

mi chlupy, nemže swau barwau se okazowati. Tenkrát powrch
listw má barvvu blawau, šedau, stíbrnau, ryzau, rezawau,

sivvau a d.

A wšak jsau listy hned docela erwené, jako n. p. lebedj'

zahradin', cwikly, nkterých laskavvc, hned na rubu erwené,
jako nkterých kysal (Be^onia"), bramboík obecného , hned na
pd zelené mají skwrny erwené, jako nkterých aron, wsta-
wa, jetel, tolic. Tyto rozdíly záležejí na promnné zelenin
listowé. Akoli není wyzpytowáno, odkud ta promna pochodí,

mžeme pedce za to míti, že ji psobí njaká kyselina. Nicmén
nesmíme se domníwati, že to okaz jest chorobný, nébrž že záleží

na obzwláštním žiwobytí.

Wzácnji na rostlinná jest jiných barew. N. p. skuro
žaponská (Aucuba japonica} a laskawec trojbarwý (Amaranthus
tricolor) mají listy žlut skwrnaté. Nkteré pížiwné rostliny

jsau bledé , a to bu ponažlutlé
,
jako samow ratec (Monotropa),

bu naervvenalé jako podbílek (^Lathraea) a kokotice (^Cuscuta),

bu ponahndlé, jako záraza (Orobanche), korálice (^Corallorhiza)

a j. w ., které nikdá nenabudau zelenosti, tebasby byly w okol-

nostech, jimiž jiné rostliny zelenají.

Tajnosnubné cewnaté mají skoro wsecky zelenost bledší

anebo sytjší, wyjmauli se peslikowité
,

jimž pináleží barwa
obyejn sivvá. U mechw pewládá zelenost rozliné sytosti,

akoli jsau též rusé, žluté ano i ponaerwenalé. Játrowkowité
býwají na líci zelené, na rubu erwené, nkteré docela tmaw
z hndá erwené. U lišejníkw, u hub, jakož i u twrdohub, bii-

chatek, plísowitých a rezowitých ale barwa zelená náleží k íd-
kým wýjimkám. U asowitých, jmenowit u žabincowitých a
porostowitých jest obyejnjší, a ostatní jejich podadí zase jiné

barwy si piosobují, jako jest erwená, uáhndá, hndá.
Ke zplození se zelenosti potebují snad wšecky rostliny

cewnaté psobení swtla, wzduchu a jistého stupn tepla. To
dokazují zematawe sklep w dosti dlauhau lodyhu wyhnalá, to

dokazují dílowé nati w^ zemi wáznaucí nebo naschwál zemí ob-
hrowané ; wždycky jsau bílé a bledé. Od toho prawidla dlají
mechy a játrowkowité znamenitau wýjimku skwle zelenajíce na
místech, k nimž sotwa paprsek slunený wniknauti mže. Ty-
též rostliny bují a zelenají, když jiné rostliny zimau jsau pohrau-
ženy w sen.

Mnohé rostliny dokoniwše zrst jednoroní, tratí listy.

Listy zelin a bylin, nejsauce s lodyhami pomocí klaub spo-
jeny, nemohau padali , zstáwají tedy i po zhynutí na nich. Pi
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tom ješt to znanienlto, že listj' dolení wadnau a hynau, co lo-

dyha nahoe iiabýwá nowych, což pochodí íni, že do hoejších

dílw weliké innožstvvo mízy se hrne, aby kwíy a pak plody

svvé dokonalosti do.šl> ; niohau se ale listj^ dolení na delší as
zachowati, když kwty se utrhují.

Nejwtší díl našich stiomw a k panštji vv podzimu

listy swé, jichž w jae jsau nabyly. Welmi poídku listy zwadlé

zstáwají na stromech, jak to dub a habr dokazuje. Složené listy

bu padají celé, jako n. p. z jasanu, maalu , bu dívve lístky

a pak apík, n. p. u trnowníka (IVobinia) ; u nkterých , n. p.

u nkterých kozincw (pravvého, kretického, osinatého a j.} apík
zsfáwá a mní se w tni, který neroste dále. Nkteré zedera-

chowité ale w tom dlají znamenitau wýjimku
,

jelikož apík
pozbuda lístkw dleních zachowá hoení a pak u wtew se

mní dále rostaucí.

Jsau stromy a ke, jejichž listy nepromní swau barwu,

nežli spadnau. Sem náleží akát obecný, jasan, a j., protože je-

jich zelenina listowá co do barwy se nezjinaí. CSejmnožších

ale rostlin listy w tom ohledu se mní, protože zelenina jejich

se rozkládá. Píina toho owšem osnuje se na umenšené innosti

list a ostatního ausfrojí, protože chladem jesenním poád se

zwtšujícím, jakož i umalujícím se swtlem praudní mízy chabne

a klesá, kterauž ale promnu obzwlást trpí cewy
,

pijímající

mízu ze swazkw cewovvých. Umenšenau ezkostí žiwota mo-
hau prvvky podlé swé píbuznosti cheminé na sebe psobiti,

kteráž dívve mocí žiwotní byla zpráwowána. Zelenost listw

tedy pozbýwá nejdíwe skwlosti a žiwosti , zežlutawí nebo

zmodravví. Pak wyskytují se teky nebo skwrny tmawji modré,

a zponenáhla se rozšiují a splýwají. Wbec to barwení widcti

nejdíwe Ave sklípkatin mezi žilami a zebrami , ku kterým pak

se rozšiuje, takže potom ony zelen jsau obraubeny. Též ziiame-

nali , že ta promna wychází z prostedku listu nebo od jeho

krajw.
Dále jest patrno , že líc díwe barwy swé pozbýwá, a že

ta zmna pak zponenáhla wniká k rubu. Listy nkterých stro-

mw, n. p. lip, topolw, babyky, morušn a j. zežlutnauce pa-

dají
;
jiné ale, jako klenowé, wodoklenowc, lískowé a j., nabýwají

ponaerwenalosti, co u jiných sytá erwenost se naskytuje, jak

se má kalina obecná, tušalaj obecný, škumpa ocetná, ostružník a

j. Listy jiných, jako jest ptaízob, bez erný, díwe zmodrají,

pak zíialowí, naež zerwenají. Jestli líc a rub listu zelený,

oboje barwu eeným spsobem mní, pakli ale rub již pwodii
erwený', toliko líc zjinaí swau zelenost a též zerwená.

Swtlo slunené welmi psobí na mnní se zelenosti asu
jescnního. Nahoe jsme ekli, že zmna ta wychází od líce, a že



287

odtud se táhne k rubu. Kdyi wlew se ztocí, takže tisty ru-

bem wzhru patí, promna nejdiíwe na rubu se pozoruje, a

pozdji na líci. Listy nabý\vají iieji.s>ší žlutosti a erwenosti,

a k tomu ješt nejdíwe, které nejvvícc jsau wysazeny auinkm
sluneným, a listy jinými zastínné bu nedokonale se mní,

bu nic.

ruda má znamenitý auinek na barwu rostlin \v dob je-

jich bujení. Kakost sniradlawý (^Geranium Robertianum} na ska-

lách a zdech rostaucí jest co krew cerwený, w dobré pd ale

jasn zelený. A vvšak pda i na mnní se barew za jesen p-
sobí znamenit. W lesech listnatých widíme místa, na nichž pod-

zimního asu stromy ješt krásn zelenají, co na jiných již dá-

wno se pebarwily, a to proto , že prwní rostau na pd bujné,

druhé na kamenité, skalnaté.

Konené každému známo, jak powtrnost na pebarwo-
wání listw w jeseni psobí. Ono má svviij zponenáhlý bh,
jestli teplota vvzduchu málo po málu se umenšuje. Jestli ale pi-
padnau toho asu mrazowé, listy diíwe zhynau, nežli svvau ze-

lenost mohly promniti. Zmrzlé ale nezjinaují barwy dle nad-

uwedeného spsobu, nébrž jako ástky rostlinné žiwotu zbavvené

a auinkm Avn.šným zstawené. Z toho zawírati se mže, že

listy na swé rostlin barwy mníce nejsau mrtvvy, nébrž že

toliko žiwot w nich hyne.

Rostliny wždy zelené mají listy, jež w jisté dob najednau

nevvynikají ani nezanikají, nébrž zsáwají rezké na stromích pes
zimu, anobrž i po nkolik let, takže w prwním ohledu slowau
pezimující. Padají poiád zponenáhla, jak novvé a nowé se \vy-

wíjejí z pupenAv. Vi padání jich Avbec ty samy rozdíly jako

u rostlin listomnných widíme. Padají totiž, dokud jsau zelené

a svviží, nebo tenkrát, když promní swau barwu, když ze-

žlutnau.

Znamenitá ješt jest podobnost barwy, již listy z pupcnvv
rašíce na jewo pi^inášejí , a již dostáwají w podzimku hynauce.

Tak listy wrby babylonské (^Salix babylonica) a šeííka obecného

(^Syringa vulgaris) jsau vv obojí dob žluté; listy bezu erného
mají na zaátku a konci swého bytí fialowau. Z toho možná
zawírati, že postupy, jimiž barwa žlutá nebo fialowá z mládí

se mní w zelenau a ta we wetchosti pechází w tu neb onau,

jsau ty samy. Zjinaowání barew, jež listy na swt pinášejí,

záwisá na wnšném psobení. Zito n. p. w jae za pkného
poasí wzcházeje má barwu žlufawau, zelené nejbližší; jestli

ale pipadne mén píhodné po\\ lí, jest erwené.
Jsau rostliny, jejichž listy piblížiwše se ku kwtm anebo

zmniwše se w jejich podpory, netoliko twar swj mní, nébrž
i barwu, a to zrowna tak jako w jeseni. Takowé listy i jména
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swého pozl)\ wají, jmenowány jsauce listeny, kterých barwa jest

žlutá a erwená, a-koliw i jest , mnohem ale ideji , fialowá a

modrá. Mámeli konen kalich za listy |»romenné swým usta-

nowením, widíme , že jeho wnéšný powrch asto ješt zacho-

wáwá zelenost, když wnitní jest bílý nebo bledý , neníli jinak

barvven. Koruna w pírodozpyteckcm ohledu též z listvv wlastn
sestáwá, které co do barwy ješt wíce wzdáleny jsau od p-
wodní. Dkazem toho jsau koruny žluté sis nkterých, ježto

usušeny zelenají.

LÁNEK PÁTÝ.

KWTKNÍ.

Ten auíad rozdluje se na troje doby , na rozwíjení se ili

rozkwtání, na kwtení ili rozwilost a na odkwtání ili od-

kwtlost.

Kvvt nerozwitý slowe pnupé (str. 8 O}. W nm zpone-

náhla wšecky díly kwtowé se dlají, až pak nabudau takowé we-
likosti, že díly wnšné též zwtšeny nejsau s to wnitní již w
sob zawírati. Když kalich nabude swé welikosti ustanowené,

wnitní dílowé dále ješt rostau , a když nabudau dostateného
objemu, kalich se musí otewíti, naež z nho wynikají. Obyejn
koruna jest ješt zawena, když z kalichu se tlaí wen, a

rozkládá se, když rodidla t. tyinky a pestík se zwelií , že jich

nemže již objímati. Okwtí ale rozdílným spsobem se otwírá,

obyejn ale od hora, a wšak i od dola, n. p. kwt winný a

mnohem ideji kolem do kola, n. p. blahowiník, epinice (Eu-
calyptus, Calyptranthus),

epel tyinkowá, pak w prašník promující se, mnohem
asnji se wyskytuje nežli nitka a ostatní wnitní díly kwtu
([str. 132). We kwlu tolitowitých prašník jest skoro již doko-

nalý, co koruna a wnec její sotwa poínají se okazowati. Nic-

mén pel ješt daleko po zadu. Na pestíku díwe se zdokonaluje

wajeník a blizna nežli nlka a pestíkonoš, jelikož we waje-
niku vv paupti zaweném již rozeznati se mohau zárodkj^, a w
rozwitém kwtu jejich zákrywka a jadérko.

Doba, w nižto kwty se rozwijejí, jest wbec stejná, u roz-

dílných rostlin ale welmi rozdílná. Rostliny w našem podnebí

kwtau od nejasnjšího jara až do nejpozdnjšího podzimku, a

tak se mají i jiná podnebí na polokauli sewerné, jakož i na již-

né, takže na zemi není msíce, není doby, aby rostliny nekwtly.
Protože léto na obau polokaulích nepipadá w stejný as, že na

naši zima, když na jižné léto, stáwá se, že rostlin}^ nowohollandské

I
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jakož i (lobronadjské vv našich skleníkách w zim a jae do

k\M^'Hi piichízejí.

Kw tení jako celý zrst , záleží, jak eeno , na powtr-
nosti ; lahodnau njíiže se pispíšiti, newhodnau ale upozditi. Ne-
obyejné mírná zima r. 1834 spsobila, že rostliny, jako eme-
ice, olvše, fialka wonná, jindá na konci února, nel)o w beznu
kwtaucí, u prosted ledna krásn kutly , což i na jiné po-

zdji kwtaucí se wztahovvalo, jako jsau broskwon, wišn, še-

íky, kopytník obecný , a d. , ano i žito tu a onde wymetawši
kvvtlo. Talovvín západní (^Eranthis hyemalis} a lísky kwtly
již w prosinci r. 1833, INaopak jsau jara, w nichž pro chlad

wšecky kwty se opožují o mnoho nedl. Ze to teplem se p-
sobí, dokazují též rostliny vv studenjším a teplejším podnebí ro-

staucí. Broskwo u nás obyejn vv dubnu kwtaucí nese vv

tom ase, n. p. na Tenerif již zralé owoce. Tak se mají rost-

liny vve skleníku a pod širým nebem chowané. Jestli povvtí píz-
nivvo, mohau rostliny vv jae kwtaucí ješt po druhé vv jeseni

kvvésti, jako jest fialka wonná, maal, wišn a d.

Rostliny pesazené dobu svvého kvvtcní mní zponenáhla,

jak to stromovvé owocní naše na jižnau polokauli pesazené do-

kazují, kwtauce na zaátku dobj^ s naším jarem se shodující,

až pak ženau do kwu w tamjším jae, kteréž pipadá na

naši jese. Sázein'm též spsobeno , že rostlin)' kwtením sob
pispšují, a takovvé slowau raífc/, jak to dokazují hrách, boby,

zemata (Jakubky, rychlíkyj) a j., tak jako tím samým prosted-
kem pozdních se nabylo.

Jsau rostliny, ježto poád celý rok kvvtau, a vv zim,
jak povvtí oblewí, kvvítím se ozdobují. Takowé jsau sedmi-

krása , starek obecný, kopiwa obecná , kuímor (Stellaria me-
dia}

,
jasnota nachowá (Lamium purpureum)

,
pryšec okrauhlý

(Euphorbia I'eplus), lipnice jará (Poa aunua) a j. w.
Obyejn vvyskytují se kwty, když listy jistého stupn

dokonalosti dosply, nebo skuten jí dosáhly; jsau ale píklady,

že kwty díwe nežli listy na jewo picházejí, jak o dínu,

ocúnu a j. w. známo. Píina toho rozdílu jest ta , že prw ní

musejí pomocí listvv potrawy k vvywijení se kwtw piprawo-
wati, a druhé takowé hmoty již mají, opatiwše se jimi nepo-

chybn vv pedešlém lét.

U jednoho rodu rostlinného jest trwání kvvtení vv pízni-
wých okolnostech stejné, zkracuje se ale vvelikým horkem , a

prodlužuje se chladem. To ale jest jisto , že kw ty nkterých
rostlin dlauho trwají , a jiných sotwa se rozvviwše již hynau.
K prwním vvbec náležejí takowé, ježto rozwíjejí se, pokud au-
stroje rozplozowací nedosáhly náležité dokonalosti.

Kwty wšecky, jichž rostlina nasaditi mže, bu wšecky

19
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najednau se lozwíjejí, bu zponenáhla po sob. K prwníin ná-

leží nejwíce našich listnatých stiomw, které w jeseni pe-
dešlého roku nasadily jsau paupata, která pak w jaíe najednau se

rozwíjí, a najednau odkwtau. Jiné rostliny sice také najednau

wšecka paupata, alespo na jedné spolené stopce rozestawená,

nasadí, která ale nerozvvíjejí se najednau, nébrž po sob vv jistém

poádku , a to bu od hora pi kwtenstwích dlauhých dol,

bu od wnitíka wn pi kwtenstwích širokých , anebo naopak

od dola wzhru nebo od wenku do wnit. Jiné konen rost-

liny rostauce nasazují zponenáhla nowých a nowých paupat, která

w tomtémž poádku se rozwíjejí a odkwítají.

Cas rozwíjení se kwtw jakož i rašení padá w jedné

krajin w celku na tauž dobu, na týž msíc. Protož mžeme se

nadíwati, že rostliny alespo w obyejných rokách téhož asu
we kwtu najdeme. Seadní rostlin podlé rozkwtání slowe

kalendá rostlinný.

Nejninožší rostliny otwírají swé kwty w neuritých ho-

dinách denních a pak zstáwají we dne w noci oteweny. Tak
se mají naše owocné stromy, sosnowité, okolinaté, tolitowité,

vwstawaowité. Jiné rostliny rozwíjejí swé kwty w ustanowe-

ných dobách denních. Nkteré kwty se otwírají ráno a na

weír se zawírají, n. p. mák naholodyžný (^Papaver nudicaule),

deniwka plawá (Hemerocallis fulva} ; kwty sndku okolinatého

.(^Ornithog-alum umbellatum) a kuí nohy (^Portulaca oleracea} otwí-

rají se nkolik dní po sob okolo jedenácté z rána, a zawírají

se po poledni; nejmnožší kosmatce (^Mesembryanthemum} roz-

kládají je o polodni, kosatka odpolední (Anthericum pomeridia-

num} okolo dwau po polodni, a zawírají na weer. Jiné trvvají

nkolik jenom hodin, zawrau se w urený as na wždycky ane-

bo pustí plátky a tyinky; tak to dlají cisty, dewaterníky, Iny

aj. m.

Krom tch rostlin dennokwtných
,

jsau i nonokwtné,
které totiž kwty swé w noci otwírají, ráno nebo již w noci

zawírají. K tm náleží nocenka obecná CMirabilis Jalappa) a

swiaec nachowý (Convolvulus purpureus}, z nichž prwní otwírá

swé kwty mezi šestau a sedmau z weera, druhý ale okolo de-

sáté; kosmatec nonokwtný (^Mesembrjranthemum noctiHorum)

rozwíjí se okolo sedmé na weer, a zawírá se okolo sedmé
z rána. Kwty nopálu hrubokwtého (Cactus grandiílorus} roz-

wíjejí se na weer mezi sedmau a osmau , a brzo po plnoci
kwt ji/i wadne.

Konen jsau rostliny , kterých kwty spíše podlé pow-
trnosti se otwírají a zawírají nežli podlé dob denních. Takowý
jest nejprwé krusíek dešowý (Calendula pluvialis), který swj
pramen za posucbj' mezi šestau a sedmau z rána otwírá, a okolo
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ctwrle po polodiiáoli zfiwíiá; zsfanauli jeho kvvty pes sedniau

z rána zaw íeny, lude téhož dne pršeti ; náhlau promnu povv-

trí ncniiihaii ale prorokovvati. Za druhé sem náleží mlé sibisky

(^Sonchuí-- sibiricus); jestli jeho k^vty w noci se zawrau, m-
žeme následujícího dne obyejn oekáwati jasné povvtí, zsta-

nadli ale pes noc oteweny, bude druhého dne na wtším díle

pršeti.

Periodiné ot\vírání se kwtw jmenowal Linné bdním,
zawírání ale snem, a zdá se, že záleží na psobení swfla. To do-

kázal Decandolle, umístiw nocenku obecnau vve dne do pokoje

tmauého a \v noci do aumysln oswíceného, rostlinu pinutil, že

poádek olwírání a zawírání k\vt\v swých podlé tch okolností

pevvrátila.

Linné jmenowal rostliny, otwírající a zawírající kwty dle

dob denních sluneónýini, a rozdlil je w denní a hodinowé,
kteréž prwní wždycky otwírají kwty ráno a zawírají na weer,
druhé ale toliko w jistých hodinách denních. Uwažujíce kwty
hodinowé, nalezneme pro každau hodinu denní jeden anebo nko-
likerý kwt, který w ní se otwírá nebo zawírá. Na tom zalo-

žil Linné swé hodiny kicéloicé. K tm rozdílm picházejí

ješt kwty poasowé (meteoricus), poasí okazující.

Kwty wydávvají rozdílné, wíce nebo mén silné zápachy,

a to nejwtším dílem \\o dne; jsau ale jiné, jež sice rozwity

we dne nepáchnau, na weer ale wni silnau rozšiují; takowé
jsau weernikía smutná (Ilesperis tristis}, meík smutný {^Gladi-

olus tristis), wýmeník dvvaulistý Qlabenaria bifolia), silenka na-

chýlená (Silene nutans} , apínos smutný Q'eIargonium triste},

a j. w. Jak u dennowonných wonné prwky tkají psobením
swtla, tak totéž u nonowonných krom swtla se stáwá.

Nyní budeme mluwiti o barw kwtw. Obal jedno-

duchý, obzwlášt ale kalich obalu dwojnásobného, býwají alespo
na wnšné stran, wlastn rubu, zelené, na wnitní ale mnohem
bledší, bílé nebo i jinak barwené. Obal jednoduchý, akoli au-

strojností podobá se kalichu, rozeznáwá se nkdy skwlostí barew,
a zelenau barwu nejwýš okazují lupeny ili ušty Avnšnau adu
skládající na swém rubu a to peasto po dél na prostedin' žíle.

Tím tedy podobají se korunám, které obyejn mají jinau barwu
nežli zelenau.

Obalowé ástky jsau w paupti zelené zeleninau listowau, ímž
pwod jejich ješt wíce leží na jew ; nedlauho ped rozw itím,

málokdy po nm pijímají barwu náležitau, jak to hortensie (Hy-
dran^ea hortensis) a j. dokazují. Nejlépe promna barwy w pau-
pti zponenáhla ^\k\í se u wlího máku ([Papaver Rhoeas} ; w
mladistwém paupti plátky zelenawjí, pak blawjí, potom ple-

owatjí, na to ržowatjí, a konen náležit erwenají. Podlé

19-
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toho máme práwo zawírati, že banvina kwétowá není nic jiného,

nežli zelenina listowá promnná. Dkazem toho promíiowání
zeleniny jsau listj^ ped padáním w jeseni, které jak eeno (str.

286), díwe žlutnau nebo modrají a pak erwenají. Listy p-
wodn nejsau docela bílé, hojnji ale jsau skwrnaté. Nemžeme
íci, že tm bílým skwrnám chybí zelenina listowá, práwo ale

máme twrditi , že jest promnna , že newynikla na stupe swé
dokonalosti. Mezi listy bílými a kwty taktéž barwenými jest

jenom ten rozdíl, že u prwních blání náleží k odchylkám, u dru-

hých ale k prawidlu.

Taktéž se má barwa listw jesení žlutá, modrá a erwená,
kteréž pochodí klesáním žiwota letního. Blost listw též jest

následek nedostatku swtla jakož i choení.

Barwy kwtw tak rozmanité hlawn pochodí od twera
harwin, které jsau barwina listowá swé pwodní barwy nezba-

wená, potom blina, pak žlutina, a konen modina kwtowé.
Koruny welmi poídku

,
jak eeno

,
jsau zelené. Barwa

bílá ale u nich jest náramn obyejná, a pochodí od barwiny bílé.

Mnozí ji docela zapírají, pipisujíce blost sklípkatin bezbarew-
né, která u wtším množstwí bílau se wyskytuje. Zdá se ale,

ie není nic jiného nežli zelenina listowá zblelá nedostatkem prw-
ku alkaliného, nebo kwty bílé žlutnau, panštili se na n pa-
wek ili amonion, nebo namoili se do nho. Málokdy ale kwty
jsau isté blosti, majíce pimíchaný njaký podíl ostatních barwin.

Modina kwtowá jest základem barew modrých, fialowých

a erwených, protože aumysln malikém kyseliny wiolowí, wt-
ším množstwím ale erwená, akoli není možná spsobiti wše-
likých odstínw, jež kwty okazují. To twrzení ješt proto jest

dwodné , že erwené jakož i fialowé kwty náležit truzeny
jsauce alkaliemi opt modrají, protože kyselina, erwenost pso-
biwší, se nasycuje. Modina dá se wodau ze kwtw wylauiti.
A, Marquart se domníwá, že modina powstáwá ze zeleniny odej-

mutím wody.
Žlutina kwtowá udluje kwtm žlutost, a jest mnohem

stálejší nemníc se tak snadn alkaliemi a kyselinami. Nkterá
dá se wodau již wymoiti, jiná toliko lihem anebo teští, který

rozdíl nepochybn se zakládá na tom, že w posledních dwau
pípadcích žlutina jest slauena s njakau pryskyicí, která také

we kwtech bílých a modrých se nalézá a wylauiti se dá. Též
i ta barwina jest pwodn zelenina njakým prwkem alkaliowým
promnná, protože kyselinau solnowodinatau díwe zelená, pak
ale modrá, a že kyselinau sirkowau sehnanau nabýwá barwy
tmaw indychowé.

Položení barwin w ástkách a wrslwách korunowých není

stejné. Tak widíme, že rub ili wnšný (zpodní) powrch plátk

I
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bywá obyejn bledší, welmi poídku jinak. To pochodí tím,

že sklípky pokožkowé na rubu neobsahují nižá(hié barwiny.

Barwlna modrá, íialovvá a ervvená nacházejí se we sklípcích po-

kožky lícowé, které asto na spsob pupeníkw se wywyšují
a promnným lámáním a odrážením svvtla barwy a lesk pro-

míiují. Znamenito, že žlutína kwtowá toliko w prostední \vr-

slw plátkw se nalézá, takže ob pokožky jsau bezbarwé.

Nejvvtší díl korun má toliko jedinau barwinu. Jsau ale

koruny, které jich mají wíce. Tak se mají nkdy plátky rže žluté,

jež ua líci jsau šarlatowé , na rubu jak obyejn žluté ; kuklík

nachowý Ct«cum coccineum} má takowé plátky a ostalka mno-
hokwtá (^Zinnia multiflora} takowé kwty jazykovvité. Zlutaa

barvvau se wywyšuje ervvená na líci. Pomaranowé kwty w
tom ohledu jinak se mají; žlutina istá w prostední wrstw se

nalézající jest píikryta erweninau po jedné nebo obau stranách,

a (lauška její wrstwy jakož i nasycení kyselinau wtší a menší

udluje rozmanité odstíny. Tak se má deniwka plawá, duhowice

šafranowá (^Ixia crocata}, klejicha kurasawská a bulwatá (^Ascle-

pias curasavica, tuberosa} aj. w.
Hndost kwtw, akoli welmi po ídku se nalézá, podob-

ným spsobem se zplozuje, toliko že místo žlutiny mají zeleninu

listowau wíce nebo mén promnnau, a že wnšné wistwy ob-

sahují modinu mén nakyšenau. Tak lupeny pokrywkowé sa-

zaníka plsnatého (^Calycanthus íloridus} mají w prostední w rstw
mnoho zeleniny po obau stranách a sklípkatina obsahuje bar-

winu fialowau. Taul aronu rozeweného (^Arum divaricatum)

ntá zeleninu toliko na stran hndé wnitní, která popnuta wrst-

wau sklípkw fialowau barwinu obsahujících , na w nšné stran
jest pokožka bezbarwá, jíž tedy zelenawá prostední wrstwa pro-

swítá. Kwty hndé jiných rostlin, n. p. kýchawice erné (Ve-
ratrum nigrm}, podražce siwého, okrauhlého (^Aristolochia glauca,

rotunda), toie pawaukonosného (^Oprys aranifera) podobný^m sp-
sobem jsau barweny, toliko že w nich zelenina žlutawí a tudy pe-
chází w žlutinu, jak to obzwlášt u ledence hndého (^Lotus Ja-
cobaeus) widti, jehož hndost na líci pawézkowém mní se žlut,

a pod pupeuíky šáwau nachowau naplnnými na pokožce jest

wrstwa sklípkw zelenaw žlutých.

erná barw a nikdá není istá a nikdá nezaujímá celé plátky,

nébrž dlá toliko skwrny, teky, šmáry na jiných barwách. Nej •

wtším dílem pochodí od tmawé modiny, ježto nkdy nakyše-

ním chýlí se do iialowa. Barwená wrstwa slaupnutá pod drobno-
hledem jewí se modrau nebo fialowau. Tak se mají tmawé skwrny
na spodin plátkw u wiího máku, apíhonosu trojbarwého (Pe-
largonium tricolor), erná palice arona ještra (Arm Dracuncu-
lus}. Jinak se mají erné skwrny na kídlech kwtw bobu
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obecného, které drobnohledem se wyskytují ernohndé a bar-

winu nepauštejí wodau, lihem ani trest í.

Jsau kwty peesté, protože na barw pdowé jiné jsau

rozdleny we skvrnách, šmarách, y-ilách, tekách a d. Wšecky
powstáwají, když .sklípky jinau barwinau napltiné jsau tak rozlo-

ženy. Ten rozdíl zakládá se na tom , že každý sklípek žije až

na jistý stupe pro sebe neodwisle od ostatních, a že tudy swé
obzvsiáštní barwiny priprawiti sob mže.

Modina kwtowá jakož i ostatní z ni pochodicí jsau mnohem
wlším promnám podrobeny, nežli žlutina, která málo má odstí-

nw, leda rozdilnau sytost. Kwty modré proto jsau welmi

co do barwy promnitedlné pecházejíce do fialowa, cerwena a do

blá, welmi |)oidku do žlutá, tak jako žluté do )nodra. Wiolka

wonná diwokájest tmaw vviolowá, wiolow erwená a bílá; po-

mnnka obecná (Myosotis scorpioides} na lukách má kwty blan-

kytné, ržovvé nebo bílé, šalwj luní jest obyejn modrá, a

wšak i erwená a bílá. Wiolka macoška (^Viola tricolor} posky-

tuje ídký piklad, že barwa žlutá mní se we wiolowau, akoli tau

plátky její býwají žilkowány. Nocenka obecná (^Mirabilis Jalappa),

Jiinka, jakož i proskurník topolowka (Althaea rosea) jest jiný

piklad, že barwa erwená mní se w žlutau, ba i w bílau, nao-

pak žlutost sisy jarní, wywýšené, bezlodyžné w zahradách

erwená.
Jiná znamenitost barew kwtowých jest ta, že se mní roz-

dílnými dobami jejich pebyti. Wlastn wšecky kwty také

barwy mní, jelikož u paupti plátky jsau na poátku zelené,

pak blají a konen náležité barwy nabýwají, O té zmn
ale tu se nemluwí, nébrž o té, ježto se udáwá za as rozwití.

Takowé kwty slowau mnobmncé , aby se rozeznaly od sfálo-

baricých. K prwníni opt náleží modrost se wšemi promnavni,

jako jest wiolowá, erwená a bílá w rozdílné sytosti a istot.

Sem náležejí mnohé rostliny piplowité, jmenowit pilály, plícníky,

hadnce
,
pomnnky (Aiichusa , Pulmonaria, Echium, Myosotis),

jejichž kwty rozwité pkn erwené, naež zponenáhla modrají,

wiolowí anobrž i blají; nepochybn ty promny záležejí na

obojetnní kyseliny anebo wylauení jejím. Nescházejí i píklady,

že barwa modrá a z ní pochodicí promují se w žlutau. Tak
se má chejr promnný a chwošowý (^Cheiranthus mutabilis, sco- _m
parius}, jichž plátky w paupti nerozwitém anobrž i potom na 9
krtky as jsau žluté, pak ale kalnauce mní barwu w pomaran-

cowau a konen w erwenau a wiolowau. Pi tom jest to zna-

menité, že promny ty i krom swtla se stáwají, takže pochodí

ode wnítních postupw, což i tím se dokazuje, že plátky swé
barwy již w paupti nabýwají.

Jiné kwty mají tu wlaslnost, že ncdlauho ped swým
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/.wadnutíin barvvu mní; tak kvvty ervvené hrachoru hlíznatého

a jarního (^Orobus tubero-sus, venius} modrají, bílé kwíy pupaly
bezlodyžiié a ozdobné (Oenothera acaulis, speciosa}, anobrž i zlaté

pupaly wrbolisté (Oe. salicifolia), ped uwadnutím zerwenají.

Tak se má i swtllce barwíská (Carthamus tinctorius}, jejíž

kvvty žluté pak zerwenají. Obzwlášt znameníto jest mnní
se barew kwtvv nedlauho trwajících; tak n. p. proswlrník pro-

mnliwý (^Hiblscus mutabilis} má kwtj^ ráno po rozwití bílé,

k polodni pleovvé, na weer tmawoerwené. Na tu zmnu má
menší teplo wellký auinek

,
jelikož ono kvvtení uzponenáhluje a

tudy 1 promnní barew. Pi menší teplot trwá kwt též rostliny

dwa dni a mnní barew následuje teprwa druhého dne.

Konen náleží se zmíniti o promnách barew usušením.

Pozorným sušením nejwtší díl kwtuw swau barwu zachowáwá;
jsau ale jiné, ježto pi nejwtší bledliwosti ji mní. Barwy mo-
dré (nkterých zwonkw) blají, akoli jsau píklady (též n-
které zwonky}, že bílé modrají, žluté (nkterých pupal) erwe-
nají, jiné žluté, n. p, sisy jarní, wywýšené, bezlodyžné a j.,

ledencc obecného (Lotus cornlculatus^ a j. zelenají.

LÁNEK ŠESTÝ.

rozplbmeowákí,

Rozplemeowání jest auad, jímž semena aurodná, prwo-
poátek nowých rostlin obsahující, se dlají. Jest to auad, jenžto

jest cíl a konec wšeho žiwota rostlin
,

jenž se wyskytuje w
nejwtší swrchowanosti jejich pobýwání, jenž snaží se krom
tla na rozmnožení a zachowání rodu, protože jednotníkowé jsau

pomíjiteluí, majíce pobytí kratší nebo delší wykázáno. Ten lá-
nek rozdluje se na ti ástky

,
jichž prwní obsahuje zúrodo-

wáuí, druhá zrání a tetí roztrušowání.

A) zúrodowání.

Tím názwera rozumíme auad, jímž zárodky pomocí pelu zji-

naují se w semena nebo wýtrusy aurodué. Wšude, kde je au-
ad ten patrný, widíme dwoje austroje, zárodky w pestíku za-
wené, a pel w prasnicích nebo pelatkách. Tyto austroje ustano-

wují též pohlawí kwtw a rostlin. Kwty samí mají toliko

prašníky, samicí opateny jsau pestíkem, obojaké ale tmi i on-
mi; nkteré jsau nijaké. Samí a samicí hned nacházejí se na
jedné rostlin nebo na dwau rozdílných

;
prwní slowau jednodomé,

drulié dwaudomé. Konen jsau i mnohomanželné
,
ježto krom

obojakých mají také samí nebo samicí.
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Prašníky welmi asn w paupélí , díwe iieili plátky se

wywíjejí. Listy a podobné austroje k piprawowání mízy jsau

ustanoweny, a ta piprawená hrne se do dílw wyššího auiadu,

ku kterým prašníky náležejí. Když pytlíky jejích se udlají,

zane w jejích sklípkatin, je celé naplující, se dlati hmota zrnatá,

z níž pak zrnka pelowá powstáwají. Dosplý pel z pytlíkw
prašníkowých rozmanitým spsobem se otewewších se vypro-
šuje. Otwírání se pytlík prašníkowých hlawn se stáwá je-

jich austrojností. Skládají se totiž ze dvvau wrstew , z nichž

wnšná jest pokožka tenká stejnorodá, wnitní ale okazuje ztlust-

liny tuhé, wláknowité. Když pel uzraje a wláha w prasnicích

zmizí, smršují se sklípky pokožkowé mnohem silnji nežli wni-

tní, takže pak pytlíek musí se otewíli. Nyní náleží, aby pel

wybawený z prašníkw se dostal na blínu pestíkowau, což roz-

dílným spsobem se dje.

W kwtech obojakých pel mže snadn na blínu se dostati,

k emuž pohybowání jejích k ní a wymrštní pelu prospíwá (^str.

863). Rídí jsau p-íklady pohybowání blizen ku prašníkm,

We kwtech
,
jejichž audy rozplozowací pohnutedlnosti se liší,

jsau prašníky we wýšce blizny , nebo wyšší , takže pel onch
snadn na n padati mže. Kdežto ale prašníkj^ nižší jsau blizny,

jsau k tomu cíli dwoje prostedky. Za prwní kwt jest nachý-
lený, anobrž i odwislý, za druhé jako u zwonkw (^Campannla)

pel wyprazduje se již we kwtu nerozwitém, pokud nlka jest

krátká, takže pel snadno mže na blizny, jež jsauce opateny
chlupami nebo šáwau lepkawau jej zadržují. U chylanowitých

a auboratých jsau prašníky w trubku srostlé, w níž wzestupujíc

nlka stírá pel na bliznu. Moralowlté (Goodenovieac) jsau w
tom ohledu znamenité. Zúrodnní též ped rozwitím odbýwají;

blizna obklíená blanau nálewkowitau zstáwá dotud otewena,
až prašníky nad blíznau w homoli sklímené wyprázdní pel,

který do oteweného nálewku padne, naež nálewek se zawe

;

nyní se rozwije kwt a nlka siln se prodlauží, w jejíž bližn
zawené a wlhké nachází se pel.

W rznopohlawých kwtech takowé nepostedené zúrod-

nní není možno. Mají píprawjí^, aby ten auad nicmén se wy-
konal. Za prwní kwty samí stáwají nad samiími, jak to wi-
díme u aronw, tulc, zewar, kaštanu obecného. Dwojdomé
kwty ale záwisají w tom ohledu na wtru a hmyzech. Pomoci
posledních potebují i nkteré kwty obojaké, jejichž pel pro umí-
stni nemže pijíti na blizny ; takowé jsau podražce, wstawao-
wité a tolitowité. Hmyz ale nedlá za darmo ; nachází odmnu
za swé wynasnažení we strdi

,
již kwty we swých mednících

piprawují. Medníky wbec jsau tak umístny, že hmyz nemže
knim, aby tykadloma nebo tlem nesetel pel s prašníkw otewených

I

I
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a ne|>«'»tí«l J^O "** bliznu. Jehiiedy .stromw setinatvch, lísek,

duinhv a j. nejineiiším za(íc;se»iíiii wytrusují pel , kterýž wtrem
se zanáší a tiuly píichází též na pestíky. Pro tu píinu mají

eené stromy tak náramné množstvví pelu, jenžto nkdy upadew

na zemi pwod dáwá poboííce o dešti sirkowém, u vveliké dálky

padajícím. Totéž platí o konopí ; samí rostliny ili tak nazýva-

né koiiopí paskonné ili poskonné (plaskunky) nesmí se díwe
wytrliati, až konop samice (hlawatá ili materná) jest zúrod-

nna. Palma datlowá samice nenese owoce, nepijdeli na ní pel,

který sbírají w lesech a zavvšují na samice. Tak se mají i sa-

, uMí palmy w našich skleníkách.

Prašníky jakož i blizny jsau roznmnitým spsobem ped
nepízniwýní psobením Avody chránny , jíž pel sice nemže
býti spláknut, zrnka ale jeho díwe pukají, a tudy swvij chám

nemohau pestíku zdliti. U réwy yviinié jakož i u zervvy (Phy-

teuma) tyinky dlauho jsau pikryty plátkami od dola se oddlu-

jícími, nahoe ale spojenými ; u l>lahoyvím'ka a epinice (^Euca-

lyptus, Calyptranthus) kalichu hoení díl na spsob wícka se

oddlující dlá jako stechu na prasnicích. Wodní byliny \vy-

noují swá paupata , aby nad Avodau se rozwila; tak se mají

lekníkowé, stulíkové, oešincovvé,jež prodlužují stopky, aby pod-

nesly kwty na hladinu; jiné celau natí k powrchu wodnímu vvy-

noují, aby pak kwty nad vvodu mohly, a to se dje bu a-
píky nafauklými, jako u kotwice, bu obzwláštními mchýky,
jako u bublinatky ^Utricularia) a d. Zakrutilka (^Valisneria} do

dna wodního zakoenná podnáší kwty samicí na dlauhých zkrau-

ených stopkách na wodní pow rch
;

paupata samí krátkosto-

pená odtrhují se od swé rostliny, wzplýwaji na hladinu wodní,

kdežto se rozwíjejí, aby pel mohl pijíti na blizny ; kwty samicí

zúrodnny bywše, pak se ponoují, protože stopky jejich taužeji

se skrucují a tudy zkracují.

Jelikož pel rostlin dwaudomých wtrem se zanáší, mohli-

bychom se domníwati, že pišed na rostliny jinorodé pwod dáwá
míšencMí ili mezkm. Toho ale píroda nedopauští, wštípiwši

rostlinám, jmenowit audm samicím, píbuznost toliko k pelu téro-

dowému. Nicmén máme píklady rostlin, u nichž takowé míšení

jest možno; naskytuje se ale toliko u rodw podobných jednoho
pokolení, a zahradníci, použiwše té wiastnosti, naplnili naše za-
hrady náramným množstwím takowých unšencw k nejwtší mr-
zutosti rostliníkw.

Jelikož za zúrodowání mnoho postupw cheminých má
swj prchod, jelikož hmoty plynné a kapalé pijímají skupenstwí
hustšího, jelikož celá síla žiw otní na ten auad, jakožto cíl a ko-
nec celého pobytí, se uwrhuje ; mlyby w šecky kwty se zahí-
wati. To snad i skuten se stáwá; naše stroje jsau ale nedo-
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.slateiie k vvyzpytowání takovvé teploty, anebo pedmt sáni zkaii-

šení obtžuje. Mnohé rody z pokolení aronowého lim jsau zna-

menité, že za as zúrodnní weliký stupe tepla zplozují. U tch
rostlin wždycky iiejwíce zahiíwá se díl palice cíli kycky, která

prašníky nese. Rozdíl mezi teplotau jejich a wzduehowau obnáší

o, (užowník protiseny, Caladium pinnatifidum^ 7 (aron blamatý),

13.5 anobrž i 30" (aron srdolistý. Arm cordifolium^.

Ze Avywýšená inlivvost toho rozeháni jest píinau, doka-

zuje pozorowání Theodora Saiissnra, že totiž tyinky wšech

ostatních díl kwtowých nejuíce kyslíka pohlcují. Dokázalt,

že samí kvvt plucarowý we 24 hodinách pohltil 16 svvých ob-

jemw kyslíka, aron blamatý ale 30, co zatím téhož taul toliko

5 jich pijal. Ten kyslík wynakládá se ku slauení se s uhlíkem

w tch dílech nahromadným , a protož tyinky toho asu wy-
dychují kyselinu uhlinatau. Dkaz té sady jest ten, že kwty
piprawují med.

Piprawowání medu za as zúrodowání wždycky doka-

zuje wtší inliwost kwtw, nemže ale slaužiti k wyswtlení
tepla, protože kwty pemnoho medu ronící

,
jako jsau stíbrnec

ladný a mednatý (Prótea speciosa, melifera}, newywyšují swau
teplotu, a arony w tom ohledu tak znamenité pemálo medu pi-|

prawují anebo nic.

Jak zúrodnní u rostlin cewnatých tajnosnubných, jako jsaa|

peslikowité, hadíjazykowité
,
plawuowité , miowkowité, se

dje, newíme dozajista, protože neznáme samích austroj, pel pi-

prawujících. Totéž platí o sklípkaíých, jako jsau lišejníky, a-
sowité, hauby, twrdohauby, bichatky, plísowité a rezowité.

Mechy ale a jatrowkowité mají krom audu pestíkowitého

též austroj podobný prašníku, pelatkau nazwaný [niv. 188,196).
Že poslední austroj jest tím, za jej máme, dokazují rozdílné

okolnosti; za prwní pelatky se objewují dokonalými, když pr-

wopoátky plodowé jsau dosplé; za druhé jsau wyprázdnny
a zwadlé, anobrž i není jich wíce widti, dokonawše swj
auad. U tch rostlin nebylo po tu dobu dokázáno, že pel jako

u jewnosnubných po nlce až k zárodkm wniká. Podlé ob-

dobí ale mžeme to za jisté ujímati
,

protože i ten auad ne-

mže se jinak a pimenji státi. Nejpatrnji auinek pelatek

dokazují mechowé a jatrowkowité dwaudomé. W ohledu pr-

wních to dokázal Bruch. Samicí rostliny nedáwají aurodného

wýtrusu, pakli není na blízku rostlin samích, aby k tomu swým
pelem pisply ; a tudyž neaurodnost mechw pauze pochodí

od nepítomnosti samcw. Taktéž se má z porostnicowitých

msíatka obecná (Lunularia vulg-aris}, ježto w Itálii plody nese,

pakli na blíži se nachází jednotník samí ; w Nmcích ale

wždycky jalowá zstáwá a toliko pupeny se rozmnožuje, pro-
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tože vv tc zemi nebylo semeno nalezeno. Paiožnatcowé (^Chara)

zplozují kuliky, od dáwna za pelalky ujímáme, když pnvopo-

átky plodu se okáží , a zmizí dlauho ped uzráním plodu.

Kuliky (}^ doziáwše pukají a vvypauštjí hmotu slizkowlá-

knatau, k zúrodnní ustanowenau. Tato hmota jest znamenitá

ješt tím, že drobnohledem silným množstvví náramné tílek ileji nebo

zponenáhleji, hned pímo do pedu nebo do zadu, hned ke stra-

nám, hned do záwitu se pohybujících , wálcowitych anebo ke-

joAvitych s pívvskem niovvitým , rowným anebo zkraucenym
opatených, ^^loooo árky dlauhých, jež mají za zvviata prawá,

a nerozpakují se je nazýwati chaniovvými. INejskrownéjší množ-
stwí líhu nebo kyseliny je na wždycky zmoí.

B) ZUÁNÍ 1'L0DU.

Chámem pelowým zárodky k novvému žlwotu se probuzují,

a tím innost Avšech dílvv kvvt skládajících se promuje.
Obalovvé díly jakož i tyinky dokonawše svvj auad, nyní pi-
cházejí do ádu zbytených ástek

;
protož míza na poátku

k nim hojn se hnavvši we swém pítoku zliknaví, cewy tím

pozbudau innosti; ty díly konen od lžka se oddlí a upadnau.

Za to celý žiwot se uwrhuje na zdokonalowání zúrodnných
zárodkw, nyní Avajeka zwanj^ch, wšecka míza a šfáwa na

n se wynakládá ; tím též i wyswtliti se mže, pro rostliny

k zralosti plodw pospíchající pauštjí listy.

asto se stáwá, že w pestíku býwá wíce zárodkw, nežli

pak wajeek. To pochodí tím, že wšecky zárodky nebyly zú-

rodnny, anebo že tebas byly zúrodnny, zaprtaly, udusily se

pro rychlejší zrst ostatních. To Zaprtání u nkterých rostlin

jest prawidlem, jako jsau duby, buky, kaštany a j. Jsau plody,

w nichž wšecka wajeka zaprtají; tak se mají nkteré winnky,
tak se má kdaule obecné odrodek lusitanský ; tak nkteré hrušky,

jablka a chlebowník ; za ten nedostatek obplodí znamenit se

zweliuje a dobrých wlastností nabýwá. W jiných pípadcích
Avajeník, jehož zárodky nebyly zúrodnnj^, nezvvelielý zwadne
anebo upadne.

-Plod nezralý dostáwaje mízu
,

powinen jest ji sám ke
sAvým koncm pi])ra\vowati. Od toho pochodí zweliení plodu

náramné, jakowé obzwlášt widíme na nkterých dýních, ty-

kvích, owoci jadernatém a peckatém a j.; od toho pochodí ob-

zvvláštní prwky, jichž w ostatních dílech rostliny nenacházíme.

Promny, kteréž potkají plodolisty, jsau rozdílné, podlé

spsobu obplodí, kteréž z nich sestávvá. Kde obplodí jest

tenké, jakowé mají tobolky, lusky, šešulky a jjodobné
,

plodo-
listy zráním málo se promní, ledaže zwtšejí, že zkožowatjí,
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ziiiázilrowatéjí, zdrevvnjí; nikdá ale iieztlustiiau nebo ueztwr-

dnau, jako pecky a oechy. Akoli obsahem jejich sklípk ped
UKáníin rozdluji se od listowých; nicmén widíme, že co do bar-

\\y zmny Irpí takowé, jako listy ped upadnutím w jeseni.

N. p. lusky hrachowé a fazolowé, šešulky mnohých erichowl-
tých , tobolky rozdílných rostlin, konen žlutnau, lusky

blanalé rozdílných žanowc erwenavvjí, tobolky hrsle-

nowé syt erwenají, tobolky wyschlé wyžpínu bobulorodného

(Cucubalus bacciferus^ ale modrají. Obj^ejn ale jenom wn-
šná pokožka tak se proniuje, a Avelnii porídku wnitní po-

wrch pijímá jinau barwu, jak to piwoiika obecná dlá zerwe-
najíc na tom powrchu.

Nejwíce ale plodolisty se mní, když jejich prostední

wrstwa ili meziobplodí mní se w dužninu, a nejvvtší promny
dosahuje, když i nitroobplodí zdewní, zpeckowatí. K prwním
náleží n. p. jablko, Inuška, citron, pomaranc, winnka, dýn
tykew a j., ke druhým ale sliwy, meruky , broskwe , wišn
tešn, myšpule a j. \v. Na tom se zakládají promny, ježto'

slowau zbobulení, zoešení, zcsliwní (^str. 143). Plodolisty

takowé též znamenit barwu mní, a ta zmna w^ztahuje se

bu toliko na wnobplodí nebo na nitroobplodí. Wnobplodí
barweno jest u hrušek, jablek (^nejmnožších), citronw , meru-
zalek ervvených a erných. Když nitroobplodí barwu také

promní, jest barweno jako wnobplodí, nebo jinak; prwní
nalézáme u tešní, merunk, broskwí, druhé u sliw, šwestek,

nielaunw a j. Jestli trubka kalichowá s wajeníkem jest sro-

stlá, dlá pak vvrstwu wnobplodí a mní se spolen s ním.

Dužnina jest vvíce mén šáwnatá, jelikož má pi sob wtší
menší nuužstwo wody. Krom toho prwku má ješt hlawn
cukr, klowatinu, huspninu, rozdílné kyseliny, obzwlášt citro-

nowau, wiiinau a jablkowau, a soli tchto kyselin s kysliní-
kem wápniitým, drasliitým, poídku s jiným, dále barwiny,

w mnohých pípadcích pryskyice a silici, nkdy tíslowinu;

k nejídšim ale náleží olej (oliwy}; znamenité, že škrob nebyl

posawad nalezen.

Woda bu we plodech wyschlých, bu dužnatých wždycky
se umenšuje. W dužnatých cukru pibýwá, jak to naše owoce
dostaten jazyku prozrazují. Co meruky a hrušky pozbý-
wr.jí zráním kyseliny jablkovvé, nabýwají jí meruzalky, wišn,
slíwy, broskwe; též w prwních ubývvá klowatinj'^ , w druhých
ale pibýwá. ÍNa ty zmny psobípda, poloha, powtí, teplota, pod-
nebí, takže owoce totéž podlé rozdílu tch okolností též rozdílné.

as, jehož potebují plody k uzrání swému, jest welmi
rozdílný. Na délku jeho nej)sobí ani welikost plodu, ani

welikost rostlin je nesaucích, ani as kwteuí, nébrž wšecko
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plucary, inelauny, waldyn ili kavvony, okurky, plody zelin

po zemi se áhnaucícli, mnohem cerstwji rostau a zrají , nežli

hrušky, jablka, Avinnc hrozny na kmenech do znamenité wýšky
se wypínajících. IVkdoby my.slel, že asn kwtaucí ke zrání

potebují delšího asu; mýlilby se, kdyby tu sadu wšeobecn
položil; tak n. p. stemcha na konec dubna kwtaucí po 2 m-
sících má zralé stiemšalky, kaštan ale mnohem pozdji kw-
taucí potebuje k uzrání 6 msícw. Zelezincowé (^Melroside-

ros} w následujícím roku dáwají zralé plody, a cedr te-

prwa po dwau letech.

1'lody powinny jsau uzráti na rostlin matin. Jsau ale

wýjimky, že plody ped uzráním sundané pak samj' pro sebe

toho cíle docházejí. K tm náležejí dužnaté, jak o jablkách,

hruškách a j. wíme. Takowé nepotebují již žádné potrawy od

rostliny matin ; zásoba šaw w^ nich nahromadná musí bytí

wypracowána. Tak se mají i rostliny, jejichž plody sedí na

stopce tlusté, mnoho šáwy obsahující, ježto postauje, aby plo-

dm dozráwajícím potrawj' náležité dodáwala. Takowé jsau

nkteré sauložné. Anobrž jsau rostlin}', jmenowil jarní a

zimní, jejichž na již zwadla , co plodj- ješt dozráA^ají ; sem
náleží obilí. To wšecko jest dkaz , že plody samé pero-
bují a zdláwají zásobu potraw

,
ježto za as zrstu rezkého

nati do jejich dílw byla nashromáždna. Tobolky lilije bílé

lépe zrají, když i s lodyhau se wytrhnau a powsí. Tu po-

trawa z lodyhy wšecka žene se do plodw, kteréžby díl byl do

puku se nawrátil, kdyby lodyha s ním byla zstala spojena.

Obplodí wyschlé dozráwši dále se nepromuje, ledaže

puká nebo se trhá, aby semena mohla do svvého žiwlu, akoli
jsau píklady plodw sem náležejících teprwa w zemi klíením
swého obplodí se zbawujících. Plody dužnatého obplodí dwo-
jím spsobem se mají. Jestli obplodí není tuze štawnaté a tlusté,

wysychá a trhá se, jak wlaské oechy a mandle dokazují;

pakli ale obplodí mnoho šáwy obsahuje, obyejn hnije. N-
která obplodí sem náležející ped dokonalým zhnilím nabýwají
wtší mkkosti, kašowitosti, chuti mírnjší, sladší a náwinné,
jedním slowem hniliejí.

Jak wajeka se proniiiují, již jsme wyložili (^str, 134}, a

promny ty týkají se zákrywek zárodkowých a jadérka. K tomu
wajeko dostáwá potebnau potrawu ze semenice, bu ona jest

prosta, bu kdekoli pirostlá.

Ze zákrywek zponenáhla dlá se obsemení ili objadí
(str. 178), které bu zblánowatí, bu zmázdrowatí, bu
ztwrdne, k emuž do jeho sklípkw pemnoho prwk zemni-
tých se sražuje. Welmi po ídku obsemení semena zralého
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zachovvá dužnatost
,
jak semena jablkowá, kdauloAvá , marlia-

nowá dokazují, která ale wyata z plodu brzo na wzduohu
okorají. Wbec promny zákrywek zráním jsau takowé, že na

semen zralém jich nemožná rozeznati.

Ješt znamenitjší promny stáwají se u wnit we wa-
jeku. .Jeden jeho sklípek promní se w oko, av nmž zase

se dlá kel, který tudj' toliko po zúrodnní se ukazuje. Kel

pijímá potravvu ze sklípkw jej neposteden obkliujících , a

znamenité jest, že brzo po jeho se udlání celý prost jsa , t.

s niím nespojen, potrawu pohlcuje swým povvrchem. Kel nkte-
rých rostlin strawuje wšecku sklípkatinu, naež pak celau du-

tinu w obsemení wjpluje; jiných ale to neiní, naež pak

zbýwá sklípkatiny wlší anebo menší ást, nazwaná bílkem, w
nmž kel vvtší neb menší prostoru zaujímá (^str. Í6b').

Promna ale newztahuje se toliko na pewné ástky já-

dra, nébrž i na kapaniny a sklípkatinu naplující a pisluhující

k obžiwowání kle se dlajícího. Kapanina na zaátku vvždycky

má mnoho Avodj', \v níž pak pozdji dlá se cukr a sliz, potom

ale zponenáhla se robí škrob a olej , ímž woda zmizí a

vvajeko zralé ili semeno naplnno jest látkami pevvnými , a

jestli w sob obsahují kapaninu , není to woda , nébrž olej

anebo silice. Podlé toho jest widno, že promny w jáde se

udáwající docela rozdílné jsau od stávvajících se vv zákryw-
kách zárodkowých ili w obsemení a obplodí, jelikož jedno

i druhé welmi poídku má škrob a olej, které tak obecné a

hojné w jádru. Wymizení vvody ze semen umožuje, že wzdo-
rowati mohau auiiikm zimy a tepla, a že tak dlauhý as we
snách mohau býti pohraužena.

Wajeka zralá slowau semena, která obsahují wšecky
potebné ústroje, z nichž nowá rostlina w náležitých okolno-

stech zrsti mže. IVejhlawnejší MŠech tch dílw jest kel,

jehož rozmanitost jsme nahoe (^str. 166} wy ložili.

Nahoe jsme ekli, že obplodí dokonalosti dochází, tebasby

semena zaprtala. To zaprtání mnohokrát wztahuje se na kel,

jelikož obsemení nabýwá zponenáhla wšech wlastností semena

dokonalého a auplného. Takowá semena slowau hluchá, prá-

zdná, -zima, a mohau wedlé semena dokonalého we spoleném

obplodí se nacházeti. Z toho wyswítá, že obsemení a jádro

neodwisle žijí, jelikož prwníjsauc toliko pokraowáním plodolislu

tebas 1 bez zúrodnní jako obplodí mže se wytwoiti, druhé

ale k tomu newyhnutedln jeho auinku potebuje.

Mnohá semena jako obplodí musejí newyhnutedln na rost-

lin matin zstati, aby uzrála; jiná ale ped dozráním sata

s rostliny a w obplodí ponechána docházejí, pi ímž pohlcují
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též se mají plody, jejlcli/i Klopky jsau du/.naté.

Aurodnost rostlin zakládá se na množstwí semen jedno-

roním zrstem zplozených. Jsau plody, které pwodné jsau

jednosemenné, za to ale rostlina takowych plodw weliké množ-

stvví nese; tak se mají slíwy, wišn, tešn, oechy wlaské

a j. Které ale málo plodw nasazují, zase mají weliké nniož-

stwí semen ; tak má se mák obecný, w jehož makovvici 8,000
semen, tak má se vanila, jejížto tobolka obsahuje jich 25,000.
Jiné ale ješt aurodnjší dáwají i mnoho plodw i mnoho se-

men , n. p. jeden trs tabákowý tebas 360,000 semen posky-

tuje. ÍNkteré tajnos-subné rostliny w tom ohledu Avšecky pe-
konáwají. !N. p. oslady obecný, jehož každá brašnika obsa-

huje asi 40 wýlrusw; každá hroínádka sestáwá asi z 30 bra-

šniek, protož MŠecka má 1,800 vvýtrusw; protože list jeden

bujn wzrostlý na rubu má alespo 200 hromádek , tedy celý

list zplozuje 240,000 wýtrusw
;
jestli tedy oddcnek wyhnal

za jedno léto 5 lístw
,

poskytne 1,100,000 wýtrusw.
Ješt wtší množstwí wýtrusw' poskytují jiné kapradowité,

jako našinský kaprad samec (Xephrodium filix mas} a ješt wíce
stromowité, jejichž listy mnohem wtší nesau i náramné množ-
stwí brašniek.

C) roz.trušo\vám' semen.

Semena musejí nyní pijíti do žiwlu, jenž jim k dalšímu

wywíjení a zrstu jest wykázán. Plody jsauce pomocí klaubu

pipewnny na rostlin matin otldlují se a padají; k tm ná-

ležejí dužnalé nebo i twrdé neolwírající se, jejichž obplodí te-

prwa na zemi nebo vv ní musí zmizeti. Jiné plody nemajíce

toho klaubu nepadají, nýbrž otwírají se rozdílným spsobem,
aby semena mohla wen, a taby swé tíži zstawena jsauce pa-
dala kolmo dol, a nemohlaby dále pijíti, nežli kam wtwe swými
konci sahají. Tuby owšem mohla wzejítí, rsti ale nemohlaby,
budauc udušena stínem wlastním. Píroda tedy o to se starala,

aby semena wíce se rozšíila, k emuž jsau rozdílné prostedky.
Nejjednodušší a tudy nejobecnjší jest wítr. Cím silnjší

wítr, tím dále mže semena zanésti. To zanášení usnaduje se

tím, že mnohá semena opatena jsau píwsky kídlowitými,
jako jsau nožniky jaworw

,
jasanw, jilem, biz, borowic,

jedlí a j., upryny n. p. semen wrbowých, topolowých. kyprejowých,
tolitowých, chmýí, n. p. nažky pampališkowé, pleškowé a j. w.

K rostlinám, jejichž rozsemeowání jest zstaweno vvtru,
náležejí šiškaté, jako borowice, jedle a j. Pokud holénky nejsau
zralé, šupiny siškowé ztuha k ose piléhajíce nepauštjí jich

;
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j)ak ale se odchlipuji, naež holénky zralé uioliau na swá kídla
se Hpustiti. Weliký díl anboiw losllin nauložnych, jrtienovvite

pcháowitych, neotwirá .se. Nažky ale zralé chniýr na echalce
z (uhých a wláhojemných šttin složeny rozkládají, takže se

z mezi ostatních wyzdwihují, naež pak wílr je zanésti mže.
Plody dužnaté ídko mají píwsky, aby Avítr je zanésti

mohl. Tak hrušky, jablka, slíwy uj. zstanau pod swým stro-

mem ležeti. Mochyn opatené nadmutým a zwelieným kali-

chem mohau wtrem njaký kus kotáleiiy býti.

Woda též k rozšíení semen znamenit pispíwá. Reky a

potokj', též woda dešowá dol tekauce s sebau semena berau, a

odsazují je na behách krajin nižších. Tak i moe psobí, je-

hož praudní zanáší semena a plody do náranniych dalek. JMody
dupníka sešelského (Lodoicea Sechellarum) co hlawa weliké a

na 20 liber tžké picházejí tím prostedkem se Sešell až na

ostrowy maldiwské, anobrž i na Malabar. Lusky 6—8' dlauhé

potuty hromázné (^Entada Cíigalobium} na Antillách rostaucí za-

plawují se až na pomoí hebridské, šotské , anobrž norwejské,

jež ale w zemích, do nichž pibyly, nenalézají obydlí pote-
bného, tebasby auinkem wody moské nebyly porušení M'zaly.

Zw íata také k rozsemeovvání napomáhají. Semena anebo

plody mnohých rostlin, jako jsau lopauchy, epíky, durkomany,
wíence a j., jsauce opateny udicemi, chytají se srsti. Ptá-

kovvé žíwící se o semenech a plodech n. p. bobulech a malvvi-

cech je opt od sebe wydáwají málo promnné, klíitelnosti

nezbavvené, takže w náležitých okolnostech mohau se wyvvijeti.

Tak se má jemolowé owoce, jež kwíaljr z krajiny do krajiny

penášejí. Líidlo obecné (Phytolacca decandra) z Ameriky se-

werné r. 1170 do okolí burdigalského pesazené nyní po celé

jižné Francii ptactwem jest rozšíeno. Tak i prý macize na

ostrowech moe tichého opt pcsazena ptactwem, akoli IIoí-

lanané ji pro špinawost kupeckau tam jsau wyplemenili.

O piinní lowka w tom ohledu mnohonásobném mžeme se tu

jenom zmíniti. Jím netoliko rostliny užitené z jednoho zem
dílu do druhého se pesazují , nébrž i škodliwé s ním se

sthují.

Nyní picházíme ku prostedkm roztrušowání semen, jež

na austrojnosti plodw jsau založeny. Netykalka, balsamina a

eicha mají plody, kteréžto Avelikým násilím pukají swiinijíce

nebo zkrucujíce swé chlopn, ímž semena daleko odskakují.

Kokusky pryšcw^ a bažanek (Euphorbia. Mercurialis) rozska-

kují se násiln na dw polowikj^, ímž semena se wymršují;
chrastl obecný (Ilura crepitans) pi tom Avybuchuje, takže

semeno na mnoho krokw se wychrluje. Tato z|)ružnost po-

chodí od wnitní wrslwy obplodowé mnohem twrdší, jakowé
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laké w mechyících trewílawowých a nkterých rautowilych se

uale'zají. Tobolka šfaweliiw otwírá se na dél úzkými štrbi-

nami, z nichž semena se mymršují pomocí míškw naspátek se

ohybujících. Holénky kakostw, pumpaw, capíchnosw zpruin
se odlupují od slanpecku prodlaužením lžka udlaného, jelikož

zoban se nadvvinuje nebo zkrucuje, ímž semena z oteweného
obplodí se Avymrsují, jako u kakostw, anebo celý mchýíík
wtrem se zanáší, maje na zobanu tuhé a dlauhé brwy co njaký
prapor, jako u pumpaw a a|)íchnosw.

Wýtrusy kapradowitých, plawuowitých. niechvv aj. pe-
drobné jsauce, tím wice wzduchem pohybujícím se mohau býti

zaAváty, an semena mnohem tžší jej následují. Tyto tajno-

snubné wyskytují se asto na místech, kamž jinak nemohau
pijíti.

Welmi znamenitý jest plod stíkawky ili stíkawé tykwe
okurkám co do twaru a austrojnosti podobný, též nepukawý; má
ale tu wlastnost, že od svvé stopky se oddliw drau tak udla-
nau násiln do dálky nkolik stewícw wystikuje semena a ka-
paninu wodnatau.

Konen jsau plody, jmenowit dužnaté, jež se svvé rost-

liny matin nepadají, a semen nepauštjí, jestli jejich dužnina

dokonce nezhnila. Tak se mají kíe a stromy. Plody takowé
zelin a bylin s lodyhu letní picházejí snadno na swj živvel,

když lodyha zhyne a zklesne. Na zemi musí tepruwa dužnina
býti ztráwena, aby semena do zeni se dostala. Do toho oddlení
náležejí též nažky koenowníkw

,
jež, jak eeno, na strom

již klící, a když kel jisté délky nabyl, padají a hned do pdy
koínkem klowým se zarývvají.

Není ale dost, aby semena byla rozšíena; k jejich zdaru
jest poteba, aby nalezla i píslušnau pdu a pimenau vvlast,

nebo w opaných okolno^tech neklící, ani dále nerostau. Když
tedy semena padnau na pdu, wzrstu newhodnau , hynau, a w
tom jest prostedek, aby rostliny tak welice úrodné píliš se ne-
rozmáhaly.

Jiné rostliny mají tu znamenitau wlastnost do sebe, že

plody swé k zemi pitlaují, anobrž 1 do zem zapauštjí. Tak
se má bramboík obecný' (^Cyclamen europaeum}

,
jehož stopka

plodonosná se zkrautí, takže plod k zemi samé pijde, ano i do

ní se pozaryje. V^iolka wonná (Viola odoraa^ chýlí stopku
k zemi, takže semena z tobolek wypadlá hned jsau na zemi, ano
i do ní wnikají, jestli kyprá. Jetel podzemní (Trifolium subter-

rancum) wniká swým luskem na konci w hrot ztwrdlým do
zem. Kwty podzemnice olejn (Arachis hypog-aea) a tajitky

podzemní (V^oandzeia subterranea} sotwa odkwtše wnikají do
zem, kdežto plod pak zraje.

20
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JINÉ SPSOBY ROZMNOŽOWÁNI.

Obrozowání se rostlin semenem náleží míti za swrchowa-
nost celého živvota jejich, protože k nmu poteba celého poadí
austrojw, kteréž, akoli powstáwají promnním listw, wždycky
dokazují, že na n moc žiwotní obzwláštní sílu wynakládati jest

pinucena. Rostlinj^ ženau do kwtu, který skládá se wbec
z obalu a audvv rozplemeíiowacích , t. tyinek a pestíku , kterýž

poslední obsahuje prwopoátky semen, t. zárodky a prwní látku

(chara) probuzující zárodky ku promnní se w semena. O tom
wšem w bhu toho spisu obšírn jednáno. Nám zbýwá mluwitl

o prostedku mnohem jednodušším, jehož píroda užíwá k roz-

množowání rostlin, jehož i lowk k tomutémuž konci potebo-

wati se nauil.

Austroj k tomu užitený jsau pupeny, o jejichž twaru, py-
tw, dlání se a wywijení se na místech náležitých mluweno.

K udlání se pupenw není teba obzwláštních ústrojw;
audowé ke wzrstu wbec potební, koen, stonek, listy jsau

díly, na nichž powstáwají pupeny. Jelikož z pupen wzrostají

rozhy, promující se w smítky a wtwe, jsau prostedek
,
jímž

stromjr a ke swj koš zweliují, a protože pupeny coron
se dlají, newyhnutedln musejí rostliny zwtšowati kaž-

dým rokem. Mžeme tedy každau rozhu míti za obzwláštní

jednotník na strom anebo ki matiném powstalý, w nm za-

koenný, od nho potebné látky dostáwající, a jemu zase pro-

mnné, piprawené plwádjící. Pupeny tedy tráwí samostatný

žiwot na kmenu matiném, jak on wzemi; co tedy zem jest

kmenu, to kmen pupenu. Ze tomu tak jest, dokazují owocné
stromy, jelikož na jeden rozdílné odrodky owoce wraubiti se

mohau; to i dokazují rže, protože na jednu wtew rže rzno-
barwé peštpiti se dají. Ty odrodky owoce a rží nemohlyby
dlauho na jednom kmenu swau rozdílnost zachowati, kdyby každá
wtew ze swého pupenu wzrostlá netráwila swj obzwláštní

žiwot. Rauby a z nich wyrostlé koše brzoby swého rázu po-

zbyly, a nabyly by wlastnosti plán, kdyby raub nepiprawowal
mízu podlé swé austrojnostl.

Mnoho rostlin má do sebe wlastnost, že pupeny, když do-
spjí, bu se naskytují co takowé, nebo co puky ili cibule, co

papauky, co papúíky, nebo co hlízy, samy odwrhují, které pak

w náležitých okolnostech w nowé jednotníky wzrostají , o emž
jsme w lánku o pupenech náležit mluwili (str. 277 a d.) A wšak
i pupeny rostlin té wlastnosti zbawených s matky saté mohau
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w slušných okolnostech taktéž se míti. Toho prostedku užívvají

Kuhraduíci k roziuno/owání.

Auel lakowého rozinnožowání ale jest rozdílný; hned to

smuje k tomu, aby w kratším ase, ne/Ji semenem se státi mže,
nabylo se Avelikého jednotníka , hned k tomu, aby jistý odrodek

se rozmnožil, hned k tomu, aby strom dílem anebo docela se omla-

dil, aneb aby mladý strom brzo owoce nesl, hned k tomu , aby

strom se ušlechtil, aby owoce jeho nabylo welikosti a dobroty.

Prostedek k tomu ke wšemu bu jest jediný pupen (^oko^,

busnntek (raub) nkolika pupeny opatený. Kmen, na kte-

rýž ušlechtilý pupen se pesazuje, slovve />/««c'. Práce sama jme-
nuje se sfépowání, které ale jest trojího spsobu : okoicáni, rau-

bowáni a zahojeni ili odmízem..

Oékoicáni jest nejjednodušší spsob štpovvání, jelikož

k tomu poteba kausku kry s lýkem spojené a pupen jeden anebo

nkolik na sob mající, který na pláni zbavvené kusu kry, jako

na oku welikého, se položí a auwazkem dobe pituží. Kra
okowá píroste a míza z kmenu pláíiowého se žene do pupenu,

z nhož prýtí se nowá rozha dále se rozmáhající. Ten spsob
okowání mohlby se jmenovvati na pleš. Druhý spsob jeho jest

do éterby, do kry pláiiowé totiž udlají se dvv štrbiny jako

j^ smující, kra kolem nich se poodlaupne, a oko s malým kau-

skem kry od dola se pod ni vvšaupne a wšecko dobe lýím za-

wáže a upewní. Tetí konen spsob slowe tnibkowáni, protože

kra i s lýkem opatená nkolika pupeny kolem dokola se štpu
se slaupne a navvine na pláni, s níž zrowna tak weliký kus kry
až na devvo se sal. Samo sebau se rozumí, že okowání ja-

kož i raubowání mže tenkrát toliko ped se wzato býti, když
stromy ženau do mízy. Jestli se okuje \v jae , má wzrostlá

rozha dost asu, aby zdewnatla, a tudy mže se díl plán nad

okem uíznauti, ímž vvšecka míza žene se do oka. Pakli ale

se okuje \v lét, rozha wyprýtilá nemá dost asu, aby náležit

zdewnatla, protož díl plán nad okem se neezá, nébrž necháwá
se až do nejbližšího jara. Tím spsobem owšem wywíjení se

pupenu zadržuje se.

Raubowání odbýwá se pomocí raubw t. smítkw o nko-
lika pupenech do plán zasazených, wštípených, takže pak auplné
srsti mohau. U toho spsobu wšecko záleží na tom, aby
kra raubowá, nkdy jenom bl, zewrub se dotýkala kry plá-

íiowé. Raubowání jest nkolikeré, jako do kry, do rozkolu,
na sedlo a na plochu. Raubowání do kry zakládá se w tom,
že raub dole w klín piezaný se wsune mezi kru a díwí
plán nahoe uíznuté, naež plocha na raubu piezaná brzo
8 blí pláowau sroste. Mže se owšem do kola wíce raub

Sto
-
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wštípiti. Raubowání do rozkolu odbývvá se, když raub dole klí-

nowit priíznutý do plán se wštípí, takže lýka obau w rozkolu

ili rozštpu zewrub se dotýkají. Raubowání na sedlo liší se

od pedešlého tím, že konec plán klínowit pviezaný wsune se

do rozkolu na dolením konci raubu udlaného , aby eené díly

taktéž k sob se mly. Raubowání na plochu konen wyko-
náwá se tím, že raub na dolením konci a plán na hoením úkos-

n se uíznau, tak aby když plochy na sebe se piloží, raub

kolmo stál.

Zakojení ili odmízení, tetí hlawní spíisob štpowání, wy-
konáwá se tím, že wtwe dwau stejných anebo rozdílných k
anebo stromw na koen swém stojících, nutí se, aby srostly.

K tomu cíli na dwau smítcích stejn weliké místo kry i s obla-

nau se slaupne, a ty dw rány na sebe se piloží a auwazkem
pipewní, aby lýko, pokud možná, na mnohých místech sebe se do-

týkalo a plochy obau ran ztuha na sebe piléhaly.

Jiný prostedek k rozmnožowání rostlin, jmenowit strom,k a polok jsau síply ili oóulky (sU: 88, 283). Když totiž

wtew do zem se zasadí, w náležitých okolnostech se ujímá.

To ale se sláwá toliko zplozením se šiplw ili oulek, jež

pak wzrostají w koeny. Nkteré rostliny tíni prostedkem
snadno se rozmnožují, a staí wtew uíznutau dolením koncem
zasaditi. Tak se mají wrby, topoly, réwa winná, nopály, tu-
nice a j. Takowé w^twe slowau hízenice. Ujmutí hízenic

se usnaduje, nechali se na ní dole kausek starého díwí nebo

alespo kus kry a bli od nho. Takowá hízenice slowe pod-
pnsfka, ddic ili ztzek. U rostlin, jejichž wtwe tím spso-
bem tížeji se ujímají, užíwá se dwau jiných na tom samém okazu
zpoíwajících. Dlá se totiž kywák ili oblmik; wtew totiž

s rostlinau matinau spojená w oblauk se ohne a tím w zemi

se zahrabá a pipewní; když pak koeny wyžene a tím se ujme,

uízne se od matice. Anebo smítek na ki nebo strom drátem pod-

wázaný nebo kolem obíznutý obwáže se mechem wihkým anebo

lépe obhrne se zemí w obzwláštní k tomu piprawené donici

(plechowé}, naež koeny wyhnaw se uízne a pesadí.

Jelikož rostliny cewnaté tajnosnubné , též ze sklípkatých.

mechy a játrowkowité, parožnatcowité, anobrž i lišejníky mají

pupeny, tedy jest jisto, že k tomutémuž cíli jsau užitený, což

zkušenost dokazuje.

I
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stáhÍ rostlin.

Rostliny, jež za jednoho léta, poítajíc k tomu i jaro i

jese, dokonají svvj zrst, rozplodí se a pak hynau, slowau jarw?,

letní ili zkrátka zeliny. Jejich znamení jest Q^ Jiné potebují

k tonui dvvau let, a ty tedy pezimují. Tyto znamenají se (^Ja
jewí dwojí rozdíl: nkteré w jeseni pedešlého roku wyklíiwše
a poodrostše pezimují, a w následujícím jaru a lét swj bh
dokonáwají; takowé slowau ozimé, n. p. žito, pšenice ozimá;

jiné musejí w jae býti zasety, naež klíí a wtším dílem prvvní

ieto potebují k nabytí náležit welikého koena a listvv koe-
nových, potom druhého léta wyhánjí tepruwa lodyhu, ženau do

kwtu a uesau plody. Takovvé jmenují se dwmilelé, jako jest

n. p. diwizna obecná, sápovvitá , erná, ervvíkowá (Verbascum
Thapsus, phlomoides, nig^rum, Blattaria^, hadnec obecný (Echium
vul^are} a j. Tetí jsau byliny, které mají koen mnoho let Ir-

wající, z néhož coron wychází lodyha, která se má jako ze-

lina toliko jediné léto trwající. Takowé jsau nejmnožší piwouky,

emeice, kostiwal a d. Znamení jejich jest t\../

Nyní picházejí rostliny, jejichž stonky jal«) i koeny mnoho
ano i pemnoho let trwají. Protože stonky a koeny jsau dew-
uaté, slowau i rostliny samy taktéž t. dewnaté. Tj' rozdlují

se na tré. Nkterých kmenj' a hlavvní wtwe dewnaté owšem
mnoho let trwají, rozhy ale coron powinny jsau wyhánti,
protože w podzimku hynau. Takowé slowau poloke

, podke,
a znamenají se t?.^n. p. powlzelka pareira (Cissampelos Pareira),

protože rozhy nejpozdnjší nemly asu dewnatti. U ostatních

rozhy jsau trwající a u wtwe zponenáhla se promující. Ty n-
které kmen nad samým koenem rozdlují, jiné tepruwa w njaké
wýšce. Prwní slowau ke, kiby , druhé ale stromy, jichž

známka jest J" ,/prwních ale Tp./ Rostliny mnoholeté opakují ži-

wot rostlin jarních ili letních wlikrát , kolik let od dosplosti

až ku pesplosti jim wymeno. Jsau ale píklady, že rostliny

od wzeklíení mnoho let potebují nežli kwtau a plody nesau,

a pak hynau. K tm neobyejným rostlinám náleží agáve ame-
rická (^Agave americana), kteráž \\ Americe obratníkowé, wlasti

swé, powinna jest 4 nebo 5 let rsti, aby mohla kwésti,

kdežto u nás tebas 50 ano i 100 let k tomu potebuje.

Stáí rostliíí záleží wbec na powaze jedné každé rostlin

wštípené. Též záwisá na autlejší nebo hrubjší austrojnosti, ob-

zwlášté na tom, mohauli ástice dewnti, mohauli w prwních
dobách w austrojech k tomu ustanowených dostatené množstwí
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potraw nahromadlíi, aby je k nastáwajícímu zistu wynaloziti

mohly. Tak se mají netoliko stromy a ke, nébíž i tak nazwané
byliny, které w koenu , když lodyha zhyne , erstwau látku

pro budaucí lodyhu nahromaují. A wšak i zeliny k delšímu

trwání pinutiti se mohau, když se nepauštjí do kwtu, když
totiž kwt se uezáwá. Potrawa k nasazení a zdokonalení plodu

potebná tu obracuje se na další žiwení nati. Totéž se stáwá

plnním kwtu, jak dokazují fioly a chejry, rostliny pwodn
letní ili jarní, které pro plnost kwtu nenasazují plodw.

Na trwání rostlin dále psobí podnebí. Nejpatrnjší dkaz
toho poskytuje skoec obecný (^Ricinus communis}. W krajinách

meziobratníkowých, ano i w sewerní Africe, wzrostá w strom na
20' wysoký a trwá mnoho let; u nás sice dosahuje wýšky
6—6', zsláwá ale zelinným a w podzimku hyne. Naopak zase

agáve americká u nás dosahuje wtšího stáí, což owšem pochodí

od kwtení opoždného. Nocenka (^Mirabilis} u nás zbylinla,

protožeby její hlízy našich mraz nepetrply. To perušení trwa-

losti ale jest násilné.

Anobrž i wysetí mže trwání rostlin promniti. Rostliny

jarní, které klíí po uzrání ješt w jeseni a zimu petrptl mo-
hau, promují se w ozimé, jak dokazuje naše obilí ozimé,

které pwodn wšccko jest toliko jarní. Naopak pwodn ozimé

rostliny promují se w jarní, když totiž z jara se sejí a ješt
ten rok semeno dáwají.

Wšeliká pozorowání, jež stáí rostlinného se týkají, wzta-
hují se toliko na stromy a ke, netoliko že swau welikostí w oi
bijí, a že nabýwají asem weliké tlaušky a okázalé ztepilosti,

nébrž i mají na sob znaky, dle kterých na stáí zawírati možná.
Tyto znaky ale zakládají se na wrstwy ili plasty dewowé,
z nichž kmen jejich sestáwá. Wbec mžeme íci, že stromy
dosahují náramného stáí, jak následující píklady dokáží.

Wšecko ale eené platí toliko o stromích dwojdložných, pro-

tože, jak známo, jednodložné toho znaku se liší. Podlé toho tedy

wypoítáno, že jilma obecná dosahuje stáí 335 let, bean obecný

450, klen 500, modín 576, strom pomaranowý 630, kaštan

obecný 686, wodoklen wýchodní 730 1 wíce, cedr 800, lípa

malolistá a welkolistá 1076 až i 1147, dub drák a kemelák
(^Quercus Robur, pedunculata) 1500, tis obecný skoro 3900.
Baobab prstnatý (Adansonia digitata} na pomoí západoafrickém
rostaucí w tom ohledu wšecky nadwypoítané pewj^šuje. Adaii-

son nalezl r. 1757 takowý strom na jednom ostrowu Pedhoí
Zeleného, jenž byl zwýší 73' a w prmru 30'. Na kmenu
nalezl nápis dwau Ang-lianw do kry ped 300 léty wye-
zaný, a ten byl 300 plasty dewowými pikryt. Podlé toho

mohl wypátrati, o mnoholi strom za tch 300 let nabyl. Z toho
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a podlé zpytowání mladých baobahw wypoítal, že eený strom

ml stáí 5150 let. Ujišuje ale k tomu, že w onom kraji na-

lézají se ješt tlustší stromy, jejichž stáí poítá se na 6000 let.

Též i lisowec dwojadý (^Taxodium distichum) w Mexiku a po-

mezných zemích saustátí se\\ieroamerického rostaucí také k ta-

kowým náleží. Nedaleko Oaxaky \v Mexiku jest takowý zwýší
100' a dole vv objemu 130' tlustý, protož i strom ze wšech zná-

mých nejtlustší a snad 1 nejstarší, jelikož De Candolle se do-

mníwá, že jest starší 6000 let.

U rostlin jednodložných jmní stromowitého nabýwajících

dokonce nenacházíme známek, dle kterých bychom mohli wro-
jatn na stáí jejich zavvírati. Chybí jim totiž plasty devvo-

wé sauosné. Ten nedostatek remohau nahraditi šrámy po opad-

lých listerh, jež dlají na stoncích kruhy celé anebo polowiné,
protože bychom nuceni byli pijmauti, že každoron toliko jeden

list pibýwá, což ale není zkušením potwrzeno. Nicmén máme
wdomost, že palmj' mohau 100 let i wíce pekati. Nej-

starší strom jednodložný jest drainec obrowitý (^Pracana

(Draco^ na Tenerif w Orotaw msteku. Berf/iolet jej miw
r. 1857, nalezl wýšku 70—75', obvvod kmenu dole 46^/„^.

JIŽ r. 1492, když Bethencourtoícé ostrow ten nalezli, mli
jej za prastarý. Podlé zponenáhlého zrst u zdá se wedlé bao-

babu Adansonem meného a tisowce dwojadého u Oaxaky býti

nejstarším stromem na svvt.
Stromy a ke rostau, pokud žijí, protože coron pupena-

tjí, rozhatjí a listnatji a tím i plastnatjí. A w tom hlawuí

rozdíl se zakládá mezi nimi , bylinami a zelinami
,

jejichž tr-

wání urenými mezemi jest wymeno.
Stromy a ke po celý žiwot zachowáwají koen hlawní,

který powstal z koínku klowého. Od toho ani zeliny ani by-

liny wbec nedlají wýjimky; koen ale tchto obau mnohem
kratšího jest trwání, jak jsme nahoe vvyložili. Jinak se

mají jednodložnice, bu jsau wzezení stromw bu bylin anebo

zelin. Koen hlawní z koínku klowého powstalý brzo mizí a

hyne, protož mají toliko koeny wedlejší. Odtud pochodí, že

kapradow ité stromowité mohau od dola zpod zem umírati , co

zatím hoejšek bujn roste, a že w nkterých pípadcích stonky

jejich totiko koáním wtrným jsau podepeny.
Auroda pináší smrt zelinám jakož i lodyhám bylinowým.

U stromw ale a k, jsauli totiž mnolisté, hynau toliko listy.

A wšak i listy peziinující nedosahují stáí celé rostliny, a roz-

díl od pedešlých zakládá se w tom, že nepadají najednau , né-

brž zponenáhla (str. 285 a d.). By stromowé sebe déle žili, wždycky
jim wykázán as, w nmž smrti wyhnauti se nemohau. Znamení
nastáwající smrti jcvví se ubývváním moci živvotní , a to zase
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uslablým pupenatním a z toho wyplýwajícím listnatním, zcha

dlým kwtením a obrozením, tenknutím plastw dewowých,
dále hynutím wtwí a konen hojným na kru nasazowáním

se rostlin pížiwných. Stromy a ke w takowémto stawu

slowau pestálé. To ale sluší znamenati, že to smrt není náhlá,

nébrž zponenáhlá. To umírání zaíná wždycky na dílech nejstar-

ších. Rostliny ale sklípkaté kolrostancí hynau od stedu proti

obwodu, koncorostaucí od dola proti wrcholku, a wšamorostaucí

ode stedu a od dola. Poslední tedy daupnatjí, co na obwodu
ješt poád nowé plasty dewowé a korowé se nasazují, jestli

pe wíce let žije. U mnohých stromw a k nejdíwe hyne

de; pak cewy nejwnitnjších plastw pestanau mízu hnáti,

protož díwí w té krajin hyne, trauchniwí, a tak zponenáhlá

celé tlo dewowé zmnilobj' se, kdyby kmen seslablý a nyní z

nkolika málo plastw dewowých a kry sestáwající nebyl wy-
dán autokm wtr , které jej kácí a žiwoení jeho konec iní.

Smrt ale newztahuje se wždycky na hlawní koen , ten mže
rezký zstati, opt pupenatti a nowé ratolesti hnáti. Podob-

ným spsobem i rostliny koncorostaucí jewnosnubné atajnosnubné

od wnitku proti obwodu stonkowému hynau , tak že konen
zbýwá toliko nejwnšnjší kruh swazkw cewowých s tenkau

korau, které nejsau s to, aby tžký koš snášeli. A protože tyto rost-

liny stromowité nemají hlawního koene, dokonce hynau, ponwadž
wedlejší koeny nemají do sebe síly, aby nasadily nowé pupeny.

Stromy a ke mohau ale také hynauti od dola, když koen jejich

zmnu trpí, jíž kmen porušení bére.

Smrt, o níž jsme nyní mluwili, jest pirozená ; rostliny ale

podrobeny jsau s mnohých stran smrti násilné, ježto se piwodí
rozdílnými chorobami, rozmanitými rostlinami pížiwnými a ži-

woichy, kteréž žijí bu na nich anebo w nich, bu od nich

se žiwí.

LÁNEK DEWÁTÝ.

CHOROBY ROSTLINNÉ.

Kdjby moc žiwotní mohla wždycky a wšude woln a w
stejné míe konati, wždyckyby rostliny w nejwtší jim wyká-
zané dokonalosti se rodily, a bylyby zdráwy. Moc žiwotní ale

we swém inní nachází pemnoho pekážek, které psobí, že

ona na jedné stran píliš iní, na druhé málo. Na tom nestej-

ném inní zakládá se choroba a zpotwoilost. Protože ob tyto

odchylky mají stejný pwod, tžko jest
,

je zewrub rozeznati.

To ale jisto, že nejsau wždycky spojeny, protože rostliny zcela

I
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Hcbo dílem od pratvvaru swého se vvzdalující inohau býti dokoná

/dráwy, a rostliny swéniu pratvvaru wérné zstavvsí mohau cho-

eti , což mže i potwory samé potlíati. Protož zpotwoilost

wzlahuje se wbec na tvvar, choroba ale na inní ili auad,
kterau ale také díly mohau jiného twaru nabyti.

A) ZPOTWOILOSTI ROSTLIN.

Rostliny od pratwaru se odchylují bu na swém pwodníra
míst, bu w rukau lidských

;
prwní odchylky tedy slauti níohau

ptiwodní druhé ale úmyslné. Pwodní mnohé mohau také

úmyslem býti spsobeny; jsau ale pwodní, jichž lowk ješt
nedokázal, a úmyslné, kterýchž píroda sama sob zstawená
nevvywedla.

Není dílu na rostlin, jenžby nemohl zpotwoeti, a promny
tím spsobené wztahují se na twar , welikost, podstatu , barvvu,

chu, zápach a d.

Zpotvvoilosti koena nejsau tak rozmanité jako jiných dí-

lw. Jednoduchý se rozwtwuje, tenký tlustne, twrdý mkne.
Poslední dwoje stáwá se obzwlášt w pd mastné, bujné a be-

dliwým opatrowáním. Píklady w našich zahradách pemnohé,
jako mrkew, paštrnak, etkew, wodnice, cwikla ili kwaka, které

Avšecky mají pwodn koeny tenké , devvnaté. To zdužnatní
zakládá se na zmožení a zwelieuí sklípkvv mnohostnných we
díeni, vv paprsích jeho a w ke, anobrž i sklípk dewowých.
Promna ta vvztahuje se bu na kru a jádro koenowé, bu to-

liko na jádra wnšné wrstwy, naež wnitní jeho díl zbýwá co

prowaz wice mén tuhý prostedkem se táhnaucí. Konen vvíme,

jak tyto odchylky ješt dále se liší welikostí, twarem, barvvau,

chutí a d.

Stonek jest podroben podobným promnám, kterých nkolike-
ro. 13 Nejznámjšíw tom ohledu jest kapusta obecná, kteráž we swém
pwoduím twaru má lodyhu nkolik stewícwysokau, sotwa na pa-

lec tlustau. Odrodek její od dáwna známý, brukew ili bedoAvka
jmenowaný, má nad zpodinau lodyhy (košálu") napuchlinu kulo-

watau listonosnau, Turín ili dumlík a kolník jsau odrodky ka-
pusty epky (Brassica Xapus), u nichž ale netoliko zpodina lo-

dyhowá nébrž hoejšek koene ztlustl a zdužnatl.

23 Druhá odchylka jest rozšíení stonku anebo jeho wétwí

;

newadlec hebenatý (Celosia cristata} slauží píkladem prwní
semenem se rozmnožující, modín ale druhé, jenž niíwá nkdy
wtwe stauhowit rozšíené.

33 Nkdy lodyhy nebo wtwe jsau zkrauceny, jak ne-
toliko na stauhowatlých pozorujeme, anobrž i twar swj nepro-
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mniwších, jako jsau truskawec obecný (Hippuris vulgaris), pe-
sliníky (Casuariana) a pesliky (^Equisetum}.

43 Nkdy lodyhy ženau wíce, nkdy mén wtwí, což zále/J

namíst, jelikož hust pi sob stojící mají mén wtwí nežil

wzdálené, mohaucí jak náleží se rozkládati. To ale sotwa jest

zpotwoení. Nkteré stromy a ke asto kleštny jsauce nabý-

wají nepirozeného rozwtwení ; stromy kowatjí , n. p. buky,

akáty, hlohy a j. Sem obzwlášt náležejí krsky ovvocní
,
ježto

zakrsají jsauce zbaweny konených letorostw a pinuceny po

stranách nasazowati pupeny. Též i jiné rostliny chowáním w
krsky se promnily, a tu odchylku i semenem rozmnožují, jako

jsau hrách, fazoly, slunenice, balsamina, rže stolistá pompon-
ská, rže burgundská a j. w. Anobrž i dwa kmeny, dw wtwe
rozdílných jednotníkw potworn srostají.

5) Ze barwa obzwlášt letních a ozimých rostlin, jakož i

jejich chlupatost a lysost mnohým promnám podrobeny jsau,

jest wbec známo.

Listy ješt hojnji se zpotvvoují. 1) Za prwní naskytují

se na místech, kde nemají býti , tak n. p. na stopce sedmikrásy,

pampališky obecné (Taraxacum vulg-are), pod klasem jitrocel wt-
sího (^Plantag^o major} , které listy se mohau míti w prwních

dwau pípadcích za lupen jeden zákrowní nížeji wyniklý a zwe-
lielý, w posledním ale za nejspodnjší listen rozšíelý.

Si) Naopak nkdy chybí listj', kde mají pwodn býti.

íkáme w tom pípadku, že pometaly.

3} Hojnjší jest odádné rozdlení listw. Listy bezowé
a olšowé wlastn dwakrát pilowané býwají nkdj'- wšecky na

jednom strom protisené; dubu kemeláku a driiáku listy cho-

botnaté též nkdy zprotisenjí. ideji se to pozoruje na listech

nejcelejších; tak plamének celolistý nkdy nese listy trojsené

nebo protisené. Šeík persický krom nejcelejších listw mívvá

též w rozdílem stupni peenosené. Winný list dlanitosený

jest u jednoho odrodku
,
petruželolistým nazwaného , dlanitod-

lený, takže epel listovvá wyhlíží jakoby z wíce lístkw sestá-

wala, ježto po kraji na hluboké laloky jsau rozdleny. To zwt-
šené dlení ješt u mnohých jiných rostlin se naskytuje.

4) Naopak jsau listy mén dlenj;^ , mén složeny , nežli

dle prawidla mají býti
;
píklad toho jest dezowec dlauhý (^Gle-

ditschia triacanthos)
,

jehož listy dwakrát peené nkdy toliko

jednodušše peené býwají.

5) Znamenité jest zkadeawní listw, powstáwající zmno-
žením se sklípkatiny jejich podlé kraje; rostliny zahradní, n. p.

wraty obecný (Tanacetum vulgare), locika obecná fLactuca

sativa), bindas obecný (Scolopendrium officinarum) a j. vv. ; ta-

I
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kowé listy býwají i rozdlenjší, jako jest wraty obecný kade-

awý, jarmuz ili kadeawka, odrodek kapusty obecné.

6) Zbachatní powstáwá zmožením látky listowé mezi

kraji listowými
;

powrch ní vvtšími menšími wypuklinami.

Píklady nejznámjší jsau odrodek bachatý bazaliky obecné {^Ocy-

mum Basilicum bullatum}, a pak kapusty obecné odrodek pedn
kapustau zwaný. Hláwky locikowé jakož 1 zelní ili hlawatice

též jsau následky zbachatní sklípkatiny a swazkw cevvovvých

listowych a vvelikym zkrácením lánkw lodyhowých, ímž listy

jsau piblíženy, takže sebe mohau, sklímeny jsauce, kryti.

7} Kwtné zelí ili karfiol jest znamenitá odchylka, kte-

ráž powstáwá, když z prostední žíly, ideji z jednoho nebo

druhého žebra na líci wnikají nožky nesaucí množstwí lístkw

smstnaných, obyejn kornautowit stoených, hoejších nej-

menších, a na konci eených nožek wrcholíkowit rozwtwe-
uých wyhlížejí jako strbauly nedokonalé.

8} K potwoilostem welmi wzácným náleží srostání dwau
list jako we dwoje twerokidlé

,
jakowé u lociky obecné

(Lactuca sativa) a tabáku hrubolistého (^Nicotiana macrophylla)

se pozorowalo.

9} Nkdy listy dílem anebo docela nabýwají barwy a

podstaty lupen zákrowowých anebo i plátkuw, jak na nej-

wyšším listu lodyhowém tulipánu obecného (^Tulipa Gesneriana},

na lichém listku nejhoejších list rže stolisté a francauzské

(^Rosa centifolia, g-allica}.

Kwty poskytují welikau rozmanitost odchylek, ponwadž
sestáwají z mnohých kružných dílw, ježto bu wšecky se mní,
bu jeden anebo druhý.

1^ Srostání a rozdlení dílw. Nkdy srostají dwa kwty,
naež plody ze dwau srostlých sestáwají, jak šwestky nkdy
okazují. Mnohem znamenitjší jsau tak nazw ané />e/or/e, kteréž se

naskytují u kwtw nepraw idelných s plátky srostlými nebo

prostými, a okazují snahu k nabytí prawidelného twaru. Kwtel
obecný (Linaria vuliS^aris) jest w tom ohledu nejznamenitjší a

okazuje srostnutí nejlépe. Pwodn má korunu tlamatau o jedné

ostruze. Zpeloením koruna jest wejito-homolowitá , na konci

nese pt uštw wejiiých podhnutých a ústo piklopené wu-
cem z 5 uštw, na zpodin má kolem dokola 5 ostruh roze-

wených. Pitom kalich se nemní ; tyinky ale nejsau

dwojmocné, nébrž jest jich pt stejnodlauhých. Ta popsaná

srostlice jest nejauplnjší
;
jsau ale od kwtu nezmnného až

k té mezi zponenáhlé pechody. Jindy srostají tyinky s wa-
jeníkem. Naopak jest rozdlení odádné. U nkterých zwon-
kw, u rže stolisté ušty kalichowé rozdlují se až ke stopce
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a odlupují se od wajeníka, pi emž i koruna na pt plálkw
se rozštpuje.

3) Zmnožení a umalení. Dílowé kwtu hned se množí

vv jednom kruhu anebo we wíce. Tak jsau tulipány o 7

až 8 lupenech okwtowých a o tolika tyinkách, akoli ádn
mají jich po šesti. Cemeice smradlawá míwá 7—6 plátkw
na místo 8. Nkdy kruh jeden anebo druhý se zmnožuje ili

opakuje, pi emž ostatní se nemní anebo scházejí se promn-
niwše anebo pometawše. Nejastji koruna se mnohonásobní.

Tak n. p. durman welokwtý ^Datura fastuosa) míwá korunu

dvvojnásobnau, anobrž i trojnásobnau
,
pi emž kalich jest ne-

promnn a tyinky bu pítomné bu u Avnitní korunu prom-
nné. Taktéž se má zvvonec broskwolistý (^Campanula persici-

folia), jehož i kalich se zdwojnásobuje. Bazatuty míwají okwtí
7 ano i 8násobné w okvvtí ádném. Zmnožení to kruhw ko-

runowých ješt hojnjší jest u prostoplátených. Takowé kwty
slowau plné a rozdlují se na poloplné a plnoplné^ jelikož kruh

plátkw mén wíce se opakuje. To plnní obyejn na autraty

tyinek se stáwá. Plné kwty jsau zplodiny našich zahrad, a

každý zná rozdílné pryskyníky, sasanky, ostrožky, orlíky, pi-

woky, máky, fioly, chejry, karafiáty , mydelnice, rže, kamelie,

wišn, maliníky a j. w. , anobrž umní piwedlo to tak daleko,

že w zahradách již neznáme jednoduchých
,
jako jest n. p. rže

stolistá, zakula žaponská (^Kerria japonica") a j. Rostliny lus-

káte, ožankowité a kwtelowité, neprawidelností swých plátkw
se rozeznáwající, poídku kwty naplují.

Co w pedešlých píkladech kruhy kwtowé bujením se

zmnohonásobují, w jiných zase zakrují. Nejznámjší toho píklad

jest karfiol ili kwtné zelí, jehož stopkj^ rozwtwené pemnohých
chocholíkw jakož i zakrnlé kwty dužnatjí a na konci košálu d-
lají hlávvku (^rži) welikau, blawau, hledanau lahdku na našich

stolech. Též sem náleží prokolice, jejížto rže nejsauc tak hustá,

rozdluje se na mnohé hlawiky se zakrnlými kwty, bíle, ruse

nebo wiolow barwenými.

39 Zakrnní kwétowých obalw. Blehyja chocholatý

(Muscari comosum]) má hoejší kwty již pwodn zakrnlé, ja-

lowé; w zahradách ale i dolení kwty w takowé se promují,
pi emž stwol zwtewnatí a pkn zmodrá. Do toho oddlení

náleží i promna, jíž plátky nabýwají powah kalichowých. To

widíme asto u hulevvníka obecného (Sisymbrium oíFicinale), je-

hož plátky nkdy málo zwtšené mají barwu a podstatu lupenw
kalichowých. Sem také náležejí zpotwoilosti

,
jež powstáwají

zakrnním wyšších audw a bujením nižších. Tak mnohé rost-

liny na místo kvvtw dílem anebo docela nosí pupeny, jak u

nkterých lrav» n. |). u lipnice cibulaté a horní {Von bulbosa,
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alpina^ wídíw áme ; takowé odrodky žiworodnyini nazywáine.

í?ein i náležejí rozdílné esneky (Allium), jakož i rdesno žhvo-

rodné (Polyg-oniun viviparuni)
,

ježto mezi kvvty dokonalými

zplozují papauíky, ano u nkterých esnekw i docela kuty
dosazují.

W nkterých pípadnostech zakrnní nebo dokonalé pome-

tání koruny psobí, že kalich se znmohonásobíiuje. To widíme

nkdy na pomnnce bahní (Alysotis palustris), zvvonku íepkovvi-

tého (Canjpanula rapunculoi<ies}, istci vvlnatém (Stachys la-

nata). Sem by se též poítati mohl karfiol , kteréhož kvvty pO"

metají pro pílišné bujení stopek a jejich díl.

4) Zvvtšení a znienšení. Prwní odchylky nejznamenitjší pí-

klad poskytuje kalina obecná, hortensia obecná a ozdobná (Ilydran-

gea arborescens, hortensis}. U kaliny obecné již pwodn kwty
na krjiji wrcholíkoAvém rozestawené mají nemírn prodlaužené

kwty, takže jsau paprskaté; \\ našich zahradách ale wšecky
kwty tak se zweliují, že wrcholík , dle prawidla rowný,
promuje se w kulowatý t. kalinu zahradní ili ržowau. U
hortensie zahradní kalichy se zwtšují, anobrž i barwí, takže wr-
cholík kulowatý powstáwá. Pitom ale jest rozdíl ten, že u ka-

liny to zwtšení na autraty tyinek se stáwá , takže zakrnly
w 5 malých žlázowiíých hlawiek , u hortensie obecné ale tím

pometá pestík.

5) Zmnní twaru. Ponkud i pedešlá odchylka sem ná-

leží. Patrnjší píklady toho zmnní ale poskytují rostliny sauložné

paprskaté, jejichž kwty paprskowé jazykowité promují se w
trubkowité, a spolu zwtšují se. Tak widíme u ostatky wý-
borné (Ziunia eleg-ans), aksamítníka welikého CTag^etes erecta), im-
baby indské (^Pyrethrum indicum).

Naopak kwty trubkowité terowé auborw paprskatých

promují se w jazykowité , ímž, jak se íká , se naplují. K
tm náležejí mnohé w našich zahradách, jako krusíek obecný, ak-

samitníky, hwzdník ínský, persán obecný, rmen ímský ( Athemis

nobilis), slunenice brambor (^Helianthus tuberosus^.

6) Kvvty prodlužujíce osu swau potwoejí. Podlé pra-

widla jsau kruhy díluw kwt skládajících blízko pi sob, takže

nelze rozeznali lánkuw osowých ; u jiných kwtvv ale ná-

leží to k powahám, jelikož bu wajeník sám, bu spolu s ty-

inkami a plátky nožkau podepen a tudy nad ostatní díly wy-
wýšen. Prodlaužení jich pozorowáno u kapusty obecné

,
jejíž

tyry lupeny kalichowé takowým spsobem jsau wzdáleny. U no-

steku polního (_Erythalia campestris) nkdy kalich na 5 lupenw
se rozdluje, z nichž jeden od ostatních prodlauženau osau jest

wzdálen. U jednoho odrodku drchiiiky obecné (Ana^allis arv^en-

sis) zelenokwtého koruna s ostatními díly stojí w kalichu na



318

nožce. Podobnau odchylku nkdy okazuje lilijeLílá. S takowym
wzdálením se dílw obalowých nkdy prýlní k bokm bývvá

spojeno. To nalézá se nkdy u nosteku polního a u nkterých
okolinatých.

7) Porostání kwtw pedešlé odchylce welmi se podobá.

To se stáwá, když plodollsty kwtu zpotwoiilého nejsau se-

weny, anebo když poinetají, a když osa kwtowá wyhání ra-

tolest, hned zkrácenau a nowý kruh plodollstw wyhánjící prw-
ním obklíený, hned prodlauženau listnatau nebo toliko na konci

kwt ano i kwtenstwí celé nesaucí, jak u rže stolisté a

francauzské se naskytuje, ano i u nkterých okolinatých. S tím

se shodují porostající kwtenstwí, jakojsau okolíky, auborj', str-

bauly anobrž i šišky, které z prostedku swého, poídku z boku

wypauštjí ratolesti nebo podobné kwtenstwí. Totéž widíme

také na wrcholících n. p. lolity pospolité (Cynanchum Vinceto-

xicum}, tawolj'^ jilmowé ([Spiraea ulmaria), které ale prorostají

po stran; též wrcholíky hortensie obecné (Ilydrang^ea ar-

borescens}, tušalaje (^Viburnum Lautana) z prostedku nkolikrát

wyhánjí ratolesti, ímž kwt stední mizí.

Wnce nkdj^ se nmohonásobujíce dlají obzwláštní sp-
sob plných kwtw

,
jak na kwtech oleandrowých a narcisu

obecného, kadeawého, tacety (^Narcissus poeticus, Pseudonarcis-

sus, Tazetta) a j. w. widíme.

Tyinky také promny trpí zmnožujíce se, jako u karafi-

látu obecného a mydlice obecné (Saponaria oíFicinalis}, bu pro-

mujíce se w plátky, ímž kwty se naplují, jak obzwlášt
pkn widíme na máku zahradním, ržích a piwokách. A wšak
i rostliny diwoké okazují, že wnitní plátky zastáwají nitky, ne-

sauce prašníky plodistwé, a tudy mají wýznam prawých tyinek,

jak u leknínu, badiánw, šacholanw a j. pkn widíme. Ano-
brž tyinky jistého odrodku eišnice pijímají i wzezení lupcnw
kalichowých, jakobj"^ apíkem opatených, silnau prostední žilau

a po stran každé auškem zeleným.

Anobrž tyinky promují se w plodolisty
,

jak mák
wýchodní nkdy okazuje , kdežto tím zpotwoením dlají wtší
nebo menší ástky složeného pestíku. Též u máku snodárného ta-

kowé odchylky nkdy se naskytují.

Pestík jest nejwyšší wýtwor kwtu, a protož z nho zpo-

twoením nemže se státi wyšší ústroj, nébrž mže jenom
klesnauti na nižší stupe dokonalosti. To se skuten stáwá.

1} Tak se promuje w tyinky u nkterých wrb, jakž jest

u wrby babylonské ili smutné (Salix babylonica]) nejpatrnjší; u

jiných ale, jako jest wrba jíwa, popelawá a slezká (Salix Capraea,

cinerea , silesiaca) , siska bezlodyžná (^Primula acaulis) , no-

stek polní (Erythalia campestris}, zwonek broskwolistý a ep-
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kowily (Campanula persicifolia , rapunculoides} nemže se jme-

iiowali promnní, nébrž toliko píiblížení.

2) Dále pesKk promuje se w plátky barewné, po krajích

uproštenych nesaucí wajeka. Takovvým prostedkem napluje

se sasanka promnliwá a hwzdowiíá (^Anemone coronarla, stel-

lata) ,
pryskyrník mnohobarewný (Ranunculus asiaticus}

,
pi

emž tyinky zstáwají |)o nejwétším díle neproménné.

3) Pestík se zmnožuje nkdy \ve kwtech, ježto dle pra-

widla mají toliko jediný, jakž se nachází u broskwí, šwestek

a d., naež pak plod dwoj- nebo mnohonásobný, obyejn srostlý,

pochodí. Naopak množstwí pestíkw se umenšuje ponietáním,

takže kvvt jich nemá tolik, kolik mu dle prawidla pináleží.

Též i wajeka peasto \v menším množstwí dospíwají
,

jelikož

ostatní se pometají.

4) Mnohem znamenitjší jest ona odchylka, jíž plodolisty dle

prawidla w jeden kus spojené a srostlé dílem se oddlují, na

šwu bichowém ale zawené zstáwají; tím wyniká plod wíce

nebo mén hluboce brázditý, lalokatý anebo rohatý, jakž ci-

trony a pomarane asto okazují.

5} Jiná též znamenitá potwora plodu obsahuje w sob
druhý plod wíce nebo mén dokonalý a patrný. Pwod její po-

chopíme, uwažujíce co jsme o prorostání kwtw položili. Když
totiž nowý wýstelek wyniká wen, a jest opaten dokonalým

pestíkem, mže uvvnit prwního plodu se udlati. A wšak wý-
stelek mže se i prodlaužiti, a tak z plodu wíce neb mén
wyniknauti. Tenkrát plod druhý dokonce ze zpodního ní
wen , anebo dílem jest ponoen. To widíme na pomaraních,

jablkách a j. w. Anobrž i nkdy widti památku tetího plodu

powstáwajicího.

6) Rozdílné barwení plodolistw dlajících pauzdra. Tak
jsau pomarane, jejichž pauzdra nkterá žlutá, jiná erwená.
Tak winnky na dél erwen a blaw šmáraté.

73 Odádné wywinutí obplodí. Sem náleží wšeliké owoce
našich zahrad, protože jsau následkem opatrowání, bujnosti pdy,
množstwa potraw a d. Obzwlášt meziobplodí se zjinauje na-

bývvajíc welikosti, mkkosti, šáwnatosti , sladkosti a j. Též i

nitroobplodí, jmenowit pecky se zjinaují. Sem náležejí oechy
wlaské a mandly s tenkými, kruchými a tedy snadn rozloniitedl-

nými skoápkami, jež kapáe ili kapáky nazýwáme. Anobrž
i pecky pometají se, jak nkdy šwestky dokazují.

Semena též jsau podrobena zpotwoení. De Candolle

uwádí píklad dosawád snad jediný dvvau semen maalowých
srostlých. Obyejnjší jest ale pometání se dílu nebo wšech
semen, jak obyejn u ananasu, nkterých hrozínek, ideji u
deštlic, hrušek a j. Oechy wlaské wn obyejným podobu
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mají nkdy jádro (warem docela se odchylující. Píklady ne-

jsau ídké, že semena mají wíce klw jediného ; n. p. dvvanje-

inely, bivslenu obecného, .sosen, ti anebo cíyry u poinaianúw,
tyry ba i deset u pompelw (^Citrus decuniaua). Anobrž i dlohy
se zmnožují n. p. ii hoice wtwité (^Sinapis ramosa} a jednoho

lllku. Dlohy též míwají twar odádný anebo jsau zakrnlé.

K znamenitým zpotwoilostem semen náleží tak nazwaný
námel (námeli, swatojanské žito}, nalézající se u slunenic, je-
mene, nejastji ale u žita (eže}. Semeno totiž dwakrát anebo

i tikrát jest delší, tolikrát širší, rowné nebo obyejn nakiwené,
wyschlé , ztvvrdlé, na dél brázdau opatené, ímž prozrazuje, že

jest obzwlášt promnno. Wn jest ernawé , nachow nebo

wiolow nabhlé, jínovvatkau biawau popnuté, ježto pak mizí. U
wnit celistwé, blawé, složené z mchýkw wtších nebo men-
ších elipsowitých, za wlhka spojených látkau mazawau. Píina
námele jest pílišné bujení, které ale musí býti toliko místné, pro-

tože na jednom klasu žitném nachází se 1 nebo 2, 3, nejwýše 4
tak promnná zrna. Obzwlášt se pozoruje w letech wlhkých,

akoli w nkterém rokn nechybí na pd wyprahlé kamenité

nebo písité. Zito s mnohým námelem smíchané, dáwá mauku
nezdrawau, psobící obzwláštní chorobu, námelku (nepraw ra-

phania) nazwanau.

Zpotwoilosti jsau bu ástené bu wšeobecné
;
pi prw-

ních jenom jediný kwt nebo plod se odchyluje od pratwaru,

co zatím ostatní nejsau promnny ; wšeobecné wztahují se n. p.

na wšecky listy nebo kwty a d.

Píiny jejich jsau wnšné a wnitní. Ku prwním náleží

pda bujná nebo hubená, podnebí, množstwo wláhy a tepla ba

i swtla, obzwlášt ale sázení a opatrowání. Píklady po-

skytují stromj' owocné , rostliny kuchyské. Wnitní píiny
zakládají se w austrojnosti a innosti, které obsahujeme jménem
náklonnosti.

Wbec zpotwoein' zakládá se na popedení, zptení, roz-

dlení, srostnutí, pometání, bujení a zakrnní. Popedením nižší

austroje nabýwají wyššího , n. p. když kalich nabýwá powah
korunowých , koruna powah tj^inkowých. Zptením o mnoho
obecnjším austroje wyšší klesají na nižší stupe, jako když plodo-

listy nebo tyinky promují se w plátky, když plátky kaiichowjí,

když kalich zjinauje se w listy, když listy po sob zstawují apík
anebo pošwu asto šupinowitau. Takowým pechodm nebudeme
se diwiti , uwážíce , že wyšší austroje powstáwají z nižších,

že kalich pochodí z listw, plátky z kalichu, tj-inky z plátkvv,

že tedy wšecky jakož i plodolisty pwodn nejsau nic jiného,

nežli listy. W tom ohledu jsau zpotwoilosti znamenité, pon-
wadž okazují nám, jak píroda austroje zponenáhla zdokonaluje
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a na wyšší stupe posauwá. Na zklesnutí též založeno , když

místo kwtu se nasazují papauíky.

Rozdlením rozstupují se dílovvé srostlí, které tedy p-
wodn z mnohých dílvv musejí sestáwati. Naopak dílowé sro-

stají pwodn oddlení. Pometání zakládá se w tom, když au-

stroje rozwinuwše se až k jistému stupni pestáwají rsti; tak

se mají zárodky nezúrodnné. Bujením dílowé nad míru nabý-

wají welikosti, zakrnním ale plroíené nedosahují.

B) CHOROBY ROSTLIN WLASTNE.

Jak choroby rostlin od zpotwoilosti se liší, není tak snadno

ustanowiti jako u žiwoichw, kteí z materníku anebo wejce
pinášejí tlo wšemi potebnými austroji opatené. U tch tedy

potvvory jsau takowé odchylky, ježto hned pi zplození a poetí,

když zárodek se probudí, se dlají, a choroby po tom jakož i

po porodu berau poátek. U rostlin takowé ostré obmezení

není možné, protože zponenáhla nabywají nowých austrojw.

Choroby jsau ástené, jeden toliko díl natrapující, a

ícšeobecné, po celé rostlin se rozšiující. Choroba ástená m-
že míti následkem wšeobecnau, kdj-ž sídlí w austroji k živvota

newyhnutedln potebném, když n. p. koen choí.

Píiny chorob jsau wnténé a icnilní. Prwní zakládají

se na zhaubném psobení z wenku, druhé pochodí z chybné au-

strojnosti anebo z odcestného inní moci žiwotní. A wšak 1

wnšnau píinau moc žiwotní ze swé prawé cesty se wyšinuje.

Podlé toho rozdílu píin rozeznáwají se choroby na dwé, které

pochodí píinami wnitními a které pwod berau od wnšných.
Prwní choroba jest zwodnaténi , když totiž celá rostlina

nebo její díl ídne, když není tak tuhy, když wodnatjši jest a pi-
tom bledý. Nejastji pochodí nedostatkem swtla, jímž kyslík

uvvnit nahromadný, jakož i pílišná woda nemohau hýú wy-
wrženy, a tudy potrawy nedosahují potebného wypracowání.
Nkdy takowé rostliny swtlem ozdrawují. Jest ale také pí-
inau nepimená pda, pílišné teplo nebo zima, anebo hmyz na
koen hryzaucí.

Od té choroby liší se blednice, která z píin docela jiných

pwod bére. Tak na rostlin jinak zdrawé jedna nebo druhá
wtew má listy bílé nebo rusé ; obyejnji listy jenom místem
jsau bílé t. strakaté, n. p. zkropené

,
prauhowané, po kraji bíle

obraubené. Bílá ta barvva pochodí nedostatkem zeleniny listowé

a nenabýwají jí, tebasby w slunci poád stály. Znamenito, že

ke a stromy tu strakatost jednau mwší ji wždycky každau
promnau list zachowáwají, a že se ta nemoc i peštpiti dáwá.

21
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Wyšepfalost ohzwlášt na< rapuje koeny dužnaté
, jako

epy rozdílné, brukew, iuín, etkew. Sklípkatina totiž jejich

jako haubowatí, trhá se, daupnatí, korá a pozbýwá • chuti a

zápachu. Ta choroba pochodí píiišnau Ksuchotau.

Dewnafost obzwlášt natrapuje brukew , když dužnina

pozbýwá mkkosti a nabýwá swazkw ze wláken dewných
tuhých. Pda hubená i nedostatek wiáhy a suché powtí jsau

její píinau.
Owoce nkteré, hlawn hruškj'^, dostáwají nkdy powtím

suchým a w pd hubené chuchwalce co kámen tvvrdé, powstá-

wající ztwrdnutím sklípkw pro hrubjší nasazowání prwk zem-
nitých. Tato choroba slowe kamenitost.

Píiišnau suchotau a welikým teplem rostliny wadnau , a

jestli to déle trwá, schnnn, usychají. Nkteré rostliny, obzwlášt
autlejší wadnauce trausí listy. Též listy w jeseni díwe pa-

dají, když dlauho bylo sucho a teplo, jak se r. 1842 pozo-

rowalo. Rostliny ku podivvu weliké sucho mohau snášeti, coí

pochodí z toho, že mají w sob nahromadno mnoho potraw^, o které^

zásob jsau žiwi , když koeny ze zem wyprahlé nemohau pi-

jímati potraw. Autlé díly, listy, pupeny, paupata, kwty, mládly

stwé plody mohau zwadnauti a usclinauti, jsauli wydány prudí

kému slunci, tebasby netrplj^ suchotau pdy. A wšak ne

wcasné listopadání býwá spsobeno pedasnými nebo pozdníiii

mrazy, kauem a dýmy škodliwými, prachem na listech usedlýir

obzwlášt hmyzem.
Rána jest zrušení spojenosti ástek mkkých a twrdýci

násilím z wenku psobícím, a wztahuje se bu jenom na kr|
bu wniká až do lýka, bli, dewa, anobrž i do den a wždyckj
spojena jest s wýtokem mízy a jiných šaw, které w poruše

ných dutinách byly obsaženy. Bu jest spojena se ztrátau po-j

státy, bu jest bez ní, takže w posledním pípadku jest ráni

jednoduchá. Píiny jsau mnohonásobné, seknutí, bodnuti , íz-^

nutí, ošaustnutí, ohryznutí, odpadnutí rostlin pížiwných aj. Ná«i

sledky jsau rozdílné podlé welikosti rány. Jestli rána toliko w ki
a neníli weliká, brzo se zahojí. Pakli,weliký kus kry se ztra^

til, obzwlášt jestli kolem dokola olaupána byla, nemže již na4

hrazena býti ; zhynutí jest jistý následek. "Wniklali rána aj

do dewa, zahojí se, jestli kry se neztratilo nic; jinak díwf
obnažené oschne, šáwa tee, ímž wysílení se psobí. Pakli

šáwa neuschne, nýbrž se kazí, stáwá se wed anobrž i rak;

užeh udlá, jestli do rány mže woda dešowá.
Trháni-se psobí skuliny na dél. Píina jeho prwní jest

pílišná šáwnatost, takže cewy a nádrže šáyvu nahroínadnau
nemohauce snésti trhají se, pukají. Druliá píina taktéž hojná

jsau mrazy, jimiž šáwy mrznauce uabýwají wtšího objemu,
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kterýž puí dutiny. Roy.sedliny jím spúsobené jdau ode stedu

kmenowého ke ke a nékdy rozpuíce ji wn se rozceíiují. Ta

kovvé porušení nic neškodí, jestli lýko a wnltní wrstwa kry
zstanau nedoteny.

Zlomenina podobá se welnú rán
,

perušení ale celosti

jest tu auplné. Že zlomenina s ranau jest spojena, samo sebau

se wyrozumíwá. Píiny jsau wtrowd násilní, hrom, množstwí

snhu weliké , ano i ^vnitní píiny , n. p. ztrauchnivvním od

wnit k obwodu daleko pokroilým píliš seslabené tlo dewowé.
Zlomeniny neškodí rostlinám, které z pozstalého kyptu mohau

pupeny wyhnati
;
jiné té Avlastnosti nemajíce musejí zhynauti.

Laupáni se kury Tu nemyslíme padání wrstew korovvých

wnšných, ímž mnohé ke a siromy se rozeznáwají, a k jejich

povvahám náleží. Jedná se tu o chorobu, jíž wtší nebo menší

kusy kry celé, až na dewo se oddauwá a pak padá. Pakli to

laupáni se po celém kmenu jest rozšíeno
,
jest zhynauti stromu

newyhnutedlno. Píiny jsau rozdílné
,
jako n. p. zmrznuti ne-

došlé bli, lýka a wnitní vvrstwy korowé , zatíkání wody de-

šovvé do ran ili jizew a šrámw nedokonale zacelených, pí-

lišná vvodnatost šávvy oblanowé , hausenka drwokazu (^Cossus)

we kmenu jabloni a j. wrtající.

Odlisféni, prchání listúw, lisfoprcháni rozdluje se owšem
od listopadání, že ped asem se stáná. Píiny má welmi

rozmanité, wždycky ale zakládá se na seslabnutí rostliny, jímž

míza k zachowání list potebná jich nedochází, anebo záleží

vv listech samých njakau chorobau natrápených. Kány nezhoji-

tedlné, wedy, rak, úžeh , vvýtoky píliš silné ,
laupáni se kry,

mrazy pozdní w jae, hmyz, kau a dýmy a j. psobí tu nemoc.

Wodnatelnost záleží w nemírném nahromadní se šaw
wodnatých, a naskytuje se u rostlin a dílvv jejich bez toho vvo-

duatých, jako jsau zeliny, jejich lodyhy, listy, obzwlášt koeny
dužnaté, puky a hlízy. Tím mknau , mají chu a zápach mdlé,

napuchují a snadno hnijí, a jestli hnilí píliš se zmáhá, nastu-

puje rak.

Vžeh anebo mr jest nemoc, kteraužto listy a kwty
ernají a pak usychají. Píiny jsau rozmanité a hlawn zmrz-

nuti pozdními mrazy jarního asu a zpaení nemírným horkem

letního asu. Nkdy listy totiž nabýwají skwrn erných , když

na sob mají krpje wody nebo rosu a slunce na n swítí

;

krpje totiž iníce jako skla zapalowací je zpalují, anebo woda
píliš se zahiávvši je zpauje. To zeskwrnatní mže úžehem

místným slauti. To jsau ale nejnižší stupn úžehu a nejmén
škodliwé, protože toliko na jedno léto se wztahují. Nebezpe-
njší jest úžeh we wtwích a jejich dílech a ješt wíce we
kmenu. Ten spsob obzwlášt pochodí zmrznutím. Jestli nej-

21
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mladší vvrslw)^ ble zniiznau a kra, lýko a starší bl neporušeny

zstanau, w následujícím jae nowá bl okolo zmrzlé se nasadí a

strom dále roste. Zmrzlá bl konen porušení vvzawši zstawuje

we dívví zdrawém rozpnklhiy.

Wed jest perušení spojitosti pewných díl spojené s wý-
tokem njaké kapanlny promnné a se chadnutím wíce nebo

mén rozšíeným. Kapanina wytékající jest mírná , t. nezžírá

díly, po nichž tee, a tím wed rozeznáwá se od raku. Wed po-

chodí rozpuklinami anebo rozsedlinami spsobenými mrazem anebo

ranami u wed promnnými.
Rak jest nejwyšší stupe porušení na rostlin žiwé. Píinau

jsau wodnatelnost, rozpukliny anebo rozsedliny mrazem udlané,

rány, wedy
,
pi emž žiwot austrojw jest promnn, takže

šáwy nabywše ostroty, ostatní ješt neporušené zžírají, leptají a

nakažují. Rak jest otewený a zawený ili utajený. Prwní

wyhlíží jako wed, od nhož liší se povvahau wyteklin. Zawený^^
wyskytuje se odejmutím ástek jej pikrýwajících. Kra ^n^^n^H
prstem dá se sedíti, naež ástky žluté, hndé, anobrž i ern^^'
se okazují, které potom wysychají a w hmotu ernau se pro-

mují. Samo sebau se rozumí, že ástky rakem natrápené ne-|

rostau. Též i celá rostlina tím neduhem trpí, jelikož listj

wadnau, erwenají a padají. W takowých pípadnostech dosta-

wuje se i rozdílný hmyz. Píiny raku jsau píliš bujná pda
a nadbytek wláhy. Stromy blízko hnojiš rostaucí snadn|

rakowatjí.

Pbiošawost jest neduh
,

ježto natrapuje rostliny rostaucí

w pd bujné a mnohau wlahau opatené pi dostateném p-
sobení tepla a swtla, jakož pi rezké wnitní innosti. Plno-

šawost obzwlášt spojena býwá s trháním se kmenu M
wétwí a s wýtokem rozdílným podlé powah rostlin. ^

Wýfok jest choroba, jíž míza nebo jiná šáwa neduhem

nepromnná ili zdrawá wytíká. Píiny jsau poranní, trháni

se, zlomeniny, plnošawost. Wýtok jest sladký, když míza

mnoho cukru obsahující wytíká, jakž dlají jaworowé jarního

asu nawrtaní ili naseknutí. Též réwa winná z jara ezaná

roní pemnoho mízy wodnaté (^ketiny). Též wšecky stromy w
jae nebo lét poranné ztrácejí wíce mén šáwy, Wýtok klo-

wafý ili klowatinný jest druhý spsob
,
jímž kapanina klowatá

se prýští na wzduchu tuhnaucí a twrdnaucí, jak na wišních,

tešních, westkách a j. widíme. Wýtok pryskyiný jest tetí

gpsob, jímž šáwa na wzduchu w pryskyici tuhne
,
jak na stro-

mech šetinatých widíme. Wýtok
,

pokud není pílišný , není

zhaubný. Nkdy šáwy wytíkající kazí se, kysají a tím mní
se w tálow, a místa, z nichž wytíkají, w rak.

K wýtokm náleží ješt tak nazwaná medowice, powlek pro-

I
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raity, leskutý, lepkawý, sladký na líci listvv rostlin perozdlných
za cas horky. Listy tím chradnau, vvadnau, a w krátce padají.

Jindá pipísowali tu nemoc mšicem (^Aphis), které obyejn na
rubu listowém žijí, a asto na listech medowicí natrápených.

Uštknutí hmyzw psobí také wýtoky. Z tamaryšk francauz-

ského (Tamaiix gallica^ erwceni manowým (Coccus niannipa-

rus~) prýští se spsob many, hmoty sladké. Na rozdílných smo-
kwonch, na plasu, jujub w Indii wýchodní rostaucích erwec
lakorobný (^Coccus lacca) u vvelikém množstwí pebýwá; píchaje

do rozeh psobí prýštní se štáwy mlékowité, která do sebe

pijímá hmyz a nabýwá barwy ervvené. Takowý wýtok psobí
i nkteré našinské pnodjky (Ceropis") na rozdílných rostlinách

luních, podobající se slinám, w nmž hausenky jejich meškají,

aby ušly zrakm ptactwa po nich bažícího.

Otekliny jsau odádné zweliení ástky njaké , snadno w
oi padající , spsobené nahromadním wtším ástic základních

a pitíkáním wtšího množstwí mízy. Píina toho ale jest n-
jaké popuzení, které rozdílný má pwod. Tak skrení, podwá-
zání, opletení rostlinami toivvými nnlže takowau oteklinu usku-
teniti. Tak uštknutí rozliného hmyzu dáwá poátek k takoAvým
nárostkm, které Avbec halkami slowau. To uštknutí ale není

jednoduché, protože hmyz do udlané rány klade swé wejce,

z nhož pak vv náležitém ase vvylíhne se hausenka, která i we
svvém píbytku se žiwí. Takowým spsobem popuzowání dlauho

trwá. Znamenito, že rozdílný hmyz dáwá wznik rozliným hál-

kám, protož na jedné rostlin, ano i na jednom dílu mohau býti

dwoje hálky. Ze wšech nejznámjší jsau diibhiky, dubénky, du-
botcky, na rozdílných dubech a jejich dílech (na rubu, líci nebo

apíku listowých, na stopkách) se nalézající. Wbec pochodí od

rozdílných žlabatek (Cynips)
;
jsau kulowaté, wíce neb mén hr-

bolkaté , twrdé, u wnit duté a pak drau provvrtané , m elikým

nmožstwím tíslowiny a kyseliny dubnkowé wyznaené. Jiná

žlabatka dáwá pwod tak nazwané haub ržowé na šípcích na-

šinských. A vvšak i listy jiné, n. p. vvrbowé, lípow é, bukowé a

j. mají swé hálky od rozdílného hmyzu pochodící. Na šalwji
jablkonosné (^Salvia pomiíera) w Lewantu jsau hálky dužnaté,

jedomé.

Bnblénky, bublinky jsau jiný spsob oteklin, podobné hál-

kám, rozdílné ale tvvarem nikdá tak prawidelným; podobají se bu-

blinám, jak jejich názew to prozrazuje. Bublénky též pochodí

hmyzem, jako jsau mšice (Aphis) na apíkách listvv topolo-

wých, na listech lípowých, jilmowých, osikowých aj. av. Cher-
niesowé smrkowí (^Chermes Abietis), zpíchawše mladistwé listy na
broscích smrkowých a wložiwše do ran swé wejce, psobí, že

listy promní se we spsob suty malé, dewnaté, složené ze sklípk.
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ježto pak dwna chlopnma se otewrauce wypauštjí hmyz.
Žlabatka wibowá (Cynips Salicis) psobí na pupenech wrbo-
wých, že se promní we spsob šišky šupinaté nebo rozety.

K otcklinám konen i náležejí bakule, pedstawující ná-

rostky wtší anebo menší, zakulatlé, tvvrdé na kmenu a wtwích,
pochodící od wnilního nebo i wnšného popuzení, a nenáležející

ku pedešlým. Nkteré stromy n. p. jilmy k nasazowání bakul

obzwlášt jsau naklonnJ^ Bakule u wnit rozeznávvají se we^
likau zmateností cew, a diíwí jejích slovve lykodra ili mosoi
K oteklinám mohau se i pipoítati érámy , t. zahojilé rány

ke, jelikož wždycky wíce nebo mén jsau oteklé.

Neaurodnost jest ona choroba, když rostliny nedáwají ai

plodu. Má rozdílné píinj , icnitni a wnšné. Prvvní za

kládají se na pílišném hnání w lodyhu a listy Welikym teplem

nadbytenau wláhau, ímž rostlina nenasazuje kwtw ani ow(á
ce. Též pochodí od nedostatku tepla, jímž zrst a wšecky auadj
se uzponenáhlují. Takovvá neaurodnost trwá ale bu jenom jedeiT

rok, protože w následujících letech mohau pízniwé ke zrstu
okolnosti nastaupiti , bu opakuje se každý rok , naež píiny
stálejší w pd nebo w rostlin wáznau. Ku wnšným píinám
náležejí nejdíwe mrazy w as kwtení pipadlé, za druhé hmyz,
který bu zežral wšecken kwt, bu do paupat položil swé
Avejce, z nhož pak wylíhlá hausenka wajeník wyžrala, takže

pak kwty padají. .^Hl
Pometáni jest ona nemoc

,
jíž kwty dokonale nenastil^H

zují plodu, nebo když nenesau semen. Píiny jsau mnohonásobné,
obzvvláštní povvaha rostlin a jmenowit kwtu

,
pda píliš bujná

nebo hubená, dešt, chladno, chybjící samec a hmyz , ten aby
pemešel pel na samici , onen aby poskytnul lálku zúrodíiující.

Hmyz ji také psobí napíchna kwty rozwíjcjící se. Kwty plné

též pometají, že tyinky anebo i pestíky se mní w plátky.

Hmyzowé, jímž rostliny jsau wykázány za obydlí a potra-

wu, owšem jim mohau welikau škodu, anobrž i záhubu spsobiti,

jestli píliš se rozmnoží , anebo jestli jiné okolnosti se k tomu
namanau. ITmyz pebýwá w rostlinách anebo na nich. Není
dílu, w nmžby jeho nebylo; koen, stonek, listy, kwty, plody

a semena jím trpíwají. Hmyz maje sos píchá do rozdílných

dílw, cucá z nichšáwy, maje ale elisti, je hryze, hlodá.

Kdož newí, že babky ili chrausti we swé prvvní dob co pon-
drawi nkolik let pod zemí žijí o koenech a neaurodu wšeobec-
nau nkdy spsobují? Kdož newí o pondraw chrausta erwen-
cowého (Melolontha solstitialis) , a o hausence sejemorky
obecné (Aj!?-rotis seg-etum) na lukách a polích tak zhaubných?
Štír (Gryllotalpa) tak strašný prostému lidu, w zahradách ukausá
koeny, nepochybn protože mu picházejí w cestu, když wyhrabuje
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podzemní prchody. Ohiuelaíi weliiii si stžují na cepnuchu chmelní

(^llepiolus Humuli), jejíž hausenka u wnit \\e chmelowéra ko-

enu prebywá a jej zžírá.

iNesíslné jest nuiožstwí hmyzw
,
picbýwajících na stonku

a listech a je žeraucích. My pestaneme na nkolika nejzna-

menitjších a nejznámjších. Chraustowé ue s%vé poslední dob
co brauci nkdy w náramném množstvví ze zem wylezše hubí

owocní stromy, réwy winné, anobrž duby a j. zžíráním listw.

Zemní weš ([Haltica oleracea) taktéž maí zelí, kapustu, bru-

kew a j. Kobylky nkteré
,
jako tatarská a sthovvawá (^Gryl-

lus tataricus, mi^ratorius) nkdy w hejnách co mrak hustých

jtilétají , a kam si usednau , vvšecko co zeleno pohltíce zpustoší

nejaurodnjší krajiny, anobrž i jejich mrtwoly na nkolik ste-

\\ íc zwýší nakopené hnijíce kazí wzduch a psobí nebezpené
nemoci, llausenky rozdílných molýiw n. p. zelního, epowého,
el)ko^vého (^1'apilio Brassicae, Rapae, Napi} žijí na zelí, brukwi,

epce, ep a j. vv. Naše štpnice mají pemnoho nepátel ze

ádu motýlw, jako jest baurouec prsteuicc, rznotwarý (^Bom-

byx Neustria, dispar), motýl hlohouý (Papilio Cratae;^il, píalka
zimní (Geometra brumata), vv jehliných lesech strachem jsau

baurowec procesní, smrkownice QJombyx processionea, pini^ píalka
smrkowá (^Geometra piniaria} a j. vv. Ze žilnokidlých hmyzw
pilatkovvité na rostlinách meškají a jmenovvit pilatka (Tenthredo]),

ježto nkdy na epce auplnau neaurodu psobí. Wšecky mšice

(_Aphis} ssají z listw a rozeh mladých šávvy a zmohše se zvvad-

nutí jich pivvodí. Cervvcovvé (Coccus} jsau pravvá zkáza rostlin

cizích vv našich skleníkách a híjnech. Mnoho jest molw (Ti-

naea), ježto w podstat listw dlají prchody, živvíce se od ní.

\ni pupeny a paupata nejsau šádny; mrana owocní (Altelabus

pomorum) a škwor obecný k tm zhaubcm náležejí.

Weliký zástup hmyzw žere dívví stromvv a k. Ta-

kowí náležejí do pokolení lýkožrautw (^Bostrichus), lesomarw
(Ilylesinus), k zlomokídlým náležejících. Drwokaz (Cossus) ze

ádu motýlowitých hubí owocní stromy, vvrby, duby, jilmy.

We kwtech pebýwá nmažstwí vveliké rozdílných hmy-
zw a je hubí, jako n. p. zlatohláwek , kystal krátkokrovvený
(Trichius haemipterus). Jiné, jako vvely, uíeláci , erpají

ze kwtu sladké šávvy, a nahryzujíce je, aby se dostali k med-
nikuj, kazí kwty. Též hausenky listy žeraucí nešetí kvvtw.
Míškonoh (Thrips) meškaje we kwtech ssaje z plátkvv a ty-

inek šávvy. Jiný díl hmyzw klade swé vvejce do wajeníka;
nejznám(\jší jest brauk hrachowý (^Bruchus Pisi}. Santice klade

swá vvejce do kwtu hrachowéhd, naež hausenka vvylíhlá vve-

wrtá se do wajeka . které jako celý vvajecník poád jako ne-

porušený roste a dozrávvá ; vv hrachu ale nachází se brauk, jenž pak
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wyleze, když wiko okraiihlé odskoí. Taktéž se má oecho-
lyp obecný (Balaniíms nucum) a podobný, jenžto jádro lískowých

• occhw Ví yžírá. Jiný hmyz wylíhnuw se z wejce, do waje-
níku od matky položeného, tak je wyžírá, že plod sotwa nasadiw

se, padá. Lumík ernorohý (Ichneumon nigricornis) klade swá
wejce do wajeníka rozvvilého kwtu jablkowého ; hausenka wy^

hlílá žije pak w jádrách a moí je.

Rostliny trpí mnoho od jiných rostlin bu na powrchu
bu u wnit pebýwajících, které ptiiiwné slowau, a dlí se

na tcnésné a ichithií, které poslední zase jsau dwojí : podkož-
ní, na powrch se wywalující a úfrobní , wždycky u wnit|

zslávvající.

Rostliny na jiných žiwých rostaucí nejsau wšecky píi

žíwné. Takowé jsau mechy, jatrovykowité a lišejníky, které siei

na powrchu kmenw, wtwí a listw swými píchytkami jsau

upewnny, z nich ale potrawy neberau, žiwíce se wlahau wzdu-^^_.

chowau. Jiné lišejníky strupowaté, pod pokožkau nebo wnšna^H
wrstwau korowau se zplozující, mohau podloženau kru, jak^^'
rozpustiti a si piosobiti ; nicmén ale nežiwí se šawami rostliny,

nébrž pauze wlahau wzduchowau. Takowé rostliny jmenují se

chobytné. K tm náležejí i mnohé rostliny cewnaté, ježto

Bwými koeny wnikají do žiwé rostliny, akoli z ní nessají pO'

traw, jako jest našinský belan, rozdílné wstawaowité, anan

owité a lilijowité mezi obratníkoma rostaucí.

Rostliny pížiwné wnšné jsau jewnosnubné a tajnosnubn

obzwlášt z oddlení sklípkatých. Znamenito , že prwní toliko

t)a zdrawé se usazují, a že tepruwa pozdji, když píliš se ro

mohati, je hubí. K nejznámjším náleží záraza {^Orobanche} na k
enech rozliných rostlin, kokotice ([Cuscuta} na zelinách a by
linách

,
jemela a ochmet na stromech , mimo weliké množst

cizozemských.

^ Rostliny pížiwné sklípkaté usazují se wbec toliko n

churawé, což tedy také o wnšných platí. Ku wnšným nále-

žejí nejdíwe na koenech sídlící, jako jsau koenomor šafrano-

wý (^Rhizoctonia Crocorum) na cibulích afránowých, koen
chebdowém a chesowém, pak koenomor lucinkowý na koenu
lucinkowém. Ano i na koání mladých broskwoní a mandloní

nalezena byla wlákna bílá bysorowitá je hubící a we školkách

zponenáhla se rozšiující.

Padlí (ErysipheJ jest rostlina ze ádu bichatek rozmáha-
jící se po nati t, po listech a lodyhách a rozhách na spsob po-

wleku bílého klukato-maukowitého. Nežli padlí se okáže, dílowé

wypocují hmotu wodnato-slizkau. Pak se dlají kluky autlé, bílé,

prozraité, rozwtwující se, tuhnaucí, srostající a tak tkaninu sío;

;to

i

I
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wUau délajf, z nížto wšamo wycházejí wlákna a tudy dlají

skwrny okiauhlé, kteiéž pak dohromady splywají a eený po-

\vlek dlají, který netoliko po obau stranách llstw nébrži po

celé lodyze se rozšíí. Konen nkolik wiáken dohromady se

spojiwše dlají okrowku, z níž pak jedno nebo nkolik wecek
Avypadne. Pakli jest tuze mokro, neudlají se okrowky, nébrž

na nkterých vvláknech vvyrazí se bradawiky, z nichž vvzrostají

wlákna pímá lenatá, potom se rozsypující na lánky, ježto pak

nahromadiwše se mezi vvlákny poskytují cizopasnici wzezení mau-

kowitého. Padlí obzwlást se zplozuje pílíšnau wlahau za men-
šího tepla, tedy \v okolnostech, w nichž hnití se usnaduje. Pro-

tož hlawn se okazuje vv poletí a na zaátku podzimu.

RoEUzlec sazowý (^Cladosporium Fumago) podobn popíná

líc listw a rozhy rostlin dewnatých poídku zelin anebo bylin

na spsob erných lesklých sazí, které pak tlustnau a a poru-

šených dílw slaupnauti se dají. Ped okázáním se jeho též

z listw potí se hmota slizowltá, stejnorodá, w níž se dlá
tkanina neprawidelná ze wiáken peautlých tmawohndých

,
je-

dnoduchých anebo rozwtwených a složených ze lánkw krát-

kých, kulowatých a tudy ržencowitých. Mželi nejvvyšši do-

konalosti dosáhnauti, wlákna zpímená nasadí mnohonásobn
kraužkowané násadce ([wýtrusy), ježto swrženy byw še zstanau
mezi wlákny na spsob erného prachu ležeti. Píiny jeho jsau

dlauho trwající dešt jakož i sucho, a okazuje se jako padlí w
poletí a na zaátku podzimu , když tedy žiwot listw klesne.

Na wrbách, topolech, bízách, lipách, jilmách, lískách a j. w.,

též i we skleníkách na stromech pomaranowých, oliwách, pak
na mnohých bylinách n. p. na bolšewníku obecném ili bršti

(^Heracleum sphondylium), kostiwalu obecném (^Symphytum of-

ficinale}, bedrníku obecném (^Pimpinella Saxifraga} a j.

Konen sem ješt náležejí wlnatky (^Erineum} jež Per-
soon co samostatné pokolení rostlinné uznávvá, Fries ale toliko

za zplodinu chorobowau. Uu jak bu ukazují se bu na listech

dosplých, bu také na rašících. Kde powstáwají, podstata

listowá napuchuje, rozšiuje se, wywyšuje se we spsob bach,

ježto na wnitním powrchu powleeny jsau hmotau wláknatau.

Píina jejich jest nepochybn nadbytek látky utwoitelné, jeli-

kož pozorowáno , že winatek jest tím mén , ím silnjší jsau

bachy, protože nadbytek ten wynakládá se na zmnožení hmoty
listowé. Wlnatky wynikají z pokožky a dílw k ní pináleže-

jících, obyejnji na rubu nežli na líci, a to jediné na stromech
a kech dwojdložných. Píina zdá se býti pílišná mokrota ja-

kož i suchota za náležitého tepla, ímž wyzewowání se zaráží

a tudy místná plnošawost se zplozuje. Z toho dá se wyswt-
liti, pro jednak lesy husté a stinné a mokré luhy jednak ale pa-
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horky wyprahld wýslunné k íakowcmu odádnéniu bujení ise

nakloují.

Clzopásky podkožní pows<áwají pod pokožkau nebo wbec
pod nejvvnéšnjší wrstwau sklípkatau, již potihují, když wziostau;

pak se wywalují. K jejich zplození wždycky poteba obzwláštní

látky, již chorující díl rostliny sám piprawuje, a z níž neposte-
den se dlají. Powstáwají z kapaniny ídké snad i z páry w
dutin dýchací pod pichy (^str. 61}, z níž pak na spsob roz-

liných wláken wen na powrch wyrostá a swé wýtrusy po

rostlin roztrušuje. Wálcotrus (Cylindrospora) nalézá se na

rubu, po ídku na obau stranách listowých n. p. poponce obecného,

žáhawky, rozdílných sauložných a j. , a dlá skwrny okrauhlé

prašnaté, bílé. Rozwtwlka (Raniularia} jest podobný útvvar

nalézající se na rozdílných rostlinách n. p, dvvesilu (Petasilcs^,

pryskyníku nuiohniívvténi (Ranunculus polyandienios} , lipnice

hájní (Poa nenioralis). Dokonalejší cizopasky jsau rozdílné rody

tapaunkvv (Botrytis)
,
po wtším díle w podzimu na rozdíl-

ných rostlinách, jmenovvit zelinách a bylinách.

Jiné cizopasky též av dutinách dýchacích powstáwají z

látky chorobné dívve mkké, kašowité, bezbarwé, ode stedu k

obwodu nebo naopak tuhnaucí a barwící se, a protože se zwt-
šují, pokožka nad nimi na spsob bradawicky nebo pupence se

wywyšuje, již pak protrhuje, aby zplodiny iia powrch se wy-
walily. Sem náležejí rozdílné snte (^Uredo}, ježto nemajíce

okrowky promují se w nahé wýtrusy. Nacházejí se na roz-

dílných rostlinách. Pak sem poítati rezi (Puccinia}, jejichž wý-
trusy bránickau jsau na dw pauzdra rozdleny a o nožku pode-

peny. Wyšše austrojené pehraditk}^ (^Phragmidium} wydáwají
ze swého podhaubí weckowlté mchýky, které se promují vp^hí

wýtrusy mnohobrániné. '^^|!

Cizopásek podkožních jiný spsob jest ten, když z chorobné

látky se udlá okrowka, w níž wýtrusy wždycky sedawé se na-

cházejí. K tm náležejí obkožitky (Peridermium), prášilky (Ae-
cidium}. Jsau 1 twrdohauby (Xylomyci}, jmenowit z podadí
bezdrowitých (Xylomacei}, ježto podobný mají pwod. Liší se

ale od pedešlých , že powstáwají netoliko z porušení šaw w
dutin dýchací nahromadných, nébrž i z chorobného promnní
libowiny. Rozeznáwají se tím, že pedstawují strupy na powrchu
ztwrdlé, u wtší nebo menší skwrny splýwající, a jako w pod-

statu listowau wroslé.
A wšak z pokažených a wypocených šaw pwod berau i

hauby rozliné na stromech žiwých meškající a powstávvající,

jako jest choroš libowonný, dínowý, traudní (Polyporus suaveo-

lens, oíFicinalis, fomentarius) a j. pak síkowec bezowík a hrba-

tík (Daedalea betulina, D. gibbosa) a j. , ušika obecná (Exidia

I
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Auricula Judael. Ze dríwí poranénho stromu prýští se sliz, jako

sražená , která zpoiienáhla se zwtšuje a neposteden w
haubii wzro-stá. Že sliz utwoíiteliiá nepochodí z wenku, nébrž

ze ze kmenu se prýští, dokazuje se tím, že hauba není powrehn
na kmenu pipevvnna, nébrž hluboko do nho wrostlá anebo s

ním smatena.

Tetí cizopásek spsob jsau úfrobm\ protože u wnit rost-

lin se zplozují a tepruwa wynikají , když rostlinný díl docela

chorobn jest zmnn. NejprvvHjsí a nejjednodušší jest prarez

(Potomyces, Physoderma)
,
jehož rodowé zplozují se u wnit

vv lodyhách, apících a žilách listowých a sestáwají z wýtru-

suw jednoduchých, poi ídku \\e chuchwalce spojených, a dlají se ze

šaw chorobn promnných av prchodech mezisklípených w
kiie a deni co mchýky prosté a naplnné látkau barewnau,

drobkowatau, pi emž šáwa kalná \v prchodech eených ob-

sahuje ješt nesíslné množstwí puchýíkw, prudce se pohy-

bujících.

Jiná podobná a wšak strašnjší choroba pochodí sntí obil-

nau (^Uredo segetunO, která semen jádra a jeho obleky ruší.

Pedstawuje prach erný ponazelenalý, prsty špinící , rozlétající

se a složený z puchýíkvv (^vvýtrusw} pedrobných , kulowa-

tých, beznožiných
,

poloproswítawých. Obyejn jí býwají

Avšecky kwty, klas anebo latu jednu skládající, zkaženy. Rolníci

jí vvelikau škodu trpí pro menší aurodu. Mauce ale neškodí,

protože ped sklízením obilí se rozlétá. Snt kukuiná (^Uredo

Maydis) pepadá stéblo w aužlabikách listowých, samí kvvty a

obzwlášt vvajeníky, a w yskytuje se we spsob wýrostkw co

oech, anobrž i co jablko welikých, ježto potom se naplní pra-

chem hndým rezi obilné podobným, který, když blána pukne,

se rozprašuje. Jsau ješt jiné rostliny, ježto rezí trpí.

Píina snti obilné zakládá se w peplnní surovvými anebo

nedokonale vvypracowanými šavvami. To obzwlášt pochodí od

nepízniwého powtí, když na poátku zrstu pro weliké sucho

rostliny dostáwají skrownau potrawu, a když potom za pízni-

wjšího poasí zanau bujeti. Protož obilí té nemoci podrobené

rozeznávvá se bujným zrstem, tmaw zelenau barwau, plnoša-

wostí. Anobrž zdá se, že semeno samo w sob míwá zárodek

k té chorob, když totiž nedozralé nebo pi prškách bylo zklí-

zeno, anebo když na místech stuchlých bylo chowáno; z tako-

wého semena wzrostají rostliny slabé, churawé.

K píinám náleží ješt poasí mhlavvé a deštiwé za kw-
tení, jakož i chybná pda, nedostatek wzduchu a swtla. Protož

sn se widi w letech chladných, wlhkých a deštiwých a na

pdách nízkých bujných a wlhkých.

Tetí jest sn pšeniná (_Uredo sitophila), w kterau roz-
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paustí se jádro wajeníkw pšeniných. Tato sn ale nerozpra-

cuje se, nébrž zstáwá w oblekách semenowých co hmota dnvve

wihká a mazawá, ježto pak wysychá a prachowatí ; hnusn za-

páchá. Wajeníky tau chorobau nakažené již na klase ješt ne-

"W ymetalem jsau zwící dosplého zrna a barwy ernaw zelené;

tyinky zstáwají zkráceny a nedlají pelu, blizny malé wysy-
chají a když sn dospje, pšenice jest wtší nežli zdrawá. Ten

spsob pro rolníka á peiwo z takowé pšenice jídajícího jest

welmi škodliwý, protože se nerozprašuje. Píiny jeho jsau jako

snti obilné. W nkterých letech a w nkterých krajinách býwá
welmi rozšíen, protože píiny, jej wzbuzující, též jsau wšeobecné,

powšechné.

K cizopaskám wnitním konen náleží traudowka ^Ny-

ctomyces), složená ze klukw wíce mén rozwtwených, blost-

ných, žlulawých anebo erwenawých, konen tmaw hndých
ano i dílem ernawých a sestáwajících ze puchýkw sead-
ných a dohromady dlajících tká autle wlnowitau nebo plsowitau.

Dotawad nalezena byla we stromech a kech dwaudložných, které

jí jsauce natrápeny, dospwše jistého stáí, zaínají ode wnitku
tleti; ten staw slowe wenfrusowifost. INejdíwe beraunejdolejší a

nejwnitnjší plasty dewowé porušení, kteréž nemže se pauhým
rozkladem, t. hnitím na wzduchu prostém jmenowali, nébrž jest

rozklad osobliwý, chorobau spsobený. Blány sklípkw dewo-
wých totiž takoka rozpauštjí se w puchýky, z nichž kluky

traudowkowé sestáwají a wšamo pak bujíce se rozwtwují. Tím
ástice základní promují se w hmotu hustší nebo idší autlo-

wlaknau, která pak psobí, že tlo dewowé od den ke ke
trauchniwí. Nemoc ta nikdá nepowstáwá we bli anebo mlad-

ším díwí, ani sama sebau na swtlo a wzduch nepichází.

Píina wšeobecná wentrusowitosti jest perušení poádného
žiwota anebo odumení wnitních austrojw. Prwní spsobeno

býwá nepízniwau powtrností a jinými pípadnostmi , mohaucími

zrst alespo w jednom lét zaraziti, takže plastjí^ dewowé ne-

dosahují onoho stupn dokonalosti
,
jehož k dalšímu pobýwání

jest newyhnutedln poteba. Takowá nedošlá bl snadno mrzne,

z ehož rozdílné choroby pwod berau. Tebas ale nedozralá

bl mrazem netrpla , wždycky díwe bére porušení t. snadnji

promuje se w traudowku. Peasto i seknutí a íznutí býwá
píinau traudowky. Tím násilím ale netoliko ástic základných

umrtwení musí se spsobiti, ano i áwy w rostlin musejí promnu
utrpti. Když rána korau se popne, mže traudowka zaíti se

wywinowati, jestli okornatní rychle se stane a ástice základní

w kyptu zachowají swého žiwota, jinak nastane pauhé tlení.

Jestli eené wýjimky mají místo , zane je dlati traudowka.

Na starých bucích, ideji dubích, bízách, borech anobrž i owoC|^
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uych stromech widíwáme hrboly, naplnné limotau žlutaAvau nebo

nahnédlau wálcowitau, tebas nkolik stiewíew dlauhau, wnitek
wétvve wyplující a až do kmenu sestupující, která není nic ji-

ného nežli tlo dewowé w traudovvku rozpuštné a trauchem

nazvvané. Na wzduchu rozpau.ští se vv kapaninu hndau tálovvu

rakowému podobnau. Jelikož traudowka od wnitrka zaíná a

zponenáhla proti ke se zmáhá, jelikož poád nowé a zdrawé
plasty dewowé coron se nasazují, není takowau nemocí, jížby

rostlina pojednau zahubena mohla býti.

C) CHOROBY INNÍM JEDUW.

Choroby pomocí jedw nepowstáwají pirozeným bhem,
nébrž jsau následky zkaušek wywedených k wyzpytowání p-
sobení jedw. Nežli k wyložení samému pikroíme, náleží zna-

menati, že ke zkauskám takowým rostliny byly ze zem wytaženy
anebo koena zbaweny, a tak do kapanin jedy obsahujících pono-

eny. Tím owšem žiwot rostlin perušení wtší nebo menší trpti musí,

protože wtwika do wody isté nebo neškodnými barwaml olí-

ené mechanin je pohlcuje a w brzku hyne.

Wykládajíce auad koena prawili jsme, že on pijímá to-

liko wodu do sebe a hmoty w ní rozpuštné. .Jedy silné wodau
nerozpustitedlné neškodí rostlinám

,
ježto mohau i koáním w

nich upewnny býti a rsti, majíli toliko potebnau wodu a w ní

potrawu. Protož semena klící tak dobe w rozmlnném klejtu

(^kysliníku olovvitém), jako w písku drobném a skle na drobno

roztlueném, a mladistwé rostliny ješt po njaký as se za-

chowají.

Jedy rozdílné u wod rozpuštné náleží rozeznati w lep-

tawé a w neleptawé. Prwní neškodí rostlinám, pokud jejich

koání jest neporušeno
,
pokud rozpustky nejsau sehnány

;
pohl-

cují toliko wodu a zstawují sehnanjší rozpustek. Jestli ale

koání psobením soli nažráno bylo , wniká rozpustek mechani-
ným spsobem do sklípkw a cew, a má nyní píležitost zmny
piwoditi. Jsau i soli sem náležející, které mohau zrst rostlin

ukepiti a zbujití.

Leptawé hmoty ale, bu alkalie bu kyseliny minerální, zží-

rají podstatu rostlinnau a tudy zhaubu newyhnutedlnau piwodí.
Wždycky musejí k takowému psobení býti dostaten sehnány,

protože solík, chaluzík , wtožík, kyseliny kyslíkaté (str. 315^
rozedné klíeni uspšují. Psotnina (^Blausaure), akoli má powa-
hy kyselin, na rostliny iní ochabowáním a tlumením popudliwosti,

naež rostliny hynau a schuau. Psotnina tedy psobí podobn jako

na žiwoichy.
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Rostliny ponoeny bywše koáním do rozpustkw sehna-

ných ze klowatiny a cukru udlaných, hynau; též w rozpust-

cích prwkw, jako jest opije, rozdílné wýtahy, silice, kyselina

ti íslowá , zásady rostlinné , líh , wody pálené , rostliny hrzo

umírají.

Rostliny jako živvoichowé potebují k swému žiwotu wzduch,
vv nmž prawá míra prwkw t. kyslíka, dusíka a kyseliny uhli-
naté se nachází. Jestli rostliny n. p. do pauhého kyslíka se po-

slawí, hynau tak jako žiwoichowé. Totéž 1 pamatowati o pau-

hém dusíku, wodíku a kyselin uhlinaté.

Znamenité jest pozorowání, dle nhož inní škodliwých

hmot podlé rozdílných denních dob se promuje. Rozdílné

hnmty koáním do rostlin picházejíce, okazují za dne a we
swtle sluneném nuiohem wtší pvisobení nežli w noci. Plyny a

páry, jež listj^ pohlcují, zase w noci silnji iní. Rostliny za

dne w solíku a jiných škodliwých plynech málo nebo nic se ne-

mní, w noci ale hynau. Ta zkušenost dokazuje, že rostliny we
dne a swtle sluneném pohlcují koáním potrawj^, a zelené díly

wydychují a že w noci a we tmách listy pijímají plyny ze

wzduchu.
Jedy podlé inní na rostliny dají se rozdliti: 1} na wy-

saušející a ztužující a 3) na seslabující. Jest to tedy docela jiné

rozdlení jich, nežli w ohledu inní jich na žiwoichy, kdežto i

každý jed obzwláštní a osobliwé inní objewuje , co u rostlin

wšeliké jedy jednoho oddlení wšude stejn psobí. Jedy vvodau

rozpuštné porušiwše autlau tkaninu mrcáskw wnikají do cew a

sklípkw a wzestupují až do cew a sklípkatiny w listech, a je

tu porušují. Protož jedy mohau w rostlin zabité nebo w její

dílech opt se nalézti. U žiwoichw autrpností austrojw
auinek jedw pechází na nejwzdálenjší od žaludka dílj^, akoli
w nich jedu nalézti nemožno.

HLAWA CTWRTA.

HOZŠiílENÍ R0STI.IN PO ZEMI.

Rostliny wáznaucc koáním w zemi, musejí se zmowíUiT
když zem se zjinauje, netoliko w ohledu na sebe samau nébrž

i w ohledu na slunce, tlo nebeské, nejwtší auinek na ní wydá-
wající. Rostliny žádají podlé swé powahy náležitau žiwl, zemé
wody a wzduchu, powahu, pimené teplo a swtlo, jistau wý-
šku nad moem, jisté podnebí, obzwláštní šíku a délku zem-
pisnau. To jsau samé okolnosti, pomocí jichž rostliny mohau
dospti nejwyššího swého cíle. Wšecky okolnosti na žlwlech.

I
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w nichž rostliny meškají, obsahují se jménem obytu, obydlí,

olvoluosti ale, pochodící z podnebí, ze síiky a délky, zahrnují se

názwem iclastí.

Wlast rostliny slowe díl powrchu zemního, na nmž jistá

rostlina se nachází. Wlast rozestírá se netoliko rownowážn,

od jednoho poledníka ke druhému ili od toen proti rowníku, ný-

brž i kolmo od hladiny moské do rozdílné wýšky. Wlast ale

málokdy jest nepetržená, po nejwtším dílu petržena, perwána.

Wlasti rostlin nebvwají malé, skrowné, nébrž roztahují se po

nkolika zempisných šíkách a spolu i délkách. Welikost wlasti

zdá se býti rozdílná podlé podnebí, jelikož vv mírném vvbec zau-

jímá prostranstwí 10— 15" šíkowých, pimenau rozsáhlost w
délku, jakož i wýšku mezi 3000—6000 stewíci. Mezi obrat-

níkoma wlast do wýšky obnáší sotwa wíce 600—1800 stewí-

cvv. Na wlasti do wýšky rozeznáwá se meze dolejší a hoejší,

na wlasti podlé šíky meze sewerní a jižní, a mže se i roze-

znati wýchodní a západní, Wlast jedné rostliny pesahuje do

wlasti jiné, takže rostliny jedné wlasti rostau také we wlasti

druhé rostliny.

Rostliny *;?o/ecne jsau takowé, ježto u welkém množstwí

zhusta pohromad weliké plasy zem pokrýwají, takže ostatní

rostliny mezi nimi rostaucí, jako se tratí. K takowým nále-

žejí naše lesní stromy šetinaté nebo listnaté, dále z ke pniš-

ník srstnatý, rezawý, janowec metlatý, hlodáš obecný, wes obec-

ný, brusnice borwka, rákos, rozdílné mechy, jako rašelinik (^Spha-

gnum} a j., mnohé lišejníky , n. p. pukléka islandská (^Cetra-

nia islandica} a d. rozliné chaluchy. Znamenito , že spolené

rostliny obzwlášt se nalézají w podnebí mírném chladnjším na

obojím polozemí. Jak na polozemí sewerném borowice, jedle,

smrky, duby, buky, habry, bízy a j. se mají, tak se chowají vv

témž podnebí na polozemí jižném w Americe blahoet tyradý
(Araucaria imbricata^, kapinice kawen (Mimosa Caven}, na Ped-
hoí dobronadjském stíbrnec stíbrný (Prótea argentea), na No-
wém HoUandu paukowec ozdobný, medonosný (Banksia speciosa,

mellifera}, obzwlášt ale blahowiníky (Eucalyptus}. W mezio-

bratníkowých krajinách ale nechybují docela rostliny spolené,

jak dokazují koienowníky (Ilhizophora), kapradí a tráwy stro-

mowité. Spolené rostliny tamtéž pibýwají s wtší wywýše-
ností nad moem, kdežto powtrnost se podobá mírnopodnebé.

Tak w Americe obratníkowé se mají chynowníky, dlající tam celé

lesj"^, a we wjšších ješt krajinách nkteré sporyšowité.

Ostatní rostliny jsau rozfronseiiy, t. nejsau tak hust po-

hromad, nébrž stojí wzdáleny od sebe. Rostliny roztraušené

jsau w horkých podnebích hojnjší. To ale jest znamenito, že pi té

roztraušenosti rodowé podobní pohromad stojí, ímž tedy spo-
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lenost se naskytuje bez oné stéjnotwái-nosti rostlin spolených,

která w podnebích mírných oko tak tuze unawuje. Rostliny roz-

traušené rostau mezi roztrau.šenými, bu mezi spolenými , kdežto

ale wždycky dlají mnohem skrownjší ástku, takže se

jako tratí.

Obydlí rostlinné jewí welikau rozmanitost podlé powahy
pdy swé a podlé rostlin spolených na ní rostaucích. Podlé

toho rozeznáwáme hwozdy, lesy, háje, luhy, kowiny, weso-
wišt, pole ili lada, luka, stepi, pustiny, bahna, bainy, ra-

šeliništ.

Rostliny pebýwají buna zemi bu we wod, takže rozd-
lují se na zemdlí a wodni. Zemni zase jsau: a} podzemní, w
zemi rostaucí, nikdá na její powrch newynikající, n. p. homolika

(Tuber), bu b} pozemní. Nkteré c) jsau nadzemní, na rost-

linách žiwých se zdržující, které piíziwné ili cizopasky slo-

wau. Pozemní rostliny ale podlé pawahy ]p\iáy welikau rozma-
nitost okazují, jako sfrminné, skalní, kamenní, rumní, štr-
kowé, písení, orniní. Podlé cheminé jakosti pdy , na níž

rostau, bu skála, písek aneb ornice, jsau a} rostliny wápenní,

na skalách wápenných anebo w ornici takowé rostaucí ; b) ke-
menní, na skalách ze kemenu, žuly

,
pískowce á j. jakož 1 w

písku a w ornici písité; c) hlinní, we hlin rozdílné, w níž ani

wápno ani kemen nepewládá; di) slatinné, na slatinách a blízko

moe rostaucí; e} bainné a rašelinné, w bainách a rašelinách

si oblibující.

Rostliny wodní zase jsau: a) slanowodní, we wod slané

n. p. moské rostaucí, b) sladkowodní, w jezerách, rybnících,

ekách, potocích a d. rostaucí. Dále rozeznáwáme slanowodní

w moj-ské, wždycky moem zatopené a pomoské, odlewem mo-
ským na sucho picházející, pílewem ale se zafopující. Sladko-

wodní jsau jezerní, rybniní, íné, potoní, ježto w jezerách,

rybnících, ekách, potocích rostau, pojezerní, porybníní, poíní,
popotoní, podlé jezer, rybníkw, ek, potokw obýwající

na místech wodaii wíce mén zatopených.

Pda nejwtšímu dílu rostlin jsauc newyhnutedln potebná,
dozajista powahami na zrst jejich psobí. Tyto powahy wzta-
hují se na její pewnost a rozdrolitedlnost za sucha a wihka, na

sílu, jíž wodu pije a zadržuje, na sí'u, jíž se zahíwá a teplo

zachowáwá, na sílu, jíž kyslík a wláhu ze wzduchu pohlcuje, a

konen na prwky cheminé.
Pda, na níž rostliny rostau, jsau bu skály a jejich ode-

rwiny wtší nebo menší (kípy, bíly, strek) dosavvád twr-
dost zachowawší, bu auinkem cheminým anebo mechaninýra
rozpadalé, rozsypalé a zwtralé, písek, hlina.

Skály a jejich oderwiny twrdé a neproniknutedlné wodi
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wzduchem a koáním mohau jenom takowým rostlinám za obydlí

slau/.iti, které toliko ze wzduchu pohlcují swé potrawy, které

na skalách nahých, na jejich strminách píchytkamijsaupipewnny,
aby pewné stanowísko mly. Takovvé jsau lišejníky. Tyby
wia.stn skalními nazýwati se mly. Jiné rostliny téhož pí-

jmení nemohau se spokojiti holau skalau, nébrž usazují se w
štrby, kdežto wítr navvál anebo déš spláchl dostatené množ-
stwí hliny, aby koeny do ní wníknauti mohly. K tm náležejí

rozdílné mechy, kapradowité, rozchodníky, netesky a d.

Písek, a ješt vvíce hlina , mají wlastnosti, jichž rostlinj'

wbec ke swému zdaru potebují, nebo nejprwnjší wyjimka
jeho jest ta, aby koeny mohly do pdy hnáti, abj^ tím celá rost-

lina nabyla pewného stanowíska, anobrž aby koáním wnikla do

pokladu potrawy rostlinné. Oba spsoby pdy nepíí se tomu

wnikání. Ba ony i dowolují pro swau ídkost a kyprost, že do

nich woda a wzduch mohau wnikati , kteréž ale rozdíln zadr-

žují podlé prwkvv, z nichž sestáwají.

Prwky pd zvvtráním skal udlané jsau hlawn kyse-

lina kemíkowá w písek keraenitý nebo we slauení s kysliní-

kem hlininým, hlina, ježto nkdy mívvá pi sob kysliník ho-
itý a wápniitý, jindy zase pomíchána jest s wlším nebo men-
ším množstwím písku kemcnitého neb uhlana wápniitého. K tm
picházejí ješt kysliník drasliitý a sodiítý s kj^selinau uhli-
natau nebo solíkem slauené. To jsau prwky, které, jak jsme
widli, nemohau žiwiti rostlin, které ale nicmén do austrojí je-

jich pecházejí a se upotebují.

Každý ten prwek má swé obzwláštní wlastnosti fysické a

chemické, které tím wíce wynikají, které tím wíce na rostliny

psobí, ím prostjší jsau jiných, anebo alespo ím vvíce pewlá-
dají. Odtud pochodí, pro pda obzwláštní má swé wlastní rost-

liny, které na jiné buskrown bu huben se nacházejí. Odtud
i pochodí, že rostliny docela jiné se wyskytují , kde se skály

jinými wystídáwají. Tak pda mnoho soliníka sodiitého obsa-

hující žiwí obzwláštní rostliny solobýly (^Halophyta) nazwané,
jako jsau pokolení solanka (^Salsola^, juchowník (^Anabasis}, sla-

norožec (Salicornia), kosmatec (^Mesembryanthemum} , baika
moská (^Trijílochin maritinmm) , miík bahní (Apium g^raveo-

lens), dílem též merlík (^Chenopodium} a j. w. W pd hlawné
sestáwající z písku kemenitého rodí se též zuiáštní rostliny,

jako n. p. jemenka pískowá (Elymus arenarius), kamyš obecný
(Ammophila arundinacea} , tuice pískowá, (^Carex arenaria)

protž písený (Gnaphalium arenarium}, kozinec písený (^Astragalus

arenarius) a d. Pdu hlinatau, jakowá ze slety ili bidlice, z
droby a j. powstáwá, wyznauje dewsil obecný (Tussilago

Farfara), podbl obecný (^Petasites officinalis), peslika polní
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(Equisetuin arvense} a j. w. Wápenná pda zase má wýhradii
pchawu modrau (^Sesleria caerult-a), charpu chluiímí (Ceiilaurea

niontana), wienec obecný (OnobrychiH saliva^ , fsesel siwý (Se-

scli g^laucum^, wítod dwaukvvtý (Polyg^ala Chamaebuxus}, wel-
ník rakauský CUacocephaluni austiiacum^ a j.; obzwlášte na

pd wápenné rostau rozrazil kopiiwolistý (^Veronica urticaelb-

lia), horyška brwitá (^Gentianella eiliata}, hoepník tolitowý (l*neu-

moranthe asclepiadea) , rozcbodiiík bílý (^Seduni album}, auro-

ník lékaský (Anlhyllis vulneraria) a j. w
;
jiné rostliny na té a

na oné pd se nalézají a stejn bují, a takowých mén wybira-
ných jest nejwíce.

l*da uejvvíce ke zdaru rostlin prospíwá, když wodu de-

šowau do sebe pijawši nepauští erstvv. Jsau ale rostliny,

ježto si oblibují místa suchoparná, Avyprahlá, toliko vv nich po-

tebného prvvku nalézají; takowé jsau macka obecná (^^Erynií^ium

campestre}, hlavvác obyejný, libowonný (^Columbaria vulgaris^

suaveolens} a j.; jiné zase žádají pdu wlhkau, mokrau anobrž|^|

bahno, bainu a rašelinu. ^"'

Že rostliny svvtla newyhnutedln ke swému zrstu pote-

bují, jest nám známo. Množstwí ale, jehož žádají, jest rozdílné

u rozdílných rostlin. Nkteré daí se toliko w plném swtle,

jako jsau aloesy, smrdutky (Stapelia), kosmatce, nopály, taice

chlumní (^Alyssum montanum) a j. w. Jiné rostliny milují místa

wíce neb mén stinná, anobrž nkteré utulují se w jeskyn, pr-
kopy. Taktéž se mají rostliny wodní; nkteré wynoují listy

na powrch wody, jiné zstáwají wždycky ponoeny, jiné ješt

toliko u weliké hlaubce, kam málo sAvtla mže wniknauti, se daš^j
jak o nkterých chaluhowitých známo. '*^hI

Jak svvtlo mocn psobí, dokazují rostliny meziobratníkowe,

kterých listy mají tmawjší zelenost a kwty skwlejší barwy,

nežli rostliny w podnebí nn'rném nebo studeném. Též i w mír-

ném podnebí rostliny na wýsluifí rostaucí mají podobné wlast-

nosti w ohledu na ostatní na stinnjších místech pebýwající.

Rostliny nemohau se obejíti bez wody, protože ona jest

postedkem, jímž surowé potrawy do tla wnikají, protože i ona

k obžiwowání slauží. Wždycky ale míra její
,

jíž rostliny k

swému pobytu potebují, jest welmi rozdílná. Jelikož rozdílná

místa powrchu zemního mají rozdílný stupe wláhy, jsau mokejší

jako i vvyprahlejší obzvvláštními rostlinami obydleny, takže ni-

žádný spsob pdy co do vvlhkosti není docela zbawen rostlin.

Zem dostáwá wláhu swau od dešw neb od par, jež, se

wzduchem pohlcuje. 8amo sebau se rozumí, že dešt nejwíce

wydáwají, pi emž ale mnoho záleží na tom, aby zem byla s to

wláhu nabytau zadržowati. Množstwí dešw zawísá na wih-

kosti wzduchowé, a ta zase na teplot wzduchu, blízkosti powrchu
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wodiíího vvyzéwajícího, na pohybowúiií se wzduchu a na smru
jeho, na powaze sausedních krajin, na jsniru hor, na píkrowu
roKstlinnéin.

Wííhec mžeme íci, že dešt pribyvvá od toen k rovvníku,

akoli tu mnoho neprawidelností, mnoho skokw a odchylek na-

lézáme. Když množ.stwí roního dešt ohnáší w Petrohrad 17
palcw , dospíwá pod rowníkem 100 palc. To sice nezá-

leží na množstvví deštivvých dní, nébrž násile píwalw, nebo
od toen k rowníku ubýwá nuiožstwí dní deštivvých za celý rok,

za to ale pribyvvá vvelikost de.švv.

Co do asu, w kterémž dešt se wyskytují, dá se každá

polokaule rozdliti na troje pásmo: I3 na pásmo letních dešvv,
sahající od rovvnika až k lo^šííky sevverné a k 15" šíky jižní.

Sž~) W Africe následuje na to pásmo bezdešné táhnaucí se od
15" š. sevv. až k 35" š. sevv. kdežto nikdá neprší. 3) Od 35"
š. s. až k 45" š. s. jest pasnm dešt zimního , protože tu

toliko vv zim vvydatn pršívvá, w lét ale vvelmi skrown ane-

bo nic. 4) Od 45" až k ton sewerné prší poád, t. dešt (snhy}
nemají ureného asu, a jest to tedy pásmo ustawiného dešt.

VVšeliké tyto rozdíly znamenit psobí na rostliny. Wtší
množstvví wláhy dáwá ovvšem rostlinám bujnost, dávvá pwod
lesm a rostlinám tenkolistým, menší nuiožstwí zase psobj
vvzrst zakrnlý, a dávvá wznik rostlinám bezšavvým , suchým
bezlistým, trnatým a chlupatým, anebo pukatým ili cibulatým a,

hlíznatým, ano i tuným. Rozdlení dešw w rozdílných ro-
ních dobách zase též znamenit iní, W pásm letních dešvv
wyskytují se u wtším množstvví rostliny stromovvité, w pásm
ustavviných deštvv ale rostliny autlé, mechy nžné, ježto nenio-

hau dlauho bez wláhy býti, nemajíce do sebe té, wlastnosti, aby
weliké množstvví vvody vve swém tle nahromadily a z vvtších

hlaubek zemních pohlcovvaly.

Množstvví dešt záwisí také na wýšce, a vvbec od dola

wzhru až k jisté wýšce pibýwá. Z toho pochodí, že hornaté

krajiny vv stejných okolnostech mívvají wíce deš nežli nižší, a

tudy ezejší a bujnjší zrst. Ostrovvy a pomoí mají w celku

wíce dešvv nežli krajiny od moe vvzdálenjší, ponwadž prvvní

jsau nejbližší wodozboru wydynmjícího, takže mrana udlaná
opt se mohau wyprázdniti. Protož i ostrowy a pomoí rozezná-
wají se bujností svvých rostlin, jestli nejsau okolnosti, kteréž na-
opak iní. K tm náležejí obzvvlášt wtrowé, ježto netoliko

mrana z jedné krajiny zahánjí, ale w druhé nahromaují, z

nichž pak dešt jíti mohau. Tau píinaujest auboí západní hor
Andeských w Americe meziobratníkovvé wyprahlé, wýchodní ale,

jsauc poád zawlažowáno mraky z okeánu atlantského wzestu-
pujícími, jest okázalé nejbujnjším píkrowem rostlinným.

00?=
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Pod 13" šíkj' jižné ale wšecko naapak, protože wétrowé
západní žeuau páry s okeanu jihootichého do ili, a auboí wý-
chodní andeských hor prahnau. Podobným spfsobem mají se

Ghauty, pohoí w Indii wýchodní na 3000—4000' wj.soké.

Nejwtží auinek na rostliny ale má teplo, bu wzduchowé,
buto wodní, buto zemní. Snížení teploty pod O" R. ukonuje
wsecken žiwot rostlinný, wywýšení na -f- 60—70" R. nejmnož-

sí zniuje , alespo perušuje. Takowé krajnosti , žiwot rostlin

obmezující, skuten na zemi se naskytují, málokde ale poád tr-

wají, a proto rostliny se nacházejí jednak az skoro k tonám
a až na nejwyšší wrcholy hor, jednak až k rowníku

,
pod nímž

sluneným aupekem líh we, jakož na snhu wném tonowéra
a horním a we wídlech 40—80" R. horkých. Mezi tmi kraj-

nostmi jest ale weliká rozmanitost tepla, a teplo \v jednom smru
pibýwá, w druhém ale ubýwá. Hlawn jsau dwoje takowé
smry, jeden wodorowný od rowníku k tonám, druhý prosto-

padný od hladiny moské wzhru. W obojím tom smru tepla

ubýwá, jakož naopak pibýwá. Mluwíce tu o teple, wždycky
rozumíme teplo prostední, odwtowané z auhrnku tepla w jisté

dob, jednom roku, msíci, dnu, zim nebo lét pozorowaného,

Konen sluší pibawiti, že to wšecko teplo pochodí od slunce,

protože wlastní teplo zemní není w nynjší dob takowé, aby

mohlo až na powrch zemní wyniknauti.

Pírodní zempis rozdluje celý powrch zemní na osmero

nebo radji na patnáctero podnebí, jichž polowika na polokauli

sewernau a druhá na jižnau pichází. Meze jejich jsau jisté

mimorowníky ili zárowníky.

1) Podnebí horké od 15"š. s. až k 15"š. j. tepl. prost. -\- 20—33"R.
3) Podnebí dwoje

obratníkovvá od 15

3} Podnebí dwoje
piobratníkowá od 33

4} Podnebí dwoje
mírná teplejší od 34 -

6) Podnebí dwoje
mírná chladnjší od 45
63 Podnebí dwoje

pítoníkowá od 58 -

7) Podnebí dwoje
toníkowá od 66

8) Podnebí dwoje
tonowá od 72
Toto rozdlení má ale toliko wbec swau auplnau platnost,

protože teplo nepibýwá od toen k rowníku podlé mimorowníkw,
protože pitom jsau rozdílné a znamenité odchylky. Píina tch

23",,



odchylek lakládá se w tom , že powrch zemní není stejnorodý,

tu kapaly tu pewný, tu barwy té tam jiné, hauštky nestejné, že

tedy paprsky slunené nepohleuje stejn aniž teplo nazpátek do

Avzduchu anebo prostor nebeských newyprskuje. Spojíce místa

n. p. na polokauli sewerné stejnau teplotu roní mající rovvnými

arami, nabudeme ar ili kíiwek slejnotepiých (isotherme Kurven}.

Každé podnebí obzwiáštními rostlinami se rozeznáwá a tudy

jimi se wyznauje.

1^ Podnebí horké ili roicníkowé piosobuje si nejwtší

množstwí rodw, pokolení, jednotníkw, nejwtší rozmanitost

tvvarw, skwlých barew a wn. Pralesy ze kmenw ohrom-

ných hust porostlých kapradowitými, anasowitými, aronowitými

o vvstawaovvitými
,

propletené šlahaunami podražcovvitých , žu-

menw, muenek, kurur, obletek a perep. Následující ády jsau

muwlastní: palmy, bananowité, zázworowité, pandanowité, chle-

boiiowité , vvawiínow ité , ebenowité, lejnicowité , zederacho-

wité, mydelníkowité , maraarowité , luskáte rownokelné, cizo-

pasky nákoené.

3) Podnebí obratníkowé podobá se pedešlému. Palmy,

pandanowité, zázvvorowité a cewníkowité, láhewníkowité, mydel-

níkowité , zederachowité
,
porostlé^ kapradowitými , aronowitými

wstawaowitýmí, pepowitými. Cernoústníkowité a hocowité

w Nou ém Swt. Tráwy a kapradowité wzezení stromowitého.

Na pomoích chlebon, lesy smokwoowé w Starém Swt.
3 Podnebí pnobratnikoicé.

Na polokauli sewerné: a) w Starém Swt jsau lírowé

(Pancratium^, drainec (Dracaena}, banány, palmy, jako jest duma

obecná (Ilyphaene crinita}
,
prsták obecný (Phoenix dactylifera),

žuniara ewropská (Chamaerops humilis), smokwo aeg:yptská(^Fl-

cus Sycomorus), obduže (Cordia), žumeny (^Cissus}, kapary,

zederach, kamelia, pryšcowité, eík, waliny (^Bauhinia). b) W
Nowém Swt: sabal bezbranný (Sabal Palmetto} , tráwy stro-

momité, kykatky (^Tillandsia) na borowicích, tisowcích, dubech,

"topolech, kašách, dále woskowník karolinský (^Myrica carolini-

ana}, tomel virg-inský (Diospyros virginiana}, šacholany, liliowník,

sazaník; réwa bezni (_Vi tis riparia), laubinec (Ampelopsis) a tru-

bacowité šlahaunaté.

Na polokauli jižné: a) Na Nowém Hollandu; lesy sestáwa-

jící z blahowiníkw, cykasowi ých, žlutokap (Xanthorea), ze-

rawu klaubna(ého(^Thujaarticulata}. pisliníkw (Casuarina), stí-

brncowitých, hodarowitých, luskiitých, a obzwlášt kapinicowi-

(ých, na nichž jemelowité. Wstavvaowité zemní, sumalka jižná

(^Aníhistiria australis) a rdesiio jívvnaté (^Polygonm junceum)

co spolené rostliny.

b) Afrika jižná: blahowonowité, bao, stíbrnec, rozdílné
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spolulozné, obzvvlášl potéže (Gnaphaliuin} a smily (Elichrj'-

sum}, kosatcowité, sítinowité, lanowkovvité, cykasowité, dále

nohoplod (^J»odocarpus), tolitowité a posedj' toiwé, kosmatce
(^Meisembryanthemuni}, cizopasky koenowc.

c) La-l»Ja(a : ke kožolKslé; spolulozné s<roinowltc, kladiw-
ník (Castrum), kivvopuky (CoUetia), ilka (Fuchsiae) , niyrto-

wité, luskáte, opletené ídnn (Mutisia"), trubacowitymi a loazo-

wilýnii; píeninoho oehnietw a nopálowitýeh, lilijowltých a travv

strouiowitych.

,4^ Podnebí mírné teplejší.

INa polokauli sewerní : stromy wždy zelené perozinanité,

réwa wlnná, tiubaowité a rže bodlinaté. Dub, habr, buk, ka-
štan, wodoklen, wawi ín, jasan, jawor, oechovvec, niyrta, diezo-

wec (^Gledifschia}, dále brusnice, tušalaj bobkolistý, planika obecná

a hladká (Arbutus Unedo, Andrachne). Ke a byliny trnaté a

kolqaté, pknokwté. Pestuprucowité, spolulozné hlawn z po-

kolení hwzdníkw a celíkw , ožankowité , cistowité , kauk')lo-

wité. Luka ídnau.

Na polokauli jižné: a) na Nowérn Seelandu : pometala jižná

([Cordyline australis}, lenowník obecný Q*horniiuni tenax}, jawory
kyselé; kapradowité stromy a ke; wstawaowité pižiwné, opa-

duowité, myrtowlté, kapinicowíté. b} Na Vandiemensku a No-
wérn Ilollandu: stíbrncowité, postrmincowité, balmínowité. c)

W Cíli a Bonarii : buk, wawinka (Laurelia~), tvveran (Persea),

opadui (Weinmannia}. kožaka (^Coriaria), myrta, kopiha (Lapa-
g^eria) pak tráwy kowité a stromovvilé.

5) Podnebí mírné chladnjší.

Na polokauli sewerné. a} W Ewrop: bukovviny, bory,

B lišejníky, jemelau, jediným ochmetem a betanem; líska, tuša-

laj obecný, kalina obecná, luka zelená obšírná; vvesowišt ze

wesu obecného ; rašeliny s jalowcem, bahnitkan polejolistau (An-
dromeda polifolia), rojowníkem obecným (Ledm palustre^, dále

weliké množstwí okolicnatých a eichowitých.
yf) W Asii: juchowník (Anabasis), slanice (Salsola}, mer-

lík (Chenopodium]), limonka, pelun, hoec, nadmutice tatarská Cun-
cubalus tataricus), lekoice.

c} W Americ? západní: rostliny ewropské, bory, olšiny,

badil (Sisyrinchium), božskokwt (Dodecatheon} , wšehoj straš-

ný (Panax horridum} maliník wonný a okázaly (Rubus odorus,

speclabilis), eáb, hloh.

d) W Americe wýchodní (Labradoru^ zrst pitoníkowý.
b") Podnebí pífoóníkowé.
To táhne se po Skandinawii, Sibirii, Kamatce, Americe se-

werné, Islandu, ostrowech farských. Borowice, jedle, limby,

modíny, bízy a wrby pewládají; buk toliko na jižném kraji
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Náraimic lunožstvví pukléky i.slandské (Celiaiia islandica), tenko-

Kubky wliikaté, šedé (^Trichostonum lapuginosum, canescens). Luka

ze psinecku (Agrostis), lipiiice (Poa^ a smllice (Aira). Dále

odolen, Jestiábník naehowý CHieraciiim aurantiacum}, náprstník

nachowý (Uig-italis puipuiea), istec, ubanka (^Swertia), baza-

nowec (Lysimachia), sedrnáek (Trientalls), vves obecný , bao
popelawé (Eiica cinerea), buhvatka, meiuzalka, sleziník (Chry-

Kospleniuiu), diiístal, trezalka, stemcha, rže, jetel.

Na jižné polokauli w Novvéni Shettlandu jest zrst jako

w podnebí tonowém.

73 Podnebí toéníkoicé.

To \ve Svvt Starém a Nowém wšude stejné krom ne-

patrných odchylek. Tu meze stroniw a rostlin pícních a po-

trawních. Klikonoška (^Gyrophora), dnlohláwka sobí (^Cladonia

rangri ferina), bloník (Polytrichum) , metlice prohýbaná a trsnatá

(Aira flexuosa, caespitosa), pšeniko (^Milium), borowice obecná,

jedle, bíza nízká a žláznatá (Betula nana
,

glandulosa}, olše

obecná, osika, wrba, smuteka (Diapensia), diín zelinný (Cornus

Kuecica), bahulka (^Lolseleura), babnitka, brusnice, maliuík mo-

roška (Rubus Chaníaemosus), eáb obecný tu nládnau.

8) Podnebí fonowé.
To táhne se po Spicberku, Grónsku, pomoí baffinském,

ostrowech Melvillských, Sibirii sewerní, Nowé Zem. Stro-

niw a kl tu jíž není. Rostliny drobné, trsnaté, nejwýš pío-
wé , koena plažiwého , kwtu welikého. Chudoba vveliká na

pokolení, rody a jednotníky; rodovvé znamenit zpromíchané.

Pokolení jsau tato: bokofaus (Pleuropogon), suchope (^Eriopho-

ruiii), sítina, \vrba, wšiwec (Pedicularis} , babnitka, hruštika

(Pyrola}, lomikáinen , Ižíník , eicha (^Cardamine}, plaskutka

{Platypetaluiii), blahodr (^Entrenia}, mák, pryskyník , mochna,

žáika (^Dryas). Z jcdnodložných toliko tráwy, málokteré sí-

inowité a šáchorowité, skoro žádné bezplátené a srostloplátené.

Pijímají, že stáwá 100,000 rodw rostlinných,

jichž tajnosnubných sklípkatých a cewnatých 1-2,000 rod
jewnosnubných „ „ „ ,. 88,000 „
Tch jewnosnubných jest jcdnodložných 16,000 „

,, „ „ „ dwaudložných 72,000. „

Protož tajnosnubné mají se k jewnosnubným jako 1 : 7 y^
jcdnodložné k dwaudložným jako 1 : 4Y„.

Pokud rozdlení tajnosnubných známo, jest jisto, že pibý-
wají od rowníku k tonám jakož i s rowin na hory, a že tedy

jewnosnubné ubýwají. Podlé Roberta Tirowna obnáší množstwí
tajnosiiubiiých na rowinách podnebí horkého 7,5 jewnosnubných,
na horách ale Y-. Podlé téhož spisowatele mají se jewnosnubné
k tajnosnubným w podnebí mírném jako 3: 1, w studeném ale



344 I
jak 1:1. Tyto pomry ale piomiijí se vv rozdílných krajinách pod-

nebí podlé pdy, lepla, obzvvlášt podlé vvy šky. Též pomry vvšech

lajnosnubných nejsau stejné, jelikož kapradowité iní obzvviášt

wýjimku, jelikož blízko obratníkw w nejwtší hojnosti a rozma-
nitosti rodw se wyskytují, a odtud k tonám ubýwají. Z 1300
rodw po tu dobu známých roste 1100 mezi obratníkoma, ^h
200 toliko vv podnebí mírném a studeném. 1^1

Jewnosnubné zrowna naopak se mají, pomnožujíce se od

toen k rowníku, netoliko co do množstwí jednotníkw , nébrž i

co do množstwí rodw a pokolení. Jednodložné ale zase jako

tajnosnubné od rowníka k tonám pribýwají, dwaudložné ale

naopak ubýwají. Jednodložné mají se k dwaudložným w pod-

nebí horkém jako 1 : 6 , w mírném jako 1 : 4, w^ studeném

jako 1: 3.

Množstwí rodw rostlin dewnatých (stromw a k} pí-
býwá od toen k rowníku. Když w studeném podnebí jich

Vioo wšech rodw jewnosnubných
,
jest jich w mírném Yg^, w

horkém ale Y^. Zeliny nebo byliny w podnebí mírném jsau w
horkém nahrazeny kowitými anebo stromowitými, do stejného ádu
anobrž i pokolení náležejícími.

Z rostlin luskatých w^ našem podnebí máme málokterý ke,
tím mén strom, w podnebí horkém ale pemnoho jich kowitých
a stromowitých ; taktéž se mají slézowité , a z tajnosnubných

kapradowité stromy. Naopak se mají zeliny a byliny, jichž w
pomru nejwíce w podnebí mírném, odkud ubýwají k rowníku a

tonám. We Francii jest jich Yg wšech jewnosnubic, w Loparsku

Vao> w Guian Yi7-

Takowýmž spsobein se mají jiné ády w ohledu na celé

množstwo rostlin, ježto nkteré pribýwají od toen k rowníku
jiné naopak, a jiné konené z mírnýcli podnebí k rowníku a to(

nám ubýwají. K prwním náleží twero ádw:
w podnebí horkém, mírném, studeném

maenowité 1 : 14(1 : 35 w Americe) 1 : 60 1:80
luskáte 1:10 _-_- 1:18 1:35
pryšcowité 1 : 33 - - _ . l : 80 1 : 500
slézowité 1 : 35 - - - - 1 : 300 chybí.

Které k tonám pribýwají
,

jsau následující troje ády
dnodložných:

w podnebí horkém, mírném,
sítinowité 1 : 400 - - - - 1 : 90
šáchorowité 1 : 33 (1 : 50 w Americe) 1 : 30
iráwy 1:14 - - - - 1:23

K tetím
,

jicliž w podnebí mírném uejw íce a odtud obak

se umenšují, náležejí troje ády:

studeném.

1 :35
1:9
1:10.

odtud
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w podnebí horkém, mírncin. studeném,

reichovvité 1:800 (na horách) - 1 : 18 (1 : 60w AnierO 1 : 24
okolitnaté 1:500 ----1:40---- 1:60
spoluložné 1 : 18(1 :lSáw Americe) 1 :8 (1 : 6 vv Americe) 1 : 13

Z toho též widiio, že rostliny nestejn jsau rozdleny vv

stejných podnebích Swta Starého a Novvého, a že w tom ohledu

obzvvlášt do oí bije skrowné množstwí eíichowltych vy Ame-
rice, jelikož Starý Svvt vv témž podnebí má jích tikrát vvíce.

Též i ožankowitých vv Americe sevverní mírné ku podivvu jest

málo. Jsau ješt jiné ády
,
jejichž nejvvtší množstwí rodw

roste vv podnebí horkém, w mírném pemálo, vv studeném nic;

takovvé jsau tolitovvité, wavvínovvité, ecíkovvité, pomarancovvité.

Jiné docela náležejí horkému podnebí, a nnVné koniny a to toliko

teplejší mají nejwýš jediný rod dosazující celý ád; takovvé jsau

palmy, pepovvité, bananovvité, cevvníkovvité, zázvvorovvité, nopá-

lowité, perepovvité, mydelníkowité aj. To jsau ády, jimiž pod-

nebí od jiných se rozeznávvají.

Ani jediný ád rostlinný , dlající množstvvím a vvelikostí

jednotníkvv massu rostlinstwa vv horkém podnebí, nevvyniká a

neposkytuje krajinám zwláštního rázu a vvzezení, nebo krom
nopálovvitých a vvstavvacovvitých a nkterých jiných nemeškají

spolen ; rozmanitost rostlin jest hlawní ráz rostlinstwa

horkopodnebowého. W mírném podnebí na sevverní polokauli

jsau tráwy a bezovvité, vv chladnjším
,

prawé vvlasti rostlin

spolených, také jehlinaté dlají pewládající ády, protože

skládají nepostedený píkrow pdy a takoka jediné lesy, vv

nichž ostatní rostliny mizejí. Krom tch jsau nejhojnjší vve-
sovvilé vv našich krajinách, a ty se stíbrncowitými, šruchovvitými,

kosatcovvitými skládají massu jihoafrické kwíeny, co vv Austrálii

ke stíbrncowitým pidružují se ješt myrtovvité a postrmincowité.

W krajinách pítonovvých a tonowých tráwy, tuicowité a

bezovvité dlají nejvvtší díl kwteny.
W podnebí studeném a mírném stromy a ke, vvyjmauli se

nejmnožší jehlinaté, pro nestejné rozdlení tepla vv roních do-

bách pozbývvají lislw vv jeseni coron, a nabývvají jich opt
vv následujícím jae; ím vvíce ale k rowníku se blížíme, tím vvíce

zvvtšuje se množstwí wždy zelených rostlin ; to již poznávvá se

vv podnebí mírném teplejším, a ješt vvíce we píobratníkowém,
až pak mezi obratníkoma jsau stromy a ke, jejichž listy déle je-

dnoho roku trwají. Podlé tohu sprawuje se i welikost listvv a
kwtvv; ím blíže k rowníku, tím wíce zvvtšují se listy a roz-

šiují, nabývvají hezkosti a lesku, tím vvíce se zvvtšují kwtowé,
tím barwy jsau ohniwjší. A wšak i ztepilost stromuw na stej-

ném rozdlení tepla po wšcch dobách roních záwisá; protož

mezi obratníkoma jsau stromy, ježto dospíwají wýšky 150,
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180 anobrž i 200 stewícw. W'^ našem podnebí máme také

síromj^ wýškau okázalé; (ak borowice wziostá do wýšky 80
až i 90 stewícw, a smrk, wvznaný strom sewrných lesw,

rowc jest wýškau palmám a blahowíníkui.

.

Míuwili jsme dosawád o rozdílech, spsobených rozdílnou

síkau zempisnau; nyní pikroíme k auinkiim délky zempisné

na rozdlení rostlin. W podnebí studeném a tonovvém rostlin-'

stwo na rozdílných poledníkách okazuje skrowné rozdíly. Množ-

stwo druhw, jakož i wýznacné twary jsau skoro stejné w No-

wém Swt, Loparsku, Sibirii a na Kamatce. Jinak jest

w podnebí mirnosewerném , kdežto rozdíl zempisné délky dost

znamenitým wplywem psobí, jak jsme se o tom již nahoe zmínili.

Podlé toho eichow ité, okolicnaté a ožankowité, pak ješt kau-

kolowité jsau w západním dílu Starého Swta mnohem hojnjší

nežli we wýchodním dílu Novvého Swta; nebo
w Evvrop, w Americe sewerné

eichowitých - Yjg _ - - V^g, wšcch jewnosnubných.

ožankowitých - %^ _ _ - y^^, „ „ « '

w
kaukolowitých Vg,^

_ _ - í/j.^. „ „ „ „

Rostlin z welikého ádu spoluložných jest w Nowém Swlé
trochu wíce nežli we Starém, což hlawn pochodí hojností hwzd-
níkw a celíkw (^Aster, Solida^o), ježto asi Vg wšech spolulož-

ných dlají, co zatím akankowité a pcháowité jenom po ídku

se tam nalézají. Zwonkowité jsau we Starém Swt hojnjší,

chyianowité zase w Nowém, kdežto i kyhankowité jsau etnjší,

místo nichž Starý Swt má wesowité, kteréž w Nowém docela

scházejí. Sosnowité a bezowité w Americe mají wíce ro-

dw nežli w Evvrop, tam jich 137 rodw, jejichž kmen pewy-
suje 30'; tu ale jich toliko 45 rodw. Amerika sewerná má
repraesentantj'' mnohých meziobratníkowých rodw, ježto scházejí

nebo welmi po ídku jsau w Ewrop a Africe sewerné ; wbec
kwtena w jižném dílu sewerné Ameriky má spíše ráz pío))rat-

níkowý. Krajinj^ ale wnitní Starého Swta w mírném podnebí

liší se mnohem mén od Ewropj^ , nežli w Anierice. Sibiská

kwtena jenom nkterými pokoleními podobá se ku kwten ame-

rické a wyznauje se hojnorodostí pokolení kozincowého (Astra-

galusj, pelunowého (Artemisia) , welikýjn množstwím rostlin sla-

tinných, obzwlášt merlíkowitých a rdesnowitých. Na wýchodu
Starého Swta liší se kwtena žaponská od ewropské

,
jako

seweroamerická, a nabýwá ponkud wzezení píobratníkowého.

Ješt wtší rozdíly podlé délky okazuje kwtena podnebí

horkého. Srownáwajíce krajiny meziobratníkowé americké s asi-

atskými , nalezneme w prwních wíce zwláštností. Nopálowité

wýhradn náležejí Nowému Swtu; nejwtší množstwí rodw
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pepowitych, ernoúís(iiíko\vi(\ ch, é/. i lilkowitych okazuje se

w Americe, za <o jest mén marenowitých, spoluložnych a pa-
lem. Krajiny meziobratníkowé asiatské mají vvícc zázworowi-
tých , luskatých, lípovvitých , dyowilych a ožankowitých , nežli

americké. Krajiny njczi obratníkoma w Africe podobají se co

do kwéleny spise asiatské a americké; tu scházejí docela ame-
rické iády nopálow itýcli

,
pepiovvitých, palem , muenkowiíých,

iiejvvýše jsau tu skrovvné reprasentanty ; za to jsau tu luskáte

hojnjší nežli w Americe a Asii ; mno/stwí maenowilých podobá
se americkému. Ty krajiny africké wyznaují se obzwlášt bao-

babem, jehož kmen dospíwá prmru 80' dlauhého. Ostro-

wy Jihomoské meziobratníkowé mají kwtenu wýchodoindické
podobnau.

W podnebí jihomírném okazuje kwtena pewnin nejwétši

rozmanitost. W Africe jižné scházejí postrnnncovvité (^Epacrl-

deae^, pesliníkowité (^Casuarineae), slaupatkowité (^Stylideae),

vvausatnowité a j. Prwní dwoje ády pispíwají k wyznacení
kwteny australské, ku kterým ješt pichází hojnorodé pokolení

blahovvíníka, kajaputníka, balmína, jichž pemálo repraesentantw
\v Africe. Totéž také platí o kapinicech z luskatých

,
jejichž

listvv zbýwá toliko apík listowit rozšíený. Za to má Afrika

jižná wesowité, jakož i docela zwláštní pokolení smradutek
(^Stapelia), aloesw, tunic a j. \v. tunolistých, jichž \v Austrálii

dokonce není. Totéž platí wíce mén o kosatcovvitých CV2.O?
kakostowilých CVas)' ® wesowitých Vog}^ o sawelowitj^ch

V/:uy)-> šruchovvitých CV343' jejichž posledních pokolení kosmatce
(^Mesembryanthemum^, též i smradutky a ílustice dlají nejwtší
díl rostlin dužnatých, na nž Afrika jižní tak bohatá , Austrálie

ale chudá. Spoluložné dlají \v Africe Yr,, w Austrálii Yjo wšech
je\vno:;nubných. Nicmén ob pewniny jewí jakausi srownalost

:

tak w Austrálii jakož i w Africe jižné panuje ád stíbrncowi-

tých, lilijowitých, lanowkowitých, wítodowitých a blahovvonowi-

tých skoro w stejném pomru. Kwtna na wýchodu Ameriky
jižné podobá se wíce ewropejské nežli jihoafrické a australské;

na západu ale jest dost zwláštní; kwtena nowoseelandská zase

podobá se australské, jihoafrické a jihoamerické.

Krajiny meziobratníkowé na polokauli jižné a sewerné ne-

jewí co do rostlin patrného rozdílu. Mezi kwtenau mírného
podnebí na polokauli sewerné a jižné naskytuje se znamenitá
rznice, ježto newztahuje se na massu rostlin, nébrž na rozma-
nitost jejich, takže jižná Afrika a Austrálie záobratníkowá jsau

krajiny nejwtší rozmanitost rodw mající. \V Africe jižné na
prostranstwí sotwa tak welikém , na nmž w Evvrop sewerné
roste wes obecný anebo w koninách Stedomoských bao stro-

movvité (Erica arborea), roste 880 ban; a w australských lesích
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bují 100 rodw myrtowitých a 300 stííbrncowitých , co lesy

ewropejské toliko skrownýni innožstvvíin rod stromowých se honosí.

Nejznamenitjší rozdíly twarw rostlinných w obojím pod-

nebí mírném jsau tyto: stíbrncowité a postrmineowité polokaule

jižné docela scházejí na naší. SruchoAvité a kosatcowité we
kwten jihoafrické tak hozné mají na naší polokauli íídke re-

praesentanty ; taktéž se mají myrtowité w Austrálii tak hojné,

jakož i kakostowité, šawelowité, lýkowcowité a wítodowité,

blahowonowité a lanowkowité. Naopak sosnowité a bezowité,

eichowité, okolinaté , pryskyíníkowité na polokauli sewerné

mají pewahu neodzownau , takže rody z tch ádw na polo-

kauli jižné se nalézající toliko za repraesentanty powažowati se

niohau, což také, akoli w menším stupni, pamatovvati o ržowi-
tých , kaukolowitých a ožankowilých. Podadí kapinicowitých,

w Austrálii tak hojnorodé, má w podnebí mírnosevverném toliko

repraesentanty, a kapinice bezlisté w posledním docela scházejí.

Cakankowité a pchácowité, podadí spoluložných , na sewerné

polokauli tak bohaté, jsau pechudé na jižné. Ta ale zase bo-

hatší jest na rostlinj' dewnaté nežli ona; ádj', u nás obsahující

toliko byliny nebo zeliny, mají tam hojnost díew natych ; tatáž,

obzwlášt Afrika jižné, honosí se wtším množstwím tuných
rostlin, a jiné rostliny rozeznáwají se listím auzkým, suchým a

ostrým; ídejší nežli u nás jsau rostliny samy od sebe rostaucí

s owocem dužnaým šáwnatým jedomýuí
,

protože tam scházejí

jablkowité a slíwowité. Ob polokaule liší se ješt tím, že re-

praesenlantowé obratníkowé kwteny na jižné polokauli wíce se

blíží k ton, nežli na sewerné. Tu cizopasky wstawaowité
málokteré pekraují obratník a sahají nejwýs k 30** š. s. , tam

ale w Austrálii sahají až k 34" . j., na IXowéra Seelandu až

ku 45", a stromowité kapradí widíme ješt na V^andiemeasku a

Nowém Séelandu pod 46" š. j.

Nicmén mžeme poznati , že ob podnebí mírná sauhlašují

wíce nežli kterákoli. Rády obratníkowé, jako palmy, zázworo-

wilé, bananowité, pepowité a j. mají za obratníkoma toliko re-

pi-aesentanty. Rády na sewerné polokauli hojné, w podnebí horkém

scházející, opt tebas slabji wyskytují se w podnebí mírnojižném;

tak se mají okolinaté, eichowité, ržowité a pryskyníkowité.

Jiné, jako spoluložné, lilijowité, kaukolowité, kakostowité ubý-

wají w obojí polokauli proti obratníkm; u jiných zase ádw,
majících podadí obratin'kowé a záobratníkowé

,
pewládají po-

slední w obojím mírném podnebí, jako jsau šwerepcowité a chun-

delkowité ze traw, a snad i tuicowité ze šachorowitých. 8au-

hlasnost ta jest tím okázalejší, srownámeli spolená pokolení, a

snad i z ohledu rodw jest sauhlasenstwí mírných podnebí wtší
nežli jednoho jich s horkým.

I
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Takby rosMiny \v rozdílných podnebích byly rozdleny,

kdyby vvšude byly rovviriy. Zriánio ale, že na powrchu zemním
jsau wÝširiy, na klerých z doia vvzhru teplota se umenšuje, jako

od rovvníku proti tonám. Co tedy \v rozdílných podnebích jsme
widli, to se \v malé míe opakuje na horách, na nichž konen
picházíme k místu, na nmž pro nedostatek tepla rostliny nemo-
hau pobyti. To místo slowe meze Avného snhu, pro-

tože tam nikdá nejihne. IVIeze ta jest w rozdílné wýšce nad

moskau hladinau. Na tonách leží na rowin, odtud ale proti

rowníku zponenáhla se vvywyšuje, takže pod rowníkem jest we
wýšce 16000 stevvícw. Rozmanitost rostlin na rozdílných

wýškách musí tedy w krajinách podrowníkovvých nejwtší býti

a odtud zponenáhla se umenšowati, takže pak nejwýše leží meze
snhowé.

Pijímají rozdílných vvýšek osmero od hladiny moské pod

rowníkem až k wnému snhu. Znamenito, že tyto rozdílné

wýšky srownáwají se s podnebími rozdílnými, a wýšky rozdílné

w témž poádku živví rostliny
,
jakovvé jsme \v podnebích widli.

1) Wýška palem a bananúw od O až k 1,900' sahající,

teploty 27—SO'' C, rowna jest podnebí podrovvníkowému. Lesy
chleboowé na pomoí a ústí iném. Nížiny ohromné po-

rostlé trawami, bananowitýnu a palmami bahnín. Tmn ze smok-
moí, swltaunw (^Tournefortia), dodonek, krasokwtw, kapinic

a j., nad nimiž ují palmy. Bananowité, cevvníkowité. zázworowité.

2) Wýška slromúw kapradowých a smokwoní, od wýšky
1,900' až k 3,800', teploty 23.5" C. rowna jest podnebí

obratníkow ému , a honosí se kapradowitými asto spolenými
kmenu 20—30' wysokého , cinchoníkow itými , baobaby a smo-
kwonmi

,
palmami ttinovvitými a muenkami. Nižší stromy

jsau z akantowitých , lípowitých, pryšcowitých promíchaných

aronowitými a pepowitými.

3) Wýška myrfowitých a watcínowifých , od wýšky
3,800' až k 5, 700', teploty 20— 21'*C.; stromy listw pezimu-
jících lesklých, kapradowité kowité, duby, ambro (Liquidambar)

wawínowité, stíbrncowité , moenowité, bao, stura, mydelní-

kowité, mamarowité, ernoústníkowité, myrta, jambos, blaho-

wíník, kapinice.

4) Wýška stromúw listnatých wždy zelených, od wýšky
5,700' až k 7,600' teploty 17*^0.; duby, wawínowité, er-
noústníkowité, myrtowité, kiwopuk (^CoUetia^, nopálovvité.

53 Wýška strornmc autlolistých, od wýšky 7,600' až k
9,500', teploty 14* C; duby, olše, jawory s okrowákem (Tern-
strómía^, pryšcowitými, nkolikera sosnowitých.

6^ Wýška stromúw šelhiatých {JehllnatýcK), od wýšky
9,500' až k 11,400, teploty 11" C; na Andách peruánských na
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místo sosiiowitých zábludowifé ([Escaloniaceae') , rozpylec gra-

natský CWintera granateiisis), bahnitky (Aiuhoineda) a ubaiiky

(^Swertia). Na wysoiné mexické krom borw, daubraw a le-

sw yukowých cykasowilé, kykatky (^Tillandsia") a nopálo-

wité, se stevvkau (Stevia), píseniceini, pryskyiiíky a kozirici.

7) Wýálm kru horních, od wýšky 11,400' a/, k 13,300',

teploty T^C. Tu rostau toliko krovvé, stromw není widéti
;
p-

nišníkowé (Rhododendron) , kozince, befarie , nopály , dmutoret

(^Calceolaria).

8) Wýska bylin horních, od wýšky 1 3,300' až k 15,200',

teploty 3—4" C Na Kordilerách sewerních spoiuložné, kej-

klenka (Mimulus) dmutoret, podsluneník, škrkawiiiík. Na Kor-
dilerách jižních ; lišejníky, tráwy, jitrocel, hoec, befarie, wrbice.

Na horách žawských: odolen hoícowité, wiolka, pryskyník,

mochna.

Z toho ze wšeho pochodí, že

wýška palem a bananw jest rowna podnebí rowníkowému,

„ stromw kapradowých
a smokwoní - - - j? ;j jj

obratníkowému,

„ myrtowitých a wawí-
nowitých - - - - „ „ „ pííobratníkowému,

„ stromw listnatých

wždy zelených - - n » n »nírnému teplejšímu.

stromw autlolistých „ „ ,, „ chladnjšímu,

,, „ šetinatých „ „ „ pítoníkowému,

„ k horních - - - „ ,j „ toníkovvému,

„ bylin horních - - ,, v ii
tonowému.

Dále z toho wyniká, že každá krajina šíky Avyšší má o

jedno podnebí mén. Protož krajinám obratníkowým chybuje pod-

nebí palem, akoli za ní wšecky ostatní se nalézají ; krajinám

píobratníkowým podnebí palem, bananw, jakož i podnebí stro-

mw kapradowitých a smokwoní. Krajiny nuVné chladnjší ne-

mají ped sebau twera podnebí, za sebau ale ješt troje. Tako-
wétéž srownání widíme jdauce z rowin na horj^ Hory podro-

wníkowé, jestli toliko jsau náležité wýšky
,
jsau w tom ohledu

nejdokonalejší, piosobujíce si weškery wýšky rostlinné ; krajiny

obratníkowé nmjí již o jednu wýšku men, t. palem a bananw;
krajiny píobratníkowé již o dw mén, nad sebau ale wšecky
ostatní, krajiny mírné chladnjší liší se twerých nižších wýšek,
nad sebau ale mají ješt troje, a t. d.

Pak z toho wyniká, že w podnebí horkém rostliny tím wíce
swého rázu pozbywají a jiného pijímají, ím wýše na hory pi-
cházíme. Na Kordilerách w Americe jižné mizejí ády rowníkovvé,

palmy a banány, cewníkowité, cykasowité, a j.; we wýšce 1100
sáhw jewí se toliko námstníky palem, protože prawé nepinále-
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zejí té wÝšce. Rádv, majíce mezi obiatníkonia nejwtší hojnost

pokolení a rodvv, ubywají vvzhru, jako jsau slézovvité, luskáte,

pryšcovvité, kopnvvowité, mareuowité a j. ; za to ády mírnopod-

nebowe. jicbž na rowináeh obratníkovvýeh docela alespo sýkoro

není, jako okolicriaté, íeíichovvilé, brezowité, sosnowité, wícvso-

wité, pryskyíníkowhé a j. se vvyskytují; konen ády kionié

obiatníkw nejvvtší nmožstwí mající, piby wají s wýškau, jako

jsau spoluložné, ozankowité, kaukolowité. Tyto promny ješt

rozhodnji vvynikají vv pokoleních : z 35á7 pokolení, do nichž rost-

liny na aubocí Andeského pohoí we wyšce 6600' i vvýše nále-

žejí, jest 18U anebo wíce nežli polowina, která také w mírném

podnebí se nalézá.

Dále z toho wyplýwá, že množstwí ádw, pokolení,

rodw a jednolníkw, jejich bujnost a welikost od rowníka k to-
nám ubýwá, pijmemli, že wšade jest potebná wláha.

Konen z toho pochodí, že rozdlení každého rodu rostlinného

po wtším anebo menším dílu zemního powrchu, jakož i pomr
k jiným rodm nezakládá se na povvaze rostlinné, než spíše na

auhrnku píin pirozených wíce mén promnných, a wšak že

bytnost nelze odwtowati z pomrw pauze podnebowých. Tak

nemže se wyswtliti, pro období našich horních rostlin nalézají

se na Hymalayi, a pro ne na Andách; pro dmutorety, stí-

brncowité, slaupatkowilé a j. w. toliko na polokauli jižné, wa-
Avínovvité a nopálowité jenom w Americe, wesowité w Africe

obzvvlášt anebo wýhradn se nalézají; pro ernoústníkowité

nepekraují 30" šíky sewerné, a pro Brasilia, ostatní mezio-

bratníkovvá Amerika a Indie tak málo spolených rodw ob-

živvují, akoli jsau obdobné, akoli podnebí jakož i místa stejná.

Ostrowy, ím wzdálenjší jsau od pewné zem, tím rozdíl-

njší mají kwtenu. Okolnost ta jako i pedešlá snad dowolují

sauditi, že každý rod rostlinný pwodn powstal na jednom míst,

a že odtu jako ze stedu na wšecky strany se rozšioAval,

pokud tomu podnebí a austrojnost dowolowaly. Na tom zakládá

se rozdlení weškera pokrowu rostlinného na íše, jichž Schouw
pijal dwacatero patero.

1) íie mevhúw a lomikamenuw ili seweoalpská , ob-

sahuje krnjíny sewerotonowé od wného ledu až k mezi stro-

mowé, též krajiny hoejší na Alpách w Ewrop a sewerné Asii

od áry snhowé až k mezi stromowé. Teplota w prwních pro-

stední — 15° h-i^I^v w druhých — 5" j-8"R.

Twary pewládající a wýznané; pryskyník, huseník

(^Arabis) , hladowka (Draba^
,

písenice (Arenaria) , žáika
(Dryas), lomikamen (^Saxifra;2:a), pnišík (Rhododendron) , ba-

hulka, hoec, wšiwec, kychák (Coptis), kalodr (Eutrema),
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smutecka (Diapensia), dmucha (Aretia) , díípalka (Soldanella),

wrba, mechy, lišejníky. W té víši nikdež ^lesázejí rostlin.

Byliny kwtw w pomru welikých ist barwenych, k
žádné stromy.

3) ise okollónafých a eiícfioicitých, ili seweroewropej-

ská a seweronsiafshá. Powt: Ewropa a Asie sewerní, od

jižného pomezí pedešlé íše až k Pyrenejm, Alpám, Balkán

Kawkasu, Altaji, horám Dawurským i prostedním vyýškám hor

hoewropejských. Teplota prostední — 3° až i -f- 1 í " 11.

Twary wýrazné: okolinaté, eichowité, wrbowité, tráw

tuicowité, hanby, éakankowité, pchácowité; w Asii slanobýl

kozincowé. Bujný zrst traw, stromy listnaté, listomnné, nko-
likero banowitých.

Stromy a ke pewládající : borowiice, limba, sosna sibiská,

sosna moská (P. Pinaster), jedle obecná, smrk, modín obecný

jalowec obecný, bíza bílá, olše obecná, lípalíska, buk obecný,

dub kemelák a šipák, habr obecný, kaštan obecný, líska obecná,

jilma obecná, wrby rozliné, wes obecný, slíwo trn, eab obecný,

jawor, klen, babyka, lípy.

Rostliny sázené: žito, jemen obecný, dwauadý ili polský

(^plaskur) a šestiadý (šesterák), owes obecný, pšenice obecná,

špalda, kukuice, proso, zemata, pohanka ili tatarka.

Jablo, hruše, gdaulo , wiše, tešeíi, slíwo, meruka,
broskwo, moruše erná, oech wlaský, réwa winná, meruzalka

obecná a erná, srstka ili polka, jahodník, melaun.

Zelí, epa bílá ili wodnice, turín ili dumlík, etkew, kol-

ník, hoice erná a bílá, hrách obecný a ledwinkowý, bob,

oka, pínát, kwaka ili cwika, okurka, plucár, kmín, mrkevv

chmel.

Len,Tkonop, epka, epák.
Jetel obecný a plazivvý, wikew, wojtška, jilek ozimý, \m

enec (lig-rus), tabák.

3) Riše ožankowUých a kaukolowihjch obsahuje zem
podlé moe Stedozemního : tri poloostrowy, z nichž iberický s již-

nau Francií jest zem rostlin koenných (ožankowilých}, pak po-

loostrovy wlaský, koninau luskatých nazwaný, potom ostrowy

ecké, Asie Malá, Aegypt a celý sewer Afriky až po Záharu a

Weliký Atlas, jakož i Madeira, ostrowy kanárské a azorské.

Teplota prostední + 10" až + 18" R.

Twary wýznané. Ožankowité, kaukolowité, piplowité, ci-

BtoAvité, lilijowité, mnohé luskáte, slézowité, lilkowité, pryšco-

wlté, kopiwowité, anobrž palmy, eíkowité, wawínowité, id-
eji smokwoowité a j. w. Nkolik strom a kr listnatých

wždy zelených. Luka skrowná. Kw-ty zimní.

Pewládající stromy a ke: sosna pinela, moská, halepská.

I
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korsická Q»inu.s Pioea, Pinaster, halepensis , Laricio}, kupres

obecný (^Ciipressus sempervirens^j jalowec foenický, liruboplodý

(^luniperus phoenicea, iiiaciocarpa]), dub cer, kemelák, šipák, es-
wina, plut, chrast, kerinesowý, hálkowec (Queicus Cerris, peduncu-

lata, sessililloia, Ilex, Suber, Aeg-ilops, coccifera, infectoria}, kaštan

obecný, wodoklen vvýchodní (Platanus orientalis), líska turecká

(^Corylus Colurna), habr jižný (Carpinus Ostrya), ecík tcrebint,

tryšla (Pistacia Terebinthus, Lentiscus), rohowník obecný (Ca-
ratoniaSiliqua}, kruéinka chwoštisriá (^Genlsta scoparia), mispuIoA

ryšawotruý (Mespiluspyracantha}, tremcha bobkowá (PadusLauro-
cerusus), hebeník francauzský a africký (Tamarix gallica, afri-

canaj, niyrta obecná, marhaník obecný, tušalaj bobkolistý, pla-

nika obecná, bao stroniowité a chvvoštisnc (Erica arborea, sco-

paria"), pnišník ncjvvtší, ernomoíský {^Rhododendron niaxitnuní,

ponticum), jainowec širokolistý, auzkolistý (^Phillyrea latifolia,

aní^ustifolia), ziinná ostroplodý a tupoplodý (^Ornus europaea,

rolundifolia}, oleander obecný, jawory, nopál obecný (Opuntia

vulgaris).

Rostliny sázené : tytéž jako vv iisi pedešlé, toliko že žito,

meruzalka erwená a erná, srstka, pohanka a chmel se daí to-

liko na wrchách. K tm ale picházejí: rýže, cirok, bér

wlaský.

Smokwou obecný, mandlo, ecík prawý a pistacioAvý, li-

maun, citron, pomaran, nopál obecný (^Opuntia vulg-aris^, kawon
ili lubice, olivva.

Lilek jedlý, rajské jablko, anyz, koryander, bawlník obecný,
morušeti bílá, škumpa.

Škrkavviník bílý, wienec ili lig-rus.

4) Híáe hwézdníkúw a celíkúw obsahuje sewernau Ame-
riku od jižného pomezí prvvní íše až k 36° š. s. Teplota pro-
stední — 10"

-f-
12" R.

Ttcary wýznané. Mnohé sosnowité a vvrbowité, málo-
které okolinaté, eichowité, akanko^vité a pcháowlté. Dále
wodilka (Hydrastis^, krewnice (^an^^uinaria), broskal (Iludsonia),

kídlatec (^Ptelea), trnowník (^Robinia), libovvec (Gymnocladusj,
bezewrt (Purshia), trubuška ((Milénia"), pupala (Oenothera),
nadhomka (Ludvigia), rozkla (Bartonia), batolka (Claytonia),
dlužicha (leuchera), jíwota Clt^a), wílín Qlamamelis)

,
pínal

(Mitchella), hwzdník (Aster), celík (Solidag-o), šuškarka (Lia-
tris), premaul (Rudbeckia) , ortu (^Galardia) , brusnice (Vacci-
nium), bahnitka, mamola (Kalmia), zavvilka (Sabbatia^ , tule

CHoustonia^, straužkovvec CHydrophylIum), plamenka (Phlox),
božskokwt (I)odecaheon), žídelník (irca), oblach (Hamiltonia),
rozlup fl^evvisia), trojatek (Trillium), kruticha (Medeohi).

Stromy a ke pewládající: lípy, žlutodevvy (Xanthoxylum),

23
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lilijowiiík CLiriodendron), libowec kanadský (Gymnocladus cana-

deiisis) , trnovvuík obecný éili akát (Robinia pseudacacia) , lau-

binec (Ainpelopsis}, kloko, brslen, íesetlák olšolistý a j., zpodo-d americký (Ccanothus arnericanus), kiídlatec ztenený (Ptelea

tiifoliata), škumpy rozdílné (Rhus), maliníkw asi 20tero, be-

zewrt trojzubý (l*urshia tridentata), wišei, hloh, trubuška malo-

líslkatá (^(iillenia trifoliata) , tawol wíce rod, wílín wirginský

(ílamameiis virginiana}, svvid nkolikero, pnišníky, odury, ma-
moty (Kalinia), babnitky (asi 20tero), brusnice (asi 20tero), tu-

plo wodní (Nyssa aquatica), nkolikero jaworvv, jasan, jilma,

oešák, ambro americká (Liquidambar styraciflua), vvodoklen zá-

padní (Platanus occidentalis), woskowník obecný (Myrica ceri-

fera), topol nékoliivero, wrb asi 27ero, bíza erná, papírowá

(Betula, nigra, papyracea) , olše obecná, kaderawá, pilkowaná

OUnus glutinosa, crispa, serrulata), líska americká, zobanatá (Co-

rylus americana, rostrata) , babr americký (Carpinus americana),

habr virginský (Carpinus virginica), kaštan americký, tupozubý

(Castanea americana, pumila), buk obecný, rezawý (Fag-us syl-

vatica, ferru;^inea), dubvv (25 rodw), tis kanadský, jalovvec

wirginský, cbvvojka (Juniperus virg-iniana, Sabina), žeraw západní

(Thuja occidentalis) , modín odwislý, drobnošúlný (Larix peM«

dula, microcarpa), jedlí a sosen nkolikero rodw. ^^H
W sewcrných koninách až po 55°, anobrž až k 50" š. ^^

žádné rostliny se nesázejí. Jižnji ale též rostliny jako w íši

iseweroevvropejské se chowají; kukuice ale u wtším množstwí.

5) íše éacholanúw zaujímá jižný díl Ameriky sewerné

od 36° až k 30° š. s. , kdežto teplota postední + ^^^ ^ž

i 18° R.

Twary wýznané: wšecky pijímají wzezení rostlin obi

níkowých. Málo ožankowitých a j,, místo nich stromy listw

širokých lesklých, kwtw obšírných.

Stromy a ke pewládající: šacholan welokwtý, siwý (Ma-

gnolia g-randiflora, g^lauca), badyáník floridský, drobnokwtý (Illi-

cium floridanum
,

parviflorum), lilijowník, muaulw nkolikero

(Asimina), pawia (Pavia), netwaec kowitý (Amorpha fruticosa),

dezowec (Gleditschia), trnowec (Uobinia) , senes marylanský,

swazkatý (Cassia marylandica, fasciculata) , kapinice žláznatá

(Acacia glandulosa), sazaník plsnatý (Caljanthus floridus}, ma-

mota (Kalmia), nopál obecný, kruchý a missurský (Opuntia vulga-

ris, fragilis , missouriensis) , koliach twerokldlý , dwojkidlý

(Halesia tetraptera, diptera), wawín (nkolik rodw), oešák,

ambro, habr, kaštan, Avodoklen, dub, tisowec dwojadý (^Taxo-

dium distichum), sosna (nkolikerá), keják celolistý (Zamia in-

teg;rlfolia), yuka nádherná, aloesolistá (Yucca glorlosa, aloefolia).



355

žuniara ježek (Chamaerops Hisfiix), sabal bezbranný, pilkowaný

(Sabal Palinetto, senulatu-s}.

W té íši sázejí se tytéž rostliny jako w íši stedozemní,

wyjineli se oliwa; ryže ale u nejwtší hojnosti se opatruje, a

vv nejnižších koninách jest cukrowá ttina pedmtem vvýdat-

nho zdláwání, jakož we wýchodinch koninách zase chowání

ba\vlny se stkvvje. Auinek blízkého obratníka jest patrný.

6) iše kamelii a %'imokemc ili ínskozap onská obsa-

huje inu a Zapon.

Twary wýznané: šacholan (iMagnolia), nandin (Xandina),

rozkla CKurya^, kamelia, téowník, zimoke (Celastrus) , ces-

mína, brsien, náso (Bumalda), tlustostopka (Ilovenia), zákula

(Kerria), tawola (Spiraea), hranuska (Gonocarpus), pukol (La-

gers(roenia) , robaj wonný (^Chimonarithus fragraus) , skuro
(Aucuba), sklímila (Bladhia), zdužei (Doraena), hlošina (Elaea-

gnus), rdesno (Polygonm), pomk CPollia).

Stromy a ke pewládající: kamelia žaponská, tupolistá

(Camellia japonica, Sasanqua)
,
jawor žaponský, sedmilaloný,

dlanitý (Acer japonicum, septemlobatum, palmatum), tomel ža-

ponský (Dospyros Kaki), bibas žaponský (Eryobotrya japonica),

jerlín žaponský (Sophora žaponica), oliwa mirysná (Olea fra-

grans}, vvawín (nkolikero rodvv) , lýkowec wonný (Daphne

odora), banis papírodajiiý (Broussonetia papyrifera), jinan dwoj-

laloný (Gingho biloba), oešák erný (Juglans nigra), olše ža-

ponská (Alnus japonica), dub lysý, siwý (Quercus glabra, glau-

ca), jalowec wirginský (Juniperus virginiana), tisovvité, kupreso-

wité, sosna (nkolikera), osám vsjíatý (Rhapis flabelliformis).

Rostliny sázené: rýže, pšenice, jemen,, owes, cirok, kaluž-

nice obilná (Eleusine coracana)
,
pohanka , cikas žaponská (Gicas

revoluta), užovvník jedlý, swiaec jedlý (Convolvulus edulis).

Jablo, hruše obecná, jahodnatá, okázalá (Pyrus communis,

baccata, spectabilis), sliwoii, vvišeti, meruka, broskvvo, mišpu-

lo žaponská, citroník žaponský, pampel, erwený, podlauhlý a j.

w., melaun, téoAvník.

Wodnice ili epa bílá, etkew, okurka, konomon, plucár,

kawon ili lubice, anyz, badiáník obecný, sója hebelcowá, hrách

ledwinkowý a obecný, bob, lilek etyopický, sasam wýchodní (Se-

samum orientale), konop, bawiník obecný.

Ríáe zázicorowitých ili indická obsahuje oba poloostrowy,

Indii pední a zadin', až do wýšky 700 anebo 850 sáhw nad

moem; k tomu též Zejlon ostrow. Prostední teplota -f-
13**

až -f 82" R.

Twary wýznané. Rády obratníkowé se vvyskytují anebo

se pomnožují, záobratníkowé bu pestáwají anebo ídnau. Stromy

nepozbýwají listw. Množstwí stromowitvch jesit wtší nežli za

23*
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obratníkem. Kwty weliké, ozdobné. Mnoho rostlin pnaucíeh

se a cizopasných.

Stromy piewládající: hodara okrášlená, šerpivvaunká (Dil-

lenia ornata, serrulata), hroznowec (^Uvaria) w nkolika rodech,

kysopa ozdobná (Michelia Champaca) a j., cejba okázalá (Boin-

bax insignis), lejnovvníka (Sterculla} nkolikero, pona ( Calo-

phyllom), inang:ostana (Gareinia), mydelník (^Sapindus), esne-

kovvník protizimniný (Cedrella febrifuga), žumeny (Cissus),

orliin málakcenský (Aquilaria malaccensis), mastnoplod (VAaeo-

carpus), diwoplod dlauholistý (^Semecarpus longifolius), ernotok

užitený (Melanorhoea usitata), citliwka, kassia obecná (Ca-

thartocarpus fistula), jambo a (Jambosa), emdihák trpký (Nau-

clea Gambir), kucinár Cf»i"denia), tomel obecný (Diospyros Ebe-

nm} a jiné rody, wahana klejonosná (^Urceola elastica), truba

(Bignonia), šura plsnatá (Avicennia tomentosa}, teka holemá

(Tectona grandis), oblach (Hamiltonia), stukawec zwuný (ller-

nandia sonora), macize (^Myristica), skoíicowník prawý, kassia,

dlauholistý (Cinnamomum verum, Cassia, Malabathrum), dwakrátec

(Litsaea), smokwo drobnolistá, poswátná, podiwná, pružno-

klejná (Ficus benjamina, religiosa, indica, elastica) a j. w., cykas

žaponský (Cicas revoluta), wjiiník obecný (Borassun ílabelli-

formis), kokosník obecný (Gocos nucifera), jedlowice obecná

(Elate sylvestris), sa;^owník obecný (í^agus farinifera), rotan

prawý, lanowý, draikrewný (Calamus verus, rudentum, Draco)

a jiné rody; areka obecná (Areca Catechu), wýwratnice ben^^al-

ská (Taliera bengalensis) , drainec olbíimowatý (Dracaena

Draco), pandan nejwonnjší (Pandanus odoratissimus) , chopatec

pnuly (Magellaria indica), bambos obecný (Bambosa arundinacea).

Rostliny sázené. Bér obilný, kalužnice obilná, cirok, ci-

káš žaponský, jám obecný (Dioscorea alata), podzemnice (Arachis).

Kokosník obecný, tamarynd obecný, manj^iwník, mango-

stana, banán obecný, blamatý (Musa paradisiaca, sapientum),

tambora obecná, malakcenská, g^ujawník, pomaran, pampel, a

j. w., dále kawon ili lubice, cukrowník ttinowý, káwowník. ^^
Hebikowec koenný, pep dlauhý, erný, betel, kubeb^Hj

zázwor obecný, amom kardamom, kurkuma dlauhá, skoicowní!^"'

Sója hebelcowá, fazole, dlauhowec (Dolichos). Bawlník

obecný.

Modil barwíský a anil (z Ameriky pochodící).

8) íše emodská, obsahuje horní Indii, anebo Sirmur, Gur-

hwal, Kumaon, Nipal, Bhotan, krajiny jižné od hebenu Himaláj-

ského ležící, we wýšce 700 až i 1670 sáhw nad moem.
Teplota postední + 15« až i -f- S^ R.

Twary obratníkowé tu mizí anebo ídnau, za to vvyskytují se

íáobratníkowé, jmenowit ewropejské, jako jsau pryskyníkowil

I



357

erichovvité, kaukolowité , ržowité, okolinaté, podleskowité,

\vrbo\vité, luíicowité a j. Dále pemnohé wstavvaovvité , ka-

pradovvité ; též kaliny, tušalaje, swizely, odoleny, zwonky, u-
banky, hoce, wšivvce, kokrhely, rozrazily, jitrocely, wranoAvec,

esneky a j.

Stromy nejhlawnjší : distal, jawor zakonily, podlauhlý

(^Acer acuminatiim, oblongum}, brslen, zimoke, ešetlák, škumpa,

sliwo, mišpulo, hruše, kružda kytkatá, malinokvvtá (Neillia

thyrsiflora, rubiflora), tavvola, maliník, rže, meruzalka, cesmina,

betan, pnišník, bahnitka, tušalaj, hlošina, lýkowec, wrba, olše

bíza, líska, dubu nkolikero rodw, jalowec šupinatý, podhnutý

(Juuiperus squamata, recurva"), nohoplod širokolistý (Podocarpus

latifolia) , kupres hružlatá (^Cupressus torulosa), sosna ztepilá

(Pinus excelsa}
,
jedle Smithovva, Brunonowa (^Abies Smithiana,

Brunoniana^.

Tu se sázejí obilí a stromy ovvocné ewropejské, w nižších

krajinách nkteré obratníkowé, pak rýže horní, odrodek obecné.

9") ise mnofioosfrowshá (polyneská} složená z ostroww
mezi Indií zadní a Austrálií, jež obsahují se jnvénem Archipe-

lag-u asiatského : od hladiny moské až do wýšky 859 sáhw.
Teplota prostední -|- 15" až i 23" R,

Rostliny wýznané jsau jako w íši indické ili zázworo-
witých, pewládají ale wstavvaovvité piživme, kapradovvité, a

mnohorodné smokwon. Nepatrné piblížení se ke twarm au-
stralským. Wlastní jsau tyto; dupník sešelský (^Lodoicea Se-
chellarum}, likuala ozdobná (Licuala speciosa}, banis papírodajný

(Broussonetia papyrifera} , anar jedowatý (Antiaris toxicariaj,

macize (Myristica), klímán (^Ardisia} , teka holemá (^Tectona

g-randis~), kuliba etík (Strychos Tieute), tomel (Diospyros},

krasostroni ozdobný , ztepilý (Barring^tonia speciosa , excelsa),

žumen, pona vvejitá (Calophyllum Inophyllum), mastnoplod
(Elaeocarpus), truso ztepilá (Echinocarpus Sigun).

Rostliny sázené jako w íši sedmé, ku kterým pichází:
rýže horní, chlebo, maniot , vvláknoplod jedlý (Inocarpus
edulisj, macize, kafrovvník, papaya, bavvlink stromowitý, rewo-
listý, banis papírodajný, konop.

10) íše hornoÁáwská ohsahuje koniny na Závv ostrovv
vvyšší, vvíce 858 sáhw nad moem wywýšené; nepochybn
sem i náležejí poblízké ostrowy wysoké.

Twary wýznané podobají se emodským. Tak tvvarw
ewropejských jsau tam: jitrocel, bazanovvec (Lysimachia), roz-
razil, hoec, ubanka, brusnice, nadzub (Thibaudia), chudobka,
swízel.

Stromy pewládající: mišpulon nkolik rodw, bez žáwský
(Sambucus javanica), tušalaj , welosmol klasatý , cepný (Engel-
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hardtía spicata, rigida), kamoplod žáwsky (Lilhocarpus java

cus3, kaštan žáwský, stíbrný (Caistanea javanica , arg-eutea)

j., woskowník žáwský (Myrica javanica), dub asi IGtero, da-

inaroíi bílá (Datnara alba), nohoplod hoký, stechovvitý, širokolistý,

listnatý (Podocarpus ainarus, imbricatus, latilblius, bracteatus).

Rostliny sázené nejsau wypoítány.

113 íše oceánská sestáwá ze wšelikých ostrowvv w
okeanu jižném mezi obratníkoma. Teplota prostední -f-

*8"

až i 23" R.

Kwtena chudobná, nevvýznaná, spíše pibližující se asi^^
atské nežli americké, též ponkud podobná australské. I^HI

Stromy a ke pewládající : rozšíec (Euryandra) , akar^^
(Tetracera), luntowník l3^solistý (Counnersonia echinata) , lejnice

wejitá, smradlaw á (Sterculia Balanghas, foetida) , blahokamýk
tongatabský (Grewia Malococca), chude peená, trojená (Apore-

tica pinnata, ternata), dodonka kopisnatá, lepká (Dodonaea spa-

thulata, viscosa) , mydelník obecný (Sapindus Saponaria), perepa

sedawá, stopekatá (Clusia sessilis, pedicellata) , pona wejitá
(Calophyllum Inophyliuui), skrownauš peený (Blackburnia pin-

nata), žlazokwt pnuly (Adenanthera scadens), citliwka jižná

(Minosa Mangium) , senes jerlinowý (Cassia Sophora) , hlohaun

auroníkolistý (Osteomeles anthyllidiolia) , kajaputník metlatý

(Melaleuca virg-ata) a j., krasostrom ozdobný (^Barringtonia spe-

eiosa), wrcholák katapa (Terminalia Catappa), koenowník obec-

ný (Rhizophora Alangle, gymnorhiza) , káwníka rozdílné rody

(^CofFea Kaduana, Mariniana, Kadua, Cookiana), chylan strorao-

witý (Lobelia arborea) a j., brusnice woskowá (Vaccinium cere-

um), moral zwonkatý (Scacvola Koenigii) , kaloke šlatý (Em-
bothrium sírobilaceum) , niaukeš trojlaloný (Aleurites trilola),

chlebo protisená (Artocarpus incisa), smokwoní nkolikero (Fi-

cus), pesliník tichomoský , uzlokwétý (Casuarina equisetifolia,

noditlora), blahoet ztepilý (Araucaria excelsa), stínowník obecný

CCorypha umbraculifera), kokosnik obecný, pandan nejwonnjší,

taká protisená (^Tacca pinnatifida) , drainec mezní (Dracaena

terminalis).

Rostliny sázené: chlebo, užowník jedlý, šípolistý (Cal-

ladium esculentum, sagittaefolium) , taká protisená, swlaec
zlatokoenný fConvolvulus chrysorhizus), jám obecný; kokosnik

obecný, banán obecný, wláknoplod jedlý, lejnowník balanghas,

smokwo šerpiwá, pampel,monbín sladký (Spondias dulcis), elengi

rozsekané (ÍMimosops dissecta), wrcholák lysý (Terminalia glabra),

esnokowo kopinatá (Crataeva relig-iosa), jambosa malakcenská

(Eugenia malaccensis) ; drainec mezní, pep opojný (Piper me-
thisticum), areka zelinná, banis papírodajný.

I
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12) Hše balsamnikw lozšiuje se po Jemenu ili po ji-

hozápadním dílu hornatiny arabské.

Twary Avyznané : obratníkowé, wtšíin dílem indické. Bal-

samník (Balsamodendion) , kadiwa (Cadia^ , lymbot (Oncoba),

twerolaoh (Senra}, meiok (IMaerua), racák (Stroemia). Též

se pibližují ku kwten africké smrdutkami (^Stapelia), krvvokvvty

CHaemantbus).

Stromy pewládající : merok jednokwtý, hroznatý (^Merua

uniflora, racemosa), blahokamýk topololi.stý (^Grevia populifolia),

lejnice wodoklenolislá (Sterculia platanifolia), zlmoke jedlý, dro-

bnokvvtý (Celastrus edulis
,

parviflora^ , balsamník , káwník
obecný (Coífea arabica), tolita stromowitá C^y»anchum ar-

boreum), šura plsnatá (Avicennia tomentosa}, smokwoii egyptská,

wrbolistá, topololistá, arabská, dlanitá, pilowaná, sur, toká

(Ficus Sycomorus, salicifolia, Forskalii, palmata, serrata, Sur,

Toká), pandan.

Rostliny sázené: cirok, jemen šestiadý, kukuice, aron

kolokasia , datlowník obecný , banán obecný , kokosník obecný,

tamarynd indický, smokwo obecná, papaya, broskwo, meruka,
sliwo, jablo, kdaulo, réwa wiuná.

Káwník obecný.

Cukrowník obecný, zázwor obecný.

Retkew, špinák, plucár, dauhowec.
Bawlník stromowitý, modil barwíský.

13) íáe pustin, Afrika jižn za Atlasem, mezi 30" a 15"

sirky sewerné, se sewerným dílem Afriky. Teplota prostední

+ Í8» až i 34" R.

Twary wýznané: kvvtena pechudá; ani jediné pokolení

ani jediný rod wyznaující. Následující rostliny : podlák arab-

ský (^Fagonia arabica}, kaciba jednoduchá, bílá (^Zygophyllum

simplex, album}, cicimek palma (Zizyphus Palma Christi), citlivv-

ka habas (Mimosa Ilabbas), manowec mauenínský (Alhag-i mau-
rorum}, senes obwejitý, sing^uejský (Cassia obovata, Singueana},

kapinice nilská, arabská, klejnalá, senej£;'al (^Acacia nilotica,

arabica, g-ummifera, Seneg^al}, stídaul plsnatý (^Aerua tomen-

tosa}, pryšec mauenínský (^Kuphorbia mauritanica}, duma obecná

(Hyphaena crinita}, datlowník obecný, pérošl sochatá (^Penui-

setum dichotomum}.

Rostliny sázené naskytují se toliko w údolí nilském a na

oasách, a ty jsau : datlowník obecný, cirok obecný, pšenice, je-
men obecný, owoce jihoewropejské a nkteré indické.

14} Riše afroobratníkowá obsahuje Afriky díl mezi 15"

šíky sewernými a obratníkem kozorožce, anebo lépe mezi se-

wernými a jižnýnti hranicemi periodiných pívvalw, wyjmeli se

Abyssiuie a zem mezotní neznámá.
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Twary wýznaóné: Kwtena ta ani bohatá na rody ani

na obzwlášní twary. Luskáte, maenowité, šáchorowité pie-^

wládají.

Stromy a ke: láhewník sene^alský (^Anona senegalis}, kí

daba maunatá (^Cadaba farinosa} , esnekwo senegalská (Cra

taeva AdansoniQ; kapara jedoiná (^Capparis edulis}, mastelníl

obecný (^Pentadesma butyracea), cejba ptiinužná, guinejská (^Bom-

bax pentandra, g-uinensis), baobak (Adansonia digltata}, lejnowník

zakonily (Sterculia acuminata), blahokamýk habroiistý (Grewia

carpinifolia), kapinice, senes západní (Cassia occidentalis) kíif
dlok jedlý (^Pterocarpus edulis}, daura korenná (Parkia africana]

zlatoplod slivvowý (Chrysobalanus leaco), strbaule pýitý (Con(

carpus pubescens), koíenowník (^Rhizophora), karynty (Psychc

tria) nkolik rodw, trojperutka africká (^Tripinnaria africana]

Kura africká (^Avicennia africana}
,
pryšce , smokwon , olejnií

obecná (Elais guinensis}, sagowník wínódarný (^Sagus vinifera]

Rostliny sázené: kukuice, rýže, cukrowník, bér, jái

obecný, manihot, užowník jedlý.

Banán blamatý (Musa sapientum), mang-iwa, papaya, anans

obecný, olejnice obecná, ledwinowník západní, smokwo, tama

rynd, citroník, káwownik, cukrowník obecný, tekowaný, zázwí

obecný, amon kardamom, zrno rajské, fazoly, dlauhowec zelnj

podzemnice, jilek jedlý a j.

Bawlníky, tabáky.

15) íše nopálw a pepúw zaujímá Ameriku jižnau

k Amazonu ece mezi O" — 30° šíky sewerní , a do wýšky"

850 sáhw nad moem sahá. Teplota prostední -j- 16** až

i 23» R.

Rostliny wýznané; ananasowité, pepowité, muenkowité,

nopálowité, též pokolení: kotrbaul ([Phytelephas), etnohal (^Kun-

thia), wnadiwec nápojowý ili mlékostrom (^Galactodendron), no-

hope (Podopterus), blejnoch (Salpianthus), zawaus Qiusselia),

neskládá (Lag-asca), hrapa (Gronovia) , obaloš (Inga) , trojkí-

dlec (Thouinia), kakáowník (^Theobroma) guazuma, (Quazuma).

Stromy pevvládající : kuspara lékaská (Galipea ('usparia)

mahagon americký (Swietenia Mahagoni) , citliwky (Mimosa),

obaloše (ínga), kurbaryl (Hymenaea), kapinice nkolikeré (Aca-

ciae), sapany nkolikeré (Caesalpinia), krewe obecná (^Haema-

toxylon campechianum), walina lesklá, wonná (Bauhinia spledens,

caulescens), ernoústníky (Melastoma),juwia ztepilá (^Bertholletia

excelsa), nopál (^Opunlia), cecu (Mamillaria), potušák (Pere-

skia), kaktus (Cactas) , obduž zubatý (Cordia dentata) , krabil

trojlistkaíý (Ehrctia ternifolia), šura plsnatá (Avicennia tomen-

tosa), smradíce obwejltá (^Rhopala obovata), mlékostrom (Galac-

todendrou utile), jaruma štítnatá (^Cecropia peltata), ambro
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americká (^Liquitlanibar styraciflua") , kokosník obecný , niáselný

(^^Coccos nucifeia, butyracea) a j. palmy, yuka nepeatá (^Yucca

acaulis), a;?a\ve americká (^.\;^ave ainericana), mezaul stromowitý

([Meniscium arbosescens), kornaute ozdobná, huatá (Cyathea

speciosa, villosa}.

Rostliny sázené : kukaice, cirok, manihot, jám obecný, po-

vvijníce batata, arakaa, maranta ttinowá.

Banán obecný, mangiwa, láhewník mkkoostnatý, šupinatý

(Anona muricata, squamosa), kokosník, papaya, tweran nejla-

hodnjší (Persea}, ananas, ledwinowník západní, tamarynd, ci-

trony, muenka tyhranná, révva winná, nopál obecný, jam-

bosa obecná.

Kakáowník, wanila, káwowník, cukrovvník obecný, fialowý,

paswice wišowá (Lycopersicum Humboldtii), pepika kiowitá,

obecná, podzemnice, nopál koenilovvý, tabáky, bawlník barba-

denský a j. \v.

1 6) Riée hornomexlcká rozkládá se po Mexiku od wýšky
850 sáhw nad moem.

Twary wýznané. Twary obratníkovvé .se wytrácejí anebo

ubýwají, záobratnikowé se wyskytují anebo se pomnožují. Po-
kolení wýznaná : nocenka, wijawka (Maurandia}, blota (Leu-

cophylluní), podkryt (Hoitzia)
,

Jiinka (Georginia} , ostalka

(Zinnia) , hoina fSchkuhria}
,

polonah (Ximenesia}
,

poronek

(Lopezia) , donaul (Ví^uqiisíiui^)? padala (Choisya), zadopelník

CCheirostemon).

Stromy a ke pekládající: zadopelník Avodoklenovvitý

(Cheirostemon platanoides}, mandlo (Amygdalus}. mišpulo (Mes-
pilus), rže, brusnice w nkolika rodech, medwdice polejolistá,

pichlavvá (Arctostaphylos polifolia, pungens}, planika mkká, a-
pinatá (Arbutus mollis, petiolaris} aj., wrba cizodobá, bonpland-

ská (Salix paradoxa, Bonpiandiena") a j., tisovvec dwojadý (Ta-

xodium distichum), kupres kadidlowý, chwojkowitý (Gupressus

thurifera, sabinoides}, jedle chlupataunká (Abies hirtella}, sosna

západní (Pinus occidentalis}.

Na nejwyšších horách: písenice prutníkowitá (Arenaria

bryoidesj , mochna pryskyníkovvitá (Potentilla ranunculoides},

starcek položený (Senecio procurr.bens) , rznozub planikolistý

Aíferatum arbutifolium} , ubet snžní (Cnicus nivaiis) , želwnice

hocowitá C^^helone gentianoides} , šáchor koluktický (Cyperus

coluctensis}.

Rostliny sázené: obilí a owoce ewropejské, hlawn ale

kukuice na chléb.

17} Ríée cfiyníkúw zaujímá Andy mezi 20" šíky jižné a

5" šíky sewerné, \ve wýšce 5000' až k 9000'.
Twary zaobratníkowé se wyskytují anebo se pomnožují,
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meziobratníkowé ídnau. Twaiy wýznané jsau : nahnaut (Mon-

nina}, roztep (Abatia) , mandul (Freziera) , bezžil (^Laplazea),

žílokwt (^Dulong-ia) , krytaul (Perrottetia) , hruboret (Atnicia),

ohebe (Kag^eneckia) , loaza (^Loasa} , rorestitka (Guileralnia),

chyník (Cinchona), klejowka (Espeletia}, aksamitník (Ta^etes^,

chudokwt (^Flaveria), ostochinýr (Stevla^, zkrušil (^Gaylussacia}

dlakoúst (Lachnostoina), ponor (Oreocallis), zbrotil (^Cervantesia).

Stromy a ke pewládající; perepa, cesmína, maliník, lalo

elliptiný, balbiský (^Weinmania elliptica , Balbisiana}, befaria

siwá, rojowníkolistá (^Befaria glauca, ledifolia}, bahnitka braka-

morská (Andromeda bracamorensis^ ; brusnice karakaská (Tacci-

nium caracasanum} , obalen mkká, hedwábná (^Ocotea mollis,

sericea), tweran hlazený, rezokalichý, hedwábný (Persea laevi-

gata, Mutisii, sericea}, ponor hrubokwtý (Oreocallis grandiflora),

smradice srdcolistá (Rhopala cordifolia}, smokwoíi aksamítowý

(Ficus velutina), wrba Humboldská, almag;uerská, tolimská (Salix

Humboldtiana , almaguerensis , tolimensis) , nohoplod tisolistý

(Podocarpus latifolius}, wosko andeská (Ceroxylon andicola},

wrchoslaw studený (Oreodoxa frigida).

Rostliny sázené: obilí a owoce ewropejské, zemata, kwi

noa, w nižších krajinách ješt kukuice ano i káwowník.

18) íše záblud a dmutoretic obsahuje krajinj^ na ho-

rách Andeských nad i 500 sáhy wyvvýšené, mezi 20" šíky

jižné a 5" šíky sewerné. Prostední teplota -j- 12" až i l"R.

Twary obratníkowé docela skoro zmizely, akoli se na

lézají muenky, kotewnice (Rhexia), pepinec (Peperomia) , hl

ropysk (Oncidium), kykatka (Tillandsia)
,
jsau ale také eicho

wité, kaukolowité, kontryhel, maliník, meruzalka, lomikámen

odolen, okolinaté, starek, popelnice, zwonek, brusnice, ubanka
hoec, jitrocel, owík, olše, býka, tuice, mechy, lišejníky.

Rády pewládající: spoluložné, tráwy, zábludowité.

Pokolení wýznažné: ihaul (Polylepis), šome (Klappro-

thia), zábluda (Escallonia") , objímatka (Dumerilla), komolka

(Wernera), horaun (Culcitium), ušnice (Chuquirag-a) , rznozub

(Barnadesia), okolka (Lysiporaa), nadzub (Thibaudia), dmutoret

(Calceolaria), tigice (Ti^ridea), zosinitka (Deyeuxia).

Kowé panující: rozpylec granatský (Drymis g-ranatensis),

cesmína , zábluda nkolikera (Escallonica) , meruzalka studená

(Ríbes frigidum) , befarií nkolikero (Befaria) , nadzubw (Thi-

baudia) nkolikero, brusnice zakonitá, šícholistá, kwtnatá (Vac-

cinum acuminatum, empetrífolíum, floribundum), olše rezawá, za-

konila (Alnus ferrugínea acuminata).

Tu sázení rostlin pestáwá.

19) iée západoindická rozprostírá se po Ostrowech zá-

i

I



padoíiidickych (Antilách welikých a malých). Teplota prostední

+ 13" az" i 21"R.
Kwtena taméj.ší podobá se pewiiozeniské americké, liší se

ale vvelikyin množstnein vvstavvaowityrh a kapradowitych.

Twary wýznané : leiuno (Hypelate), pokarnenka (Litho-

phila"), trepinauš (Le;?notis~), hoíkucha (^Picraninia), šíroúst (Port-

landia), zobanilec (Belonia), trnucha (Catesbaea), šauratka (Te-
tranihus\ prodlužen (Tanaecium^, alchornea (.Uchornea}, ohru-
olka (^Epistylium), wwnice CThrinax}.

Stromy píewládajíci : hroznowci (Uvaria), lejnowník (Ster-

culia), myrta (Myrtus), cernoústník (^i\lela.stoma), wawín (Lau-
rus), sosna zá()adní (^Pinus occidentalis), kokosník obecný.

Rostliny sázené: jako w íši 15té.

20) Híée polem a ernoúsfníkmc sestávvá z dílu Ameriky
jižné za Andami mezi o" šíky sewerné a obratníkein kozorožce

položeného. Teplota prostední -f- 1 3" až i 23" R.

.lest to nepochybn onen díl swta, na nmž rostlinstwo w
nejwtší bujnosti a rozmanitosti se wyvvíjí. Bohatstvví weliké

na pokolení a rody, holemost jednoínikw, neproniknutedlnost le-

sw, hojnost rostlin pnaucích se a pížiwných.
Rády wyznané : kýlatcovvité (^Vochysiaceae) , mydelníko-

wiíé, ernoústníkowité, podptowité (Gesnerieae), zblanlcowité

(V^elozieae), palmy.

W pralesích: hroznowec (Uvaria), oreláník (Bixa), kašta-

nák (^Carolinea), perepa, kapucha (MarCi^ravia), obletka (Banni-

steria), esnekowník (Cedrella), kurbaryl (Hymenaea), cernoúst-

ník, juwia (Bertholletia), hrneník (^Lecythis), myrta (^Myrtus),

papaya (Carica), karynta (Prychotria), ostrokwt (Oxyanthus),

bosla (Augusta), prostol (Teophrasta}, truba (Bi;gnonia}, macizeii

(Myristica), smradíce (Rhopala), anda (Anda)
,
jaruma (Cecro-

pia), smokvvo (Ficus), ula (Thoa), palmy.

W katlngách: láhewník (Anona), kapara (Capparis), mk-
kokor pryskyiuatý (Pourretia resinosa) , kapok (Eriodendron),

cejba (Bombax), dwojkruh bichatý (Chorisia ventricosa), wn-
puk brasilský (Thryallis brasiliensis), mombín hrbolatá (Spondias

tuberosa), sápán (Caesalpinia), citliwka (Mimoia), kapinice (Aca-
cia), dáwiwec (.Jatropha).

Na pustách (Campos) : jedoniar (Vernonia), tsnnka (Mika-

nia), pomíšenka (Baccharis), nahoška (Echites), libor (Lantana),

wkostraz (Gomphrena), wawín (Laurus), smradíce (Rhopala),
kusopysk (8telis) , olachan (Burmannia), názadec (Barbacenia),

zblanlec (Velozia), baubelka (Alstroemeria3, zownice (Amaryl-
lis), bérowité.

Rostliny sázené jako w íši nopálw a pepowitých, ku
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kterým ješt pichází ajowník ínský, o jehož sázení w Bia
silii se pokusili.

31) iée spohdožných dewnatých zaujímá Ameriku ji

nau ohak podlé And od obratníka kozorožce až ku 40" šíky
jižné. Teplota prostední -|- 12" až i 19"R.

Twary obratníkowé ubýwají, jež dosazují ewropejské jako

jsau pryskyníkowité, eichowité, hrachor (Lathyrus), swizel

((Jalium), ožanka (Teucrium), jitrocel (IMantago), tuice (Carex),

anebo jihoafrické, t. wítod (Polygala), šawel (Oxalis)
,
protž

(Gnaphalium). Ta íše má wíce nežli polowiku pokolení s wro-
pau spolených.

Twary wýznané: spoluložné dewnaté , dále dwojperka
(Bipinnula), oslaupec (Caperonia) , trojkružka (Tricyela), jaborosa

(Jaborosa)
,
petuna (Petuaia) , kusokub (Cortesia), ostroplevvka

(Acicarpha), hlawel (Boo|)is), ptikle (Hortia), luptoni (Larreaj

Na pampach (pustách) tráwy a bodláky.

Rostliny sázené: nejmnožší ewropejské, též réwa winná
a broskwo u welikém množstvví. ,^^1

22) Hiée antarlitická obsahuje nejjižnjší Ameriku, jihcJ^I
západní díl Palagonie, Ohnínsko, Ostrowy falklandské, tedy plasi^^
mezi 50" a 55" šíky jižné. Teplota prostední -j~ 4" až

i 7" R.

Kwtena welmi podobná seweroewropejské (^íši druhé
twary obratníkowé docela zmizely.

Rády panující : spoluložné, tráwj^, tuicowité, mechy, liše|

niky, pryskyníkowité, eichowité, ržowité, okolinaté. Dw
tetiny cwropejských pokolení.

Též se pibližuje k Africe jižné, jak dokazuje mei
(Gladiolus), zárubka (VVitsena) , mlékauška (Galaxia), tunic
(Crassula); dále k nowému Hollandu, ehož dkazem kaloke
(Embothrium) , owojka (Ourisia) , slaupatkowité (Stylideae

mechaulek (Mniarum}.

Pokolení w ýznaná : zimoradka (Hamadryas) , nížen (Bo
lax), holaska (Nassauvia), dmutoret (Calceolaria), drnaušek (Dri

petes), miluška (Philesia}, libowidka (Callixene), biule (Asteliá

Rostliny dewnaté: rozpylec lékaský (Drimj^s Winteri]^

distalw nkolikero (Berberis), myrta penízkowá (Myrtus num-
mularia}, ílko erwcowé (Fuchsia coccinea), zábluda pilowaná
(líscallonia serrata), meruzalka mangellanská (Ribes mangella-
niam), pomíšenka trojzubá (Baccharis tridentata), bahnitka myrtuš-
kowá (Andromeda myrisnites), tlokuška šicholistá, hrotitá (Per-
nettia empetrifolia , mucronata) , kaloke nachowý (Embothrium
coccineum), wrba magellanská (Salíx magellanica) , buk jižný

CFagus antarctica).

W té íši nesází se nižádná rostlina.
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23) íše smrdutek n kosmafcúw sestáwá z Afriky jižné

od obratníka kozorožce až na pomoií dobropedhoské ili až

k 30" šíky jižní.

Kvvtena hojná na rozmanité tvvary, a wšak nebujná ani

welikych les ani rostlin pnulých nemající, za to pemnoho tuných.
Rády wýznané: wítodowité, sawelovvité, kakostowité,

blahowonovvité, brunkovvité (Bruniaceae) , wždyživvovvité, we-
sowité, stíbrncowité, kosatcovvité, lanowcowié.

VV písinách pomoskych pewládají: smrdutky (Stapelia},

kosatcovvité, kosmatce (^Mesembryanthenmm) , lanowec (Restio),

blahovvo (Diosma) , na wrchách: stíbrncowité, bao (Erica),

tunice (Crassula), lesy ze stíbrnce stíbrného (Prótea arg^entea),

na vvysoinách wyprahivch (karrách) kapinice dobropedhorská,

žirafí, zabraující, 7>elenovvtwá (Acacia capensis, GiraíFae, de-

tinens, viridiramls), pryšec mauricky, haužewný (Euphorbia niau-

ritiana, tenax), lipnic kolcatá (Poa spinosa) a j. w.
Rostliny sázené : obilí , zeliny a owoce evvropejské ; krom

nich ; cirok kaferský, powijnice jedlá (batata), banán obecný, ta-

niarynd, kujawník obecný, pampel.

24) íše bla/iow/7uhúw a posfrmhicw rozkládá se po

Austrálii ili Novvém llollandu za obratníkem a pak po Vandie-

mensku. Teplota prostední -{- 9*^ až I 18"R.
Kvvtena to nejbohatší a nejob/vvláštnjší, akoli nebujná.

Rády a pokolení wýznané : sklopauch (Ilibbertia}, bokopel

(Pleurandra^ , dromúkowité (Tremandreae) , slizoplodowité

(Pittosporcaej , blahowonovvité (Diosnieae), pasera (Bossiaea),

ploch olusk (IMatylobium), kapanice bezlisté, balmín (Leptosper-

mum), kajaputník (Melaleuca), blahovvíník (Eucalyptus), slau-

patkowité (Stylideae), morálovvité (Goodenoviae), saunehtáko-

wité (Slackhouseae)
,

postrmincovvité (Kpacrideae) , rozdvvitka

(Mitrasacme), štítule (Log^ania), pometaka (VVestring^ia), koloku-

bowité (Myoporinae), stíbrncowitých mnoho, poboka (Pimelea),

pesliníkowité , naperák (Pterostylis) a mnoho wstawaowi-
tých, žlutokap (Xanthorrhaea), suchosta (Xerotes).

Stromy a ke pewládající : ti twrliny lesvv sestáwají

z rozmanitých blahowíníkvv (asi 100 rodw); dále stíbrnco-

wité, postrmincovvité, blahowonovvité, pesliníkowité, kapinice

bezlisté, blahoet (Araucaria Cuninghanni) , nohoplod kolíkatý
(Podocarpus spinulosus), listowtew (Phyllocladus).

Rostliny sázené: obilí a owoce evvropejské.

25) fíiée nowoseetandská sestáwá ze dwau ostroww té-

hož jníéiia. Podnebí iin'rné.

Twary obratníkowé skoro zmizely. Pokolení ewropejská.

l^iblížení se ku kwten nowohollandské pro poboku (Pime-
lea). wausatec (Myoporum), postnninec (Epacris), drásalu (Sty-
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phelia^, chudolupt (Gassinia), kapaputník (Melaleuca)
, k jihoa-

frické pro lanowec (Uestio)
,
protž (Giiaphalium) , suchokwt

(Xeranthernum]), tyrbo (Tetragonia), kosmatec (Mesembrianthe-
num), šawel (Oxalis), k m antarktické pro inechaulek (Mnia-
rum), ilko (P^uchsia), udiatku (Acaena), rozpylec (Drimys), ka-
pradovvité, lenowník (Phorniium)

,
pilaur (Pcnnantia), podhol

CKnigthia)
,

poiniz (Shavia), panl (Griselinia) , raural (iMeli-

cope) ,
dvvojroh (Dicera) , kosokvvt (Plag-ianthus) , mnohoerák

(Melicytus), kornaute denistaii (Cyathea meduUaris)
,
pásatku

widlatau (Gleichenia lurcata), postrminec jalowcowý (Epacris ju-

niperina]), lalo hroznatý (Weinmannia racemosa).

Rostliny sázené: užowník jedlý, swlaec ryzokoenný,
lenowník, banis papírodajný, w nejnowjších asech obilí ewro-
pejské, zemata.

Akoli wzezení krajin hlawn pochodí rostlinami planými

ili diwokými, wždycky rostliny sazené pohled krajin promují.
O tom ale e mže býti w koninách zalidnných. Protož po-

jednáme w krátkosti o rozšíení rostlin sázených ili potravvníeh.

Rostliny potrawní chowají se pro zrno, owoce, koeny
anebo pro nat^. K prwním náleží obilí, jako pšenice, špalda, žito

ili réž, jemen, owes, dále rýže, bér rozdílný, proso, kukuice,
cirok, nkteré kalužnice (Eleusine), jedna lipnice, též i kwinoa.

K rostlinám bambolatým náležejí zemata, aron^, taká, jám, ba-

tata, arakaa, manihot, maranta a j. w. Ke stromm owocním
náleží chlebo , banán, pandan, rozdílné palmy, oííwa, kaštan

a j. w. Pšenice, špalda, žito ili réž, jemen a owes jsau obilí,

jež obzwlášt ewropejskými nazýwati se mohau
,
protože w na-

šem zemdílu jsau hlawní potrawau, akoliw i we wšech jinýd^i
zemdílech nyní se sejí. ^^||

Pšenice w^šeho našeho obilí nejwíce tepla ke swému zdaru

potebuje. Musí alespo prostední teploiu 14" w lét míti. Tato te-

plota ili ta ára stejnoletní nalézá se w Ewrop nejdíwe we Skotsku

pod 58" š. s., na západním pomoí w Skandinawii pod 64" š. s., w
prostedním Šwedsku pod (>2", w západním a wnitním Rusku pod

6074, dol až k 59", u wnit Ameriky alespo pod 58", na wýchod-
ním pomoí tepruwa pod 50" š. s. Pšenice nejlépe se daí od meze

podnebí píobratníkowých po podnebí mírném teplejším a chladnj-

ším. Proti rowníku ale wšude se mže síti, kdežto prostední te-

plota nejchladnjších tí msícw obnáší 20 anebo 21". Na horách

šwýcárských až k 560 sáhm nad hladinau moskau se daí, na

horách írancauzských až k 900 sáhw. W nowém Swt na

wysoin mexické zaíná pšenice se síti we wýšce 500 nebo

560 sáhw a sáhá do wýšky 1500 sáhw; na Kordiicrách

kwilenských zaíná u 1000 sáhw a pestáwá u 1500 sahw;
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w Cíli zaíná na pomoíí a jde do wýšky 860 sáhúw. W jižných

Kmcích a we i>\v\'canch sejí místo pšenice špaldu.

Zíío hlawní sídlo má w podnebí pítonowém ; seje se na
západní stran od Skandinawie až k 67" š. s., na wychodní až
65" nebo 66", u wnit w Rusku až ku &2^l^. Na Alpách šwý-
carských sahá do wýšky 770 sahw, we Francii až k 1100
sáhw.

Jemen a owes panují w podnebí tonowém a nejvvtsím

dílu krajin piítonowych na vvýchodu Starého Swta. Meze
tonowá leží we Skotsku pod oS^j,,^ š., w Norwegu pod 63",

we Swedsku pod 63 y„", w Rusku jako žitná. Na horách šwý-
carských zstávvá owes daleko pod hoejší mezí žita nesáhaje

ani do wý.šky 660 sáhw. Jemen ale nejdále k ton sáhá,

nebo widti jest ho w nejzázším seweru Skotska, na Orkadách,

ostrowech šetlandskvch, anobrž i na ferských (^nikoliw ale na
Islandu}, na nejzázšíin sewerníra konci Ewropy, na sewerním
Nosu pod 70" š. , na Bilém Moi pod toníkem sewerním u pro-

sted Sibirie mezi 58 a 59" š. To obilí potebuje nejmén
tepla; postauje k jeho daení letní teplota prostední 8". Protož

jemen mže se síti w krajinách, jež ezá ára stejnoletní 8".

W Loparsku jižním jde do wýšky 130 s. , we Swýcaích až

k 800 s., pod obratníkoma zaíná na hoení mezi pšeniné a

wzestupuje k 1600 s. , na sewerní auboi Himalayské ale až k
2300 s. nad moe.

Rýže jest hlawní potrawau obywatelw podnebí podrow-
níkowého a obratníkowého we Starém Swt, podnebí obrataíko-

wého a píobratníkowého w Nowém , a potebuje ke swému
zdaru mnoho tepla a wlhka. Meze její jest rowník a mimorowník
45" na polokauli sewerné. W tch mezech mže se wšude
prospšn síti, kdežto dosti wlhko a prostední teplota letních

msícw 13". To dokazuje Lombardia a Pedemontsko , kdežto

jsau nejsewernjší rýžowišt. Na Himalayi sahá do wýše 780
sáhw nad moem.

Kukuruc, kukuice, turecká pšenice hlawn se seje w kra-
jinách obratníkowých nowoswtowých, obzwlášt we wýši mezi
500 a 1000 sáhy nad moem. W nkterých krajinách sahá
do wýše 1450 s., n. p. na wysoin mexické, anobrž i k 960
s., n. p. na auboi Andesw peruwských. Krom obratníkw
w Americe jižné až k 40" š., w Ewrop až k 50" anobrž 52",
a zdá se, že se mže sázeti, kdežto letní teplota alespo 18".

Cirok C^jyO j^st hlawní obilí we wšech koninách obrat-

níkowých w Africe; sází se wšak také w Ewrop jižné, jme-
nowit w Portug-alu a Toskan, též vv Arábii a Indii wychodní,
kdežto krom nho ješt rozdílné rody béru ili prosa (Panicm),
obzwlášt bér obilný (Panicm frumentaceum) , též nkteré ka-
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až k wýši 2000 s. a vvýše seje se merlík kwinoa (Chenopodiuij

quinoa"), jehož semena drobná maunatá jsau dobrau potravvau.

lužnice, jako kalužnice kiwoklasá, piauhatá, tokusko (^Eleusine

corocana, striata, tocusco) jakož i tew ili lipnice abysinská

(JPoa abyssinira) na wysoin abysinské se sejí.

Pohanka ili tatarka a jiné podobné sejí se we welikém
dílu Ewropy sewerné , anobrž i w Bretani, Sibirii a na wysoi-
nách nitroasiatskvch. Na wysoinách peruwských a mexických

liZemcata, tez zampaky, kobzole, bobalj^ a d. jmenovvanl^"
dozajista zasluhují prwní místo mezi w.šemi bambulinami, protože

u welikém dílu Kwropy a iStarého Swta we množstwí píewe-
likém se sázejí. Pochodí z Ameriky, kdežto netoliko rostau na

Kordilerách peruwských a na ílskych, nébrž nalezena byla i we
Wir^inii r. 1584. Na Kordilerách Ameriky jižné obratníkowé

sázejí se we Avýšce mezi 1500 a 1800 sáhy nad moem, w na-

šem podnebí jdau na horách šwycarských až do wýšky 750
sáhw, a pewyšují tedy pásmo jené a wžeho obilí, takžeby od-

rodek rauí ili rychlíky 1 na Islad mohly se sázeti.

Koeny rozdílných aronw (Arm) sázejí se mezi obratní-

koma, jmenowit w Asii a Americe, a obzwlášt na ostrowech

Okeánu welikého , kdežto užowník jedlý (Caladium esculentum),

táro onde kálo jménowaný, obyejnau jest národa potrawau.

Mén wšeobecn sází se taká prolisená (Tacca pinnatiíida), n.

p. na Madagaskaru, Archipelag-u asiatském a ostrowech obratní-

kowých na moi jižném. Na ostrowech posledn jmenowanýí
sázejí také kapradí, hasiwku jedlau (Pteris esculenta).

Sázení jámu obecného (Dioscorea alata) jest welmi rozs?

eno, jelikož jím se žiwí celé podnebí horké, anobrž je pekro-
uje kjihu, protože ta rostlina pnaucí se a olbímská, jejížto bam-
buliny nabýwají prmru tebas 9 72 stewíce, také na Nowém
Seelandu se nachází.

Banibol zematm našim podobný pochodí od powijnice jedlé

(Ipomaea Balatas), batatau nazwaný, který we wšech koninách
meziobraíníkowých , též i w mírném podnebí až k miniorowníku
36" w Americe sewerní a w Ewrop jižní až k 40 a 43"

se sází.

Znamenitjší jest manihot ili kasáwa (lanipha Manihot)

pro podnebí obratníkowé w Americe, kdežto až do wýšky 500
s. sahá, a pro podnebí podobné i w Africe, obzwlášt w krajinách

západních
; a wšak sází se až ke 30" s, na obojím polozemí.

Maranta ttinowá (Maranía arundinacea) jest zplodina Ame-
riky jižné, odkud petiešena byla do Indie západní, anobrž i na

Zejlon. Maukau z bambolw udlanau a po anglicku arrow-root

jmenowanau weliký obchod se wede.
Konen uwésti sluší arakau z Venezuely a Bolivie, oku

m

I
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ili sávvel hlíznatý (^Oxalis tuberosa) na Kordilerách jihoame-

rických a mexických až do wýškj' 1 500 s. wzestupující, a oe-
šinec krásný (_\elumbium speciosum), ježto w ín a na Zaponu,

w Asii obratníkowé, též i w Africe wýchodní pro koen jedomý

hojn sázejí.

Ze stromw, pro owoce co wšeobecná potrawa národní sá-

zených, zasluhuje chlebo (Artocarpus^ nejprwnj.ší owšem místo.

Roste toliko w podnebí horkém a to na Archipelag^u asiatském

a obzwlášt na Mnohoostrovví, kdežto hojnost potrawy poskytuje,

takže o nm Cook ííci mohl, zasadilli nkdo \ve swém žiwobytí

toliko deset chleboní, zadost uinil swým povvinnostem , a jak

náleží, staral se o svvé potomstwo.

Plody pandanu nejwonnjšího (Pandanus odoratissimus} na

nkterých ostrowech meziobratníkowých vvelikého Okeánu ro-

staucího též slauží potrawau.

Banánu ili pisan^^u rozdílné rody a jejich odrodky k tomu-

témuž konci se opatrují w celém horkém podnebí, a krom nho
až ku 30 nebo 34" š., tedy \ve stranách, w nichž teplota pro-

stední letní jest SG** a zimní 14". Owoce sladké jejich, bananky,

dáwají 133krát wíce potrawy nežli naše pšenice.

Palem jsau dwojerody, jež rozdílným národm mezi obrat-

níkoma poskytují skoro jedin potravvu. Nejprwnjší jest kokosník

obecný (Cocos nucifera}
,
jenž skoro po celém horkém podnebí

jest rozšíen, obzwlášt ale po Starém Swt, jmenowit po Indii

wýchodní a ostrowech pináležejících, též i po Mnohoostrowí.

Kokosník milujíc pomoí poídku wniká do wnitka krajin a sotwa

pichází nad wýšku 65 s. nad moe, protože teplota k jeho

zdaru newyhnutedln potebná nejmén 28" obnášeti musí.

Druhý rod palmowý jest prsták ili datlownik obecný

(^Phoenix dactylifera), jehož owocem Ct'íi*^emi) žiwí se pronáro-

dovvé obýwající pustiny seweroafrické a arabské. Prsták nejlépe

se daí we Starém Swt mezi 29 a 35" š. Na západu dlají

Ostrowy kanárské jednu mezi, na wýchod ale delta induská

druhau. Cárá, ku které až datle zrají, ezá jižné kraje portu-

galské, okolí Walencie, jižný díl Sicílie, Sýrii, Mesopotamii mezi

34 a 35" š., jižnau Persii a Beludžiístan pod 29" až k 30" š.,

a behy induské pod 32" až ku 33" š.

Krom tch dwau ješt jiné palmy rodí owoce jedomé,

mezi nimiž obzwlášt pašáchol prohýbaný (Mauritia flexuosa^

zasluhuje zmínky, který co spolená rostlina na rowinách we-
likého dílu Ameriky jižné, w powtu orinockém celému kmenu
národnímu poskytuje jedinau potrawu. Když nízké krajiny po-

orinocké za as deštiwý jsau zatopeny, pebýwají Guaruáni,

diwochowé nepemnožení, jako opice na tch palmách, z jejichž

24



370

apíkw dlají rohožky, rozvvsují je a natahují mezi kmeny,

dále žiwí ise owocem, ze áwy zhotowují wíno a ze den
ságowitého chléb.

HLAWA PATA.

PROMNY ROSTLIN.

Netoliko každá jednotliwá rostlina se promuje, anobrž

i celé rostlinstwo, co jednotník powažowáno, promnám jest pod-

robeno. Promny jednotliwých se týkající jsau denní, roní a

celožiwotní, a protože mnohé rostliny za rok ili wlastn za

jedno léto celé svvé žiwobytí dokonáwají, padá jejich promna
roní a celožiwotní dohromady; ten rozdíl mže se dlati tedy

u rostlin wíce jednoho roku trwajících. Promny denní zaklá-

dají se w tom, že mnohé rostliny stahují listy a zawírají kwty,
kteréž ráno druhého dne opt rozkládají, a který okaz nazýwá
se snem a bdním rostlin, akoli welmi newlastn. O tch oka-

zech jednali jsme na swém míst. Promny roní zakládají

se w tom, že rostliny, jarního asu do mízy ženau, že pupeny

raší a paupata se rozwijejí, že kwtau, nasazují plod a zrají,

že i pupenatjí, že dlají nowé wrstwy dewowého tla, že

rozhy z pupenw wyrostlé dewnjí. Též o tom obšírn ml

wili jsme we hlaw tetí. Zbýwá nám tedy jednati o promi

nach, jež rostlinstwo co ohromný jednotník powažowané w te

cení wkw petrplo , a kteréž náleží rozdliti na prasictowé
a nyniswtowé

,
jejichž meze byla dle domnní weliká potopa,

akoli jí samau nelze pewrat wyložiti, kterým kwtena prasw^
toAvá tak welmi zjinaena byla, kterým i žiwoišstwo docela j

ného pohledu dostalo.

LÁNEK PRWNI.

ROSTLINSTWO PRASWTOWÉ.

Nejdíwe jednati budeme o rostlinstwu praswtowém.
to od nynjšíswtowého se liší, dokazují pozstalkow^é rostlin,

jež w rozdílných slojech kru zemní skládajících nalézáme. Tyto

pozstatky ili zbytky wbec kamobýly (^phytolitha) zwané,

naskytují se w trojím stawu, bu jsau oprawdu zkamenlé, oti-

štné do mkké hmoty pak utwrdlé, bu málo promnné, bu
konen zuhlené ili w kamenné uhlí zjinaené. Ustanowení je-

jich, jakož i srownáwání s nynjšími poskytuje mnoho nesnází,

protože peasto dílowé nejdležitjší ano i newyhnutedln po-

tebné, jako jsau kwty a plody scházejí, kteréž jakožto dílowé

mnohem autlejší a nžnjší mnohem díwe porušení wzaly, nežli
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mohly zkamenti nebo zuhleti. Dríwí, kúra, listy, plody j.sau

díly, ježto se zachowaly %v bhu tisícw let \v ln zemním, a

molilibychom .šastnými se honositi, kdyby tyto ástky jednomu

rodu náležející pohromad se nalézaly, kdyby wšceky dost pa-

trné byly. Jelikož ale di'ívví tebas w kemen promnno byvvsi

zachowalo swau austrojnost, rozpostawení swazk cewowých,
jelikož listy zuhlené okazují pwodní austrojnost a rozdlení žil,

jelikož otisky jejich w mkkau mulu jewí nejautlejší žíly, máme
jakž takž dosti prostedk k jejich ustanowení a srownání.

Jeden díl tchto zbytkw pochodí od rostlin, jež rostly

w praasech na toni míst, na kterém jsau pochowány
,
protože

listy sebe audejší tak pkn jsau do muly otištny
,
jakby to

sebe pozornjší ruka s tíží jen dowedla. Nejsau sehumlány ili

pokrcníány nebo potrhány nebo dílem nebo docela porušeny, jakby

to státi se muselo, kdyby z daleka wodau byly piplaweny, ne-

bo známe, jak woda autlau podstatu nati porušuje, jak její hnití

usnaduje. Nejpatrnjší otisky jsau ty, které se udlaly do muly
drobniké, jiné tím mén jsau patrné, ím mula byla hrubjší.

Takowé prawidelné otisky musely se owšern stáwati pokojn;
listy swau tíží jsau padly na zem, a tu, rozšíené jak byly, zpo-

nenáhla mulau se pikrýwalj'. Iv tomu pichází ješt to, že též

rody ostatkw na rozdílných a nejvvzdálenjších místech zem-
kaule se nalézají; tak Cechy a Belg-ie, Anglie a Francie, Kanada
a Záliw bassinský mají mnoho spolených rodw kamobýlowých.
Jiný díl tch kamobýiw byl náhle pochowán a pak zemí a

oderwinami skalními zas)'pán. Celé lesy takowým spsobeni
pišly do lna zemního. Jiný díl rostlin a jejich ástek byl

wodau zanesen na místa wíce nebo mén wzdálená a do hlubin

moských osazen. Takowé zbytky okazují patrné památky ná-
silí wodního a pekážek, kteréž na cest nalézaly; otlueny jsau

na hranách a rozích. Bylyli díly wodau zanesené mkké, wza-
lyli hnitím porušení, anebo bylyli rozdrceny a s oderwinami
skalními smíchány, jsau w takowém stawu, že nelze o jejich au-
strojnosti a podobnosti nic dkladného íci.

Uwažujíce twary rostlinné, kteréžto po sob w praswt se

wyskytowaly, mžeme troje rozdílné periody pijniauti. Každá
ta perioda jest wyznaena obzwláštními powahami, kteréžto jí

zstáwaly, pokud trwala. Každá perioda byla ukonena násil-

ným pewratem, jímž powrch zemní wíce nebo mén náhle a ná-
siln byl promnn, jímž rostlinstwo po každé bylo docela
nebo skoro docela zmaeno. Nikde newidíme zponenáhlé pe-
chody z jedné periody do druhé, wšude widíme památky náhlé-
ho ukonení.

Tyto troje periody srownáwají se s tolikými periodami

2Í-
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powrchu zemního, jelikož na nm pewiádaly ostrowy nebo po-

moí nebo sauše.

Perioda, w nížto sauš ostrowami nad hladinau wodní nl,
jest nejstarší. Kwtena w té dob jest nejstarší, málo rozmanitá

;

rostliny ji skládající byly stejn po zemi rozšíeny, austrojnosti

jednoduché, postawy ohromné. Pokolení a rody jejich podobají

se nyní rostaucím w nejhorejším podnebí. Kapradí stromowitá

s korau slin a rozmanit šrámatau náležejí do toho asu.
Druhá perioda obsahuje kwtenu pomoskau. Twary jsau

rozmanitjší a blíží se ku tí-etí. Tenkrát obzwlášt byly rozší-

eny rostliny cikasowité, jichž nynjší kwtena tak málo poko-

lení a rodw má. Nkteré útwary skalní zawírají zbytky rostlin

moských, jiné ale zemních, jiné zase oboje.

Tetí perioda jest nejmladší a neposteden se koní,
kdežto nynjší swt poíná. W té žily rostliny z rozmanitých

pokolení a rodw, které po tu dobu rostau w krajinách, w nichž

kamobýly naskytují se. W té period nalézáme, že kwteny w roz-

dílných krajinách znamenit se již lišily, jak dokazují zbytky

rostlinné we wrstwách wápence jurského w Nmcích a Fran-

cauzích.

Kdy rostliny z mladistwé zem wynikly, jest docela ne-

známo a nikdá se newyzpytuje. To ale jisto , že zbytky jejich

nenacházejí se w nejstarších ssedlinách , akoli z toho nesmíme
zawírati, že rostlin tehdáž nebylo, protože tyto ssediiny rozdíln

byly promnny , takže wšecka památka rostlin mohla zmizeti.

Tento útwar, kambrickým jmenowaný, jest wíce nežli 10,000
stewícw mocný, nemá ani památky rostlin, akoli poídku obsa-

huje zbytky žiwoišné. Pozdji není ssediiny rozšíené, w nížtoby

zbytkowé rostlinní se nenacházeli.

W útwaru silurském , obsahujícím zstatky žiwoichw
nižšího a wyššího austrojí, nebyly dosawad nalezeny rostliny

zemní, nébrž toliko moské t. chaluhowité, které tedy podlé do-

sawadního zkušení jsau nejstaršími rostlinami na swt, které i

w ostatních dobách se wyskytují, a po dnes, akoli docela jiné

rody, w nynjším okeánu se nacházejí. Náleží ale pibawiti,

že chaluchowité w útwaru silurském podobají se nynjším mezi-

obratníkowým, a že pozdjší zponenáhla pijímají powahy rostau-

cích nyní w podnebích mírných.

Prodowec (alter rother Sandstein}, alespo 10,000 stewí-

cw mocný, krom nkolik mkýš a ryb neobsahuje ani pa-

mátky zbytkw rostlinných. Když ten útwar se ssázel, nezdá

se, že již byla pewná zem, alespo že bylo rostlin zemních.

Když ale se ssadil, nepochybn zem zaala se wywyšowati nad

okeán na spsob malých ostroww , které roztraušeny byly na

ohromné plase od prostední Ewropy až k Ostrowm mellwill-



373

skvrn vv Americe sewerné a po Indii, jakož i po polokauli jižné.

Tyto vvynoiilé osírovvy byly místa, která rostlinami zponcnáhla

zaala se pokrvwati. Rostliny w onom ase rostewsí wymizely

z pírody; málokteré jsau podobny nynjším. Jsau to hlawn
kapradowité, miowkowité, šupkostromy (Lepidodendrum)

,
pee-

towky (Siffillaria), rákosowky (Calamite.s), šrámauly (^Stigmaria)

a sosnovvité, ku kterým také nkteré píesHkowité, cykasovvité

a jednodložnice picházejí. Rozmanitost rodw ale nezdá se,

že byla vveliká a má se snad k nynjší jako 1 : 300. Jiné ob-

zvvláštnosti tehdejší kwteny jsau ty, že w chladných krajinách

bujely rostliny (kapradí stromowité}, které nyní toliko w hor-

kých koninách se nalézají, a že tyto rostliny po wšech dílech

tehdejšího powrchu zemního stejn bylj^ rozlosowány.

Bujela tehdejší kvvtena na tch ostrowech po pedlauhý
as, jak to poznávváme po náramném . množstwí látky rostlinné,

ježto nynjší sloje ernouhelné skládá, kteréž pozdji slojem pís-

kowcowým tebas 3000 stewícw mocným byly pikryty. To
bujení, to vvyhynutí a pikrytí pískovvcem nkolikrát se opako-

Avalo, protože sloje ernouhelné sestávvají z nkolika wrstew
uhelných a pískowcovvých se stídajících.

Ostrowy kolem dokola moem ovvlažowané mly jezera

nebo bahna, w nichž rostliny bujely, a k nimž moe bud ne-

mohlo se dostati, bu alespo asem je zatáplo, takže nepítom-
nost moských zplodin we slojech uhelných snadným spsobem
dá se wyswtliti, jakož i okolnost, že pímoské pak moem do-

cela mohly zatopeny , a moskými zplodinami pikryty býti,

což ale bez wyzdwižení pdy a jejího proboení dozajista státi

se nemohlo. Též prawd neodporuje, že látky rostlinné eka-
mi byly do moe zaplavvowány, že tam se osazowaly na útwary
moem udlané , a jimi pikryty byly

,
jak widíme na vvápn

uhelném, kteréž toho asu w moi se ssázelo.

Zemslowcowé ješt se hádají, co wlastn ernouhlí jest,

z eho powstalo. Nkteí se domnívvají, že není nic jiného nežli

rašelina tisíciletým psobením hmot podzemních promnná; jinízasc

chtjí tomu, že ernouhlí powstalo ze kmenw, wtwí a listí

rostlin na tch místech rostaucích a asem a psobením hmot w
uhlí slitých. ^Tejwíce ale podobá se praud, že uhlí kamenné ne-

posleden pwod má z prsti, která ze ztrauchnivvlých a zhni-

lých rostlin se udlala. Wšeliké rostliny we slojech erno-
uhelných se nalézající, jsau takowé, které málo mají dewa, které

tedy snadn porušení berau. Dejme tomu, že rostliny, jak nkteí
snažili se wypoítati, zstawují po sob Y„- prsti, hned nám
napadne, že to byla weliká a náramná bujnost, že ta bujnost

po mnoho wkw trwala, aby se udlaly sloje uhelné na 60
sáhw niocné. Wezmauce ezkost zrstu vv krajinách mezi-
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obratníkowých za míru, mžeme wypoííati, že ku zplození

wrstwy kamenouheliié na 9 palcw mocné poteba jednoho wku,
a že tedy ku zplození wrstwy dwacetlsáhowé poteba 16,000
let, ku zplození wrstwy sedesátisáhowé ale 48,000 let!

Utwaru kamenouhehiého mladší jest žernow ili pískowec
cerwený, mezi útwarem kamenouhelným a liasowým umístný.
Wšecek powstal zwtráním a rozsypáním se útwarw hlacených ,

anobri i žudcowých. Sestáwá ale z nkolika lenw. |^|í

Clen nejzpodnjší ili oderwatec (^Rothlieg^endes^ obsahuje

málo zbytkíiw rostlinných w uhlí promnných tím wíce zkj-
zowallých, které welmí shodují se s ernouhelnými

,
protože

náležejí ku kapradowitým, rákosowkám a cykasowitým, ku kte-

rým ale ješt picházejí pykasty (^Psaronia}. Clen následující

slowe wápenec mdnatý ^Zechstein) nepatrné mocnosti a jest

wyznaen rostlinami pemnohými a znamenitými chaluhowitými
a nkterými sosnowitými. Mnohem bohatší jest tetí len ili plita

([Bunter Sandstein), a wyznauje se sosnowitými welmi znamenité

austrojnosti, jako jsau dwoják, pikowráp, wyhlodanec (Voltzia,

Ileiding-era, Strobilites^, též obsahuje cykasowité a kapradowité,

anobrž i nkteré peslikovvité a jednodložnice. Wápenec la-

sturnatý (^Muschelkalk} na plít ležící dosawád okázal skrowné
památky kapradowitých a cykasowitých. Nejhoejší len toho

lítwaru ili šrob (^Keuper^ obsahuje otisky rostlin a slabé

wrstwy kamenného uhle. Rostliny z kapradowitých a sosno-

witých (podobných nynjším tisowcm a tužnáin (Taxodium,
Cunnig-hamia), mnohotwaré cykasowité, jakož i holemé pcsli-
kowité od pedešlých rozdílné obrubowaly jezera welikým množ^
stwem zrutných zemplazw obýwaná, kteí pochowáni byli dl

útwaru jikercowého , když moe k tmto jezerm bylo se proí

dralo. Když šrob se dlal , zem pewné znamenit již pi-

bylo jest. W jezerách poád trauch ztrauchniwlých rostlin se na4

hromaowal
,

jenž nyní dobýwá se co ernouhel jílowý, {^Leti

tenkohle^. Do jezer a moe zaplowány byly kmeny tehdejšícl

sosnowitých.

Když moe útwar erweného pískowce zatopilo, zaal jiiij

útwar se dlati t. liasowý a jikercowý (^Lias, Ooli(h). Lias jest

nejstarší len toho útwaru a wyznauje se pehojnými ostatky

plazw zrutných a austrojnosti znamenitých. Zbytky rostlinné

pochodí od jednoho rodu kejákowého (^Zamia^ a nkter3'ch so-

snowitých. Kusy dewa, asto u wápenec hlinatý promnného
nejsau neobyejné, Jsau to památky, že na blízku byla pewná
zem a mliny.

Jikerec na tré rozdlený, na spodní
,

prostední a hoení,
též w sob má památky rostlin kapradowitých, cykasowitých,
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sosnowitých a nkteré jiné ; též \v nm jsau wrstwy ernouhelné

la— 18 palcw mocné z trauchu zahynulých rostlin powstalé.

Konené s útu aru toho vvody stekly a wšecku hlinu zapla-

wily, takže zem nabyla nowého pohledu. Nyní ale opt wodau
byla zatopena, w níž dlal se nowý útwar, jenž pod.sepowým

(^Weald^E^ruppe) slauti mže, jehož mocnost jest weliká (^800—1000 stevvícw), rozšíenost ale skrowná. Pijímají, že

útwar ten pochodí ze sladkých wod. Rostliny, jejichž zbytkovvé

w nm se nalézají, náležejí do pokolení, ježto nynjším cykaso-

witýmjsau nejpodobnjší; též jsau vv nm sosnovvilé k blahotii

(Araucaria} podobné, jakož i mnohoíselné kapradowité. Rost-

liny ty na míst, kde rostly, zkamenly. Kmeny 1—6 stewícw
vvysoké nmjí koeny, jež zemicí jsau obklíeny, a stojí tak daleko

od sebe, jak nynjší stromy w lesech. Mezi nimi leží jiné kmeny
a jsau zasypány bu ernau zemicí, bu obklíeny kidlicí wápe-
natokemenatau , která tu zemici pikrývvá. Wšecko dokazuje,

že ten útwar pokojn se dlal, že díwe bylo moe, w nmž žily

koraly a lastury útvvaru jikercovvého , že pak moe steklo, a

zem pokryla se zemicí, na níž cykasowité a sosnowité bujely,

potom že ta plasa zatopena byla jezerem , z nhož se ssázely

Avrstwy podsepovvé, na to že opt krajina ta byla osušena, na

níž nowé cykasowité a les ze sosnowitých wzrostly; že pozdji

opt wodau sladkau zatopena byla a konen že zaplawena byla

moem, z nhož kída pwod wzala.

Utwar kídowý na jikercowém položený a tudy mladší, jest

asi 1400 stewíc mocen a welmi rozšíen, a podlé toho jest

widno, že za as jeho ssázení se bylo málo sauše. Kída pochodí

z moe, jak zwrokamy dokazují. Pro tu píinu nacházíme

vv tom útwaru skrowné zbytky zemních rostlin , mezi nimiž ale

wždycky pewládají sosnowité a cykasowité, wždycky ale wíce

nmských, jako jsau chaluhowité.

Když leny toho útwaru, t. nasuta s opokau a kídau wlast-

n se udlaly, znamenitá promna nastala, protože pewné zem
mnoho se udlalo, takže nyní rostlinstwo mohlo se rozšiowati.

Anobrž i rostlinstwo welikau promnu petrplo. Dosawad wi-
dli jsme samé tajnosnubné cewnaté, jako jsau kapradowité, mi-

owkowité, plawuowité , též peslikowité, a z dwojdložných
nejnižší ády, jako jsau sosnowité a cykasowité; dwojdlož-
nic ale widli jsme toliko nepatrné poátky. W periodách, o

nichž nyní mluwiti budeme, nepestáwají sice kapradowité, cy-

kasowité a sosnowité; protože ale jednodložné anobrž i dwoj-
dložné z nejrozdílnjších ádw u wtším množstwí we slojech

na útwar kídowý položených se wyskytují, jsau w pomru
skrownjší.

Zem nyní dostala jiný twar, jiué obywatele t. jiné rostliny,
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jiné zwry. Obojích powahy byly pomrné. Zwrowé ohromní

býložrawí, jakowé nyní toliko w krajinách meziobratníkowých

wstetáwáme, nacházeli w tehdejším podobném rostlinstwu do-

statecnau potrawu. Palmy, pandany, ohromné orobince, stromy

dvvojdložné ze ádw meziobratníkovvých bujely na rowinách a

wýšinách ; ani jediná z tch rostlin nenachází se w nynjší pírod
žívvc. Na jiných místech moe jeelo, a oderwiny skal do swého
lochanu ssázelo, anebo se rozléwalo, a swými ssedlinami a zplo-

dinami pdu popínalo. Tak to bylo w prwní dob powelikém pe-
wratu, ježto twarera kídowým jest naznaena, a kterauž nazý-

wají eocenskau.

W druhé dob, miocenskau nazwané, powaha rostlin a

zwrw se promnila, protože zbytkowé jejich nejewí powahy
meziobratníkovvých nébrž píobratníkowých. Zbytky rostlinné

pochodí od rozdílných sosnowitých, kupresowitých, tisowitých,

bezowitých (bízy, olše}, jilmowitých, wrbovvitých (^topolw},

kaštanw, oešakowitých , smokvvoní , wawínowitých
,
jaworo-

wltých, ohromných traw a snad 1 luskatých. Bujnost rostliu-

stwa byla tenkrát welmí weliká, protože od nho povvodíme

sloje dewkowé. Dewek (bituminoses Holz) okazuje aupln au-

strojnost dewa, z nhož poátek wzal. Podlé wšeho zdá se, že

krom sosnowitých málo které rostliny spolen pohromad rostly,

ímž jako rostlinami samýnn powaha kwteny tehdejší pírowní-

kowá se dokazuje. Ilndouhel pochodí jako ernouhel od trauchu

ztrauchniwlých rostlin, která wodami byla odnesena do pro-

hlubin. Hndouhel jakož i dewek byly pak pikryty ssedlinami

z oderw-in.

Na tch ale leží wrstwy, které obsahují zbytky rostlin a

zwrw docela rozdílných , welikau promnu celé pírody pro-

zrazujících. Doba, w níž tyto wrstwy se ssázely, slowe pliO'-

censká. We starším a mladším dílu toho útwaru nalézá se pe-
málo zbytkw rostlinných, které ale dokazují, že píroda w na-

šich šíkách pijímala powahu podnebí mírného, a že tedy w oné

dob stáwal se pechod do nynjšího poádku wcí. Tenkrát laké

rozdíl podnebí horkého, mírného a studeného powstal, jehož ped
tím nebylo, protože po celé zemi byla rozšíena teplota stejná, a

k tomu ješt takowá, kteráž rowe byla meziobratníkowé ny-
njších asw. Teplotu takowau potebují kapradowité stromy,

palmy, wawínowité , smokwoowité a j. Takowau teplotu po-

tebují i zwrowé, jako jsau slonowé, nosorožcowé a j., již po-

ád po celý rok musejí míti hojnost píce, kteréž ale rostliny

nemohau poskytowati leda w podnebí horkém pi dostatené
wláze. Zpytatelowé pokaušeli se o wyswtlení píin toho

promnní; ani jediná ale z tch domcnek nepostauje.

A wšak ani kwtena té periody nemla stálosti; pišelt
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pew rat, jenž ji celau do koen zahubil, a zdá se , že málo která

anebo ani jediná rostlina na nynjší dobu nepešla. Nynjší rost-

liny jakož i žiuoichovvé jsau tedy následky docela nowého
stwoení, a jest žádaucí, aby lidské pokolení nedokalo se té

strašné ehvvíle , \v nížby rozwzteklení živvlowé wšecko zmaili,

co píroda takowvni namáháním jest na swllo wydala. Pon-
vvadž ale každému jednotníku, bu rostlin bu živvoichu jest

zahynauti, musí i celé rostlinstwo a celé živvoišstwo jakožto je-

dnotník powažowáno zaniknauti, jak to dokazují zbytkowé rostlin

a živvoichw \v ln rozdílných útwarw skalních pochowaní.

Tato wyhynulá austrojí pirownávvati možno k rozdílným audm,
kteréž wyvvíjením se jednotníkvv, jakožto zbytené a nepotebné,

auad svvj dokonavvší, padají, jako u rostlin n. p. dlohy, listy,

coron na stromech se obnowující, okwtí a tyinky, nlka a

blizna, slupka semenovvá, jako u žiwoich blány, kapaniny a

jiné austroje w plodu obkliující zárod a j.

Uvvažujíce wšecko nadeené, mžeme následující záwrky
dlati, totiž že: 1} moc twoící zala nejjednoduššími rostlinami,

a zponenáhla ku složenjším postupowala, nebo w nejstarších

útvvarech nalézáme toliko tajnosnubné cewnaté , w pozdjších
také jednodložné , w nejpozdjších ale pvewahu dvvaudložných.

2) Dále \v nejstarších dobách byla teplota stejn po zemi roz-

dlena, nebylo tedy rozdílw podnebí a tudy rostliny vvšude

stejné alespo podobné bujely. 4^ Nynjší doba jest nejdoko-

nalejší, protože lowk, kwt nynjšího stwoení a nejdokonalejší

twor nyní na zemi pebýwá. 5) Zivvot jest wný, ustawin
inný, spsob jevvení se jeho rozdílný, rozmanitý. 6) Látka též

jest wná, tvvar ale její nestálý, proménitedlný. Protož látka

pináší na swt twar, jenž pak hyne; látka ale a žiwot jsau

nezmaitedlué, vvné.

LÁNEK DRUHÝ.

ROSTLINSTWO NYÍilSWETOWÉ.

Není nadje, žebychom se dopídili udatkvv, podlé nichž

bychom mohli ustanowiti, kdy poslední weliký pewrat zahubil

živvoky a kdy nynjší rostlinstwo pwod wzalo. Djepis nám
neposkytuje nic jistého a uritého. Zdá se, že rostliny nynjší
najednán stwoeny byly, alespo není dokázáno, žeby rostliny

nowé powstáwaly od tch dob, o nichž djepis se zmiuje. Jestli

rostlina ješt newidná se naskytne, není to dkazem, že teprwa
nyní powstala, nébrž že unikala naší pozornosti, že jsme jí od
podobných náležit nerozeznali. Anobrž samowolným rozmnožo-
wáním z látky austrojné porušení beraucí, jestli ten spsob dopau-
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štíme, wždycky stejní žiwokowé w stejných okolnostech na jewo
picházejí. Ani není zkušením dokázáno , /eby rostlina jedna

nebo weškero rostlinstwo za as našeho djepisu byla se docela

promnila a dokonce jiného twaru byla pijala. A podlé toho

mžeme posuzowati domnnku nkterých uených, že wšeliké

rostliny pochodí od nkolika málo rodw, které pwodn prý

rostly na nejwyšších horách, s nichž pak zponenáhla po nižších

krajinách se rozšiowaly. Wšecky dokazatedlné promny rostlin-

stwa wztahují se na promnní kwten w jednotliwých krajinách

hned wíce hned mén patrném. Ty promny ale zakládají se na

podnebí, na pd, wtrech, teení wod a potopách, na auinku
sopek, zemtesení, boení se skal, na zwíatech a hlawn na

lowku.
Podnebí mže zlepšeti ili zmírnti a naopak zhoršeti.

W prwním pípadku mohau w krajin rostliny na jewo pijíti,

nebo se sázeti, které díwe tam nerostly nebo nechtly se daiti.

Wysekání lesw, wysušení bahen, spuštní jezer znamenit k

umírnní krajin prospíwá a tudy i ke zdaru rostlin, kteréžto díwe
nemohly snášeti tuhosti powtí. Nejznamenitjší píklady, jak

podnebí zhoršeti mže, poskytuje Island a Grónsko. Na prwním

ostrow nyní nemže se již síti žito a ostatní obilí, bízy již ne-

rostauce u wýšku stromw krsají we ke nízké. Grónsko bylo

od wku dewátého až do dwanáctého obývváno, bylo slawné lu-

kami, honbau a rybaením; nyní ale krajina ta zaklopena jest ná-

ramným množstvvím ledu, takže ani korábem nelze pistáti. Na
Východním behu hullském u Holdernessu w Ang-lianech nalezli

iiedáwno w rašelin mnoho zasypaných kmenvv tisowých, be-
zowých, olšowých, jedlowých, lískowých a dubowých, které bez

pochyby tam rostly; nyní ale nacházejí se tam toliko duby, buky

a wes. Na Irsku prý borowice zponenáhla wyhynuje. Na

nejstarších pomnících eg-yptských widíme troje rody leknínowi-

tých wyobrazeny, z nichž nyní toliko dwoje w té stran rostau;

tetí ale nepochybn zmizel ze žiwé pírody, protože po tu dobu

nikdež nebyl nalezen. Též rostlinj'^ od zbhlých rostliníkw w
nkterých krajinách nalezené a zaznamenané nyní nelze najíti.

To pozorowání ale platí o plasách díwe pustých
,

pak ale

wzdláwaných.
Pda poád u menší nebo Mtší míe se promuje a podlé

toho i rostliny. Rostliny na pdu díwe neaurodnau se usazující

jsau samy známé, jinde na mnoze rostaucí. Na nahých strminách,

zdech, stechách nejdíwe se okazují lišejníky strupowité, které

zponenáhla se rozmnožiwše wymírají a jakož i prach zawátý

poskytují dost prsti, aby wtší lišejníky a mechy mohly se usa-

diti; když tyto ztrauchniwly
,

jest hojíiost prsti, aby rostliny

wyššího ádu, jako jsau drobné kapradí a trávvy, nalezly bezpe-



379

ného stanowiska. Konen picházejí zeliny, bylinj^ a ke, které

wnikajíce koáním do rozsedlin skalních je zwtšují a tak usnad-

ují, že do nich woda zatíkati mže, že i skála sama se rozdro-

buje. TakowÝm spsobem na ostrovv sw. Heleny, pvvodn se-

stáwajícíin z nahé skály ediowé, nashromáždila se zemice

zvvýsí pldruhého stewíce, w níž nyní bují stromy pomaran-
owé, marhanowé, fíkovvé, kávvníky a zeliny z Ameriky a

Evvropy piwežené, též i obilí. Ostrow ascensionský asi o 8
slupw šíky k rowníku bližší okazuje poád powahy wyho-
elé sopky a má peskrovvné rostUnstwo. Když zádory korálovvé

w Okeánu jižním neustawiéným budovváním krakatic wynoí
se nad hladinu moskau , když se pak moskými vialy a vvl-

natiií na n písek a bahno zaplawí, brzo se usadí rostliny

díwe menší pak •vvtši, jejichž semena z poblízkých sauší a

ostroww, býwají zaplawena. Ze zhnilých prvvních rostlin dlá
se prs, která k wtšímu bujení rostlin prospívvá, a to pak tak

daleko jde, že druhdy neaurodný zádor nyní bujnými rostlinami

jest ozdoben. Sopené krajiny nomohau se odíti rostlinami, jestli

láwa auinkm wzduchu a \vody vvzdoruje. Tak to widti w
Alweranii, kdežto na potocích lávvy zkehlé nic jiného roste,

nežli lišejníky strupovvité, trsy mechowé, jalowec a siln wonící
ožaiikowité, akoli po obau stranách jsau luka tuná.

Rostliny jiné se vvyskytují, když widla nebo rapy ze

zem wyrazí, když rybníky wyschnau, když powrch pdy we-
likým požárem se opálí. Tak na Ischii ostrow we wídle
Av novv ze zem vvyniklém okázaly se dvv rostliny díwe ne-
Avídané, t. hasiwka dlauholistá (Pteris longifolia} a šáchor mnoho-
klasý (^Cyperus polystachyus}. Podlé rap wycházejí rostliny

slatinné, na dn ^vyschlých rybníkw u welikém množsívvi ny-
rstá tuice šáchorowitá (^Carex cyperoides}. Na pohoelištích

náramné množstwí hulewníka dlauholistého (Sisymbrium Irio} se

wytasíwá.

Sem konen náleží stídání se rostlin, obzwlášt listnatých

a šetinatých, na též pd, jakž podání wyprauuje; ano zku-
šenost uí, že tentýž spsob strom, obilí, bambulatin po sob
na též pd se nedaí a že poteba jimi stídati. Podobné stí-
dání se strom widíme we slojech rašelinných.

Jednajíce o roztrušowaní semen, ekli jsme, že semena
mnohých rostlin mohau se daleko rozšíiti. Tu za prwé promlu-
wíme o wtru, jenž semena a plodv daleko od rostliny matiné
mže zahnali, k emuž obzwlášt nažky spoluložných jsau schop-
ny, které mají na konci chmér. Násilné baue wydáwají au-
inky erstwjší, auwlí lewné, obzwlášt vv jednom smru
wana, psobí zponenáhla, astokrát patrn.

Woda ale w tom ohledu jest mnohem auinliwjší. Potoky
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a eky ustawiné pinášejí semena a plody, anobrž i puky a

bamboly s hoejších krajin do dolejších , a tebas tu nenaleznau

pízniwých okolností k rozmno/>owání se samostatnému, jsau po-

ád dosazowány piplawowáníin erstwých semen a d. Tak
horská kwtena usazuje se w údolích a wniká i do wtších e-
iš. Mnohem patrnjší auinky ale wydávvá praudní moe
prawidelné od jednoho zemdílu ke druhému. Nahoe jsme polo-

žili
,
jak zádory korálowé popínají se píkrowem rostlinným,

jak moe piplawuje semena a plody rostlin skrowných, a jak

potom podobným spsobem pihnané plody pandánowé a kokos-

níkovvé se ujímají a wzrostají. Týmž spsobem mnohé rostliny

po behách atlantských w Africe a Americe se rozšíily. Tak i

welikým praudem (Golfslrom} picházejí semena n. p. potuty

pomoské ([Entada Pursaetha) a bonduka obecného (Guilandina

Bonduc^ ze západní Indie až na pomoí ang^lické, kdežto ale wyklí-

ciwše nepízniwými okolnostmi hynau. Takowým též spsobem
wlnohlavvka sedmihranná (Eriocaulon septangulare) z Ameriky se-

werné pišla na ostrow Sky.

Powodn, soptní sopek, sesutí se skal a kopcw, probo-

ení se zem zemtesením nebo podmíláním, wyzdwižení se pdy
psobením sopek wydávvají aucinky pomíjitelné, a nicmén mnoho

pispíwají k rozšíení jakož i k zahubení rostlin.

ím zwíata prospíwají k rozšiíovvání rostlin, wyložili jsme

jednajíce o roztrušovvání semen. Jelikož zwíatm n. p. hmyzu
rostliny jsau wykázány za jedinau potrawu, stáwá se, že píliš-

ným hmyza rozmnožením rostliny w nkteré krajin zmizejí,

což ale nemá stálosti, protože opt se wyskytnau, jak mile hmyz
zahyne. O rozšíení rostlin starají se ptáci, kteí, plody nezaži-

wše dokonale, od sebe je wydáwají málo promnné, takže kiíiti

mohau. Ssawcowé, obzwlášt ale ptáci sthující se, penášejí

semena z krajiny jedné do druhé.

Mnohem znamenitjší jsau promny, které lowk spsobil,

a to bu naschwál bu náhodau. lowk nevvyhnutedln ku swé

wýžiw potebuje jistých rostlin, které s sebau bére nucen jsa

zstawiti swau wlast. Tak n. p. ewropejské obilí, owoce, ku-

chyské rostliny peneseny byly do wšech ostatních swta dí-

lw, kdežto Ewropané sedlišt zarazili. Nyní w Americe se-

werné a jižné, Africe, na Nowém Hollandu a Seelandu naše

rostliny užitené bujejí , kdežto bu dle šíky bu dle wýšky
mají pimené okolnosti, kdežto prostední teplo celoroní zimní

a letní jest podobno našinskému. Chtjíce cizí rostliny pesaditi,

powinni jsme na ty okolnosti ohled míti, obzwlášt když ^e tu

jedná o rostlinách dewnatých (stromech a kech) a o bylinách,

které nesmjí wydány býti mnohem tužším mrazm, nežli we
wlasli swé snášely. Jinak se mají w tom ohledu zeliny ili letní
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rostliny, které mohau daiti se w podnebích mnolicin krutjších,

jestli toliko léto dosti horké, aby mohly kwésii a zráti. Protož

jarní obilí daíí se \v krajinách saiiajících daleko k seweru anebo

do weliké wýšky na horách , kdežto ani obilí ozimé ani owocný
strom wydržeti nemže.

A vvšak ani Ewropa není kolébka obilí, ani kuchyských
rostlin, ani mnohý ch stromw owocných, jako n. p. wišní, švvestek,

kdaulí, merunk, broskwí, oi^echu wlaského, réwy winné; zdá se,

že wšecky pochodí z Asie prostední, odkud národowé nyní w
Ewropé pebývvající jsau se pisthovvali. Ewropa dostala za

swé obilí, owoce a zeliny z Ameriky dw znamenité rostliny,

t. zemcata a kukuici.

Mnoholetým sázením, psobením rozdílného podnebí, pii-
nním se clowka, rostliny užitené rozmanitým spsobem od

svvého pratwaru se odchýlily a w rozdílné odrodky promíiily.

Tu poteba se zmíniti o nesíslných odrodcích jablkowých , hru-

ikovvých, šwestkowých, jae a ozimu žitného a pšeniného a t. d.

Ten nucený odrodkvv stavv ale trwá dotud, pokud lovvk o to

peuje, aby okolnosti se nepromnily; samy sob zstaweny
brzo swlekují se sebe cizí powahy a wyskytují se we swém
pratwaru.

Na tom promnní jednotliwých rodvv rostlinných lowk
nepestáwá. Co jeho pokolení tak náramn pibýwá, co wšamo
se rozšiuje do konin nejwzdálenjších a nejzážších, co poteba
potraw pro národy tak mnohoíslné se zwtšuje, co státowé na
roluictvví jsau založeny, i pohled píkrowu rostlinného se zjinail.

lovvk vvymýtiw a wykluiw lesy zdláwá nyní na jejich míst
role, luka, zahrady a štpnice, takže málokde jsau plasy we
swém panenském nedotknutém stawu. Kdežto ale lowk pe-
stal násilnau rukau krotiti pírodu, odsthowaw se nebo zahynuw
zbauenými žiwly, wšecka památka jeho pilnosti, snažnosti a

piinliwosti mizí, a píroda zbawena násilí nawracuje se ku
pedešlému stawu. Lesy a kowiny wynikají a dusí rostliny ru-

kau lidskau pstowané.
Jsau rostliny, užitené a neužitené, anobrž i škodliwc,

které jako mnohá zwíata wšude lowka následují a s ním po
zemi se rozšiují. Protož sthowání se náro<lw, wálená tažem',

kupení jsau píležitosti, jimiž rostliny do nejwzdálenjších krajin

picházejí náhodau. Sem náleží hlawn durman obecný (panenská
okurka), kterýž Cikáni pinesli z Indie wýchodní, takže nyní po
celé Ewrop jest rozšíen. Tak turan kanadský (Erigeron
canadense) pišel z Ameriky sewerné a po celé Ewrop co nepí-
jemná buei se rozšíil. Tak bytel košaty (Kochia scoparia}
p^ochodící z Asie nyní we wýchodní Ewrop až do Krajiny a
Cech se prodrala. Ruským wojskem welblaudník bezbranný
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(Corispermum Marschalli} pišel ku Šwecing-enu, a rukcwník

Avýchodní (Bunias orientalis} až k Pa íži , kdežto nyní bujejí.

Jitrocel wtší (Planta^o major} prozrazuje w lesech Ameriky

mewerné ewropejskéiio piisthowalce, takže diwochowé tu rost-

linu nazývvají stopau bloši. Wikew ptaí (^Viccia Cracca} po-

dnes prozrazuje pebýwání pisthowalcw norwejských na

Grónsku. Zdá se, že charpa obecná jakož i kaukol a wlí
mák s obilím z prostední Asie k nám se pisthowaly. Šawel
tuhý (Oxalis stricta") a dymniwka obecná (^Fumaria ofFicinalis)

nyní náležejí k obtížným buením, akoli prwní na konci 17tého

wku a druhá u prosted 16tého nebyly u nás známy. Na
INovvém Hollandu a Pedhoí dobré nadje, w Brasilii od dáwna
rostau našinské rostliny, a není známo, žeby je tam byl nkdo
naschwál ])inesl. Blízko Monte Videa rostau podlé cest našinské

slézy a hemánek s jedním našinským trejzelem (Erysimum) a

hadncem vvlaským (^Echium italícum), a na ladách nesmírných

bujejí naše bodláky.

Též ze zahrad a rolí sthují se rostliny a diwoejí. K tm
náleží lnice obecná (^Camelina sativa} , borák obecný (^Borrago

ofFicinalis), ptaur drobnokwtý (^Galinsogea parviílora} , kudra-

wec ili meriík nejwonnjší (Ghenopodium ambrosioides) a j.;

w Ewrop teplé nopál obecný (Opuntia vul^aris} , agawe ame-

rická (^Ag-ave americana)
,

jimiž wzezení krajin znamenit se

promnilo. Totéž se stalo w Ewrop jižné cipryšemi a pinelami,

u nás owocným stromowím, topolem wlaským a dílem 1 akátem,

kteréžto sice newysthowaly se ze zahrad, nébrž se rozsazují

do sadw a podlé cest.

HLAWA SESTA.

SAUSTAWA.

Wšeliké rostliny dohromady dlají rostllnsfwo. W hei^

báích po tu dobu nachází se asi 60,000 rodw a nepochybn

jest alespo tolik neznámých. Nikomu nenapadlo poítati je-

dnotníky, a bylaby práce marná, protože množstvví jich ne-

smírné. Proto množstwí rodw newyhnutedln poteba , aby k

snadnjšímu pehledu, wynalezení známých a ustanowení nezná-

mých byly wdecky spoádány a popsány.

K tomu cíli slauží známky, znám, znamení ili znaky a

názwy, jimiž rozdílné známky we slowech se wykládají. Zna-

mená ale jsau dwoje, nepromnitedlná a promnifedlná, z nichž

prwní, jak tomu zkušenost uí, za celé žiwobytí jednotníka, ani

w ad nkolika kolen od nho pochodících
,
jakož i we wšech
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okolnostech se ncpiomují, druhá ale wtším meníím pronié-

iiáin podrobena jsau. Wezniauce za píklad liliji bílau (^Lilium

oandiduin), uidíme, že následující znamená jsau nepioinnitedlná:

cibule ili puk zakulatiy, složeny ze šupin bvvnych podlauhlo-

Avejéilých; lodyha oblá, hladká, lysá; listy strídawé, sedav.é,

kopinaté, dole zaužené, na dolejším dílu lodyhowém smstnané,
vvzhru zponenáhla se vzdalující a umenšující; kwty konené,
pímé nebo nií, hroznéné, weliké, blostné, siln Avonící; okvvtí

nálewkowito-zvvonkowité, podplodní, ze 6 lupenw podlauhlo-

kopinatých u wnit lysých a dole s nepatniau brázdau medo-
Avau; tyinek tí podplodních, kratších nežli okwtí^ nlka neroz-

dlená, umící zokwtí; blizna trojboká; tobolka wálcowitá, šesti-

boká, trojbrázda, na konci prohlubená, 3-chlopná , 3-pauzdrá

:

chlopní u prosted na dél pehrádky vvypauštjících ; semena
zpleštilá, w každém pauzdru vve dvv ady po dél rozestawená;

bílek \veliký se klem malým, jednodložným blízko pupu polože-

ným. K promnitedlným znamenm náleží welikost puku a jeho

barwa, wýška a tlauška lodyhy, množstwí a welikost listw,

množstwí kvvtw, protože záležejí na tunosti pdj^, na powé-
trnosti a j.

Známky ili znamená jsau dále tkansloicecké wbec au-
dosloícecké a hiosloicecké, jelikož jsau erpány ze tkanslowí,

audoslowí, buto ze inoslowí. Z audosloweckých znakw nej-

hlawnjší a nejdležitjší jsau, které se zakládají na austrojnosti

kwtu a plodu 1 jejich dílvv; protož mžeme tyto známky ob-

zwlášt jmenowati kwétosloicecké a plodoslowecké.

Co jest ale ro^ Rod jest auhrnek jednotníkvv rostlinných,

kteréžto Avšemi nepromnitedlnýnU znaky se srownávvají a sho-

dují, a pochodí od jednotníkvv podobné wlastnosti majících.

Tak n. p. wšecky buky , bízj', jedle , borowice a d. w našich

lesech rostaucí dlají tolikeré rody stronmw. Jednotníky do je-

dnoho rodu náležející nejsau naprosto stejné, wždycky naskýta-

jíce nkteré rozdíly, jimiž jeden od druhého se liší,

Jsau rodowé, kteížto w teení asvv wíce neb mén se

odchýlili od swého pvvodního Iwaru, kteížto i pod našima oi-
ma se odchylují, a nkolik kolen potebují nežli cizích wlast-

nosti pozbudau. Takowé rody mají tedy swj pratwar a od-

chylky, kteréž odrodky ^ výrodky (varietas) slovvau. Chtjíce
písn postupowati, mohlibychora odrodky na dwé rozdliti.

Prwní oddlení obsahowaloby takowé, kteréžto semenem se roz-

množují a tudy stálost jewí, jakowau pratwary si piosobují,

a ji zachowáwají, pokud nepišly do jiných okolností. Tak se mají

rozdílné odrodky kapusty jako jest hlawatice, kapusta wlastn,
brukew a d., které, když semena jejich octnau se na pdu hu-
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benau, se zwihuji, 1. swlekují se sel)e powahy odiodkw a pijí-

mají wzezíení pratvvavu. Takovvé oiirodky zowau se plemena.

Druhé oddlení dlají ale odchylky, jež toliko swé po-

wahy zachowají, jsauce rozmnožovváni ockowáníin, aubovváním,

bízenlcemi, kywáky a j., semenem ale se zwrhují, píijímajíce

pratwar. Takowé slowau nepodobky. Odchylky, jež za žiwo-

bytí jediného jednotníka se sebe swrhují cizí znamená, dostaly

jméno promnkúw (variatio}. Twary, jež se navvracují ku

piatvvaru, slowau w ohledu na odrodky zwrhele , zwrhelce,

zwrhUce,

Odchylky, jimiž odrodkj'^ wbec a promnky se rozezná-

wají, na wšech dílech rostlinných se naskytují, a wztahují se na

barwu, zápach, chu, welikost, množstwí, twar, odw, též na

as kwtení, zrání, anobrž i na trwání rostlin. Odrodky nedají

se rozeznati od potwor, protože z' inosloweckého stanowíska

powažowány nejsau nic jiného, nežli potworami powstawše pí-

lišným anebo nedostateným inním mocí žiwotní bu w jednom

audu bu w celé rostlin wbec.

Od odrodkw ješt rozeznati miéence^ kteížto powstáwají

schwálním anebo náhodným smíšením dwau rodw, když zá-

rodky jednoho rodu zúrodnny bylj-^ pelem druhého rodu. Míšenci,

piosobujíce si powahy toho i onoho rodu, podobají se tedy w ji-

stých wcech obma. Obj^ejn jsau neaurodné, anebo wyhy-
nují po nkolika málu kolenách, za který as zponenáhla se na-

wracují ku swému pratwaru. Míšenci ale toliko powstáwají, když

dvva rodowé jednoho pokolení nebo odrodkowé jednoho rodu se

smíchají.

Jelikož k nabytí míšencw welml weliké pozornosti po-

teba, jelikož astokrát se nepodaí: mžeme sauditi, že rostliny

samy sebau nikdá, alespo náramn poídku dlají míšencw.
K tomu pichází, že rostliny jednodomé a dwaudomé, u nichž, a

obzwlášt u posledních roztrušowátn' pelu jest zstaweno náhod,

i sebe wtší bedliwostí nedáwají míšencw, a že tedy tím mén
samy pro sebe w n se nemní. Zdá se, jakoby wbec a obzwlášt

u dwaudomých blizny mly odpornost k cizímu pelu, a neschop-

nost jej pijmauti.

Jak rod jest shluk jednotníkw stejného jmní a stejných

známek nezmnitedlných, tak pokolení (g^enus} jest shluk rodw,
majících stejné audy rozplozowací. Nahoe uwedli jsme nezm-
nitedlné známky lilije bílé. Wšickni rodowé , kteí jako lilije

bílá mají okwtí o 6 lupenech podplodních, zwonkowit rozposta-

wených, nkdy podwinutých, u wnit brázdau délnau, otewenau
nebo sklímenýma krajema zawenau a medonosnau, tyinek 6,

podplodních s prašníky piléhajícími, nlku nerozdlenau, bliznu
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lojl)okau , tobolku rojchlopnau , trojpauzdrau a konen semena
zpleštilá, náležejí do téhož pokolení, ////.// (Lilium) nazwaného.

Množstwí rodw do jednoho pokolení náležejících jest

welmi rozdílné. Co nkterá pokolení n. p. bao (Erica), (uíice

(^Carex) na sta rodw obsahují, mají jiná málo jich, n. p. maal
(Aesculus}, šeík (Syring-a^, líska (Corylu.s), a j., jiná toliko je-

diný , n. p. kono|) (_Canabis), šmel (Butomus^ a j. w. Když
pokolení nuioho rodw obsahuje, mže se podlé jistých znamen
na nkolikero dílw rozdliti^ které slauti mohau rodstwa (sub-

genus). Tak lilije má dwoje rodstwa, z nichž prvvní. Ulije vvlastn,

má lupeny okwtowé nepodwinuté, druhé, ziafo/iláwky (Marla-

gon) ale podwinuté.

Wíce mén pokolení jistými známkami se shodujících a tudy

sob se podobajících skládají ád. Lilije se swými druhy sho-

duje se s tulipánem (Tulipa), ebíkem (Fritlllaria) , esnekem
(Allium), sndkem (^Orni(hog-alum). kiiwafcem (Gag-ea), skylau

(^Scilla), kandíkem (Erylhronium), bazatutau Qlyacinthus^ , ca-

rewkem (Endymion), blehyjaem (^Muscari), chocholaticí ^Euco-
mis}, kopíkem (Asphodelus) , deniwkau (llemerocalis}, aloesem
(]Aloe), yukau (^Yucca} a j., protože wšecky mají okwíí pod-
plodní, korunowKé, prosté, t, s wajeníkem nesrostlé, 6-ílné
nebo 6-lupenné, tyinek (i, podplodních aneb okwtních, nitky
prosté, prašníky u vvnit pukající, wajeník 3-pauzdrý : pauzdra
o wajékách miiožitých w kaut wnitii/m dwauíadých , nlku
jedtiu nebo žádnau, blizny til nebo jednu, 3-hranau; tobolku 3-
pauzdrau, semo 3-ehlopnau: chlopní u prosted pehrádkatých

;

semena bílenatá; kel zawený, wálcowitý, rowný nebo naki-
weiiý, s koncem koínkowým k pupu smujícím. Protože lilije

naduwedená znamená má nejwýraznji, dostal celý ád po ní

jméno lUijowitých, jehož pokolení jakož i druhowé jmním sob
jsau podobny. Tak i rostliny s pryskyníkení, mákem, eichau,
ožankau, pryšcem píbuzné dlají obzwláštní ády, jež po nich

pojmenowány jsau.

Mezi ády jest rozdíl, že nkteré jsau wýrazné, a jako
hlawní, a jiné jsau jako wedlejší, pechodovvé, mezotní, i. j.

pechod k jiným ádm wýrazným dlající a tedy mezi nimi u
prosted stojící. Tak jsau n. p. eichowité beze wší pochybnosti
ádem hlawním, jež ádem mákowitých pecházejí w lekníno-

wité, adem kaparowitých ale w perepowité. Rád okolinatých
(Umbelliferae} pechází ádem prodarowitych (Araliaceae) do
vádu maenowitých. S trawami, skládajícími ád wýrazný

,
po

jmní jsau píbuzné šáchorowité , kwtenslwim ale podobají
se sílinowitým, kteréž po jmní ku trawám se pibližují, plodem
ale k lilijowitým, jež opt dlají ád hlawní ili wýrazný.
Palmy dlají takowýtýž ád, kterému po jmní jednak podobají se

25
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nkteré chesowité (dracinec aj.), jimiž pecházejí do lilijowi-

tých, jednak podobají se fež po jmní pandanowltým a tmi pe-
chod jest k orobincowitým, aronovvitým a d.

Jsau ády, jejichž mnohá pokolení co do jmní znamenité

rozdíly okazují, stejnau ale austrojností kwtw a plodw se

sluují; tak se mají pryšcowité
;
jiné n. p. ržowité a prysky-

níkowité netoliko rozliné uiííjí jmní , anobrž rozlinost wzta-

huje se také na austrojnost kwtw a plodw. Tenkrát sluší

uwažowati promiowání se austrojw a pechod jednoho do

druhého. W jiných ádech konen pokolení jmním a austroj-

ností kwtw i plodw se shodují, jak to eichowité, okolinaté,

tráwy a jiné okazují.

Takowá pokolení jednoádowých rozlinost poskytuje pro-

stedek k rozdlení ád na podadí^ jejichž známky odwtují se

od jmní, austrojností kwtu a plodu. Tak w ádu pryskyní-

kowitých pijímáme patero podadí.

Podadí 1. Plaménkowité, Clematideae;

Pokolení: plamének, Clematis,

barwinek, Vitalba,

. wtwina, Atrag-ene,

Cžehe, Cheiropsis), *
(dwojenec, Naravellia).

Podadí 2. Konlklecowifé, Anemoneae;
Pokolení: žlutucha, Thalictrum,

koniklec, Pulsatilla,

sasanka, Anemone,
jaterník, Hepatica,

(wodilka, Ilydrastis),

(_wtenka, Knowltonia),

hlawáek, Adonis,

(zimoradka, ITamadryas).

Podadí 3. Žarauéoufé, Hanunculeae
;

INjkolení: lakušník, Batrachium,

pryskyník, Ranunculus,

orsej, Ficaria,

myšenka, Myosurus,

batinka, Ccratocephalus,

(skrpatlka, Aphanostemma),

Ctrojiška, Casalea).

Podadí 4. emelcoivílé, Helleboreae;

Pokolení : blatauch, Caltha,

upolín, Trollius,

talowín, Eranthis,

* Jmcna pokolení záworkau opatená
wanské.

nenáležejí do kwteny slo-

I
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cmcricc, Ilcllcborus,

kycliák, Coptis,

kukuwík, ííšoiiynim,

(^frkaka, Gaiidella),

8inrka-ka, Xí^sfcl lastrum,

ermicha, Nig-ella,

orlíek, Aquilegia,

08lro%ka, Delphiiiium,

\v()ni6j, Aconitum.

Podadí 5. Piwoii/iowtfé, Poeoníaccae.

Pokolení: ploštiiiík, Clniicifuga,

samorosdík, Actaea,

(noliolisí, Podophylluni),

piwoíika. Poeoiiia.

Nkolikero ádvv
,

jež w jistých známkách se shodují,

dlají tídu. Tak rosdiny dvvojdložné ili saucewné rozdlují

se na (roje tídy: 1) na ložnokwté , 5á) na kalichokwcté a

3) korunokwté. Každá z tch tíd zase na podliedi se rozd-
luje. Nkolikerý tídy w jistých powahácli se shodující sklá-

dají tlupu. Tak rostliny duojdložné a jednodložné dlají dvv
tlupy jewnosnubných. Takowým spsobeni jest osnovvána sau-
sfawa (Systema), \ve kteréžto rostliny podlé nejvvtší podobnosti

jsau zpoádány. Nkteí zpytatelovvé poínají od nejsloženjsích

rostlin a jdau zponenáhla až k nejjednodušším; jiní zase naopak

si poínají. Na toni poádku málo záleží, tolikoli tídy, ády
a pokolení podlé nejwtší podobnosti jsau zpoádány a náležit

wyznaeny. Takowá saustawa slovve pirozená. W ní rost-

liny ncjsau zpoádány dle jednoho základu ili dle jednoho au-

stroje ili audu, nébrž podlé poteby dle rozdílných, jak to jenom

poteba káže. INyní podáme pehled celé pirozené saustavvy,

kteráž do našeho spisu pijata-

ROSTLINY CEWNATK.

f

ÁST PRWiNÍ.

BOSTUXY JEWNOSNUBNÉ.

TLUPA PRWlSi.

ROSTLINY DWOJDF.LOŽ.N ILI SAUCEWNÉ.

25*



Shluk p r w n í.

Rostliny dwojobalné.

Tída prwní.

Rostliny ložnokwété.

ády.

1) PryskyiníkoM ité. 2) Hodarowité. 3) Sácholanowité.

4} Láhewníkowité. 5) Chebulowllé. 6) Distalowlté. 7) Osli-

ziiowité. 8) Oešincowité. 9) Leknínovvité. 10) Spiilicowité.

11) Makowité. 13) Resedowité. 13) Konopaurowité. 14) Dym-
niwkowité. 15) Reichowité. 16) Kapaiowité. 17) Silwau-

chowité. 18) Oreláníkowité. 19) Cistovvité. 30) Wiolkowité.

21) Sautrasnatkowité. 22) Rosnatkowité. 23) Lákowkowité.

24) Tolijovvilé. 25) Wítodowíté. 26) Dromukowité. 27)

Slizoplodowité. 28) Pokiajincowité. 29) Kaukolowité. 30) Plain-

cowité. 31) Lenovvité. 33) Slézowité. 33) Mšeíiowité. 34)

Lípowité. 35) MastnopIodowKé. 36) Dwojkiidláowité. 37)

Rudoklokowité. 38) Okrowákowité. 39) Krostowié. 40)
ThéovvníkowUé. 41) Smradlawcowité. 42) Citioníkowité. 43)
Tíezalkowité. 44) Perepovvilé. 45) Kapuchowité. 46) líe-

jukowité. 47) lludodiewowité. 48) Mamarowité. 49) Jawo-

rowité. 50) Maalowité. 51) Welozpodowité. 52) Mjdelní-

kowité. 53) Maha^onowilé. 54) Zederachowité. 55) Orli-

nlcowité. 56) Réwowité. 57) Kakostowité. 58) Reiišnicowité.

69) Netýkalkowité. 60) Šawelowité. 61) Kacibowité. 62)
Medokwlowlíé. 63) Rautowité. 64) Blahovvoowité.

Žlutodewowité. 66) Hokonowité. 67) Ochnowité.

Tída druhá.

Rostliny kalichokwété.

ády.

68) Brslenowlté. 69) Rešetlákowité. 70) Brunkowité.

71) Šichowité. 72) Samidowité. 73) Stejnokowité. 74) Plnaii-

Bowité. 75) Orliínowité. 76) eíkowité. 77) Mombínowilé.

78) Balsamníkowité. 79) Luskáte. 80) Ržowité. 81) Sa-

zaníkowité. 82) Marhaníkowité. 83) Šaliáncowité. 84) Uzlen-

cowité. 85) Kýlatcowité. 86) Koenowníkowlté. 87) Pupal-

kowité. 88) Kotwicowité. 89) Zrnulowité. 90) Kyprejowii

I
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91) Tamarskowité. 92) Odulovvité. 93) Aiij^oIamowUé. 94)
Pustoiylovvhé. 95) Myrtowité. 96) Hrneníkovvlté. 97) Dy-
ovvité. 98) Muenko\vi(é. 99) Papajowité. 100) Loasowité.

101) Pastalovvité. 102) feíruchovvité. 103) Nehtowcowlté.

104) Chmeikowité. 103) Netieskowité. 106) Wždyžilowité.

107) 8amanychowité. 108) Nopálouité. 109) Meruzalkovvlté.

110) Zábludowité. 111) Opaduowité. 112) Hortensiovvité.

113) Lomíkamenowité. 114) Okolinaté. 115) Piodarowité.

116) Wílínovviíé. 117) DÍDowité. 118) JemeloAvité. 119)
Kalinowité. 120) Zimolyzowité. 121) Maenowité. 122)
Odolenowité. 123) Chrastawcovvitá 124) Hlavvelowité. 125)
Spoluložné. 126) IMoralowité. 127) Slaupatkowité. 128)
Chylanowité. 129) Zwoncowité. 130) Podptowité. 131)
Kiwouiovvitef. 132) Kyhankowité. 133) Wesowité. 134)
Postriuincowité. 135J Saniowratcovvité.

Tída tetí.

Korunokwté.

ády.

136) Sturaéowité. 137) Ebenowité. 138) Zapotowité.

139) Klíinanovvité. 140) Olivvowité. 141) Jasmínovvité. 142)
Tolilowité. 143) Toješovvité. 144) Doprákowité. 145)
Ilocovvité. 146) Wachtouité. 147) Jirnicovvité. 148) Svvla-
covvité. 149) Kokoticovvité. 150) Lepicovvité. 151) Piplo-

wité. 152) Stružkowcowité. 153) Lilkovvité. 154) Krticní-

kowlté. 155) Zárazowité. 156) Ožankowité. 157) Sporý-

souUé. 158) Strbaulatcovvité. 159) Wausatcovvité. 160)
Sasamowité. 161) Trubaowité. 162) Paznehíníkovvité. 163)
Bublinatkowité. 164) Podléskowité. 165) Kulenkovvité. 166)
MlékoseíJowité. 167) JílrocelowUé.

Shluk dru h ý.

Rostliny jednobalné.

ády.

168) INocenkovvlté. 169) Rdesnowlté. 170) Liidlowité.

171) Laskawcowité. 172) IMeilíkowifé. 173) Stíbincowité.

174) KliželoAvité. 173) Wíroplodowité. 176) Stukaowitc.

177) Maclznowité. 178) Wawínovvité- 179) Santalowité.

180) Hlo.šinowité. 181) Lýkovvcowité. 182) PryšcoAvlté. 183)
Kopnvvowité. 184) Samolowité. 185) Jllmovvité. 186) Oe-
šákoAvité. 187) Dubovvité. 188) Ambroovvité. 189) Wrbo-
wit. 190) Bczovvité. 191) Zdlowité. 192) Pesliníkowilé.
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193) Chwojníkowiíé. 194") KupresowHc. 195} Sosnowité.

196) CykasowiJé. 197) Ce.šujákowité. 198) Poklanicowité.

199) Pepovvité. 200} JešíioíepowUé. íáOl) Kysalowité.

;203) Takowité. 303) odražcowité. 304) Ozornowité. 305)
Hliweiicowité.

TLUPA DRUHA.
HOSTLINY JEDNODÉLOŽNE.

Tída prwní.

Saunicatcné.

806) Woankowité. 307) Bananowité. 308) Dosnowlté.

209) Zázworovvité. 310) Wstawaowité. 311) Aiianasowité.

212) Zownicowité. 213) KosatcowUé. 214) Kiwenkowité.

315) Twrzowité. 216) Olachanowité.

Tída druhá.

Prostomatené.

217) Smldincowité. 2Í8) Kokoíkowité. 219) Ocuno-

wlté. 220) Lilijowité. 231) Palmy. 222) Pandanowité. 223)
Orobincowlté. 224) Šišworcowité. 225) Aronowité. 226)
Wochowité. 227) Babolcowilé. 228) Okehkowité. 229) lide-

stowité. 230) eankowité. 231) Nohonitcowité. 233) Žáb-

níkowité. 234) Šmelowitd. 235) Tokozelkowité. 236) Kí-
žatkowité. 237) Meowkowité. 238) Moaiikowíté. 239) Sí-

tlnowlté. 240) Lanowcowité. 241) Sáchorowité. 342) Tráwy.

ÁST DRUHÁ.
ROSTLINY TAJNOSNUBNÉ.

243) Peslikowité. 244) Miéowkowité. 145) ŠídlatM

wité. 246) Plawuowité. 247) Iladíjazykowlté. 248) Kí

praowlté.

- 0»»IIi IIRVHY.
ROSTLINY BEZCEWNÉ.

Tída prwní.

Rostliny bczccvvnó listnaté.

349) Mechowc. 250) Jatrowkowítc. 251) Paiožna

cowité.
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Tída druhá.

Rostliny bezcewné, bezlisté.

252) Lišejníky. 253) asowité. 254) Ilauby. 255)
Twrdohauhy. -256) Iírichatk3\ 257) IMísowité. 258) Rezowité.

Tyto ády jsau popsány w rostlinopisu nedáwno na swtlo
wydaném, takže tu neteba znamen opakowati.

Jiné saustavvy rostlin jsau mimyslné (systeum artifici-

ale), w nichž nebere se ohiedu na píbuzenstwo, nébrž na zna-

mení jistém, wyvvoleném, dle zdání zpytatelowa nejpíhodnjším
jsau osnovvánJ^ Ze vvšech úmyslných saustavv nejslavvnjší zalo-

žil Lhmé, a protož slowe Lhméowa anebo pohlnwowá (sexu-

lis), ponwadž austroje rozplemeowací jsau základem.

Pehled saustawy Linnéowy.

T í d y.

Oddíl I. Rostliny jewnosnubné
,

jež mají austroje

rozplozowací patrné a semena.

A) Kwty obojaké, t. kwty o tyinkách a pestíku.

a) Tyinky prosté.

a) Tyinky stejn dlauhé nebo bez ustanovveného pomru
délky.
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Tyinky (yry, x nichž

(hv delší a dw kratší, tída 14tá Dwuumocensftco , DidynaiiilJ

„ 15tá Cfyrmocensfwo, Tetraúynam^
srostlé.

tída íCtiá Jednobrafrsfico, Monadelphia,

„ 17tá Dwaubrnfrsfwo, Diadelphia,

18tá Miiohobi-atrstwo, Polyadelphia.

Tyinek scst, z nich/,

tyry delší a dw
kratší

b^ Uolironiady

fO Nitky srostlé

*w trubku

na swazky dwa
naswazkw wíce „

/?) Prašníky w trub-

ku srostlé
_y

c) Tyinky pirostlé

na pestík „ 30tá SmiroUtctwo, Gynandria.

B) Tyinky a pestík vv rozdílných kwtech, Rúznopohlawstwo.
INa témž stonku tída 21ní Jednodomstwo, Monoecla.
Na dwau stoncích „ 23há Dwmidomstwo, Dioecia.

Kwty rznopohlawé
promíchané s obojakými „ 33tíi1/no/iO?n«Híse/s/M;o, Polyg^aml

19tá Sauprašnicfwo Syngenesia,

I
o.

i
Oddil U. RoslUny fajnosnubné , kvvtw nepatrných

anebo žádných, Avýtrusein opatené
tída 34tá Tajnosnubstwo, Cryptogam^

á d o w é.

W prvvních tinácti tídách poítají se nlkj* anebo , n^

níli jich, blizny

:

o jedné nlce Qiebo bližn)

o dwau nlkách (bliznách)

o tech
o tyech
o pti
o šesti

o sedmi

o osmi

o devvíti

o desíti

o dwanácti

o mnohých

Jed7io%enstwo, Mono^ynia,
Dwanzensfico, Digynia,

Trojžensfwo, Trigynia,

fyréensfwo, Tetragynia,

rtiženstu-o, Pentag-ynia,

Šestížensfwo, Hexag-ynia,

Sedmiženstwo, Heptag-ynia,

Osmizensfwo, Octag-ynia,

JJewitiženstwo, Encagynia,

JJesífiženstwo, 1)ecagyn ia,

Dwanáctiženst., Dodecagyní"
Mnohoženshco, Polygynia.

Sluší znamenati , že wšecky tyto ády nenacházejí se we
wšech eených tídách.

We trnácté tíd ili .vaumocenstwu jsau ády podlé

plodw :

woreky jsau jednoscmenné 1 Nahosemenstwo, Gymnospcrmia.
Tobolka nebo bobule 3 Kryfosemenslwo, Ang^iospcrmi

J
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Shý Dwaudomstwo, Dioecia,^

394-

Kwéty obojaké a jednopohlawé

na dwau stoncích

Kwéty obojaké, samí a sa-

micí na tech stoncích „ 3tí Trojdomstwo , Trioecia^

ili Mnohodomstíco, Polyoecia,

We tíd dwacáté twrté ili tajnosnubstwu jsau tídy na^

píbuznosti založeny.

Rád 1 Kapradí, Filices,

„ 3 Mechy, Musei,

„ 3 asy, Alí^ae,

jy
4 Hanby, Fun^l.

I



SLOWiXÍK
NAZWOSLOWÍ ROSTLINICKEHO,

SPOLU I UKAZATELE3I
SLAUŽÍCÍ.

(ísla potahují se na stránky).

A.

Aksamit, holosericum, der Sammet; 173. w. aksamitnatý.
Aksainitnalý, holosericeus, vclutinus, saminelhaarig ; obrostlý chlupanai hu-

stými, krátkými, mékkými, pímými jako na aksamitu.
Alkalie, Alcalia; 'l 9.

Alootcina, Aloinum; 49.

Alpy, alpes, dic Alpen^ hory wysoké, jejichž temena wcným snhem
pikryta.

Alpský, alpinus, alpinisch; krajina mezi nejwyššlm lesem a snhem wným-
Alpejni, alpinus, alpinisch j na alpácli rostaucí.

Amomjon, Ammonium ; 22.

Ametijsloicý, amethystinus, anicthystfaibcn; tmawji nebo swtleji motlrý

karniínow nuMiawy'.

Ancuroicina , Anthiarin; 49.

Aricina, Aricimun ; 49.

Allusowitý, bombycinus, atlasartií^; na pohled aneb omak jako atlas.

Auboé, anboéi, úbo, liboéi, Declive, der yUdiang eines Bcrges.

Aubor, úbor, calathidium, calathis, calathidium^ das Korbchen; strbaul hustý.

Jest to kwt složený, flos compositus Linaéw, 98, 157.

Auboratjici; aubor nabýwající.

Auboriitélý ; aubor nabyly.

Auboralý ; aubory mající.

Auboroicatjici; podobu aubor dostáwající.

Auborotcalélij
;
podobu aubor nabyly.

Auboeiiý, calathideus; kwétv w aubor ili úbor sméstiiané. (Wýt. 471,

4T4, 47tí, 611, 615, 62), 623).

Auboroicý^ úborowý ; aubor náležející.

Audosloici, Organologia; 2, 54.

Áudy boni, organa appendicularia ; 55, 57.

Andy t-tiklndni, organa fundimcntalia; 55.

Atiliel, úhel, angulus, die Eche; ušet plocliy auhlatc.
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Auhelnícowitý, w. tíhelnicowiíý.

Anhlalý, w. úhlalý.

Auhlediiý, Itciiý, w. okáisalý

AuhloiUiiý, w. úMoiiliiý.

Auvady žitcotiií, functipnes vitales, die Lcbcnsfunklioncn; 2.

Atišico, aiiricula, das Ofuchen; pívvések krátký, obyejn okrauhlý, umí-
stný dole, rí.lcji po boku nebo na konci, obyejn dwojatný , n. pj

na rapíku šalwcje preslínaté. 74, 75, 193.
Auškoicdiiý, auškalý. auriculatus, f;euhrclt; au«;kcm opatený.
Atiíek, trama, der Juiischlag

; prostední wrstwa rauškowá, na níž po obojí

stran sedí n ecká wýtrusowá; jest to pokraovvání podstaty rauško-
noše do wrstwy weckovvé ili plodo^osné. 217, 218.

Aužlabiko, axilla, der BUuuvinkel j kaut udlaný listem a audem, z nlioi
wvniknul. Wiz roz-pora.

Auédabiókowý, axillaris, blatlnunkeLtandií^; w aužiabicku umístný, ili

nho vvyniklý, n. p, pupen, trn, kwt.

B.

Bahni, palustris, paludosus; w bahništich rostaucí.

fíuhnišlé, palus, der óum/>f; místo kde bahno.
Bahnitý, paludosus; místo bahno mající, jinak bahništ.
Bacha, bulla, der Bauscli; místa na listech anebo ústrojcch listowit roz-

šíených napuchlé nadmuté, jako na listech kapustowých.
Bachasfý, bachalý, bullosus, bauschig; we spsob mchýe nafauklý.
Buchaly, \v, bachastý.

Bakulka, pustula, die Pastel; není obzwláštní austroj, nébrž powstáwá twrií

dohaubami podkorními, které wzrostšc kru prolamují, a jí pak jak|
hrází se obkliují.

Bakulkatý, pustulatus; bakulky mající,

Bakulkitjíci, pustulatus, hepustelt; twrdohauby podkorní, jež ivzrostajíc^

kru na spsob bulky (pabulky) wyzdwihují, a pak prowaliwše se

jakoby hrází se obkliují.

Balatika, perithecium, Kemhidle; okrowka plodvv tvvrdohaubowýcli, roz-
díln pukající a zawírající jádro, uzráním wywtrající nebo rozplývva-

jící, wnmž wýtrusy slizl anebo wecky pídatnými obalené se nalézají,"

222, 223.

Balsum 41, mekský, peruvvský, toluanský, 4í.
Bainbof. t. w. bulwa.

Bumholatý, w. hlissatý.

BaviboUmj, bambulimj, bambolatiny; rostliny poskytující bamboly.
Báalo-, urecolato-, kriífifurmig-, w. bakowitý.
Baatý; wypuklinu na spsob báné mající.

Bauiclta, theca, die Biichse; plod mechw i s wíkem, wýtrusy obsaluijícíl

189.

Baka, urceolus, der Krug; bakowitý mcdník, n. p. u nocenek a j.

Bakowitý, urceolatus, krugfórmig; díl dutý baatý nahoe otewený pod
otworem skrený nebo w krk tsný prodlaužený, n. p. kalich rží
Cwýk. 957), koruna rozdílných ban. Ten twar ješt pídawky lépe

se uruje, n. p. banato-wejcowitý , urceolato-ovatus , n. p. koruna
medwdice obecné, baato-trubkowitý , urceolato-tubulosus , n. p. ko-
runa baa masného, baalo-ktiloicatý, urceolatc-globosus, n. p. koruna

. borwek. (Wýk. 696, 699).
Baiiia, baiiiia, tasowisko, uligo, Mnor ^ pda luní wlliká, huupavvá.
Buiiialý, baiínalý, cowatý; krajina bainu mající.
Buriany, baUnný; na bainách rostaucí.
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Banremj, baremnj, coloratus, ge/urht., list nebo jiný díl jindil zelený, jinaii

barwu mající, n. p. listeny ernýše polnílio, kalifii enieíic.

-barwý, -baretcuý, n. p. jednobarwý, ninohobarný, bezbanvý, jednobarewný.
Bariciinj. piginenta, Fdíhesloffc ; ernej erwené, hndé, modré, žlutej 41.

Banry ktrlw, 291.

Bdéni, 291.

Bedclka. pliyma, Lagcrn'aize\ wvwýšcnina bradanícowitá na stélce nkte-
rých lišejnikihv jinak barwená nežli stélka, n. p. u hawnatky brada-

wínaté (Peltigera vphthosa).

Bl, blána, alburnum, der Spliut ; díl díwi, TO
Bélajici, albesccns, ivciss ivenleiul; asem bilé barwy nabýwaj cí

Blasý, caciulcscenti albus, hlaulich iveiss, modraAV bílý.

Blatcý, blaly, blaslý, ndbtaicý , albicans, albidus, iveisslich ; barwy bílé

špinawé mdlé.

Blostný, caiulidus, reimveiss; blosti nejistjší.

Benz-oany, Benzoates, hcnzocsaure Salze; 35.

Bensíoe, Benzoe; 40, 41.

Blpurhowitý, fergaménotcilý , pergameus, parganientarlig; podstaty bl-
puchu ili pergamenu.

Bicnxj, w. hablý.

Bez.bancý, decolor, farblos', nebarewnj'.

Be&bileuý, exalbuminosus, eirvcisslos ; nemající bílku, jako semena toliko

kel obsahujíc!, n. p. mandle, wlaský oech, bony, (wýk. 1098, C}

:

na opak btlenatý.

Be^-branný, inermis, imbeivaffnet, imhcwehrt ; naopak branný, ozbrojený.

BeZ'bublinný, evesiculosus, hlosenlos; naopak bublinatý.

Be^-nlecný, astylus, griQellos; bez nlky, n. p. wajenik a plod (wvk.
893. 878, a. 1023).

'

Bezcechelný, epelliculosus, anodermeus, iiherhautlos; klobauk hubný nema-
jící echl, když totiž echel se neslupuje.

Be^dloiný, acotyledoneus, acotyleus, aiotyledonisch] kel anebo semeno
nemající dloh. 1(59.

Bes-eliidlý, aptcrus, exalatus, fíugellos; kídel nemající.

Beisesmihný , agamus, agamisch; rostliny zbawenó zúrodriowání , nebo do-

cela jinak nežli rostliny tajnosnubné a jewnosnubné se zúrodující.

Sem náležejí wšecky rostliny sklipkaté (^obr. 21—32).

Besesltpolý, exscapus, scliafdos; naopak stwolnatý,

Bezesktcrný, neposktcrnný, immaculatus, unge/lechí ; naopak sUtcrnalý.

Be^ešawý, cxsuccus, safiLos-^ n. p. pcckowice mandlon, naopak šdwnafý,
Bez-eilaz-ý, eg;landulosus, driisenlos; naopak éldz-natý.

Basdloinice ; rostliny bezdložné, w. be-zdloiný . 169.

Bezháneéný, cnodis, knutcnlos; nemající hanck (wýk. 99, 15G).

Beacldopný, evalvis, klappcnlos ; chlopnmi nepukající, naopak chlopniíý.

Besíchrániný, nechránicitý , inexcipulatus, gehauselos ; nemající chr.inic,

209, 210, 211.

Besíchutný, insipidus, gescJimacklos.

Bez-kaliikotcý, ecalyculatus, kelcldos; nemající kalíšku, naopak kališkalý.

Bez-kelný, exembryonatus, keimlos; naopak kelnalý.

Bez,kolenný , egeniculatus, knielosj nemající kolínka.

Bei-koenný, arhizus, jvurzellos; nemající koene, naopak koenatý.
Bcz-korý, ecorticatus, decorticatus, unherindet ; co od poátku nemá kry,

naopak komaty.
Bezkruliý agyratus, exannulatus, tinhenngt; naopak kruhatý.

Bez-kylný, nekýlnatý, ecarinatus, kiellos, unífekich ; naopak kýfnatý.

Betslesklý, opacus, mott, glanzlos; nemající lesku.

Bezlistenný, ebracteatus, deckhlutilns\ naopak lislenafý.
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Berslistý, apliyllus, hlatths ; nemající listw žádnýcli, alespo opatený ne-

dokonalými, jako haiil)}', lišejníky, lodylia kokotic.

Bexlodyhý , nepeiialý , acaulis , stcngellos ; newyhánjicí lodyhu nad zcnii^

n. p. prwosenky, bramboik.
fíef&mišený, nemiškatý, exai-illatus, imbemiintclí; semena nemající misku.

Bezmezný, indefmitus, unbegrenzt, kwétnstwí, jehož wedlejsí wetena
kwtami jsau obmezcna, co wcteno hlawní, ukoneno jsa pupenem, po-

ád tedy bezmczn prodlužowati se mže. Slowc také dostrediwé, cen-

tripetalis, protože kwéty se rozvvijejí od obwodu proti stedu.

Besmásadký, beísprotahij, exapophysatus^ ansatzlos; naopak protahaly, ná-

sadkatý.

Bessnehtý, exunguiculatus, nagellns; naopak nehelnalý.

Bessobafý; nemá obalu, naopak obatatý.

Beisocasý, neocasatý, ecaudatus, ungcschnuinzt; naopak ocasatý.

Beít-osinný, neosinatý, exaristatus, wibcgraimt; naopak osinalý.

Bezostérý, exindusiatus, ungcchlctert; bez ostéry, naopak ostérnaté.

Bezoslruíný , beaoslruhý , ccalcaratus , uiigespomt, sporidos', naopak

ostružnatý.

Be^-palistýj exstipulatus, nebenblattlos, naopak palislnalý.

Be-z-p<isý, azonus, giirtellos', naopak pásaly.

Bes-pod.slaicý, itepodstawnatý, astelis, gcstelllos, nemající podstawy , naopak

podstawalý.

Bezpecký, apyrcnus, hemlos, bez pecky, naopak peckatý, pyrenatus, sicin-

kcinig.

Bez-platemj, bezkorunný, apetalus, blumcnbluulos j nemající plátkw, ko-

runy.

Bez-plodideliiý , agamus, agamisch\ bez údw plodících ili plodídel (sam-

ích), n. p. lišejníky.

Befspodsadký, exapoplijsiatus, ansatzlos-, naopak podsadkalý.

Bezpoliarý, ascyplius, becherlos ; nemající poháru, naopak pokáraly, scy-

phiferus, bechertragcud.

Bczpokrijwený , exinvolucratus, hiilleiúos; naopak pokryíckalý.

Bez-piepký, apythmcnius, haficrlos; nemající píepkw,- naopak picep-

kalý, pythmenophorus, haftertragend.

Be^pkcéský, exappendiculatus, ome Anhdngsel , naopak piweskatý, ap-

pendiculatus.

Bei-pr.slemnj, exannulatus, unberingl; naopak prstcnatý.

Bezpvpený, bes-pnpký, ehilatus, /labcllos, naopak pvpecnatý.

Bei-rodidelmj, agamus, geschlcchtlos j nemající rodidel, n. p. kwet.

Bes-sklípeótiý, tiesklípkalý, ecellulosus, zellcidos; nemající sklípkvv a d
jící stejnorodau blánu; n. p. podstata nostokw, 209.

Bez:inoreóný, ejugus, reife/dos; naopak šnoi'katý.

Bes-hipiiiný, esquaniatus, schuppenlos ; nemající šupin, naopak šupinatý.

Beístrný, exacanthus, dondos; nemající trnvv.

Bealrymý, evittatus, striemcidos ; naopak Irymatý.

Bez-lwarý, amorphus, yo/v/ío* ; nemající ustaweného twaru.

Be%tishj , astomus, miindurigslos , nemající ústí n. p. banika nepuká

ncowírající se wíkem, jak to u ostatních mechw se stáwá.

Bes-wansý bez-fau-iý, imberbis, bardos; naopak fausalý, tcausalý,

Be&tciký, deoperculatus, unbedeckclt dcckeUos, wíkem se neotwírající,

naopak tcikatý, oj-crculatus, bcdcchcll.

Bezsíákrowý, exinvolucratus, hídhnlos ; naopak z-ákrowalý.

Bezzobunmj, nez-obanilý, erostratus, erostiis, schiiabellos , ungeschnabelí;

nemající zobanu.

Bez&ttidjecný, ft-aubkalý, bca&aubký, nasaubkatý, edentulus, ungczaJuieh; na-

opak z-aiibkoicamj.

I
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Bet-vitbý, ne^-ulahj, edcntatus, zahnlos ungeziihnt; naopak fsuhalý.

Beziebrý, neiebralý , ccostatus, ungerippt ^ rippenlos ; naopak žebratý, e-
bruty.

Be^iilij, ueiilnalý, enervis, neivenlos; naopak žilnalý.

Bilenattf , bifluitý, albuniinosus, ein-eisskaltig ; bílkem opatený, n. p. se-

meno obiiiie, skocowé, okolinatýcli.

Bilkoicina rostlinná. Jas PJlanzeneitveissstof; 33.

Bitek, albumen, Eiiveiss; 138, 165.

Bily, albus, iveiss.

Bisorotcilý, byssaccus, byssoideus , hyssusartig; sestilwající ze >v]áken te-

nikych plisovvým podobných na pd wíce mén ztuha ležicich; n.

p. stéika nkterých hub a lišejniku'.

Blabuné, ampulla, die Blase; mchýík kulowatý neb ellipsowitý, wtrem
anebo kapaninau naphiný na lodyze nkterých rostlin wodních, n, p.

bulinalky.

Blána, mcníbrana. die Membrán, tenká kže.
Blahowonuý, mirysný, fragrans, ivoldriccJiend ; wné silné pyemné, n. p,

otoník indický, rže stolistá, ^veernika ponurá.

Blána tý, membranaceus, dii/inhauíig ; blánu nebo blány mající.

Blankytný , azureus, azíuhlau, himmclblau; modrost blankytu sytá nej-

istší.

Blánowilý, membranaceus, diin/ifuiutig', blán podobný 5 n p. lusk žanow-
cw, kídlo na semenách trubaw a jihnw.

Blatný, lutosus, hotJifaihig', barwy mdlé spinawé jako suché bláto.

Blednauci, pallens, pallesccns, erbleichciid , bleich iverdend; barwa pozbý-
vající sytosti, taktéž i díly barwené.

Bledé kdntatcý, ílavesccns, gclblich.

Bledoidntý, ílaviis, hel/gclb] n. p. kwt deniwky,

Bliz-notcitý , stigniatoidcus. narbeniihidich; bliznowity koncc na nlkowitém
prodlaužení pi^vopoátku mcchw a játrowek.

Bliz-noicý, stigmaticus, stigmat isch; bližn náležející.

Bludišnatý , daedaleus , vertcorren ; ústroj listovvitý na kraji obzwlást na
konci hluboce rozstíhaný nebo dipatý , a dípy neprawidelné kade-
awé a zmatené, n. p. list nkdy bindasu obecného.

Bludný, tcsestranný , vagus, allscitswendig, vielwendig; když díly w roz-
dílných wýškách wyniklé (wtwe, listy, kwty a d.) ze wšelikých
míst spolené osy wycházejí a ku wšem stranám smují; naopak
jednostranný, dwojstranný a d.

Bledý, pallidus, bleich. blass; nesyt barwcný.
Blinowina. Hyoscyaminum, das llyosciamin; 49.

Blizna, stin:n)'a. die Narbe ; 123, 129, 188, 196.

Blýskatcý, ír/Zf/reVý. splendidns, lucidus, spiegelndy starkgliinzeiid ; n. p. listy,

cesmíny ewropské, orseje obecného.

Bobnlatý, baceatus, bccrenhabend; bobule rodící.

Bobule, bacca, die lieere ; 152.

Bobulcjici, baccans, beeiigiverdend; wajeník zúrodnný w bobuli semenící.
Bobuloicatjici, baccans, beerigiverdend ; když obal ([kalich) zráním zduž-

natí, zcsáwnatí, n. p. mrhlcc, moruše, tis a j. (wýk. 957, 958).
Bobulotcitý, baceatus, bacciformis. beerenartig ; povvahy bobul mající, n. p.

lžko jahod, okwtí žmindy, moruší a d.

Bobulotcý, Becrcit-, bobuli náležející.

Boénokoenný, pleurorhizus, scilcmvurzcUg; kel jehož koínek wzliru ohnut,

takže prléliá k pazu dloh na sob ležících, n. p. u chejru («ýk.
1755, ab, 1157).

Bod, ficU. punctum, der Punct ,• místo jakoby provrtané, bodnuté.
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Bod ítrslowý, puiichim vcgetatioiiis; 252.

Bodekatý. hodekoicaný, puncticulattis, puncdculosusj pedrobne pozbiidany.

Bodlinu, subula, die P/ncmeiis/>itzc \ 217, 218.

Bodlinalý, subulosus, pfricinspUzig-^ bodlinami opatený.
Bochotcitý, torosus, ivulstig\ na spsob bochu ili uzlu napuchlý, n. p. po-

š^Yika pod banikau rašclinikw.

Bok, latus, die Scitc:, plocha mezi koncem a zpodinau, nebo hoejší a do-

lejší plochau.

~boký, -boný, -gonus, -seilig\ tlo dlauhó nebo podluhowalé plocliami i"om'-

' nými a hranami zoblenými obklíenéj troj-, tyrboký, — boný, (ri-,

tctragonus, drei-, vicrseitig.

Bolehluwotcina , Coniinum, das Coniín; 28.

Bor, pinetum, Nadelholzivald ; les borowý.
Borni, pinealis; rostaucí w borech.

Boka, 71.

Bošiska semeni, spermotjlíum , Samcnsclnvicle; pahrbcek malý nebo bo-

šika na blizlvu pupu semením, na proti šrámku položený, 162.

Botika, pericladium, dus ó'uc/elchcn; u zpodiny wétwí okolikowých šá-

choru jedlého, dlauhého a j. pošwa bezlistá.

Botka, ochrea, die Tutc ; díl trubkovvitý, pošwowitý, \v anžlabíku listním

umístný, asto s apíkem srostlý a lodyliu anebo wtew i s pupenem
w aužiabíku objímající n. p. u rdesen, šowíkw, rewní, 74. 75.

Bolkatý, ochreatus, bctiuct; opatený botkau, (wýk 447, 455).
Bradatvice, verruca, die JFarze; wywýšenina rznotwará, obyejn zaku-

lowatlá nebo polokulowatá na powrcliu rostlinném, složená ze sklípk
nahlauených obztvláštní šáwu neobsahujících anebo iiewymšujícich, n.

p. na listech aloesu bradawinatého, na ke rozch a konárw brslenu

bradawinatého, bezu ernélio, na lupenech okvvtowých lilije cibulo-

nosné a ubaré, na plodccii pryšce baíiního; 175.

Bradnicice aurodná , verruca ructifcra, die Fruclitivai-ie ; wywýšenina
bradawicowitá nebo bochowitá z látky stélkowé u lišejníkw zplozená,

do níž zapuštna plodnice, takže chráni chybuje a bradawice jeho

místo zaujímá. U probitek (Pertusaria)

Bradatciitý, verrucosus verrucatus, ivarzig ; bradawicemi opatený.
Brudatcikatý, verruculosus ; drobnými bradawicemi, bradawikami porost-

lý, n. p. epika kížitky dlanité (Jungermannia palmata).

Bradatcinatý ; wcliké bradawice nebo mnoho jich mající.

Bránice, diaphragma, das ZwergJeLl; blána w dutin na pi rozepnutá, 144.

Branická; maliká bránice, 191.

Branicnatý , loculosus, phragmiger, phragmigerus, septatus, kamtnerig,

querfdcJii ig , f/ucnviindig; u wnit bránicemi w pehradky nad sebau

položené rozdlený, n. p. lusky kasií
,
(wýk. 1045), listy sítiny lesní

(wýk 390), chlupy na lodyze mclaunowé.
Brašnika, sporangíum; wýtrusnice plawuowitých a kapraowitých ob-

zwlášt nazwaná, 181, 184.

Brázda, sulcus, die Furclie ; prohlubina stejná, tsná, žlabowitá obyejn
na dél bžící se dnem ostrý kaut dlajícím širší a hlubší nežli praužky.

Nkdy se též íká Háb, když dno jest zoblené.

Brdísda krajní 115; spojidioicá 115.

Bráadný, hrásdilý, bráz-doicaný, sulcatus
,

gefurchl ; brázdau jednau nel)0

mnoliau opatený, n. p. lodyha bolšewuíka obecného, pesliky i)olní.

Brá&dika, vallecula, das Thálchcii; prohlubená mezera wždycky mezi

inorkoma na plodech rostlin okolinatých.
Bráf^dikowaný , brásídikalý , vallcculatus, gerilll; mající brázdy, n. p.

plody okolinatých.

Brálou-ý, viridis. griin; syt a ist zelený.

I
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Drdni, montanup; na brdu rostaucí.

ttnio, iiKins, cín Brig: wrcli na 2O0O—4000 sáhu nad moem wysoký.
Beh. «»l)cc kraj zemní podlé wod.

Beini. na brclui rostaucí.

liicbatkij, bhchohauby^ Oasteromycetes, die Bauclipilze\ 185. 224.

Bkliiilý. vcíitricosus, Uauchig; díl oblý na njakém míst zwlášt u pro-

sted welmi ztlustly nebo nadmutý . n. p. lodyha a listy esneku ci-

bule pod prostedkcrj). kalich a tobolka blínu erného (wýk. G.QD, 1017).

Podobá se nafauklému, a íká se bichalo-nafauklý, ventricoso-infla-

tus, bauchig aufgehlasen. jako n. p. lodyha obecné cibule.

Bicho, vcnter , der Bauch; strana woreku, kdežto se nachází ševv z kra-

jw listu plodovvého srostlých, která, jestli wc kwtu wíce jednoho

woreku, k ose kwtové patí, 150.

Bilni. bilotciini , saxatilis, auf Steinen wachscnd.

Bilowiit, bilotcisko , saxosum , eiii steiiger , m Gescheiben bcdeckter

Ort.

Bily, saxa, die Steine^ Gcscliiebe ; menší osamotlé kusy skal.

Brosk; 86.

Brncoicina, Brucin; 27.

Bišní, ventralis, Bauch; na biše se nalézající, n. p. sew.

Bryla, massa, der Klumpeti ; wšecken pel wstawaowitých dohromady.

Bnjln tcýlrnitoicá, massa sporacea, die S/jorcnmassc:, 211.

Bryltilý. grlebosus, scIiolUg. kliimperig ; složený ze zrn dost welikých ne-

prawidlných, nakopených ídko w škrku nepetrženau slitých.

-brylecný, -massulatus, -kliimjg; dicojbryleóný , bimassulatus, zíveikliimpig, n.

p. u wstawae, tyrbryleóný , quadrimassulatus, r'e/AZun//;ií,'; jelikož

bryla pelowá rozdlena na brylky 2 nebo 4.

Brylka. massula, das Klumpchenj díl bryly pelowé mnohých wstawaowi-
tých; 120, w. bryla.

Brudný , luridus, schmulzig braun; barwa hndá do zelenawa a žlutawa

padající.

Bruntitný, purpureus, purpurroth ; nachowý namodralý.

Bncatý, bricilý , ciliatus, ivimpcrig; brwamí opatený, obrwený, (wýk.
4"2. 1218).

Bncy, cilia, die Ti^inipcm; chlupy obyejn stejnodlauhé na kraji ústroje

plochého se nalézající a obyejn odstáwajicí; listy netesku obecného.

Brz-a, fibra, die faser; w. wlákno.

Bubliiin, vesicula, die Lufiblasse\ díl dutý, nafauklý, plyn obsahující na

stolce mnohých chaluhovvitých, n. p. chaluhy bublinaté ,. uziaté, pátc-

kowc
Bubliniitý, vesiculosus, blasig ; bublinu jednu nebo množitau (wýk. 1!)4)

mající nebo z bublin složený.

Bnblinowity, vesiculiformis, vesicularís, blasenformig, blasenartig, blasig;

podobný bublin, napuchlý w bublinu.

Biijojici, luxurians, nuichcmd ; ile, rychle rostaucí, nesaucí wíce dílw
nežli obyejn, a ty i wtší a silnjší.

Bylina, planta biennis, die zíveijdlirige Pflanze\ 309-

Bultcít. tuber. der Knollerij jest oddenk podzemní ili podklui zwcliený
a tudy hlizowatý, n. p. u bramboíka, bulwatky, kosatce a d. 88.

Bulwnlý; bulwy nebo bulwu mající.

C.

Ciipoicilý, alutaceus, chagriniri , chagrinartig', plný wyuýšcnin hustých

rozsedlinkami oddlených hranatýclf drobných.
Ctica, glutcn, dei Kleber\ 33.

26
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Cacowina, der Pflanzenlcim\ 33.

Caul, w. palec.

Caulotcý, w. palený.
-caulotcý, -caiilý, w. -palecný.

Celkowilý, completus, volhtandif: ; A\\ swau iirenau welikost a rozwinulost

mající, n. p. pchrádka saliající až k ose a stropu plodowýin , míšek

docela semeno zaobaliijíci.

Celoéilný, solidinervis, solid inervius, gauznervif^ ; list, jehož žíla od zpodiny

až do konce bží, tak u mechw, naopak miz-loiihiý.

Cela, w. sklípek.

Celnina, w. sklípkatina.

Celý, integer, gaiiz, ungctheilt: í) aud vv plocliu rozšíený po kraji ne-

jsaucí hluboce zezaný anebo zstríhaný; naopak dlený, rozštípený, la-

lonatý, chobotnatý, zstíhaný, roztepený a d. 2) lodyha AvtcwnatA

až na konec patrná a od ostatních díIú rozeznatelná, naopak tratící ae.

Cepnaunký, rigidiusculus, rigidulus, stanlich, tiemlich sturr; skoro cepný.

Cepný, rigidus, síarr, nejsaucí kruchým a vvšak tžko ohebným, n. p. listy

jedlowé, pšenice sítinowé.

Ceica, vas, das Gefiiss. Cewy jsan trubky, raury, jejíchž stny složené

ze wláken hned jednoduchých, hned rozliným spsobem dohromady

spojených, 12, 72.

Cewnatina, textus vasculosns, fibrosus, das ^dergejvebe ; 50.

Cewnatý, vascularis, vasculosus, gefdssig ; roslliity cetcneee, plantae vascu-

losae, Gefdsspfíanzcit, sestáwající ze sklípkafiny a ze cew, jako jsau

skoro wšecky jewnosnubné a z tajnosnubných kapradovvité, pesliéko-

wité, plawuowité, hadíjazykowité, miowkowité.
Cibulatý, pukaly, bulbosus, zwichelig: 1) skutenau cibulí opaten^', rostlina

cibulatá; 2) chlupy cibulalé-, pili bulbosi, u chmelu, dín.

Cibule, puk. buíbus, die Zíviehel; pupen, púík, podepený podzemním oddc-
kem ili podpucím, lecus, Zrviebelstock ; z nhož wšecky díly nadzemní

rostlin wlastní prýtují, n. p. esnek, cibule, lilije, šafrán. 62, 87, 279.

Cibuloldnwý, pukohlawý, bulbiceps, zíviebelkop/ig', wtvve oddenkowé, cibulí

ukonené, n. p. esnek dewaterník, ostrohranný.

Cibulohlixa, pukohlifsa, bulbotubcr, der Zwiebelknollen; cibule celistwá ili

hutná, jejíž wnitní sukniky srostlé w hmotu stcjnorodau hutnau

pewnau, wenek obklíen suknikami vvyschlými tuhými,- u ocunu, me-

íku, šafránu.

Cibulonosný,
pukonosný, bulbifcr, xrviebeltragend ; mající pupeny cibulowité

padající na lodyze, n. p. lilije cibulonosná (wýk. 637), lomikamen cibu-

lonosný w aužiabíóku listowém , rdesno živvorodné w aužlabíku dole-

ních listenw a d.

Cibulopupen, pukopupen, pupen pukowilý, bulbogemma, die Zíviehelhnospc

;

púíky šupin stehowitých dužnatých twarcm od pupenw nerozdíhié,

které , když pe zahyne, w nowé rostliny prýtí, 88.

Cibulowitý, pukowitý, bulbiformis, zíviebelfunnig; cibuli podobný, n. p. lo-

dyha pryskyníka bambolatého dole, ten dole ztlusllý muchomorky.

Ctbulowý, pukowý; cibuli náležející.

Cihlowý, lateritius, ziegelroih ; barwy cihel na erweno wypálených.

Cinchonowina, cínchoninum, das Cinchonin ; 28.

Citronowý, citrinus, zitronengelb ; barwy citronu zralého.

Citrany, citrates, zitroncnsaure Salze; 24.

Ci&oby!ný, syntrophicus, miethltáuslerisch ; rostliny na jin3''ch rostlinách pre-

býwající, aniž jako cizopasné z nich potrawu nessajicí, jako jsau mechy,

játrowky, lišejníky, asy.
Cix-okrajný , extraneus, auswártig; n p. rostliny w našich wlastech nero

staucí, wždycky ale w našem zemdílu.

I
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Civopaska, rostlina piiitmd, planta parasitica, parasitisclte Pflanze\ rost-

lina na jiných rostauci a z nich potrawu berauci.

CÍ90»emský , exoticus, auslandisch, exotisch; rostlina w Ewropé nebo w-
bec u nás nerostaucí.

Cobolowitý , ampullaceus, ampullaeformis, blasenýonnig^ fLaschenformig ^ na
jednom konci obšírný na spssb láhwe se zužující, jako podsadka ba-

niky wolatky (Splachnum^.
Coroni, kaidoroni, annotinus, jdhrlich; co rok se obnowující.

Cukr 32, — hroznowý, — námelowý, — trtinowý, 32.

.
apkotcilý, , mitraeformis, mutzen/órmig ; na spsob duté homole, n. p. e-
^

pika nkterých mechw, též koruna réw od lžka se oddlující.

Cara, linea, die Linie: 1) obruba peúzká dolu bžícim krajem listowýra

u trez-alky prowrtané, nebo chlupami na nažkách odolenu nejwétšího;

2) míra, '/,j díl caulu ili palce, jejiž znamení '" n. p. 3"'.

Cdrkowaný, drkatý, lineolatus, fcingestrichelt.

CárkowUý, lincaris, linealisch ; díly ploché nebo zpleštilé do délky wíce
mén wytažené s krajema skoro rownobžnýma, n. p listy rosmaryny

y obecné, smrkowé.
Cárkowý, linearis, lienienbreit ; zšírí árky, též -édrkotcý, n. p. dwoj-,

„ troj-, ty-, pti-, a d. árkowý.
^dmatý, lineatus, gestricJielt, liniert, opatený arami tenkými barweíiýmL
C^asnosaméi, w. jinoasý.
Casnosamii, w. jinoasý.
ástený, partialis, der bcsondere\ menší oddíl wtšího shluku austrojw,

n. p. okolik ástený , umbella partialis, jinak okoliek, umbellula; po-
krywka dstend, involucrum partiale, jinak pokrytceka, involucellum.

ástice drnhotni, i, 12, — prtcotni, 4.

(jechalka, apex, vertex, Scheitel\ konec tla naproti zpodin.
echel , pellicula, das Úberhdutchen; jest nejwnéjší wrstwa sklípkatíny

na líci klobauku hubného, pokožce podobná , obyejné snadno se slu-

pující. echel rozeznati sluší od plachetky, nkdy klobauk powleku-
jící ; 215.

echlatý, pelliculosns, dermatinus, tíberhdutig] klobauk hubný, echlem
opatený.

ele, familia, die Familie; shluk pokolení srownáwajících se ústrojností

kwtu a plodu, anobrž i wzezením, tedy píbuzných.

epel, lamina, die Platte; rozšíený díl listu nebo ústroje listowitého

z ohledu apíka nebo dílu rapíkowitých, 74, též široký dil plátkw w
ohledu nehtu, str. 110. 2) Díl stélky chaluchowitých rozšíený nožkau

lodyhowitau podepený , n. p. u chaluhy pilou ané. 3) epel pleikowd
ili plodnice epelowitd, jest plodnice lišcjnikowá od zaátku až do

konce w epel rozšíená^ 204. Její rozdíly: epel nádenni, ndkorni,

ndkrtekowd, 205. 4) asy rauškowé nkterých hub; 216, w. epelka.

epelatý, lamellatus, lamellosus , nldaig; cložený z epelí anebo mající je,

jako n. p. rauško bedel, ryzcu, katmauek a d.. blizna konítrudw.
epelka, asa, lamella, die Lamelle ; wbec díl rozšíený na tenko a plocho,

který obyejn množitý po hromad býwá, n. p. po dwau na bližn

konítrudw, nebo po mnohu wespod na klobauku bedel, ryzcúvv a d. 210.

Cepelowitý, laminaeformis, laminaris, plattahnlich ; epeli podobny'.

Cepiatý, calyptratus, gehaubt; epicí opatený.
epika, calyptra, die Hanb; ástka okwtí u mecliw hoení na banice

zústáwajlcí , u játrovvek ale dole stopku obstírající, 188, 196. ástka
okrowky bichatek, ježto pak dolu padá, majíc kraj klikatý; 227.

26-
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epika koenowá, spongiola radicalis, das WurzclschtviiTtmichcn; spsob

hubky koenowé, když kraj od mrcásku jakoby byl odehlipiiut, 61.

Cefickowitý, calyptraeformis, jnooshíiuben/órmig ; ástky kwétowé^ kalich,

koruna jako epice ástky kuetowé priklopujícíj n. p. kalich u blaho-

wiiiika, koruna u réwy winné.

eily eabalý, undulafus, ivellig , ivelleiifórmig; díl zplošený po kraji

mající asy tupé, jako listy rdesta kadeawého.
ernajicí, nigrescens, schwarziverdend.
Ceiiiatcý, náerný, ponacernalý, nigrescens, ingricans, schniirzlich; k er-

nému se bližící.

ernina, pigmentm nigrm, das schwarze Pigment; 44.

ernoerný, ater, sammetschwarz; ist erný bez jiné barwy pimíchané.
ernohndý, brunneus^ tie/braun\ tmaw syt hndý.
Cernonachotcý, atropurpureus, schivarzroth; n. p. kwéty hlawáe ernorudého.
ernozelený, wranný, wranistwý, atrovirens, schivaizgiiin) tmawozeleuý

do ernavva.

erný, ernoerný, niger, schivaiz\ ist a tmawé erný.
Cersttcý, rezký, vegetus, lehendig, griinbleibend; na,opa\í íwadlý, wadnauci.
(lerlotco lejno, Assa foetida, der Teufehdrcch ; 41.

Certccoicý, coccineus, cocliendlroth; barwy koenily rozetené.
Cericenající, rubescensj rothwerdcnd ; barwy erwené nabýwající.

Cerwenalý, zcertcenalý, rubens, rubcscens; pozdji barwy erwené nabyly.

Certcenawý, náertcený , rubicundus, rubescens, rubens, rdthlicli\ bled
erwený.

Cerwenina, pigmentm rubrum, das rolhc Pigment\ 43. C. kwétowá, 10.

— brezalkowá, — fernambukowd, — kampeškowd, 43, — orelanowá,

44, — orniliowá, — piplotcd, — sanlatoicd, 43, — swtlicowd, 44.

Cerwenoilutý, pomaranéotcý , aurantiacus, fjomaranzcngelb ; žlutý s mno-
hým crwcným.

Certcoloitcý, cariosus, beinfrassig ; s neprawidelnými drami, jakoby er-
wj' prožraný.

(erwowitý, vermicularis, n'unný6indg\ jako erw samo tamo skiwený, n.

p. oddenék rdesna hadího koene (wýk. 80).
Cesule, upulaj Becherhulle\ obal mískowítý nebo koflikowilý nkdy chlop-

nmi pukající žaludw, leskowcw, bukwie, kaštanw (jedomých).
(Zaludowá slowe též miska, bukwicowá kožíšek^; 91, 93. -^Hl

Cinosloici; 2, 3. ^^|
Cihotcitý, turbinatus, kreisel/órmig ^ jako pekocená homole nkdy se z^^'

dinau a boky naddutými, n. p. kalich epíkw, pustorylw, lžko oe-
žince (wyk. 874).

Cihowka, endothalamium; plod složený z jednoho kwtu , jehož holénky

wlastní nlkau opatené ponoeny jsau do lžka zwelieného a zkor-

kowatlého; n. p. oeš nec. 157.

Cinoslotcí; di! rostlinoslowi, jednající o auadech rostliny žiwé.

Cišenosný, sciphifer , bechertragend ; obzwlášt o stélce lišejníkowé rozší-

ené wzhru w epíky, íše nebo misky, n. p. dutohláwky (wýk.
1579, 1577, bc, 1582).

Cisowitý, cratcriformis, scyphiformis, cyathiformis, cupulatus, becherformig;

ustroj pedstawující homoli pekocenau dutau na zpodin otewenau
kraje neohnutého (]w)'k. 1759, 1758, 1777^.

lánek, articulus, das Glicd ; prostední díl tlustší mezi dwéma klauboma
na tle lenatém ili klaubnatém.

Clenaléni, artieulatio, die Abgliedemng ; rozdlení na lánky.
Clenalý, aiticulatus, gegUedert; jakoby ze lánkúw klaubami ili zúženi-

nami oddlených složený. W, kluubnalý.
Clenosmr, aeslivatio, praeíloratio, die lUiuhcndccklage ; smr, jejž lánky

I
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okwtowé we kwtu rozwitdm a nerozwitéiii mají. DH se na Itipeno-

smér, (ýkající se kubku ili kalichu a na pldtkosmér, týkající se ko-
runy; lOC.

-clený, -mcrus, -gliedrig; aby ustanowil se poet dílúw w jednom kruhu
nebo we mnohých: woj-, troj-, cíyr-, pti-, osmi- a d. mnoholeny,
A\-, tri-, tetra-

,
penta- , octo- etc. polymcrus , ztvei- , drei-, vier-,

fiinf-, acht-, ii. s, W. viclglicdrig.

lunek, carina^ das Schiffchen; díl kwétw motýlowitých doleiií proti pa-

wézce ze dvvau plátk wíce méné po kraji dolením srostlých složený

a rodidla a plodidla we swé dutin obsahující.

Cltinkotcitý, cymbaeformis, kahnfiJrmig ; díl pídlauhý na zádech silné v\y-

puklý, na pedku nebo stran wnítní prolilubený ano od zpodíny ku
konci wekrivvený; n. p. nažky širší krusikowé.

Cnjicí, umící, tcijstútcajíci, exsertus, cmersus, hcrv orsíchcnd; z ústroje du-
tého trubkowitého nebo nádržky zavvené wíce neb mén sáhající, n.

p. tyinky z koruny u hyzopu, zimolézu srditého.

Cnélka, stylus, der Grijfcl; pokraowání nitowité nebo slaupkotvité, ídko
lupenowité rozšíené wajenika Qestli pítomna} nesauci bliznu; 123,
125), 188, 15)0.

Cuckowit, lenticularis, liiiseiifónidg ; n. f. éokowité stnaéknutý, lenticulari-

compressus, n. p. nažka smldníkw.
Cokowitý, lenticularis, li/isen/ormigi jako okowé semeno wyl lížející, t.

dwma plochama naddutýma w hranu do kola bžící stýkajícíma se ob-

iiiezený, n. p. semeno okowé.
Coulka, w. Áipel.

(paicek, amonion, amionium, dus yímmonium; 22.

Cttcerený, quadraticus, quadratisch', twaru twercowého, n. p. lánky roz-

sywky pásaté, Diatoma lasciatum (vvýk. 1661).
Ctwerený, quaternatus, vierzah/íg; ze ty díl stejnojmenných složený,

n. p. list ze 4 listkw
,
jako u šfawelu tylistého , ruznosemenky

tylisté.
Cttcernatý, quaternus, listy étwernaté, folia quaterna, vierstiindige Bldtter;

když tyry listy w stejné wýšce kolem z lodyhy nebo wtwe wyni-
kají a peslínek dlají, n. p. wranawcc tylistý, swizel bahní; tak-

též kwéty.
(^tyr-, ticero-, quadri-, tetra-, vier-, élyrisuby, quadridentatus, vierziihnig,

lyiadý, quadrífarius, vierreihig (w. -ady).
Clyrkoký, tyrboóný, tetragonus, vierseilíg; w, -boky, -boný.
Clyrhraný, quadriqueter, vierseilíg; tlo o tyech plochých bocích a hra-

nách tolikých ostrých (wýk. 126).

tyikrát peený, quadripínatus, vierfachgefiedert; list pereny, jehož lístky

jsau tikrát peren.
(jyrmocenslwo , tctradynamia; tída linnéowa I5tá kwétw tyrmocnýah.
Ctyrmocnost, tctradynamia; wlastnost rostlin míti tyinky -tyrmocné.
Ctyrmocný, tetradynamus, viermiichtig ; ze šesti tyinek tyry delší a dw

kratší (wýk. 785, a).

Ctyrmnéuost, tetrandria, Tetrandrie; powaha rostlin míti kwéty o tyech
tyinkách.

(tyrmni/iý, tetrandrus, víermiinnig; o tjrych tyinkách (wýk. 746, b).

Ctyrmuisiiro, Tetrandria; tída linnéowa twrtá kwétw obojakých, tyi-
nek ty prostých,

Ctyrnalý, quaternarius, aus vieren bestehend^ když íslo 4 jednoduché nebo

dvvojnásobné panuje, n. p. we kwtu, když díly jeho jsau po tyech,
n. p. we kwtu jitrocelw, swízelw.

Ctyrslnný, tetradrus, tetraédrisch ; tlo obklíené tymi ii'ojúhelníky, n.

p. pel lísky obecné, wýtrus plawuné widláka a d.
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tyrtihlý, lyrauhlý, quaJrangularis, quadrangulus ^ vierkaníig ; wbec pro

tla o tyech hranilch a tolika bocích.

tyriennost, Tetragynia, Tetragynie; wlastnost rostlin kwtú tyrženných.

('tyrienstwo, Tetragynia; ád w prwních 13 tídách saustawy linnéowy.

('íyrienný, tctragynus, vierweibig ; o tyech worecích (wýk, 784, b), anebo

4 nlkách (wýk. 784, b), anebo neníli nélek o 4 biiznách.

uba, w. chochol.

ubatý, w. chocholalý.

Cupryna, coma, Haarbiischel; kýík chlupw na semenech w plodu mnoho-

semenném, n. p. u tolit, toještw, wrb. 174.

upvynatý, comatus, heschopjt; uprynu mající, koen, wýk. 73.

».

Díipicho, 40.

Dttubrawa, quercetnm, der Eicheiiwald.

Danbrawní; w daubravv rostaucí.

Daupuatý, cavus, hohl; dutinau kulowatau nebo hranatau, nikoli trubowitau

opatený, n. p. oddenk dymniwky duté (wýk. 97).

Dátcowina, emetinum, das Emetin} 37.

Déle, délka, longitudo, die Lange; rozšíení tl podlé osy délné, od zpo-

diny ku konci béžici.

Dlený, rotsdétený, partitus, gethedt ; an wýezy ostrými nebo tupými pes
prostedek délky nebo polowiné šíky sahají, n. p. kalich drchniek,

bazanowcw.
-dlený, -partitus, -thedig, dlanitodlený, palmatipartitus, jestli ukroje wy-

stáwají jako prsty na roztažené ruce; peenodlený ,
pinnatifídus

, fie-

dcrthedig; když wýezy sáhibi až ku prostední žíle, n. p. listy cíiar-

py akánku, též íkáme wyštéptaný.

Dlitelný, rozdlující se, partibilis, thedbar; co w jistém ase samo seb

se rozdluje na nkolik dilw, n. p. plody nejmnožších okolinatých.

Dln, po dél, na dél, longitudinaliter , Liings , der liinge nach; n. p

dél pukající, jako nejmnožší lusky.

Dlný, longitudinalis, Iings gehend; po déle jdaucí, n. p. šew od cchalky

až na zpodinu bžící.

Dloha, cotyledon, der Samenlappen ; prwní útwar listowiiýna kli, kterýž

pupinek hned docela nebo po stran pikrýwá a zawírá; 168.

Dlohowý, cotyledonaris , zum Samenblattc gchórg; tlo dlohowé , corpus

cotyl., óamenlappenkórper , ástka kle z jedné nebo množíte dlohy

složený, jakožto celek powažowaný.
-dloiný, -cotyledoneus, -samenlappig

;
jedno-, dwuj-, bezdlokný, mono-,

di-, acotyledoncus, ein-, zíveisamenlappig, santeidajypenlos.

Delší, longio, Idnger; n. p. pestík delší tyinek, pistillum longius starai-

nibus, das Pistdl Idnger als die Slaubgefdsse; wajenik delší nežli

nlka.
^ , v.

.

Deltotcitý, deltoideus, deltaformig ; trojhranný dol klínowit ztenený cíli

jehlanec trojstnný pekocený pedstawujíci, listy kosmatec deltowítého.

Denní, diurnus; we dne jsaucí, n. p. kwt, we dne toliko otewený.

Drawý, drnalý, porosus, foraminulatus , locherig; jednau nebo mnohými

drami zwrtaný.
Drawlý, isdrawlý; dr nabywší.

-dry, -porosus, -lócheng; jedno-, dwau-, ti-, tyrdérý, uni-, bi-, tri-,

quadriporosus, ein-, ztvei-, drei-, vierldchrig ;
prašníky brusnic, líikw

a j. na konci.

Desaternatý, denus, zu zehnen, zchnstdndig ; 10 listw w peslínck posta-

wených; n. p. swizel nacliowý (Galium purpureum) dílem.

i- -
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Dsili-, Hcca-, decem-, zchn-, n. p. desitimužný , dccandras, zehnmannig,

desiliieiiuý , decag:ynus , zehmceibií^

.

Deicétkrálzilý, novemplincrvius, netuifach bcnerv, list z jelioz žíly pro-

stedni ješt 8 poboních nad zpodinau wynikii, n. p. u dínu.

Deteitný, novenatiis, ucwiziililig ; list prstnatý z 9 lístkw sestáwající; n.

p. škrkawinik clilupatý.

Dewiti-, onnca-, novem-, neiin-, n dílúw z 9 ástek složených.

Detcitimuiiiý , euneandrus, ncunmiinnig ; mající 9 tyinek, n. p. kwéty
rcwcowé.

Dewitiinuistico, enneandría; tída Linnéowa 9tá, obsahující rostliny de-
wítimužné.

-dilný, -partitus , -thcilig; w. dlený; dwoj-, troj-, ty-, péti-, ad. nino-

ijodíloý, bi-, tri-, quadri-, quinquc- etc. niultipartitus, zwei- , drei-,

vter-, /únj-, u. s n\ relthcilig ; podlé množstwí cíp.

Dira, foranicn, poruš, das Loch; petržené místo w podstat rostlinné bu
naskrze procházející, n. p. na zralých plodech hledíka, nebo hluboko

wniknjici jáma obyejné tsná n. p. na pecce mandlí a broskwí ; otwor
na konci prašníkihv n lilkw , brusnic, hruštiek, a j. w listech á-
blíka prozrazeného; w raušku nkterých hub, 217.

Dira klotrá, niicropylc, foramen germinationis, das Kcimlocli^, místo teko-
wité na obsemcnni, kdežto díwe bylo ústí wajené, 133, 161.

Dirka, poruš, foraminulum, das Lvchelcheii \ malá díra, n. p. na pahrbe-
kách chaluhy bublinaté a pilowané.

Dirkaslý, porosus, poros; na powrchu opatený drobnými dírkami, oby-
ejn dworem bradawicowitým obklíenými, n. p. stélka chaluhy pilo-

wané, bublinaté.

Diieuka, w. wýtrtisnice.

DUinitodlený, palmatipartitus, handthedig; w. -dlený, -partitus, -theilig,

Dlaniloklaný, palmatifidus, handspaltig ; \v. -klaný.
Dlanitnlaloný, palmatilohatus, palmatilobus, handfórmig gelappt; w. -la-

lomj, -lobus, -gelappt.

Dtdnilo.seóný, palmatisectus, hnndschniltig ; w. -sený, -sectus, -schnittig.

Dlanitoi-ilitý, palminervius, handnervig ; list lopatowitý, jehož žebra ze zpo-

diny epele jeho jako paprsky se rozcházejí a rozšiují, pi emž
epj mže býti cela nebo rozdlena.

Dlanilý. palmatus, handfórmig; vvšeobccný wýraz pro díly rozdlené, takže

jejich cípy ili laloky jak prsty na ruce roztažené stojí ; n. p. listy

jaworu miénatého, trny disfalu obecného, bamboly wstawae širo-

kolistélio.

Dlanhola-ký. dtauhošijný, longicollis, langhiilsig ; dlauhým krkem opatený.
Dliiulioiréký , dlaiihotrwalý , longaevus, langdauemd; dlaulio žijící, jako

mnoho stromúw.

Dltitihý. lono;us, lan;; tlo nebo plocha s osau délnau delší ostatních^ na-
opak krátký.

Dlui, propolis, das f^onvachs ; 41.

Dno, fundus. der Grund, Boden j nejdolejší místo w ústrojech dutých.
Dnosemenný

;
plod, jehož semena na dn jsau pipewnna.

Dobihajici. excui rens, durchlaufcnd ; až na konec anebo kraj bžící ; n. p.
osm brázd na wnném kalichu ertkusu obecného.

Dokonalý, perfectus, vollkommen; náležitého stupn rozwinalosti dosplý,
netoliko co do celé rostliny, anobrž i její dílw.

Dole, inferne, unten; n. p. lodyha dole srstnatá, caulis inferne hirsutus.

Doleni. inferus , unterstundig\ dole umístný; n. p. pysk kalichu, koruny
í^y^ojpyských ; listy nad nejdolejšimi.

Dolejšek, inferior pars, der wuere IheU; díl doleni, n. p. lodyhy, ploda a 4i
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Dolejii, inferior, íler tinterc; n. p. listy, které od zpoiHiiy lodyhy nebo
wtwc až k prostedku umístny; pysk dolejší, doleni , labiuni infe-

rius, kalicliu nebo koruny dwojpyskó.
Dolbitcí, decurrens, herablaufend\ když oba kraje epele listovvé pro-

dlužují se po lodyze , rozze nebo apíku a tak tyto díly obrubují
cíli okidlují , n. p. u kostiwalu obecného, diwizny obecné; nkdy
ástka dílu dal bžící jsauc píeauzka , dlá toliko árku, n. p. te-
zalka obecná.

Dopola, scnii-, lialb-, n. p. dopola ctyrchfopný , seniiquadrivalvis, plod do
póla na 4 chlopn pukající.

Dosplý, efforinatus, ausgehildet ; co dosáhlo svvé dokonalostí.

Dosledhcý , centripetus, centripctal; ku stedu nebo ose obrácený; n. p.

koínek klowý ; ktcétenstwi doslediwé , inflorescentía c., jehož po-
stranní nebo doleni kuty diwe se rozwíjejí nežli prostední ili ho-
eni, n. p. rozrazil dlauholistý, širokolistý, konwalínka.

Dotýkawý, contiguus, contingena, anstehend, hcriihrend j krnjema nebo koii-

ccnia se dotýkající, aniž nespojující; n. p. klas samí a samici zewaru
(typha).

Do wnitr , introrsum, einwdrts , nach mnen ; n. p. do wnit (z

smiyicí.
Do^-rúni; 139.

Draci krew, sanguís draconis, das Drachcnhlut ^ 40.

Draslawhia, asperitas; ástky drasnost dlající.

Draslík, Galium, das Calium; 19.

Drasnaunký, drasniký, drsnaunký, drsnický, asperulus, rauchlig; trochu

drasný.

Drasnost, drsnost, asperies , asperitas, die RauJiigkeil
;

jakost drasnólio,

drsného.

Drasný, drsný, asper, rauli; opatený drobnikými tekowitými wywýsc-
ninkami omakem anobrž i zrakem patrnými, n. p. listy jilniowé a
chmelowé.

Drawnicowina, chelidoniiHim , 49.

Dráidilelný , irritabilis, reitzbar ; dotknutím anebo jiným psobením poliy*

bowání jewící; n. p. listy citliwky nestejné a stydiiw, tyinky di
stalowé, pestík tolice kowité.

De, w. sten (67, 72),

Dehalý medullosus, marhig; dcnm naplnný, opatený.
Deiiowý, medullaris, dem Marke ange/iórig.

Dewéný, ligneus, holzcrn ; ze dewa.
Dewénjici, dewnatéjici, lignescens, verholzend, liolzig wcrdcnd; n. p.

doleni díl lodyhy fazolu obecného, nebo koen pryšce skoce.
Dewnatý, lignosus, holzig; co má díwi, n. p. skoápka wlaského oechu,

pecka slíwowá a d.

Dewnalost, das Holzigsepi; 322.

Dewo, lignum, das Uolz; 1) w obšírném smyslu celý vvni*ní díl kmenu

mezi korau a denm strom a k dwojdložných ; 2^ w užším smy-
slu wrstwa tla dewního ztwrdlcjší za blí položená , dewni srdce,

duramen, Herzholz.
Dewo, tolik co strom.

Dewowina, ligninm,- das Lignin; 45.

Deicowitý, lignosus, holzig; jako díwí wyhlížející.

Dewowý, dewni, ligneus, Holz-, dewu náležející, n. p. télo dewni, cor-

pus ligneum, der Holzhoiper
',

scstáwajicí u rostlin dwojdložných
ze saustedních vvrstew swazkw cewovvých a paprskw deíiowýchj

dewowá léta, ví. léta.

e a

(hy"
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Difa. lacinia, tlcr Zipfel; cíp každý hlubšími stihnutími powst.ily, nevvchni
široký ani tupý a zaokraulileiiý; nacliází se na dílecli drípnatych, roz-
dlených, rozštípaných a d.

Drifeciialý. dipkatý , lacinulatus, feingeschlitzt
j

jsauli dípy drípnatého
u/.ší a kratší, auebo opatfrný dípkamí.

Dipka. laciiiula, das Zipjelchen; malá dípa, anebo na drípé nastihnutím
udlaný cípek, n. p. na plátcích rostlin okolinatých mnohých.

Dipkiitý. w. dj-ipecnalý.

Ih''ipnafý, laciniatus, geschlilzt; rozdlený na dípy hluboké nestejné, pra-
widlnjši nežli roztrhaného; n. p. plátky rýtH.

Drkajici, vibrans, vibrúend; kýwajíci a tíesaucí se, jako niti drkatek.
/>m, caespes, der Rašen; oddenky nebo zkrácené lodyhy' stsnané wypauštjící

mnoho listi husté pohromad stojícího a pdu hustým pokrowem popinající.

Dnialý; co dlá drn.

Drnowilý, caospitosus, rasi^, rasenfórmig ; co roste w drn.

Drobkatý, frustulosus, síUckerig, zerhriJckcU ; složený" z drobkún' neprawidl-
ných ponkud nakopenýjh; n. p. stélka terowky wápenné ,'j modrawé.

Drobniky, mlkauuký , subtilis , fciii; co pedstawuje prach drobniký,
mlkaunký.

Dnih, species, tlic yiit; iuhmek rostlin austrojností se srownávvající, takže
powinno je odwozowiti od rodiiíw takowautéž austrojnost majících.

Tebas rody se welni promiuijí, wždycky zachonají spolený' ráz;
též náležitým chowáním pijímají opt prwotní twar.

Druhoadý, sccundarius , íec/wjJá/-; ástka rozdlením dílu prworadého po-
chodicí, n. p. listu hvakrát |;eeného díly prwoadé, lístky, jsau roz-
dleny na ástk}' diuhoradé t. lísteky; totéž i o zebrách platí jsaucích

díly prwoadými žil;, rozsypujících se na ástky druhoadé ili žebírka.

Driiiebtiý, totcaryšinj , tpoleéiiý, sociajis, gesellschaftlich\ rostliny též rody
u ívelikém ninožstw pohromad rostaucí,

Driadlilý, retinaculifer , mít ciiien Hidter versehen\ bryla pelowá opatená
držadlem (y,\ je).

Držadlo, proscola, retiniculum. der Halter; tlíko, mezí anebo pod pytlí-
kami prašníkowýni ivstawaonitých a tolitowitých se nalézající a
k tomu ustanowené. aby z oteweného prašniku pclowau brylu pijal a
swau lepkavostí zadržel; 121.

ubahj, ubutý, zobaiý , dulikotcalý , fovcolatus, scrobiculatus, jamkami
(ubkamí") drobnýni okrauhlými hlubšími nebo mlejšími opati'eny', n.

p. ježic kozíbrady . list na wrubu chynowníka ubkowaného
,
prawého.

Dubnka, diibinkt/, dubncku, ha/kii, galia, der (itdlapfel; 323.

Dubka, dolióek, foveola, scrobiculus, die OiuLc, dus Griihchen\ prohlube-

nina na powrchu lluliši nebo mlejší n. p. na nbkalichu chrastawce

^ kawkaského a ukrajinského jest kolem 8 ubek.
ubkaíý, scrobicularis. scrobiculatus, hlcingrubig; ubkami opateny'.

Diinnanowina, Daturinom, dus Dnturiii; 28.

Duxinainj. nitrates, tlic sulzpctersauren Salze , 21.

Dusík, azotum, der Mk/istolf; 17.

Dutojadrý, coelospcrmus , lioldsainig\ opatený bílkem polokulatým, zpedu
prohlubeným na zádech wypuklým, n. p. nažky koriandru a maeny
ba rH irské.

Duitialický, duénataunký, cnmosu]iis, Jleisclug ; málo dužnatý.

Duiiialý, pulposus , breiig; t. dužninau naplnný, w. dužnína 1), 2) duž-
ninu w obplodí mající, w. dužniiia 2).

Duinina, caro , pulpa, der Brei: 1) hmota mkká šfáwnatá, ídko \\\-

.«chlá deowitá nebo maukowitá, wyplujíci dutiny plodíhv a obsahující

semena, n. p. w citronu, pomarani. dýni, kurbarylu ad; 2) mkký
dil obplodi, jmenowit stedoobplodi hrušek, jabiek, sliw a j. 143.

07
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Dtcacetímuiný , icosandrus, zívanzigmannig; dwaceti tyinkami z kalichu

wyniklými opatený, n. p. kwt, rostlina.

Dwacetiirtuistwo, Icosandria, die Icosandrie) tída linnéowa 13tá,, s kwty
obojakymi o 20 i wíce tyinkách wolných a prostých z kalichu

wyniklých.
Dtoakrát-dwaujamý, binato-bijugus ; w. dwojdwojný.

Dwakrátný, duplus, doppelt soviel ; n. p. tyinky, jichž dwakrát wíce nežli

plátkw, n. p. silenky.

Dwakrát pereny, bipinnatus, doppelt gefiederí\ list, jehož spolený apik
nese lístky peené, n. p. kapinice arabská.

Dwakrát peené wétewnalý, bipinnatim ramosus, doppelt fiederastig \ lo-

dyha na spsob listu dwakrát peeného rozdlená; n. p. roket lesklý.

Dwakrát protiseéný , bipinnatifídus , doppeltjiederspaltig ; list protisený

osekw opt protiseéných.

Dwakrát složený , decompositus , doppelt zusammengesetzt ; když nkolik
složených listu nebo kwtenstwi jest podepeno spolený.m apikein

anebo stopkau; w. složený, n. p. listy kapiiiee arabské a j.

Dwakrát sejkowaný, duplicato-crenatus, doppeligekerbt,

Dicakrát pilowaný, duplicato-serratus, doppeltges'gt,

Dwakrát xtibatý, duplicato-dentatus, doppeltgezahuj když cípky listu zej-

kowaného, zubatého nebo pilowaného opt diobnjšími cípekami jsau

zejkowané, zubaté, pilowané.

Dwanáctimužný, dodecandrus, zwólfniannig; 12 tjcinek mající.

Dwanáctimuésttco , Dodecandria; tída litá linreowa kwétw patrných,

obojakých, tyinek 12 prostých.

Dwandcliienný, dodecagynus, zehnweibig ; 12 nldv nebo blížen mající; n.

p. kwéty neteskowé.
Dwamictiženstwo , dodecagynia; ád linnéw z roitlin dvvanáctiženných w

prwních 13 tídách.

Dwanácternatý, daodenus, zuzwólfen, zívolfstdndig^ listúvv 12 wpeslínkuj
n. p. syi.šowá bylina.

,

Dwauhratrstwo , dtcojbratrslwo , Diadelphía , Diaielphie; tída linnéowa

t6tá jewnosnaubná, kwt obojakých nitek dwybratrých.

Dwatižensttco , Digynia, ád w saustawu linnéow w prwních 13 tídách,

mající kwty dwauženné.
Dwétrojný, bitcrnatus, doppelt gedreitj list, jehož apik ti strojené lístky

nese, tedy dohromady 9 lístekw,
Dwojaliý. biformis, zíveie/lei Art ; n. p. paprsky dewní ze dwojího spsobi

sklípkw složené.

Dwojbéiný, amphitropus, doppehvemlig ; kel ohnutý, takže koncema sm*
ujc k pupu; n, p. u knotowky.

Dwojcalný, geminatus, geminus
,

gepaart, geztveil ; dwa díly ústroje

zwláštní skládající dohromady sroslé, jako wajíniky a bobule zim
lýzw; rozdílný od wýrazu dwojený (w. jej).

Dwojdéloinice, w. dwaudétoinice.
Dwojdomý, dioicus, dioecus, zíveihdusig

;
jednotnik jeden též rod nese ta

liko kwty samí, druhý ale jenom samici, n. p. wrby, jalovvec, tis.

Dwojdomslwo, dioecia; tída linnéowa z roslin dwojdomých složená.

Dwojdwojný, dwakrat-dtcaujamý, higeminatus, bigeminus , binato-bijugua

doppelt gepaart\ list složený, jehož apik na konci nese dwa lístk

ze dvvau lístekw složené, tedy dohromady tyry lísteky.

Dwojen pereny, binnato-, geminato-pinnatus, conjugato-pinnatus, zíveizdhli^

gefiedert., list jehož apik na konci nese lístky dwa peené.
Dwojený, binatus, zweiziihlig

,
gezweit , složený ze dvvau dílw stejnojmen

ných; n. p. list dwojený. folim linatnm ,
jehož apik nese dwa liskj
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Dwojhebenný, pectiniformis, kamniformig ; wúbec podobný hebenu dwojná-
sobnéinu; n. p. dolejší pluchy prázdné, jakoby obal pod kláskami au-
rodnými pohánky hrebenaté.

Dicojkokiistnj , dicoccus, w. kokausek.

Dicojloiný, diclinus, zíveibettig ; když téhož rodu jeden kwt má plodidla a
druhý rodidla, jakowé wjednodomstwu a dwojdomstvvu (monoecia, díoe-

cia) saustavvy linnéowy se nacházejí.

Dicojnásobný, duplex, doppelt. zíveifaclí., díly stejné nebo za stejné jmíné
dwakrát jsau pítomni, jichž jeden obyejné stojí ped druhým; n. p.

kalich slézu a chrastawce, wénec tolity, ebústí roketw.
Dicojnatý, binus, zu zívcij stejnojmenné díly n. p. wétwe, listy proti sobe

w stejné wýšce wyniklé a peslínek dlající, jako u šeriku, ptaího-
zobu, bezu. Tolik co sliný.

Dicojnakka, diachaena , diachaenínm, Doppellachiine', plod ze dwau nažek
složeny ; n. p. okolinaté a nkteré moenowité, 150. W. naika.

Dicojobratný, amphitropus, doppelwendig', zárodek zkriwený, takže konec
jadérka jest piblížen k tytlíku.

Dicojowojný, diciclus, zjve.tvendig ; w. otcit, -otcojný.

íýicojpatt^drii, bilocularis, zyveifdchrig \ w. pauz-dratý.

Dtcojpohlatcný, bisexualis zíveigeschlechlig
;
plodidly a rodidly opatený.

Dicojseótiý, anceps, ztvaschueidig-^ smáknutý o dívau hranách ostrých,

takže prijez pedstswuje dwojhran, n. p. lodyhy kokoíka obecného.

Dwoj.iidfý, bisubujatus, loppellpfriinlich ; jako dw sídla dole spojená.

Dtcojtrojný, w, dicétrojiý.

Dtcojticarý, biformis, zveigestaltig ; ústroje stejnojmenné na jistých místech

rozdílný twar mající,* n. p. chmýr krajních kwtw jiný nežli pro-
stedních.

Dwau-, dtcé-, dicoj-, bi-, zwei-., poznamenání množstwa njakého dílu.

Dicauaudý, dimerus, •.n<eizdhlig ; wbcc ze 3 díl složený, wiz -audý,
-merus.

Dwaubraniéný, biscptalis, zweikammerig ; \v. -braniciiý.

Dwaubratrij . dicojbratrý , diadelphus, zíveibriUlerig ; nitky tyinkowé na
dwa swazky srostle, n. p. wítod, rautika, hrách.

Dicauepe/eéný, billamdlatus, zíveiplatúg ; w. -éepelkatý.

Dicatidéložnice, planta dicotyledonea, der Dihotyledoner \ rostlina dwoj-

dložná.
Dicaudéloiný, dicojdébiný, dicotyledoneus, dicotylns; w. -déloiiiý.

Dícaujarmý, bijugus, iiveipaarig ; yr.- -jamy.
Dicauchlopný. bivalvis, zíveiklappig \ w. -chtopný.

Ditaukwtý, biflorus, zíveibliithig ^ w. -kicéfý,

Dtcatikylný, bicarinatis, zrveikielig ; dlnýma rasama žilám odpowídajícíma

opatený.
Dicaiilaloký, dicaulaloný, bilobus, zíveilappig ; w. lalocnafý.

Dicauletý. ozimý, bennis, zíveijahrig-^ rostlina wzešší w prwním lét to-

liko listy wyhání, w druhém nese kwt a plod, naež hyne; n. p. di-

wizna obecná.

Dieatilistý, diphyllus, zíveibldíírig ; ze dwau listw scstáwající.

Dicaulupenný . discp.ilus, zíveibldwig : 1) kalich o dwau lupenech, 2) wú-
bec ze dwau lupenw sestáwající. lištami nejsaucích

Dwojmocný. didynamus, zíveimdchiig ; mající tyry tyinky, jichž dw delší.

Z)icoj«íoce;i«íco, DiJynamia: tída linnéowa 14tá, mající tyinky dwojmocné.

Dicaumitiný, dicojmuiný, diandrus, zíveinidnnig; tyinkama opatený.
Dwanmuistico , irojmužslwo , Diandria; tída linnéowa kwétu patrných,

obojakých a dwojmužných.
Dicaiipecký, dipyrenuSj ztveikernig, zíeisíeinig] dw pecky obsahující; w.

pecka.
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Dieauplaleíiý , dipetalus, zweibLdUrig
',

koruna o dwau plátcích, n p.
éarownik.

Dicaupyský , bilabiatus, zíveilippig ; Ustroj trubkowitý (kalicli, koruna)
rozpoltný na tlwa ušty obyejn zase rozštípené j n. p. kalieli

dánsky, koruna zimolýzu.

Dtcauadý, bifarius, zyvcireihig ; audy we dwau adách rozpostawené, n. p.

chlupy, listy, kwty.
Uwauasý, biplicatus, doppelt gefalte, dlohy u prosted dwakrát w pro-

iwném smru ohnuté.

Dicaurohý, bicornis, zrveihvmig; mající pívvsky dwa rohowité; n. p pra»-

líiky wesu, ban.

Dwausemenný , dispermas, zTveisnmig', w. -semenný.

Dtcaustehenný, bicruris , ziveischenkelig\ rozpoltný na polowiky úzké a

tenké; n. p. nlka dewtsilu, podblu.
Dicaustranný, disticluis, zíveiseitig \ díly z osy kolem dokola wyniklé k

dwma stranám w jedné ploše rowné položeným obrácené, n. p. listy

smrkovvé, tisowé.

Dicnusárý, biserialis, zíveireihg ; \v. -sárý.

Uwiíušlérbinný , birimosus, zrveiritzg ; dwma stérbinama pukající; n. p.

prašníky šawclowitých, pryskyníkoMitých.
Dwatišlélinný, bisetus, zwcihorsiig ; dwma píwstoma šttinowitýma opa-

tený; prašníky omanw na dolením koííci.

Divauietiý, digynus, zweiweibig ; mající dwa pesúky nebo dw nlky,
nebo tolikéž blizen sedawých beznélených.

Dicauienstwo, Digjnia; shluk rostlin dwaužcnných.
Pwé, na dtcé. bi- n. p. klaný, bifidus.

Dicoreceky area, fíof; ob plochy plodu obraubcného,

Dykowiiý, pusionilbrmís, dolch/ónnig
;

pedstawující špiku rownau dnoj-
senau ili dwaubitkau; n. p. hoení . lánek šešulinky katránu po-
moského.

Dýmniwkowina, Corydalinum, dus Corydalin ; 29.

Dýmniwkoicý , fumaroideus, eidriiuckiiiiig\ koruna vlastn složená ze ty
plátkw dole prostých kižmo rozpostawcných , jichž hoení wtší žla-

bowitý a w dutý hrb aneb ostruhu wychází , prostední ale a poboní
na konci spojené a austroje rozplemeowací fikrýwají. Dole jest

jednohrhii , dwojkrhd, Jednoostruhá nebo dwojosiruhd, 111.
Dijnioicý. kanoicý, fumeus, fumosus, fumigatus, rnmligiau\ nahndle šerý.

Dyne, dine, pepo, die Kiirhisýniclu; pwodn jest boiule s kalichem srostlá

trojpauzdrá
,

jejížto autlé pchrádky stýkají se v ose, tu se ohybnu-
wše opt k stnám pauzdrowým bží, kdežto wíce neb mén opt se

wewinnjí a tu na kraji wewinutém semena w jedné ad nebo we
ninožŠL nosí, 152.

K. IE/emi; 39, 41

Ellipsowilý, ellipsoideus, ellpsoidisch; tlo, jehož wš?cky prezy podlé

dlauhé osy jsau elipsy ili schodnice; ii. p. drinky, hlohyn.
Ellipliéný, sckodicowilý, ellipticus, elliptisch ; díl listowitý obklíený oblau-

koma ostrým úhlem obak spojenýma a tak dlající dwojúhelník kiwo-
stranný: n. p. list buku obecného.

Emulnowinu, emulsinum. 3.Í.

Eaoicilii , s/^moidcus , ^-forinig\ jako S zkiwcný, n. p. pestík hlízoly

nachowé.

Eiijorbiitiíi; 41.
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Finloicý. iriolnici), viotaccus, vcilchcnblau, violett; ervren moílrý tmawý.
Fik, licus, ilic Fcií^e ^ 157.

Friaiix, w. mrcag
Friiorh. ^\^. mrcas.

O.

fíalbán, !:iiiiimire«iiia salbamifii 5 -il.

Guaruuiua, siiaraniniim; 4!).

(wula, giiiiuiii g:ulta; il.

H.

Hákahj, íiamulosus, hurJuihií^ , fuiherig', kriltkýnii háky obrostlý; 11. p.

loHylia a listy swizclii obecného.

Háky, hamulus, Jic Ildfc/ten; spúsob clilupw krátkých, tuhýcli, co háek
wyhližcjicich; 174.

Hadijaz-iikoicité, Ophiojlosseae, 176, 180.

Hadowilý, serpentinus, gesclilangellx jako zprohýbaný, tolíkože prohnutiny

jsau oblaukowité.

lláj, neiiius, U(iiii\ les malý stinný z rozdílných <!ew listnatých scstáwajicí.

Ilájni, ncmorosus. liairheivnhncnd ; w háji rostaucí.

Hák, uncus, der Htikci ; wýiostck trnowitý, ccpný, okiwcný.
Hákaíý, uncinatus, fiiuf,ig; háky niajici.

Hákaljici, háky dostáwajicí.

HáUoicalJici. in uncuii se mutans . in ei/icn Hnheii sich venvaiidelnd\ n.

p. Míew w hak se promujíci.
Ilákotcilé .iltinatý , uicinato-sctotus, hahenhorstig; obrostlý šttinami liá-

kowit ohnutými, n. p. plody arowníka obecného.

Hdkoiri ý, hamosus, hiniatus. uncinatus, adiincus, hnkcnJfJrmig, hakig } jako
hák okiwcný; ni konci hákowitý, apicc uncinatus. Jako trny na zá-

krowu (lurkomanii obccnéiio.

Ilafky, dubinky, diibmky, duboicky, gallae, dic Gidliipfcl ; 325.

Hanka, ^eniculum, nalus, dus Gelciik, der Knntcii: 1) nabobténina kruho-

ivitá hilnkatých cilw. jako jest stéblo traw a rokyt jialem nklcrýcii

(rotan^; 2; wbec každé misto, z nhož wynikaji listy a wlwe, te-
basby nebylo najmchié.

Hánkatý, scniculutus.nodosus, gelenhig, hnotig ; u traw a |)odobných rostlin,

stéblo hánkaté, klaubami petržené, rokyt nkterých palem.

-hánký. -nodis. -hiintig • n. p divoj-, troj-, a d. mnohohánký, podlé ninož-

stwí hánck na stéble.

Hiiítpaii. w. jilitcha.

Hauhika, hubka, spongiola. das Scivviinuiiclien } teliko sklípenaté ídké
na konci mrcasw se nalézající.

Hcruboiriu/i, fung;inum, das Fungin; 46.

Havbntritý, fun^iforniis, pdzformig ; haubé, jmenowité klobaukaté podobný,

n. p. kel bananowý; rozdilný jest spuhowilý w. jej.

Hanby, hymenomycetes, fungi, Bliillerpdze ; 185, 212.

Hauslottilý, jianduraeformis, geigenfomiig ; list anebo díl takouélio rozší-

eni, podlauhlý wajený nebo zaokrauhlý mající po stran oboji wýez
nebo chobot oblaukowilý ; n. p. listy šowíku pkného (Rumex pulchcr>

a pryšce hauslolistého.
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Haniewný, tenax, zdhe; ohebný, tžko zlomitelný nebo roztrhnutelný, nao-
pak kruchý.

Hebký, ohehtiý, flexilis, hicgsamj dajícl se sem a tam ohýbati; n. p. wtwe
wrby bílé, konopiny.

Hedwdb, hedwábi^ sericum, vv. hedwdbitý; 173.

Hedwdbilý, sericeus, seidenhaarig ; obrostlý chlupy (hedvvábini) tenikými
ztuha priléhajícimi a lesk hedwábný poskytujícími , n. p. ruli listw
kontryhelu obyejného.

Helma, helm, hemelin , galea cassis , der Ildtn; lupeii kalichowý hoení
vvtší helmovvitý nebo cepicowitý womjw.

Helmalý, cassideus, hehclmt\ helmau opatí'ený.

Hladký, laevis, glatl, eben; nemající na powrchu ani car, hrbúvv , brázd a

jiných wywýšenin a prohlubin, akoli mže býti chlupami obrostlý.

Hlali skfipkowé, crystalli celullarcs, die Zellenkrystalle ; 8.

Hluub, hloubek, w. ie.
Hlaubek, w. Iren.

Hlaica, hlawizna, caput, der Kopf; konec oddenku nebo jeho wtiví, z nichž

listy, lodyhy a d. wycházejí.

Hlawiéka, cephalodíum, das Ko])fclicn; wýrostek uzlovvitý nebo bradawi-
cowitý , tmaný, obyejné sklípky plemenit baahující, na stéicc n-
kterých li.sejníkúvv se nalézající; n. p. rocelj barwiské, havvnatky
bradawinaté, 203.

Hlawni, primarius, der hauptsiichliche ^ n. p. kila hlawni ili prostedni
nervus pr., intermedius, Haupi-, 31itlclnerv, iéro hlawni, véna pri-

maria, I/aupiader; ncjprwnéjší rozwtweni žíly, lodyha hlawni, caulis

primarius, Hauptsiengcl; nejdíwe prýtící a tuly nejbujnjší; snorek
hlawni, jugum primarium, Hauptslreifcn; w. smrek.

-hlawý, -cephaius, -hopfig; s predsazenými ísly, jetho-, dwau-, troj- a d.

mnohohlawý, mono-, di-, tri- a d. polycephalus, ein- , ztcei- , drei-^^^l
d. vielkóp/ig. ^^^11

Hlafsený, laevigatus, politus, gcglattet, polirt; powrdi rowný anebo hladký

~

spolu také slabé lesklý; n. p. stélka šáleky lipuwé.

Hliník, aluminum, das ^luniin; 19.

Hlitsa, bambol, bulwa, tuber, der Knollew, G2, 88, 1?6, 281.

Hli%atý , hlis-naíý , bambolalý , tuberosus, knollig; ilízy, bamboly mající

w. hliza.

Hli&opupen, tuberogemma, die Knollenhiospe ; hlíza ni stonku w aužlabíku
nebo rozworu se nacházející, n. p. lilek bobál, 8& ^^11

Hlinoilntý, okroicý, ocliraceus, ocliergelb; mdle žlutý ponahnédlý. '^1
Hlubinka, cyphella, gonotrophium , das Brutbecherchen, das Brutncst; pro-

hlubinka okrauhlá mískovvitá, na jcjíhožto dn prášek rozplemeující,
kupky, soredia, dlající, pak mizející, na líci nebo rubu stélky nkte-
rých ubkowatcvv, 202.

Hlubiny, cavitates areae, lacunae, die LufUwhlen; dutiny plynem naplnné
roztrháním sklípkatiny w lodyze, apících a d. udlané, 51.

Hluchý, fatuus, cassus, leer , íaub j plody nebo jejich pauzdra semen ne-

mající.

Hmota mesisklipecná, materia intercelullaris, InterceluUarsubstaitz \ 11.

Hndoerwený, rudý, rubiginosns, braimroth; tmaw ervvený b nemnohým
hndém.

Hndý, smdý, sndý, fuscus, braun.

Hnido,wwina, delphinininum, das Dclphinin; 29.

Hnízdeko, gonotrophium, das Brutnest^ prohlubené místo na stélce lišejní- i

kw, w níž sedí kupka kietekowá, po níž, když kreteky wypadnau, !

zstáwá jamka na líci stélkowém dulkatce pliciíího; 202.
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tlniediícý, nidulans, rúsieml'. 1) mnohé díly obyejné bez poádku wc spo-
lené nádrži poliromad ležící; n. p. cibulky mezi suknicemí cibul es-
neku kulowatélio ; 2) takowétéž díly do lútky mkké nebo tHrdé wlo-
žcné, jako semena w dužniné citronu a pomarane, kurbaiylúw, d.

Hnojili, smetiitni, íimetarius, ndstbewohnend ; na Imoji rostaucí.

Hnusný, ošklitcý, nauseosus, eckelhaft; zápachem a chutí; n. p. blín erný,
bolehlaw, náprstník.

Hoblotcilij , dolabriformis, hobetfórmig ; list smáknutý nestejné 3boný
proti konci náhle rozšíí-cný s hi-anau wnsnau silné oblaukowitaa ; n.

p. kosmatec hoblowitý.

Hodiny kwtotcé ; 291.

Holénka, gynmiuin. caryopsis, der Scheiiisame j plod 1-semenný, suchý, nepu-
kawý , s kalichem nesrostlý ani jím newénenj', nélkau ukonený,
slupkau tlustaa prostau ztuha obklíený; u pryskynikw , mochen,
rže, 149.

Holoúslý, gymnostomus, nackímiindig j banika wikatá mech tv nemající

obústí.

Holý, calvus, schop/los x nemající upryny nebo chmýru; naopak uprynatý,
mýratý.

Homoný, w homoku rosíaucí.

Homok. aréna mobilis, Ilugsand} písek drobniký wtrem pohnutelný.

Homokalý, homok mající.

Homolotcitý, conicus, cjnoideus; kegelfórmig, kegelig; twar homole mající^

n. p. ježle wratyf obecného, chudobky ili sedmikrásy obecné.

Hoík, magnium, das 3Iagnium', 19.

Hoejšek, superior par?, der obere Tlicd; díly hoení lodyliy, plodu a j.

Hoeni, hoejii, supeior, der obere; listy, které asi od prostedka až na
konec lodyhy maj, swé místo; pysk koruny nebo kalichu dwojpyských.

Hrana, angulus; Kante; úhel télesný zplozený ezáním se dwau bokvv lo-

dyhy a podobných lídw.

Hranatý, angulatus, kintig; ústroj tlustý hrany mající.

Hranolowilý, prismaticus, prismatisch ; hlawné se potebuje u díluw kwé-
towých a plodowjch; n. p. kalich durmanu, tobolka.

Hraudowilý, globaefonnis, scliollenjijrnfí ; twaru neprawidlného kulatému
podobného na po^^rchu nerowného, n. p. stélka terowky jedomé.

Hrb, gibber, der Hbcker; místo na powrchu wíce méné wystáwající
nadduté.

Hrbatý, gíbbosus, gibierosus , gibbus, hockcrig; lirb mající, n. p. koruna
nad zpodinau u oioicnu, zimolýzu srditého, obecného.

Hrbecek, tuberculum, das Hóckerchen; w^wýšenina malá naddiitá, w. hr-
bekatý.

Hrbeékatý, tubcrcula us, hockerig, kleinkockerig; na pow rcho hrbekami
opatený, n. p. jilod okurky obecné.

Hbelec, hbilko, w. hebelec.
Hbet, dorsum. der Riicken; prostední díl zad na dél.

Hbetni, dorsalis, Rjcken , n. p. nenv na chlopních šešulinowých, zelicc^

osina na plewé owsa.
Hbilko, Ví. hebelec.
-hrby, -gibbus. -hockerig, dtcojhrbý, bigibbus, zíveihockerig.

Hratý, torulosus, knorrig ; neprawidlnými hrbolami nebo hremi opatený,
n. p. wtv.e starší wrby sírmkowité, loparské.

*

Hrdlo, faux, der Schluvd; ástka dutiny kalichvv a korun z jednoho kusu
složených anebo jiných ústroj dutých trubkovitých anebo nálewkowi-
tých, hned pod ústím; wždyckv délá meze mezi trubkau a pokrajem;
tOó, 110.

Heben, crista, der Kamm; obruba nebo protah dužnatý nebo kožowitý
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anobrž drewnaty , obyejn zojkowaný, zubatý nebo jinak naezaný;
n. p. lusky wience obecného na zádeeli, senes po stranik-h.

Hrp.benatý, pectinatus , htiinni/órmii^'; když cípy lisíu percnodleného jsau
auzké a približené, n. p. lisly rebíku lu-cbenatélio, ebratky bahni.

Hebenoicilý, cristaeformis, kanunfOniiig', jako Iircben wylilížejicí.

ilebenotcý, hebenu nálcžejiei.

Hebilec, hbélec, hebilko, hbilko, striga, strigis, die Siriegel; chlup tuhý,
obyejné na uzliku stojící k poMíchu pitlaený nebo k nmu schnuiý,
n. p. lodyha a listy kaniýku polniho a lékaského, strošku obecného;
173.

Uebilenatý , slrigosus, striegelig, striegelhaaiig\ hebilcemi obrostlý, w.
hebilec.

llrebowilý, claviformis , tiagelfurmig
',

prodlaužené liomolowitý se zpodinau
roz.šícnau; n. p. kel rozdílných palem.

Hiwnalý , crinitus, betnahnt\ chlupy dlauhými pítuh^^mi (wlastn ado-
wými) obrostl}'.

Hi^enice, talea, der Steckling , Steckreis', mladá, wtew (^konár) nadzem-
ního pn, který uíznut a do zem pohížen byw , koeny wyhání a

w nowau rostlinu prýtí.

Hromadný, aggregatus, congestus, gchiiuft; kwly po hromad, obzwlášt
na konci stojící, n. p. kawiás, ertkus, šttka.

Hromádka, sorus, das Hiiiifclicv; náhrn stsnanj brašniek u kapradí,

183. Taktéž slowe náhrn semen we stélce asivvitých, n. p. u nkte-
rých ruduch.

Hromadný, aggregatus, angeliuuft ; audy stejné na nnozc z jednoho místa

vvyniklé anebo wbec hust smstnané; n. p. paupata w aužiabikách
broskwon.

Hrot, niucro, die Jf^eichspitze, Stachelspze; protah tenký, krátký, as
welmi krátký, tužší nebo mkí na konci listijvv, díl kwtowých, pK

dw a d. (na listech jest protah žíly nad dužniru listní).

Hrotík, hrotíéek, mucronulus, das Wcichsfjítzchen ; nalý hrot, w. hrot.

Hrotitý, niueronatus, n'eivhsj)itzi • sfacheispitzig \ opatený hrotem, n. p. lis!

kapary obecné, lístky oky obecné.

Hroty wýtrusonosné , mucrones sporophori, die sptrentragenden Spitze

hroty, na nichž vvýtrusy hub jsau pipewnny.
Hrozen, racemus, die Traube; kwtenstwí prodlaužcného wetena, na nmž

stopky jednoduché a jednokwté skoro stejn dlaihé nad scbau wyni-
kají, takže hoení wždycky nad doleními néjí; n.

f. rozrazil dlauholistý

náprstník nachowý, stemcha, konwalinka, 95.

Hro<inany, traubcnsaure Salze ; 24.

Hro-z-nalý, racemosus, traiibcidiahend ; hrozny mající.

Hro-znný, racemosus; traubig; w hrozen rozpoádaný, hrozen dlající, jako

kwty hledíku wtšího a stemchy.
Hrotitotcitý, racemosus, traubenartig, -forniig ; podobný hroznu; n. p. lata

složená silenky tatarské, zclenokvvté.

Hroznowý, racemosus, einer Traube angehurend ; hroznu náležející, stopky

listeny a d.

Hrubé, zliruba, grosse, grob; n. p. hrub zubatý, grosse dcntatus, grob-

gcziihnt, hrubé ilowaný, grosse serratus
,

giobgesíigi , hrub zejko-

waný, grosse crenatus, grobgekerbl.
Hru.iesniol, Phloretin; 48.

Hruškowitý, pyriforniis, birnfórmig ; twaru hruškowého, n. p. kwtenstwí
sniokwon obecné.

HriiJtotcina, Phloiidzin, 48.

Hruitatý, orulosus, hnipcrig; místem hrbolowite nebo puchýowit nabhlý,

n. p. šešulka hoice bilé. polní, lusk fazolu obecného.
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Hubky koí-enowé , spon^iolac radicales, tlns IFurzclsclnvamnicheii', konce
iiiroáskw obzwlášt ustrojené, k ssání polraw ustanovvcnó; 60.

Hlkotcitý baccilaris, stíibcheii/o/mií:;; ástka obwodii pímoúhclníka úzkého
dlauliého, n. p. lánky rozsywk>; (Diatonia.)

Iliinalutiuký, villosiusculus^ sciinach-, hurzzotiig; obrostly huninau idkau
;tebo krátkau.

Iliíalý, villosus, zottig; obrostly huninau, n. p. apíky a stopky jahodnika
Iruskawcc, lodyha, listy a kalichy blínu erného.

Hunina, villus. die Zottc; chlup delší nebo kratší, wíce nebo mén odstálý,

dlající obyejn pokrow hustý pauhým okem píxtrný. Píklady w.
huatil. 173.

Huspéninoicatý, gelatinosiis, gallcriartig; mkkjs w tenkých wrstwách pro-
svvítawý, n. p. stélka nostokowá, wytáhlikowá.

Hustý, densus, diclitgcstdlt; 1) když díly blízko pi sobe jsau; \v. %hxt~

gtiiý; 2) kepowitý w.

Hiistukirétý , dcnsiflorus. dichthlijtJdg ; kwtenstwí z kwétúw husté pi
sob umístných ;

jako zhuštný.
Huluý. celislwý. solidus, /í ; u wnit pcwnau látkau naplnný a nomajici

ani dutiny ani wrstew oddlených tebas i ztuha na sebe položených,

n. p. lodyha kosatce obecného, plod aiyeliky, kopiníka, žindany, ci-

bule, ocunw, meíkw^ šafránw.
Hýbající se, fohybující se, jakoby samowolii se pohybowalo, jako niti

drkatky, semena nkterých žabincouitých obzHlúšt Avenkury.
Hýhiiui se: 260.

Iluz-doicitý, stellaris, stellatus, sternforndg; díly ze stedu rozbíhající, n.

p. chlupy na rozhách a stopkách tušalaje, stélka nkterých lišejníkihv.

Hiroz-d. sylva. <Ier tlichlc Jf^ald ; les hustý.

Hicozdiií, sylvestris, jvoldbetvohiiend., we Imozdu rostaucí.

Clí.

C/iablý. ochablý, ílaceidus, ílaccus, schlaff, schlapp; zpímený, slabý ale,

tdkže nemže pímosti zachowati, a suau anebo dílinv swých tíží

wice k Jedné stran se pehybující, n. p. lodyha swizelu obecného.
Chaluzík, asík, Jodium, das Jodin. 18.

Chám, sperma, fovilla, der Bc/rucJitiuigsstoJf; obsah pelu a pelatek^ w. je,

ástka zúrodující; 11!), 123.

Charpoirý, cyaneus, horublumcnhlau; barwa charpy modré,
Chebutowitiu, picroto\iniini. dr,s Picrotoxin ; tS.

Chlopué, poklop, valva. valvula, dic Klappe:, každý kus obplodi podlé šivw
pukajícího; I4G, 197.

Chloptniý, valvatus, kluppig', ze chlopní složený nebo na né se rozdlující,
které až dolu .se rozdlují anebo toliko na konci, takže n. p. tobolka
na konci chlopnitá , capsula apice valvata, n. p. u karaflátu, silenky,
pisenice.

Chlopiwícilý, valvaccus, valvaris, klappenartíg ; na spsob chlopní pukající
anebo se mající, n. p. lupeny anebo ušty kalichowé a plátky \\ paupa-
tech, protože krajemi swými se dotékají, jak to okwtí plamínko-
witých, kalich slcžowítých, koruna suizelowitých.

-cWopný. -valvis, -hlappig j k ustanowení množstwa chlopní, j</;/o-, rficffw-,

//•Í-, élijr-, pti- a d. vmohochlopný, uni-, bi-, tri-, quadri-, (|ninf|ue-,

c(c. multivalvis, ein-, zívci-. drei-, vier-, fimf- u. s. iv. vielkhtppig;
polochlopiiý, semivalvis, halhklappig ; když chlopn do pola se oddlu-
jí; bezcidopitý, evalvis, plod nepukající chlopnnii.

28



Chlum, nions, der Bcrg; wywýšenina powrchu zemního pod 3000—4000'
nad hladinau niorskau, lesem obrostlá.

Chlumni, montanus, bergbewohnend] na chlumu rostaucí.

Chlup, pilus, das Haar] we smyslu širokém protah pokožky z jediného

nebo mnohých sklípkw árkowitých seadných složený, w užšim
smyslu takowý protah dlauhý liebký obyejn ídko pi sob stojící;

51, 172, 1T3.

Chlupalaunký, pilosiusculus, etivas schvach behaar, slab, málo chlupatý.

Chlupatý, pilosus, heuiríg, bchaart ; 1) obrostlý clilupami dlauhými hebkými
obyejn popo^zdálenými, n. p. listy biky jarní. 2) Z chlupúw anebo

díl chlupovvitých složený, n. p. chraýr omanw, jestábníkvv, hwzd-
níkw, jazýek rákosu obecného.

Chluponosný, pilífer, pililerus, haarlragend ^ na konci w chlup anebo pro-

dlauženinu chlupowitau wytažený, protož na konci chluponosný n. p.

listy plawun widláka, ploníka vvlasatého a d.

Chlnpotcý, pilo pcrtinens, deru Haar gehurig; chlupu náležející.

Chmelowina, lupulinum, das Lufiulin; 49.

Chmýr , climér, pappus, die Fnichtkrone , der Pappus; kraj kalichowý

prostý na nažk;ich rostlin spoluložných, rozlin spsobený, nejastji

rozdlený na paprsky wláskovvité,- též u kozlík \v , mavvunw ten díl

se tak nazýwá.
Chmýratý, papposus, //uc/í/A/o/íg'; chmýr mající; n, p. nažky pampelišky,

jestábníka, charpy.

Chmýrowitý, pappiformis , fruchlkronenartig ^
podobný chmýru, n. p. kraj

kalichouý semen chrastawcowých, odolenowých.

Chobot, sinus, Bucht; wbec hluboký wýez mezi cípoma, obzwlát jestli

obšírný ztupený' nebo okrauhlený, jako na listu cliobotnatém.

Chobotnalý , sinuatus, buchtig; wýezy tupými anebo okrauhlenými pes
polowíku délky nebo polowiku šíky nesáhající, rozdlený na cípy též

ztupené a okrauhlené, n. p. listy našinských dulw t. kemeláku, sí-

páku a dráku.
Chochol, uba, coma, Schojjf; swazek lístenw aneb* zakrnlých kwtw

na hoejšku njakého kwtenstwí umístný a kwty pcRahující; n.

p. epík, koruna, chocliolatice.

Chocholatý, óubalý, comatus, beschopýt; chocholem opatený.

Chocholiek, corymbulus, das Doldeutraubchcn ; malý chocholík.

Chocholik, corynil)Us, die Doldentraube, óchinnlríiube ^ kwtenstwí s krát-

kým vvetpnem, jehož dolení stopky jsau pi odlaužen}' , takže skoro

zwýši jsau prostedních, a tím plocha rowná nebo maliko naddutá

powstáwá ; n. p. stniník okolinatý, tawola jilmolistá ; 96.

Chocholicený, corymbosus, schirnitraubig; kwty w chocholík rozpostawené.

Chochofikalý , c/wcholicnatý , corymbosus, doldentrauhig , schirmtraubig

;

chocholík mající, nesaucí.

ChochoUkowitý, corymbosus, doldentraubig ; chocholíku podobný.

Chocholikotcý, chocholicný, corymbosus, doldentraubig^ chocholíku náleže-

jící, jej skládající.

Chomá, w. swaísek; 97.

C/toOTac«ííi/, fasciculatus, biischclig-^ kwty w chomá, swazek rozpostawené,

n. p. šfowík kadeawý, jilma obecná.

Chomdotcitý, w. sicaz-koicitý

.

Choroba, morbus, die Krankheit ; 209.
Choroby, morbi, Kraitkheitcn ^ ástené, tcšeobecné, icnilni, icnšné, 321,

Chadnauci, tabesccns, verkUnuneriid; w. pvmetawý.

Chadnuti, tabescentia, die Ferkiimmcrwig; nedokonalé rozwinutí dílu, címz

stáwá se nepatrným, takže ho nelze rozeznati, n. p. hoení kvvt kla-

skw u žita a jemene, naznaené stopkau nebo liláwkau stopkat



Chráni, excipuluin , tlcr Schluuhbehiiltcr ; nepodstatný díl plodu lišejní-

kowélio, ncpostcdené obkliující plodnici; 204, 209, 221.

Chrániitý, cxripulatus; mající chráni, 209.

Chránicný, excipularis; chránii náležitý; 2Í1.

Chást, frons, dna Laiih , Jer JVedel (w užším smyslu) , spsob lodyhy,

na níž listy s lodyhau wice nebo mén dokonale w celek splýwají,

takže podobá se ústroji listowitému , w nmž lodylia co žiia se wy-
skytuje nebo docela není patrná, n. p. u porostnicowitých, trhutkovvi-

tých. 192.

Cháxlnatý, frondosus, lauhtragendj chást nesaucí, n. p. nkteré játrow-
kowité, w. chást.

Cháittowilý , frondosus, frondiformis ; podobný chástu, n. p. stélka ha-
wnatky, chaluhy bublinaté, pilowané.

Chrat, guttur, dic Kehlc, Gurgel- prohlubina na wnšné stran pysku do-
leního koruny šklebiwé, shodující se se rtem, jehožto jest wydutinau,
n. p. u kwételu, hledíku a d.

Chrnplawý, eartilagineus, knorpelig
j podstaty chrupawek

,
pewný a suchý,

mkí ale nežli rohovvitý, n. p. kraj listinv lomikamenu wždyžiwého,
bradawice na listech aloesu perlatého, bílek semen podražcowých.

Chdo-, olygo-, pauci-, tvetdg-, artn-; n. p. chudoliipenný , olygophyllus,

armblíittrig ; naopak mnoho-, póly-, viel- , chiido^-ubý
,

paucidentatus,

ivenigzahnig , chudokwétý
,

pauciílorus, chudotisfý , paucifolius , wc-
nighlUtlrig.

Chutnajici, sapidus, s:hniackhaft ; wbec patrné chuti.

Chwojina, chwojiite, chwojowi, pinetum , Nadelliolzwald ^ les chwojnatý
ili chwojný.

Chwojiisni, pinealis, !yndelholz beivo/inendj wc chwojin a d. rostaucí.

Chtcojný, w. jehlinatý.

Chicojotcý, w. jehlicowitý, .setina.

Chtcost, anthurus, der Schiveif: kwtenstwí latowité nebo klasowité, na
jehož wcten kTvéty sklubené a to asto pehusté, n, p. merlik bílý,

laskawec cluvostnatý.

Chwosténý , anthurifomiis, schtvcijaitig ^ kwty wc chwost rozpostavvené.

Chybící, carens. deficiens, //t/e/iJy co není pítomno, a má býti dle obdoby.

Totéž znamená iádný.
Chybný, mancus, mangelhaft-^ co má chybu, n. p, tyinky bez dokonalých

prašnikw.
Chynany, chinates, Oiinnsaure Salze ; 25.

Chynotcina, cinchonium, das Gnc/ionín^ 28.

I.

Indichowý, indigoticus, indigoblau; nejtmawcji ist modrý.
Indich, indigo, das Indigo^ 42.

J.

Jablko, pomum, der jlpfcl; plod powstalý z wajeníka s kalichem srostlého

(podobaliiého) se stedoobplodim tlustým dužnatým, jehož pauzdra odná
stnami blánowitými, blpuchowitými u jabloní, nebo dcnnatými u mi-
špulí, hlohúw; to slowc kostkowka , pomum putaminatum, Sleinapfel:
ono ale wlastn jablko, p. capsulatum, Kernapfel ; 152.

Jablkany, malates, die iipfelsauren Salze; 20.

Jablkotrý, pomaceus. apfelgriin ; bélaw zelený dost kwtný.
Jadérko . nucleus, der Keni; ástka zárodku zákrywkau obklíený a nej

dležitjší; 132.
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Jádro, nucleus, der Keni: 1) wni(nií díl scrncna Kltipkau zawinutý, hned
zcela ze kle hned ze kle a bílku složený, prwni u mandlí, sliw, druhé
u pryscihv a tr^w, 161. 2) ástka plodu lišejníkw nkterých a twr-
dohub wnilrni lehátkem obklíená. 3) Jidro sklípkowé , brylka wíce
nebo mén sklípek wyplující, 8. 4) Jádro drewowé , duramen, das
Kernholz, Jlcrzlinlz; Avnitní díl tla dewowého stroinvv a keiiw
dwaudložných, pcwnjší, twrdší a obyejn tmawjší nežli bl. 5)
Jádro tcajenikoicé, nucleus gcrminis, endogonium, der Fruchtkcni;
wnitrni ástka plodu mcchw a játrowck, z níž wýtrus se dlá, a oby-
ejn obhalku pak swlíká.

Jahoda, fragum; plod složený, z jednoho kwtu pochodící a sestáwající z
holének roztraušcných na lžku zvvelielém, zakulatlém a zdužnatélém,
n. p. u jahodníka, 149, 157.

Jakorotcina, jamaicinum; 45).

Jafapowina, jalapinuni ; 4í).

Jatka, excipulum, dus Gehiiuse; wšcobecný wýraz pro ncpostedcný okrow
plodu nebo vvýti us lišejníkw a dílem i asowitých jako ohaluch, wen-
kur, 178, 209. ^_

Jalkalý, excípulatus^ umhiiusel ; opatený jalkau. i^ll
Jalkotcý , cxcipularis, zuni Gchduse gehórig; jalce náležející nebo w n^^'

jsaucí.

Jalowý, neaurodný , sterilís, unýruchtbar
-^

plody žádné, alespo nedokonalé
nesaucí, neb nemající díl k i ozplemeiíowání potebných, naopak aurodmj.

Jáma, fovea, dic Grnhc; místo prohlubené. obzulášt na údech kwtowých,
med wyluujících, protož jáma mednatá, fovea nccíarifera, Jloniggrube,

slowe, n. p. na plátcích pryskyníkw, upolinw, epíkvv.

Jamalý, lacunosus, grubig; opatený na powrchu prolilubinami podlauhlými

wclikými , hned blízkými hned obdálnými , n. p. tre chrapáe swra-
štlého, jamatého. .^Hl

Jantar, succinum, der Bernstein; 39. ^Hl
Jamo, jugum, das Fiederpaar , Bldltclienpaar ; listu peeného každé dwé^"'

lístkw stíných anebo pístiných; jama na listecli peených se

poítají, jedno-, dtcoj-, troj-, a d. mnolwjamé , uni-, bi-, tri-, etc

multijugus.

-jamy, -jugus, -paarig\ vv. jamo.
Jarý, annus, eiiijiihrig; rok trwajicí, rostlina jarní, w jae klíící , w lét

nebo jeseni semeno nesaucí a pak hynaucí. Rozdílná od letni. Jarní

rostlina znamená se (») nebo (1).

Jálrowkoicité, Hepaticae, dic Lehermose ; 185, 192.

J^á/rofý, hepaticus, leberhraun : l~) tmaw hndý, ponažliitawý a nazelenalý

2) zapáchající jatrami sirkowýmí^ n. p. parožnatec.

Jazýek, ligula, das Blatthanichen
;
píwsek blánowitý na mezcch listo

epelky a pošwy traw a šáchorowitých.

Jazýkaiý, ligulatus, baiid/urT?ug', n. p. aubor složený ze kwtw jazý^

kottitých.

Jazýkowitý , ligulatus, bandfijrmig, zungenformig j koruna jednopyski

P3'sku prodlauženého, n. p. u plesky, kozíbrady.

Ja-i-ykoicitý, linguaeformis, zmigen/urmigj podobný jazyku, tlustý, podluhi

watý, na obojím powrchu zpleštilý.

Jedlina, jedlowina , jedlowi, jedlotcišf, pinetum, Nadelholzivald ; 1

jedlowý.

Jedlowisíni, pinealis; w jediowišti rostaucí.

Jednaký, jednoraký, jcdncrý, uniformis, eiiierlei Artj n. p. paprsky drew
z jednoho spsobu sklípkw složené.

Jedno-, mono-, uni-, ein-, k poznamenání potu nktcrél o dílu nebo stcj

nosti^ w. následující.

m
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Jednnharwý ,
jednobnrewný , ntpjunbunrý , unicolor, cinfiirhií^ ; díl Miiboc,

anol) jcdm strana nobo wiiitri-k o stojiió banv; w posledním pípadku
je.<tó iirítji se klade u tcnitv jediiobancý, intus uniolor.

Jednobokij , iednoboný , unilatcralis, cinscií;; když díly k Jedné stran
sineiijicí také na jedné stran ^vynikají, n. p. klásky na klasu smilky,

paspalii a j., jejichž klas též Jednohoký)?i slowe. Též dil, jenž jiný oje-

dinlý nebo mnnžítý po jedné stran zastírá , též slowe jednobnkým,

jako n. p. kalich u hoce žlutého, poiowiné pikrywcky tetluh.

Jednohratrstico , nionadelphia; tída linnéowa o kivtcch obojakých a ty-

inkácli nitkami w triibku srostlých.

Jednohrntrý , monadelphiis, einhiiiderií^ ; když tyinky nitkami wšemi w
trubku srostlé; n. p. muenka, sléz a j.

Jednodéfoinice , planta nionocotyledonea, tlic Monodolylcdonee; rostlina

jednodložná ; 16Í).

Jednndloímj, monocotyledoneus, monocotylus, einsamcnlnppii^^ \\. -dloi.mj.

Jfdnodeiini. dinrnus, ephemerus, e/zíV^^í.^ ; jeden ten trwající, n. p. kwt.
Jpduodomstien, monoeciaj tída linnéowa 22tá, obsahuje rostliny kwét je-

dnodomýh.

,

Jednodomý, monoicus, monoecus, einhiiuxig', kwty samí a samicí na jedné

rostlin, n. p. dub. buk, kaštan, líska.

Jednoduchý, jednonásobný, simplex, cinfach; nesložený, naopak dicanduchý,

dwnjnásohný, duplex, zíveifach, trojnásobný, triplex, drcifach a d,

mnohonásobný, multiplex, vielfach, a sloiený , compositus, znsamrnen-

í^csclzt.

Jednohranný , uniaiignlatus , einhantii;; dil oblý nebo smáknutý najedno
stnm hranu mající, n. p. lodyha kosatce nejsmradlaAvjšího.

Jednojiimý. unijugus . eiiipanris^ ; list z jednoho páru lístk na spsob
listu peeného složený, n. p. u hrachoru obecného, srstnatého, wonného.

Jednohlasý, monostachyus, eind/irig ] toliko jeden klas nesaucí, n. p. lodyha

rdcsna hadího koene.
Jednokrniný, jednokruhý, monocydas, eintvendelig; jedním kruhem opa-

tený. \v. -knihný.
Jednokicéfý, uniílorus, einhluthig-^ w. -kirtý, n. p. lodyha tulipána lesního,

stwol narcisu obecného, též i klásky jcmenw a d.

Jednolistýn monoplivllus, einhldttrig; rostlina n. p. o jednom listu.

Jedno/oiný, monoclinicus, monoelinus, einbcttig; mající oboje ústroje roz-

plcmeowací w tomtéž kwtu, tedy obojaký, štyrotcý , hermaphroditus,

též celé kvítimstwí n. p. aubor, sestáwajíc; ze samých kwtw obo-

jakých, n. p. akankonité.
Jednolnpenný : 1) monophyllus . z jednoho lupenu složený, n. p. zákrywka

okolinatých; 2) monosepalus, kalich o jednom lupenu.

Jednoviuiný, monandrus, einniiin/iig; n. p. kwt o jedné tyince.

Jpdnomuistico. monandria; tída linnéowa kwtw obojakých 1-mužných.

Jednoohalný , monochlamydcus, einhliitfiendeckig ; kwt o jednom obalu, n.

p. meriíknwité, lebcdowité.

Jednofauv-drý, uxilocularis. cinfdcherig; díl jehož dutina není pehrazena;
n. p. tobolka knotowck, hocw, prašníky samowratcw.

Jednopeciný , monopyrenus, eiiikcniig; o jedné pecice, n. p. holénky ja-

hod a malin.

Jednoprcký , monopjTenus , eiiikeniig; plod o jedné pecce, n. p. slíwa,

broskew.

Jednoplálený, monopetalus,- koruna o jednom plátku, corolla monophylla,

jest také koruna o plátcích mnohých dohromady srostlých, w eštin
ikáme srost/oplálená, gamopetala.

Jednoplodý, monocarpus, emyn/t/í/tí,'; jediným plodem opatený, n. p. stwol

sniiowky, wranowce.
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Jednopohluwý , unisexualis , eingeschlccfilig; majíc! jedno toliko poliiawí,

bu samí bu samicí; w. ty názwy.
Jednopyskij , unilabiatus , eiidippig; austroj trubkowitý Qmenowit kalicli,

koruna) toliko po jedné stran w kraj wytažený, takže mu w oliledu

na dwojpyský chybuje jeden pysk, n. p. koruna ožanek.

Jednovadé, unifariam, cinrei/tiq', n. p. jednoadé huatý, unifariam villosus,

eiiireihig zotiig ; n. p. lodyha jehlice obecné.

Jednoadý, unifarius, einrcihig ; w. -ndý.
Jednorodný, monocarpaeus , ciiifriichtigj rostlina jednorodná, která jednau

za žiwobytí kwte a plody nese, a tedy pak hyne.

Jednosetnenný, monospermus, einsamig; jedno semeno obsahující; n. p. šc-

šulinky borytowé.

Jednostranný, sccundus, einscilsivciulig ; když auhrn dílw k jedné stran
se chýlí , takže ale na rozdilnýcii stranách spolené osy wynikati mo-
hau, n. p. kwéty náprstníka nachowého, konwalinky, meíku obecného

a d. Též i kwtenstwí nazýwá se jednostranným, jestli jelio wtwe
a kwty tak smují.

Jednosárný , uniserialis, einreihig; w. -šárný, n. p. hromádky plodowé
mezi žebry osládic tlustolistého a j.

Jednofwarý, uniformis, einfurmig; když stejnojmenné díly na rostlin roz-

dílné, anebo díly dohromady sestawené mají tentýž tvvar , n. p. chmýr
nažkowý w auboru smetanek, naopak dwojtwarý, biformis.

Jehlatcoicitý
,
pyramidalis, pyramidatus, pjraviidalUch, pyiamidcriformig ;

jchlatci podobný, n. p. lata maala obecného, obústv, nkterých mechw.
Jehlicotcitý, chicojowý, setina, jehlici , špendlii, (list), acerosus, Nadcl-

blatl; list tuhý árkowitý nebo šídlovvítý obyejn pezimující.

Jehlinatý, chwojný, jehticný, acerosus, lYadel-; rostliny jehlií , setiny

mající, n. p. stromy^ lesy.

Jehlici, \v. jehlicotcitý.

Jehlicný, w. jehlinatý.

Jehlotcitý, acicularis, nadelfórmig ; jako jehla wyhlížejíc! nebo w konec je-

hlowitý wybííiajíci, jako chlupy, šttiny, bodliny a d.

Jehnéda, amentum, dns Katzclicn; kwtenstwí klasowité se stopkau wíce

neb mén prodlauženau, opatenau kwítím obyejn rznopohlawím nedo-

konalým anebo nahým za šupinami sedícím a pak padající ; n. p. u

Avrb, topolw, dílem u dubw, lísek, í)&.

Jelindéný, amentaceus; kutzchciutrtig; kwty w jehndu nahromadné.
Jehndowitý, amentaceus, hiUzchcnartig ; kwtenstwí jehiid podobné.,

Jehndowý, amentaceus
;
jehnéd náležitý.

Jemný, mitis, sanft j naopak pichlawý, paliwý, swrbiwý a d.

Jermik, manganium, das Mangany 19.

Jewnosnubný, phanerogamus, phaenoft-amus, dcutlicli hliiheiid\ kwet anebo

rostlina opatené rodidly a plodidly , t. j. pestíkcm a tyinkami patr-

nými, jakowé dlají 23í tídu saustawy linnéowy.

Jwnosnub.^two , phaenogamia
,

phanerogamia, die Phaimgamie ; rostliny

jownosnubné.
Jetsabelowý, isabellinus, gilvus, isabdlgelb ; žlutý se šerým a erweným

smíchaný.

Jesdiwý, equitans, rec/z(i,- listy dole nebo docela na dél složené a w do-

lejším kaut se objímající, n. p. listy kosalcowé.

Jeverni, lacustris, See~; w jezeru rostaucí.

Jezero, lacus, der Sec.

Jeiatý, ecliinatus, igelstachelig ,• ježinami wšamo smujícími obrostlý, n. p.

šešeliny katanw, bukw a d.

Ježina, cchinus, ígelstachel; protah trnowitý nebo šttinowitý na celeni po-

I
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wrchu njakého ústroje stojicí ; rozdíl její zakládá se na ninohoetnosti

a hustot po celém powreliu, jinak jest trn, osten nebo mokkoosten. 174.

Jetlátko, konec paprskw okolíka složeného, z nhož paprštíky púvvod
swúj berau.

Jeil ; konec stopky: 1) z nhož wynikají paprsky okolikowé^ 2) na nmž
stoji kwty w auboru. 90, 96, 98.

Jimadélko, concrptacuhim iremmarum, der Knospenheliiillei'^ nádržky w chá-
stu nkterých játrovvkowitych, pupeny obsahující, 194.

Jinalý, ojinaléiiý, pruinosus, bereijij jíním pokrytý, u. p. slíwy, listy ka-
tránu pomoského, zelné epy.

Jini, jinowalku, pruína, der Reif; powlek peautlý setítclný praehowitý,
na rozdílných ástkách rostlin, cokau zwtšowací zrnka jewící.

Jinomanielný . dichogamus, dichogamisch; kwt anebo kwtenstvví, jejiož

dwojí austroje rozplemeowaci w rozdílném ase se rozvvíjcjí. 1) Cas-
fiosaméi, dichogamus androg:ynus, -miiiirdich. -iveiblicJi, -dichogamisch,
když tyinky asnji se rozwíjejí nežli pcstík, n. p. pryšec, wrbina. 2) as-
twsarnii, dichosamus gynandrus, -rveiblich. -muiudich, -dichogamisch;
jestli pestik diwe se rozwíjí tyinek, n. p. okolinaté, lomikamen.

Jinoplochý, nestejnopluchý. inaequabilís. ungleichjldchig^ naopak slejnoplochý.

Jinopohlatrý , heterogamus , verschicdeiielg ; totiž kwtenstwí obsahující

kwty rozdílného pohlawí , samicí a obojaké, samici a samí nebo
nijaké, n. p. wonian, hwézdník. krusíek, charpa; srownáwá se dílem

s mnohomanželným a obopohlavvným.

Jinorodý, heterogeneus, wígleichartig j rostlina nebo jeden díl podstatau

rozdílný.

Jinoticarý, heteroideus, hcteromorphus, imgleichgestaltet ^ n p. kel twarera

od semena rozdílný, u štírowníka.

Jinowrsleicný, hcteromcricus, ungleichgeschichtet, n. p. stélka lišejníkuw a
rasowitých u wnitr z nkolika patrných wrstew jinorodých složená,

jako u hav-natek.

Jméni, habitus, Haltung, TraclU; wenek rostlin^jímž pozorowatelw dojímá.

H..

Kadeawý, crispus, crispatus, kraus ; 1) díly tenké listowité na kraji zpro-

hýbané w asy mnohé obyejné ttfpé neprawideln wedlé sebe nelio

nad sebau položené, n. p. máta kadeawá, sléz kadeawý ; 2) díly nito-

wité, chlupowité neprawidlné ztocné a zkraucené, n. p. na listech réuy
winné. istce wlnatho.

Kadidlo, olibanum, JleUiranch; 41.

Kafr 37, -bezowý, -koníklecowý, -kopytníkowý, -onianowý, -tabákowý,
-tonkowý, 37.

KaíafniKi, 39.

Kalendá rostlinný. 290.

Kalich, calyx, der Kelch; nejwnšnjší ada lupeniiw okwétowj-ch, pokud
od vnitních se liší, 57, 104, 108.

Kalichatý, kališitý, calycosus, bckelcht ; kalich mající.

Kalichokicluý, calyciflorus, kelchbliiihig ; koruna a tyinky dole srostlé R trub-

kau kalichowau, ústí kalichowé, takže je nese; n. p. slÍHo. jablo, rže.
Kalichotcitý, calyciformis, At/cA/o/v/i/^,- kalichu podobný, n. p. obal 3-lupcnný

jatrníka ; okwlí lebed, merlíkw, cwik.

Kaliclioirý, calycinus,- kalichu nálcžrjiii, n. p. ušty, lapeny.

Kalisek, calyculus, der yíussenkelcfi ; obal ze šupin složený a kalich wíce
mén zastírající, u hwozdíka, starecká, Jiinek.

Kališkatý, calyculatus, atissenkelchig ; kalíškem opatený,
Kaloemý, niger, schmulzigschivarz ; špínawé erný.



Kaluíe, liinosus, der schlarnmigc Ort.

Kaluini, liinosus, sclihniimbeivohnciul ; w kaluží roslaucí.

Kained, 31.

Kamenilost, nemoc plod rostlinných, 323.

Kamenilý, lapidosus, sicinig; místo kamením pikryté.
Jíumeništ, lapidosus locus, sleiiiiífcx Plalz; místo kamenité.
Kumenišuí, lapidosus^ na kamcništi rostaucí.

Kumenoicatý, lapideus, sLcinliari: co kámen twrdý, n p. plody kamejkw.
Kahiilý, kakutý, lituratus, bcldekstj kaliu nebo kaky mající.

Kapaly, liquidus, J/iissig, trojj/htu-JlUssig.

Kapawý, Aeíhxens, abjliessend ^ kapanína díwe tuhá klobauk Jelenek (phalius)

powlékující.

Káp, kukta, cucullus, die Kappe, Kaputze; plátky kápovritc nebo kuklowité.

liápowitý, cucullatus, cuculliformis, kappcnforiuig, l,aputzc/i/ór/nif; ; podobný
homoli duté na spodu obšírném olewené^ nkdy též polokulovvatý, ku-
klowitý. nebo vválcowitý.

KapradouHlé, Fílices, díe Faren; 17({, 181.

Karafildtowitý 1 caryophyllaccus, iielkciuirtig; koruna ze plátkw dlauho-

nclictnýcit w kalichu trubkovitém, u. p. hwu/dik, karafílát, mydlice,

silenka.

Kurayhen ; 31.

Karapowina, (Cai'apa-Alkaloid), 4.9.

Karloirilý, krlufý, p^gmacus, zívcrgig , zn'eri^luifl\ welikosti objéejné pi-
náležíte nemající.

Karmasiíioici/, kermesinus, kannasitiroth ; bai'\va karmÍHowá Avíce neb mén
sytá, sotwa s malikém modré barwy umírnná.

Kasowilij, pulposus, pultaceus, brcúirtig] hmota ješt mkcí nežli dužnina
n. p. trubka kalicliowá rozdílných mrhelew. ii. p. rže.

Kaslanohndý, castaneus, badius, kasiíi/iieubrauii; hndý jako kaštan jcdomý.

Kauuk', pružné klí, 40, — kopaly, 40.

Kaudel, stupa, das H^crg ; tkanina klukatá nebo splšlná ze sklí|tkinv ni-

towilých, u wnit stélky li.šejnikw, kdežto dlá wrstvvu deíiowau.
Kaudelalý, stuposus, ivergigj u unit kaudelí naplnný.
Kavdeloícilý, stupaceus, irergartig

;
podobný kaudeli.

Katit, angulus, der tf^inkcl; auiiel tlesný.

Kautoseittenný ; plod, jehož semena pipewnná w kaut pauzdrowém wnitnim.
Kdivoícina, Coíleinum, das CoJJeui; 47.

Kecutcitý, Intstý, lentus, dickjliissig; o kapaninách, naopak ídký.
Kej, kyj, clava, dic Kcule ^ rauskonos kejowitý, n. p. u jazaurka , nkte-

rých ázkowek, 214, 216,

Kejík, Clavula, de Ktule ; ástka teu iwrdohub plodami pikrytý; 221.

Kejnatij, clavatus, kolbig,- ústroje kejowité mající.

Kejowitý, clavaeformis, clavatus, keuleiifuriuig , keulig, kolbig; oblý nebo

písmaknutý , nahoru tlustnaucí , nkdy na konci opt ztenený; n. p.

palika aronu obecného.

Kel, embryo, embiyon, der Keini^ der Embryo y prwopoátek rostliny \v se-

men zawený , na nmž již rozeznati možná koen (^koínek} pniek
a prwní listy (pírko); Itífí, 167. Kel be^détoiný , dvvanáclidložný,

desitidložuý, dwaudložný, jednodložný, 16.9, jinodložný, 167, miio-

liodložný, osmidložný, 16.9, pekocený, pímý, protibžný, saubžný,
167, sedmidložný , 169, stejnobžný, 167, šcstídložný , trojdložný,

vvícedložný, 169.

Kelatý, embryonatus, keinihahig : kel mající.

Ke, kák, IVutex, der Sirauchj rostlina kmene dewnatého a wtwí též

dewnatých nedaleko nad zemí wyníkajících a pak dále rozdlených;
n. p. wcs, zimolýz. Znamení jeho ti ^ 309.

I
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Kladkotcilý. troehlcaris, rollenformif;; krtcc Willcovvitý, nékdj' na okresu
slab žlabowitý, n. p. blizua brcálw, oleandrtr ^ kel stiiiownika,

deiiowky.

Klaný, fissus, gespalteri ; Myštibami osti-ynii pes polowiku délky anebo
šíky ncsaliajicimi na cípy ostré rozdlený; n. p. koruna znonku roz-
kladitého. Na dwé , tré-, cltcero-. patpro-, mnoho klaný,

-klaný, -fidus, spaltigj dlcinilo-klaný, palniatifidus^ haiidspallií^'^ rozštípány,
takže ušty odstáwají jako prsty roztažené.

Klapky, forniees, ilie Klappe ; prodlauženiny spojidla prašníkowého rostlin

tolitowitých, 118, wyk. 783,* B, cc.

Klas, spica, die Ahre ,• kwtenstwí. jcliož kwty bezstopeéné nebo pekrát-
kostopené po dél nad sebaii pipevvnny jsau na wctenu, n. p. la-

wandule, wstawa ; jestli místo kvvt jsau klásky, slone klus sloie-
ným, sp. composita, n. p. u pyru. pšenice, žita, jcmena, 94, 182.

Klasatý, spicatus, iihrig'^ klasem jedním anebo mnohým opatený.
Klásek, spicula, locasta, das Alucheiij obzwláštuí kwtenstwí traw, slo-

žené obyejn z nkolika kwtúw (^nejastji dwauadýcli a dwaustran-
nýcli stechowitýcli) ze plucli sestáwajicícli

,
jejichž zpoiiiny pode-

peny piewau jednau , obyejn d« ma. Jsau též klásky jeduokwté,
n. p. u smilky ,• 94, 182.

Klasený. spicatus, iihrigj w klas rozpostawený, jako kwty jitrocel, klásky
pšenice, pýru, žita, jemena.

Klasowitý, spiciformis, u/ircn/ónnig ; podobný klasu, n. p. hrozen hledíka

v.tšího, kwtela obecného, lata béru zeleného, Avlaského.

Klasotcý \ klasu náležející.

-klnsý, -stdchyus, -dhi ig ; Jednoklasý, monostachyus, einiilirig\; n. p. lodyha
rdesna hadíhokoene, dieatt-, mnohoklusý, di-, polystachyus.

Klaub, articulus, das Gelenk; zauženina mezi riwina láiikoma.
Klaubnatý, nrticaVAtus. gegliedert,- složený jakoby z klaubúu t. ástek, lán-

kic. nad sebau nebo vvedlé sebe položených a zúženinamí , klauhami,
oddlených.

Kl^opryskyice, gummircsina; 41.

Klembaba ; 31.

h!jmitý, firnicatus, geivulbt; silnji nežli naddutý, takže i helmowitý, n.

p. hoení pysk koruny u sáp a hluchaivky.

Klepechý, flaccidus. fluUerig; w. cliablý, ochablý.

Klešowitý , forcipatus , zangenfórmig ; n. p. wtne socháte na koncích

proti sob wehnuté.
Kli pružné ; 40.

Kliéeni, serminatio, das Keimen; zábyw, jímž kel anebo wbec semeno w
nowau rostlinu se promuje, prýtí

,
prýtuje , dotud prwní díly mladí-

stw,é rostliny patrné se nerozwinuly ; 263.

Klika, kel; Í6tí.

Klinotcilý, cunealus, keilfiJrmig ; díl tenký, plochý, na konci široký, tupý

(uatý, okrauhlený a d.), dol zponenáhla se zužující, n. p. ušty ko-
runowé brálu zelinného (^Vinca herbacea).

Klk, w. kluk.

Klkaty. w. klukalý,

Klobauéek, pileolus, mitrella, das I\Iiilzchen, Hiitclicn; ástka nálewkowitá

we wnitnim kautu pauzdra wajenikowého powstáwající a zponenáhla

rostauc, pikrýwá wajéko odhora, co mezi tím z prohlubinky klobauku
wyniklý ípek wniká do ústi wajékowého a je zawírá; 155.

Klobauk, pileus, der Hut; díl hub nesaucí rauško ilí rauškonoš rozšíený
Ví kotau, mísu anebo zwon a powleéeny rauškem, n. p. u bedel , hi-
bw a d. ; 213, 214.
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Klobaukalý, pileatus, huttragend ; opatený klobaukcm n. p. hauby klo-

baukuté.

Klobaukowitý, pileiformis, hutfónnig ; klobauku haubowému podobný, n. p.
prašulky rozpuklé u plžmowky.

Klonoš, blastophorus, der Keimirager; délolia tlustá po stran na pokelu
piléliajíci, jako u iraw a j.

Klonnoéilný, ruptinervius, gcrissennervig ; list, jeliož žily rowné se roz-
dwojiijí, ímž on se rozštpuje na oscky rownobžné nebo wýstcdiwé,
takže se stáwá list pérodobný, n. p. u prstiiku a diaodobný jako u
žumarj'.

Klowý , embryonalis, Keim^ n. p. pytlíek kelní, kloivý , sacculus embrj^o-
nalis , Keinisachchen ;

již we wajéku patrný, kel ncpostedené za-

obalujicí, a nkdy i vv zralém semen ješt patrný, n. p. u pepe,
leknina.

Klowalina, Gummi, 31, -arabská, -senegalská, -sliwowá, -škrobowá, 31.

Klubeko, glomerulus, Kniiuclchen ; hromádka drobných zrnovvitých ástek
na stélce nkterých lišejnikw

,
jakož i w nitech nkterých žabinco-

witých, 211,

Klubetiý , klubcevý , chuchhný , glomeratus, gehitault; kwty (obzwlášté

drobné nepatrné) hust smstnané, n. p. karbinec obecný.

Klubkatý, Mubecnalý, glomeratus, gehUiull; kwtenstwí ze sam}''ch klubek
složené, n. p. lata merliku bilého, íznaky obecné.

Klubeéný, w. skhibený.

Klubko, glomerulus , der BlUthenknauel; kwten.stwí zakulatlé z kwtú
drobných neauhledných na stopekách pekrátkých anebo žád«ých, w
aužiabiku nebo po boku na lodyze nebo wetwi postaweró} n. p. u dr-

nawce, žniindy; 9b.

Klu, oddenek, rhizoma, jest stonek mnoholetý bez koena povvitého, bu
docela nerostauci, bu toliko wzhru ženauci, C2, 176, 177.

Kluk, klk, floccus, der Flocken,- 1) sklipek nitowitý nebo ada sklípkw,
z nichž bu celá rostlina, jako jsau plísowité, bu w tkaninu zpletená

dlá stélku haubowau, bu dutiny okroww bichatek napluje ; 2)
chomáek chlupw mkkých wlnowitýeh snadno smeknutelných ili se-

ulitelných, n. p. na listech diwizny klukaté; 174, 229, 230, 231.

Kltikatý, klkatý, íloccosus, flochig; opatený klukami: 1) pikrytý ili ob-
rostlý; 2) naplnný, n. p. nkteré lišejníky.

Klukotcitý, klkowilý, ttoecosas, Jlockig ; klukm podobný, n. p. stélka nej-

množších hub.

Kluíský, lubricus, schlUpfrig j díly mkké mezi prstami prokluzující nebo na
nich Ipnaucí, n. p. stélka wytáhlíky hranaté.

Kmen, truncus, der Štamvi; pe stromw a kevv dvvojdložných, 63.

Koéenina, pectinum, das Pcctin; 31.

Koika, w. jehnéda.

Koflík, cupula, der Becher , der ISapf; lžko koflíkowité nebo mískowité,

n. p. kustcbka (Peziza); 213, 215.

Koflikatý, cupulatus, bebechert ,• koflíkem opatený, n. p. hauby.

Koflikonosmj , cupullfer, bec/iertragend; chlupy koflíkonosné , nesaucí žlázu

koflíkowitau ano i píkotauowitau, n. p. oechovvec popelavvý, madia
lepkawá.

Koflikowilý, cupularis, cupulaeformis, napffórmigj dutina polokulowatá, na-
hoe otewená kraje pímého neohnutého, n. p. kalich citronlkw.

Koknuitek, coecus, der Knopfj woreek siln wjpuklý polokulowafý nebo

zakulatlý, po nkolika plod mnohopauzdrý dlající a toliko na ose

plodowé po wtší nebo menší délce pirosllý; n. p. swizel, eišnice,
pryšec; vv. praskawka; 147.

Kokuskahj, coccatus, hnijpfig ; tobolka z kokausk .'iložená , w. kokansek.
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-kokitsntf, -coccus, -hiopjig, -hnolig; plod z kokauskúw složený, dwoj-,
troj-, ty-, pti-, mnohokolcustiý, bi-, tri-, quadri-, quinque-, muíti-

coccus, n. p. bazanka^ pryšce, kakost, chestowník.
Kolcalý, spinosus, dorwg; kolec niajíei.

Kolealjici, spinescens, clnr/ng ivcrdend j w kolec se mnící.
Kotcallý, w kolec promnný.
Kolec, /íí//ce^ spina, Jer Dorn ; jest wlastné chlup z sklípkúw mnoho-

hoadých složený, dewnatélý, neslaupitelný s kry, imž od ostnu se

liší; Í72, 174.

Kolemroslmici, kolemrosttij, amphibryus, umhersprossend ; rostliny, Jejichž

stonek roste nasazujíc nowé swazky cewowé okolo starých již stúvva-

jících.

Kolenaly, genicnlatus, gekniet- w kaut prohnutý jakoby prelonxený, n. p.

stéblo nad dolejškeni, osina nkterých travv.

Kolínko, geniculum, das Gelcnk ; prohnutina dole na stéble traw.

Kolofona, colophonium; 39.

Kolpirosflý, círcuninexus, ritndum nngewuchsen : n. p. list tlustaunký zpo-

dinau celau na lodyhu i>ebo rozhu pi"irostlý, jako u rozchodníka šestí-

hrannélio, naopak odchlipnutý, solutus.

Kolmostojný. -pádný, perpendicularis, seiikrccJu; s ol)Z(>rem pímý úhel d-
lající, n. p. hlawni koen nojmnožšich lostlin, n. p. rarkwe, horice
bílé, též kmen, o nmž ale se íká w-stýený, primy,

Kolowifý, rotatus, radfonnig; koruna srostlopláteni, trubky welmi krátké

nebo žádné a kraje vvice mén rozšíeného a rozloženého, n. p. u

drchniky, diwižny, boráku a d.

Kolptiknjící , circumscissc dehisccns, ringsum aufspringend j tobolka podlé

swu kolem do kola pukající a hoejšek odwrhující^ n. p. blín, drch-

nika, jitrocel.

Kolumbowina, Columbinum, das Cotumbin; 49.

Komik, plethochaena; plod složený, z jednoho kwtu pochodící, jahod po-

dobný a tím rozdílný, že lžko není zdužnatlo ani w té míe zwelieno,

n. p. mochna, pryskyník a d.; 157

Komolý, muticus, unbespitzt, unbegrannt ; nemajicí osiny (bezosinný), hrotu

(bezhrotý}.

Koncoobwoduí wzrst, vegretatio peripherico-tcrminalis, endumsprossendes

IVachstliitni ; w. tvkamorostlý,

Koncorostatici, koncorosllý, acrobryus, endsprossend; rostliny, jejichž stonek

roste w dél nasazowáním nowých ástic základních na konec již stá-

wajících. V\'zrst takowý slowe koncotcý.

Koncowý wzrst, vegetatio, terminalis, endsprossendes ff'^achsstlmm ^ w.
koncoroxtaticí.

Konec, apex, die Spiizej místo naproti zpodin; 83.

Konený, tcvminuVis, gipfehtandig ^ na konci lodyhy wtwe ili rozhy, stopky,

wbcc na hoením anebo pedním dílu umístný, n. p. kwét tulipanuw,

hrozen náprstnika nachowého, auborek slunenice obecné, na listech

lichopeených lístek konený.
Kopaiwa; 39.

Kopni; 39.

Kopitý, coUicosus, hiígelig; wywýšeninami wedlé sebe položenými opatený.
Kopec, collis, der HUgel; nižší wywýšenina zem.
Kopekatý, coUiculosus, kleinhiigelig; drobn kopitý.
Kopení, collinus, hUgelberohnend ; na kopcich rostaucí.

Kopinnlý, lanceolatus, lanzettlic/i; pedstawujíci kiwostranný dwojúhelník,

ti- nebo tyikrát delší nežli širší 5 n. p. lístky hrachoru bahního,

listy mainky wonné.
Kopisotcitý , spathulatus, spatclig, spaiclfdrmig\ na konci okrauhlý nebo
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podlauhlý ku zpodinc náhle zaužený a welmi prodlanžený , n. p. listy

chudobky obecné.

Kopytowitý, ungulalus, hufforndf^; klobauk hubný, jenž pechází z twaru
polokulowatého do homolowitého, a po stran wyhlíží jako koské
kopyto.

Koráb, horka, peridcrnia, ilic Jlassenriii(lc\ pokožka kry zmnná zmnoho-
násobnním sklípkw tlustostnných a ztracením se pichw. Jest hladký
nebo rofssedalý; 71.

Koen, radix, dic IVurzel; díl anebo auhrnek dílw wždycky se prodlužujíc

do zem \^niká , aniž kdy swé konce k swtlu obracuje; prawý ko-
en nikdá není na povvrchu listím ani poátkami jeho pikryt. Oddenek
míwá se za koen: 57, 78, 59, 185. 192,.1!)8.

Koenaljí:i, reptans, sarmeniosus, scMeichend; lodyha nebo stéblo daleko

od sebe koeny wypauštjící a mezi kolínkami koenatými av oblaucích

se podnáší n. p. niochna lezawá, skípina koeniwá.
Koenalý, radicatus, beivurzclt ; koen mající. ^

KoenoJionný , radicans, ivurzehul; koeny z kmena anebo wtwí wyhán-
jící a w zemi nebo jiných pedmtech se upewující, jako betan,
škumpa pnula, smokwo palistnatý a j.

Koenowitý , radiciformis, wurzelahnlich^ koenu podobný, n. p. oddenek
podzemní mnohých rostlin wbec za koen powažowaný.

Koetiowý , radicalis, nnivzelstaudig ; z koena nebo radji z pekrátkého
oddenku wynikajicí, n. p. listy, nebo na koen se nalézající, n. p.

wtvve a d.

Koínek, radicula, das Wiírzclclien ^ ástka kle w koen se rozwinující a

do zem vvnikající; 168.

Korkowina, suberinum, das Saherin; 4G.

Korkowilý, suberosus, korkartia; ; powahy korku ili korky mající, n. p.

kra dubu plutu, jilmu polního korkatéiio.

Kornautowitý, convolutus, tuienjórmií^ ; ústroj listowitý stoený, takže po-

dobá se kornautu, n. p: taul aronu obecnéiio, ciiochorbitce elyopského

Korowitý, corticosus, rindennrtig ; ke podobný; slupka nkterých nažek
okoliných.

Koroicý, corticalis, zur Binde gehorig j n. p. vvrstwa vvnšná na stélce lišcj-

níkowé, složená ze sklípkw kulowatých anebo mnohohranných.
Kornalý, corticatus, bcrindet; korau opatený.
Konina, corolla, die Blume, Blmneiikione, Korolle ; ástka okwtí druhá

hned za kalícliem se nalézající, obyejn autlejší a barwy jiné nežli

kalich,- 57, 104, 108. 109.

Korunka, androphorum, der SLaubgcfasstrager ; sestávvá z nitek tyinko-
vvých rozšíených a srostlých, tudy podobná wnci, a prašníky nesaucí,

u zcderachu.

Korunokwélý, corolliflorus, hlutnenhliithig, korolIeiibliUhig ; rostliny dvvojd-

ložné s korunau prostau srostolupennau, na níž tyinky pirostlé.

Korunalý, coroUatus, jiiit einer Korolle vcrsehcn; korunau opatený.

Korunowihj, collinus, corolloides, horollenartig ; okwtí powah koruny,

tulipán, lýkowec.
Korý, strictus, steif ; korawý, w tuhý.

Kerytnatý, alveolatus, zahnfachcrig ; opatený prohlubinkami nebo jamkami
prawidelnými hi-anatými nebo oblými piblíženými, semena w sob ma-
jícími ; n. p. plod oešincowý.

Kosmatiko , capillitium, das Ilaanietz; látka niowitá, síowit spojená,

w okrowu obsažená, w níž semena roztraušená; u pýchawky ; 229.

Kosmina, villus, dic Zotteii; w. hunina.

Kosoétwerecný, rhombeus, rhomboidalis, raiUeiiformig ; twaru wíce mén
kosotwereného, n. p. listy kotvvice zplýwawé.
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knstavi/, i)lios|)hatcs, ílie jihosplini xnitren Sulze j 21.

Kostfniitý, tcssularis, tcssitlarisch ; n. p. sklipkatiiia cíli celnina ze sklípkw
kostkowilych složená.

-kosleuý, -pyrenus, -steing; jedno-, dwoj-, troj-, ty-, ptikostený,
mono-, di-, tri-, tetra-, pentapyrenus. c»í-, ztvci-, drci-, vicr-, fiinjsteinig.

Koslmj. osseiis. biinharl ; co kost twrdý n. p. skoápka pecky sliwowé,

slupka semen klokooHvch.
Koulil:, phospliorus, iler Phosphor; 18.

Kostku, pyren, pjTcne, pyrcna, das Steinfach j jedno pauzdro zdewnatélé,
ztwrdlé z kostkowky, n. p. u hlohvv, mišpuloní a d. ; w. jablko, kost-

koicka; 146, 152.

Koslkafý, \iyrcimtas, slcifachcrig; opatený kostkami, w. ko stoická, jablko.

Kostkowitý, tessularis, tessidariscli ; tlo, jeliož troje wýmry (na dél, ší a

lilaiib} jsau skoro stejn dlaulié, n. p. sklípek, cellula.

Koslkowka, w. jablko.

Kostrbatý, squarrosus , spanig\ díl jehož ástky wšady odstáwají a se

rozwírají. n. p. zákrow swtlicc barwíské w ohledu suých lupe-

ninv, listy fenyklu obecného w ohledu osckw a uštíkw. Též se íká,

kostrbato-ít-ubalý, squarroso-dentatus, sparriggezalnil ; list, jehož zuby

wšady smují , jako u cescniny CAvropejské; koslrbato-frotiseéný

,

squarroso-pinnatifidus, n. p. listy pcháe wlnonosného.

Koi, cacumen, der Jfipfel^ wtwe stromu wšecky dohromady.

Košatý, slrom mající vveliký a hustý koš.

Košilotritý, indusiiformis, JicmdíiJriiug
,

prsten na teni hubncm weliký ši-

roký s hoeniho konce tené dol hísící.

Kotaii, discus, die .Sc/icibc j díl lžka na spsob kotaue anebo raury roz-

šíený a konec lžka homolowitý obkliující. ástka lžka nad kotau-

em slone nadloii, pod ním ale yadloii ; 103.

Kotaué pelatkovosný. discus antheridifer, jest kwtenstwí kwét samích
w kotaué smstnaných ; 194.

Kolauoícitý , discoideus, schcibcnjonuig; n. p. lžko homolowité u pro-

stedku rozšíené w kruh anebo w rauru, kotaué nazwané. Díl lžka
nad kotauem slone nadloii, díl pod ním podloii.

Kotaiiéoicý, discoideus, na kotaui pipennéný ili z nho nyniklý.

Kotrba, capitulum, der Kojif; plodnice hub nice méné naddutá na hoením
konci tené; 213, 215.

Kolrbatý, capitatus, Knpf-j hauby nesaucí kotrbu ili plodnici kotrbonitau,

w. kolrbotcitý.

Kolrboicifý, capituliformis, /iop/fórvúg,- plodnice ili klobauk hub (kotrba)

pedstaniijící ztlustlinu nice méné naddutau na hoením konci tené; 215.

Kolicika, o-lochís, das .4iigclhaar , die ^^ingelhorslc , der JViderliaken

;

chlup, stétina nebo osten na konci hákonitý ,• 174.

Koltrikatý. kotwikowamj, glochidiatus, n-idcrJudiíg ; kotnikami obrostlý.

A'o/ríA-oiWíí/, glohidiatus, ividerhnkig; rozdélený na konci >y krátké nétwe

na spátek ohnuté, jako trny na plodech užanky lékaské.

-kolwiný, -glochis, -hakig; n. f.
dicojkotwióný, díslochis, zn-eihaMg; n. p.

chlupy draslawce jestábníkoného; trojkolwicný, triglochis, drcihahig;

kolce na plodech užanky lékaské.
KoHšek, pikrynka pak na nkolik chlopní se rozdlující a nažky vvypau-

téjící; n.p. u buku, kaštanu niaského, w. r>*K/c ; 93. IS"?.
^

Koika . cutícula , das Uiiutclien ; pon lek blánowitý rozliných dilw, n. p.

jádra najékoného, cutícula nucclli, c. nuclci. ascmenowého; 160, 161.

Koiný. alutaceus, Icdergelb ; blané žlutý, jako zámyš.

KoioiHtý , usnowilý , coriaceus, Icderailig , Icdcrig ; díl liston itý tlustý

penny tuliý a pi tom hebký; n. p. listy betanowé bralowé, ko-

žíšek kaštanoný, hakoný.
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Kracoivitý, krackowtlý, ruticinatus^ schroUsigcfórm'^ ; list jako protisciiý,

tolikožc ušty konccnii dol jsau schnuty; málokdy ten wýraz pro sebe

se potebuje; n. p. liracowito-protiseóný , runcinato-pinnatifidus, n. p.

listy paiiipcližky, lociky lesní.

Kraj, niargo, linnd; 1) ára mezní dílw na plochu rozšíených, 831, 150;
2) obruba barvvy, podstaty a tlaušky jiných; 3) obwod tere auboro-
wého z kwétw tfubkowitých složenéiio a nkdy kvvéty jazýékowité
obsaiiující , jež dlají paprsky; 4) díl ástek okwtowvch prostý,

limbus, 105, 110.

Krajina, re^io, die Gegend^ wubec místa rozdílná nkterého audu, n. p.

na lžku, 103.

Krajnalý, linibatus, gcsaumt; krajem opatený.
Krajní, roarginalis, randstandig ; na kraji njakého dílu umístný, n. p.

hromádky a ostry zhasiwek a netikw; kwty krajní na auboru
spohiložných.

Krajosemenný, plod, jehožto chlopn nebo woreky po kraji semena nosí ili

semenicemi opateny jsau.

Kák, vv. stcafsek, 2.

Krápali'/, kropenalý, skropený, adspersus, hcsprengt, bcspritzt; jakoby bar-
wau jinau pokropený.

Krápoicitý, dacryoideus, tropfenformig; wejcowitý nebo obwejcowitý, na
tením konci obyejn povvytažený, n. p. semena jablkowá, hruškowá,
dízenky kapradowé.

Krátaunký, králický, breviusculus, ziemlich hnrz.

Králkokrký, brevicoliis, kurzhidsig ; banika šurpkw.

Krátký, brevis, hurz; w ohledu jiných stejnojmenných díhhv anebo po

blízku stojících jinojmenných.
Krauiek, orbicuius, der Krcis, Teller; ástka mískowitá we kwtu nkte-

rých smrdutek (Stapelia) se nalézající a wnec (corona) obkliující.

Krauiek chlupatý, annulus pilornm, Haarring; vv trubce nkterých ožan-
kowitých n. p. jableníku, istce.

Krauieni, cyciosis, die Cyklose, pohybowání se šáwy mlénaté we mléni-
cích; 14.

Krauikotcaný, annulatus, gcringelt; oddenek, lodyha wysedlinami jakoby
kruhami opatený.

Krbkowitý, tlo kulowaté duté s úzkým hrdlem.

Kepký, firnnis, derlj; tuhý, nckruchý, pi tom trochu eepný, aniž obzwlášt
ohebný, n. p. lodyha konopná, plátky sagownika,

Krelecka, gonidium, die Jirutzellc: sklípek obyejné kulowatý pod korní

wrstwau stélky lišejníkowé powstalý, na powrch vvynikající a oddlíw se

w samostitnau rostlinu se rozwinujíci; 56, 203.

Kretekalý, gonimícus, bnUzellig^ wmlica kreleckalá, stratm gonimicum,

z kreteek složená a pod wrstwau korní lišejníkw položená.

Kib, bylina, suffrutex, die Síaudc; rostlina koene mnoholetého, lodyhy

coroné hynauci.

Kibi, dumetum, das Gcbiisch, die Hcche ,• mnoho kíbw pohromad.
Kibi.ité, dumetum, das Gcbiisch; místo kde kíbí roste.

Kribowilý, sulFruticosus, staudig ; kíb pedstawující,

Kiek, kráek, fruticulus, eiii kleincr Slrauch ; malý ke.
Kíékowilý , fruticulosus, siiauchartig ; malé rostliny kiek pedstawující,

n p. stéika pewnopece.
Kidélko, ala, der Fliigel; poboné dwa plátky korun motýlowitých.

Kidlatý, okídlený, alatus, gcjliigell ; opatený obrubán blánowitau, lislo-

witau, n. p. lodyha a ápíky hrachoru širokolistého.

Kidlo, ala, der Fliigcl ; 1) každá obruba blánowitá nebo listowitá na lo-
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dýze. r-apikn, plodech a semenech. 2) Jisté díly okwéti, n. p. lapeny
dwa kalichowé wnšné wtší vvítodúw.

Kídloicitý, alaeformis, Jlii^elformig; kídlu podobný, w. kidlo, 1 a 2.

Ki-idoicilý , crctaceus, kreidenartíg ; podstaty kídowé, aniž nevv\iinutelné
bílý.

Kidotnj, cretaccus, hreiden'ciss ; ponašediwé bílý, jako kída.
Kidliní, .scl\istosus ; na kidlici rostaucí.

Kidlicnattj, schistosus, aus Schiefer bcstehend; z kidlice složený, n. p.
skála.

Kípa, saxum, w. bíla.
Kipoicý, saxatilís, w. bílný, bilotcišfni.

Kistoicitý , tartaraceus, ivcinsleiuarlig; n. p. stélka nkterých lišejníkw
složená ze zrnek twrdých pewné spojených, jako škralaup kristowý
ili winnokamenný wyhlížející

Kiícobitiý , campylotropus , krummive/idig ,• na]c]io
, jehož tytlik hned

pod pupem, a ústí (skiwením wajéka) wedlé posledního jest
,
jako u

knotoMky, žmastiky.

Kiwojadrý, campylospcrmus, krunimsamig ,• nažka okohénatých s jádrem
po krajích wehnutým ili wewinutým, anebo na bichu po dél žlabowi-
tým, n. p. dejworec, tebule.

Kiiroiebrý , venosum, aderig; list, jehož žebra nejsau patrn rownobžníi
a mnohonásobn jsauce rozwétwená do sebe wbíhají; n. p. u kozího-
listu, distalu.

Khcohilný , curvinervius, firiirnmiiei-víg ^ list, jehož žíly oblaukoívité wíce
nebo mén rownobžují s krajem též oblaukowitým , n. p. koík
obecný.

Kiícý, fskiícený , tskitcélý , curvatus, gekriimmt ; silnji nebo slabji w
oblauk prohnutý.

Kíi-alý, kíiiiio, na kié pipewnuý, cruciatus, gefireuzt ; nkolik ústro-
jw anebo dilH' w rowin jedné umístných a kíži podobných , n. p.

plátky eichou itých, jako želíce, chejru, pauzdra prašnikowá poponce.
Kfišmio, cruciatim, hreuzweisc \ na zpsob kíže spojený, pipcwnný.
hfiimo stíéný , decussatus, krcuzstiindig; wtwe, listy, stopky stíné

smují, takže od hora widny kiž pímoúlilý dlají, ili jedno
d«'é smuje od lewice ku prawici, druhé nejbližší od pedu do zadu;
n. p. listy pryšce skoce, šeíka obecného, ptaího zobu obecného, ja-
kož i wtwe posledního.

Krii-otcitý, cruciforniis, krenzfórniíg ; ustroj rozštpiw se na twero dilinv

pijímá twar kiže, n. p. blizna kliželuw, hoení žláznatý díl neplodných
tyinek kížatek.

Krk, collum, der Hals; 1) ústí trubkovvit prodlaužené, n. p okronu ja-

mušky maliké, 2) podsada baniky mechowé «n nepatrn oddlená
a toliko zauženina baniky se wysky(ujicí. 3) K. koenoirij, coliuni ra-

dicis. der JFurzelludsj meze mezi wzrstem uzhru a dolu smují-
cím ; 58, 222.

Kropáékowilý , aspergilliformis, sprengwedelig; díl niowitý nebo wlaso-
witý na konci nesaucí chlaupky tenké dost dlauhé a nejodstálejší a tak

kropáku podobné, n. p. blizny béru.

Kotcatéjici, frutescens, nabýuajici podoby ke.
Kotci, fruticetum, das Gesiriiucli; mnoho kcu" pohromad rostaucích.

Kotcina, w. kotci.
KowiÁt, fruticetum, das Gesiriinch ; místo, kde kowí.
Kotrilý, fruticosus, stranchartig ; rostliny ke dlající.

Kitth, gyrus, der King ; ada sklípkw obkliující plod kapradúw na zpsob
pásku nebo kruhu; slowe prateý, gyrus verus, iichter Si., jestli >vy-

stáwá a sestáwá ze ady sklípkw polokulon atvch obyejn tmawj-
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ších (nalintllc žlutýdi, n. p. u osládyowitýcli); neprawý, lihrij, g.

spurius, fíilsclicr 11.; newystáwáli a sestáwáli ze sklipkw ploských,
tenkostnných, n. p. pásauikovvité; 184.

Krtihatý, gyratus^ bc/iiii;t, radiíf^ kruhem (w. jej) opatený.
-kruhy, -gyriis, -wciidclif^; be-z^kriihý , agyrus. lichokruhý, iicprawýin kru-

Item opatený, n. p. kapradí.

Kruhowilý, annulliformis, eirciilaris, kreis/unnig ; kruhu podobný, w kruh
skiwený, n. p. kel inerlíkw.

Kruchý, lomný, fragilis, zerbrechlich, sjjiude; olinutin.i nebo tlaením po/.bý-

Avajicí spojitost a lámající sc^ n. p smítky vvrby keliké, nejmnožší
parožnatce.

Kruný, lorica, der Panzer; díl cibul celistwýcli pcwný sukniccmi lindými
vvyschlými obklíený, nesaucí neb obkliující pupen cibulowý, n. p u

šafránu, meíku.
Krutiýilý , loricatus, hepanzert; obklíený skoápkau tvvrdau šupinatau,

n. p. plody sagowník, rotanw.
Krui-iinlka, stiphus, plod složený, z jednoho kwtu pochodící, jcltož mechý-

ky nlkau swau opatené w kruh rozpostaweny na lžku zwtšenéni
anebo obyejném, n. p. pivvoka, wonij a d.

Kriiiný, eircinans, hreisstiindig j w kruh roxpostawený.

-krniiiý, -cycius, -cyhlisch; n. p. jedno-, dwoj-, miiohokružný, mono-, di-,

polycyclus, u ástek stejnojmenných kvvtú, n. p. kalichu, koruny, tyi-
nek a j., též se íká jedno-, dwoj-, mnohoadý,* kalich woskowky
jest jednookružný, distalu dwojkružný, koruna leknínu mnohokružná.

Kryslený, árkowaný, lineatus, ífcstreic/icli, liniri; znamenaný kreskami ili

kryskami barewnými nebo žilkami vvywýšenými.
Krytokoemiý, endorhizus, scheidennuiizeli^ ,• když koínek kelní jest blanau

obklíen, ježto klíením proniknuta byvvší zbýwá na poátku koene co

krátká pošvva, n. p. trávvy, eišnice.
Kryloplodý, angiocarpus, dechjruc/uig ; lišejníky plodw zawených, jádro

obsahujících.

Krylosemenný , angiospermus, bedecktsnmig ; rostlina mající semena w ob-

zwláštním obplodí.

Krytosemenshco , Angiospermia; druhý ad tídy 14té saustawy linnéovvy.

Krytoiebrý, obtecto-veaosus, hcdeckl-gcadcrt; žíly zebrami (vvíce neb mén
stejnobžnými) spojené, takže se zdá, jakoby prwní po druhých bžely
a na nich položeny byly, n. p. listy žábniku jitrocelowitého a šipenky

obecné.

Krytý, yikrytý, ukryly, skrytý, tectus, bedec/u ,• docela nebo dílem ním,
jedním anebo mnohým dílem zastený a s ním ncsrostlý; n. p. tyinky
pod šupinami u kostiwalu, tobolka korunau u jiti"ocel\v.

Krwatcý, sanguineus, bluihioth\ tmaw erwený, wíce neb mén do hndo-
erná padající.

Krí; Ví. pehrddka, obzwlášt ale we wlaském oechu; 144, 145.

JíráoíOJfwj/, septiger, septiler, scheidevnndtrtigend; když pukánim pauzdro-

seným pehrádky zstáwají s chlopnmi spojené, n. p. tobolka brsle-

nw, tulipanvv, kosatciiw.

Kriosený, pehrddkoíri-ný , septicidus, nuindspallig, scheidenuinds/jtdiig

;

když pi pukáni plodu pehrádky na dwé se rozlupují a tudy pauzdia

zawená se oddlují, n. p. tobolka podražcw, ocúuinv.

Kriotriný, jiehrádkotrivý, septiíVagus, ivandítbreisscndj když pi pukáni
plodw krž ili pehrádka od chlopn se oddluje a w ose zstáwá
spojená, n. p. tobolka wesu.

Ksenec, w. plod.

Kuklalý , kfipritý, cucullatus; kvvt kápí nebo kuklu ili takowý plátek

nebo ástku wncowau nesaucí, wiz kup.
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Kukle, cucullus; w. kuklaly; 117.

Ktiklowitý, cuculliformis ; twar kukle mající.

Kulatý, kulikatý. globosus, kugclig : ústroje kulowaté, kuliékovraté mající.

Kulbalý, tupý, kusý.

Kulibowina, strychninum, das Sirychnin; 27.

Kulika, globulus, das óporenbdllcken: hromádka že ty wýtrusú kulo-
watá, jakowá obyejné se nahazuje u rostlin tajnosnubnýcli ped
ueránim, u mnohých ale i po ném patrná; 211.

Kuliky mlékotcé; tílka kulowatá, drobniíká^ we mléku rostlinném se
pohybující; liv

Kuliky šáitotcé', tílka drobniíka, kulowatá, we šáwé sklípkowé plo-
wající: 9.

Kulowalý, globosus, globularis, hugelrund, huglig; twaru kaule, n. p. aubor
bélotrnu, hoení lánek sešulinky katrána pomorskeho.

Klowiltcatý, palari-ramosus, p/ahldstig; koen wydáwajicí popodál od zpo-
diny wétwe.

Klowý. palaris, P/afd-j koen srowna dol ili kolmo wnikajici u rostlin

dwojdložných.
Kupka, soredium. das Bruthaufc/tcn,- menší nebo wétši náhrn krcteek ili

zrn sedodéjných na ponrchu stéiky lišejníkúw obzwlát starších,

n. p. u dulkowatce plicnilio ; 202.

Kuplotcilý, cupularis, kuppelformig; jako koflíkowitý, tolikože díl jest pe-
kocen, otworem dol obrácen n. p. obústí nkterých mechw.

Kra, cortex, die Hinde ^ wrstHa ze sklípkatiny složená , obkliující díwí
na kmenu, wtwích a koenu, a obzwlášté na rostlinách dewnatých
dwojdložných oste oddlená. Sestáwá ze dwau wrstevv, jichž wnšná
se skládá ze sklípk kostkowitých, k kry wlastn ili korábu. Borke ; 69.

Ktcakowilý, rcduncus, liahenfijrrnig; díl na konci jako hák (kwáka. k« áka)
ohnutý, n. p. lupeny zákrotvowé lopuchúw, chlupy na plodu arowníka
leskného.

Kwasiowina, quassiinum, das Quassiin ; 49.

Kwt, flos, die Rliithe; shluk ústrojw k rozplcmeowání potebných i s ást-
kami je obkliujícími (obalem), 39, 89, 100, 101, 187, 194. 196, 199.

Kwét dokonalý, dicaudoiný, jednodomý, jetcnosnubný, 101, viénobunrý. 292.
tnnohomaniehiý, nahý, neauplný. nedokonalý, nijaký, obojaUý, pesli-

katý, pometalý, prašnikalý, rúznopohlatcý, samci, 101, stal>bartcý

292, úplný 101.

Ktcteni , tloresccntia, das Bliihen, die Bluthemeil; in a as, w nmž
rostliny kwtau, 288.

Kwitentttci, inflorescentia, der BlUthenstand ; postawcní a rozpostawení

kwtw, pokud nejsau ojedinlé w aužiabíku obyejného listí, nébrž

roKmanit na iodvze a wtwích rozdlené a osau rozdíln rozwtwcnau
podepené; 86, 90, 93, 94, 99, 187. 194.

Kwtn. aktcéle, laete, lehhaft ,• o barwách.

Kwtokryt, perianthium, tlie BlUthendecke ; kalich a koruna dohiomady.
Kirétonosný, florifer, bliithendtragend , a. p. lodyha, stopka, naopak ja/oicý.

Ktcélowý. floralis, zur Bliithe gehórig; jako obal, integumentum, die BlU-
thendecke, ásiky ústrojw rozplemoowacich nejbližší, t. kalich a

koruna, w. kicétokryt.

-kivétý, -florus, bliithig; n. p. dwoj-, troj-, ty-, a d. mnohokwétý, bi-,

tri-, quadri-, etc. multiflorus, ein-, zirei-, drci-, vier-, u s. n\ vielblii-

thig; podlé množstwí kwtw, jichž stopka, wtew anebo lodyha nese.

Kteitek, ílosculus, ein Bliilhvheri; malý kwt.
Ky, kyka, kyka, w. palice; 95.

Kyilý, Uykalý, spadiceus, kolbi^; nesaucí ky.
30
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Kykaténý , faliený, spadícens, kolhig j kweíy w kyku ili (lalicí na-
hromadné.

Kýchawkowina, veratriiium, das Veratrin ; 28.

Kyka, w. kycka.

Kykahj, w. kyitý.

Kýl, cariiia, der Kiel; wywýšeniiia ostroliranná na hbetu díl žlabowitých

anebo násobených.

Kýlalý, carinatus, gehielt; kýlem opatený; listy, šešulinky, plewy, pluchy.

Kýlowý, carinalis, ziim Kiele gehiiiigj n. p. žila.

Kypt, rudimentm, die Andeutung, das Hudirnciii; aud zakrnlý neroz-

winutý, n. p. wajenik we kwétu samim mnohých rostlin.

Kypelný, rudimcntarius, nidimantdr
,
jako pestík we kwtech samích^ dw

kratší tyinky konitrudw a šalwjí.

Kyptatcý, mutiiatus, ver.itiimmeli ; kwt koruny nedokonalé.

Kyselina benzoowá 25 , bezdusiná newodikatá 26 , bezdusiná wodíkatá

23, citronovvá 24, deowá 31, dubnkowá 25, dusiná 20, dusíkatá

26, hroznowá 24, hrušowinná 48, chaluzowodinatá 2t , chynowá 25,

jablkowá 24, kafrowá 37, korkowá 46, kostikowá 20, kemikovvá 20,

lobazowá 48, makowá 25, octowá 23, odolenovvá 36, psotninná 26,

rostlinná dusíkatá 23, sádlow inná 36, sirkowá 20, solnowodinatá 21,

solowá 21, sirkowá 20, šowíkowá 26, tríslowá 25, tylinná 36, uhli-

natá 20, wínowá 24, wodnomodowá 26, wtožovvodinatá 21.

Kysliník, oxydum, das Oxid; drasliitý 22, hlininý 23, horitý 23, so-

diitý 22, wápniitý 22.

Kyslík, oxygenium, das Oxygen, der Saucrstoff; 17.

Kys, kýsta, kyska, .šttec, pennicillus, der Pinsel,- swazek chlupw, šttin

nebo díl podobných, píklady w. kysfnalý; 174.

Kyš, trap, trapy, Kamm der JFeintniuben ; wcteno a jeho díly na hroznu,

obzwlášté winném, 96.

Kysnatý, pennicillatus, pinseltg, pinsel/ormig; mající husté swazky z chlu-

pw nebo díl co wlásek tenkých, n. p. blízna šowíkw, totenw.
Kysowifý, pcnnicilliformis, pinselfórmig

',
wyhlížející jako kys, píklady

w. kysfnatý.

Kytka, thyrsus, der Strauss ; kwtenstwí míchané, hlawní rozdlení jako

laty anebo hroznu, wtwe ale ncsau wrcholíky, jako u .šerikw, rew,

mnohýfch ožankowitých a j.,- 96.

Kytkalný, thyrsoideus, straussig; kvvty w kytku rozpostawené.

Kytkotcilý, thyrsoideus, straussfórmig : kytce podobný, w. kytka.

Kýwající se, oscillans, schrvingend,- jako kýwadlo u hodin, n. p. drkatky.

Kywák, oblauk, mateník, circumpositío, der Ableger^ Abscnher: konár

8 rostlinau matkau spojený, w oblauk podhnutý jedním koncem do zem,
z nhož koeny wyhnaw a pak byw uíznut w nowau rostlinu prýtí.

Labyrintotcitý, labyrinthiforniis, labfrinlhiscli; díl welmi neprawidln zpro-

hýbaný , stoený , dohromady se sbíhající , n. p. epelky na klobauku

síkowcw (Daedalea).

Itáéka, urceolus, der Krug; obléka bakowitá ili lákowitá zastírající

plod tuic (Carex); 197.
iMckotcitý, utricularis, utricatus, utriculosus, schlauchartig ; dlající pytel

wíce mén kožowitý, nebo obal zaivený wolný, n. p. obléka plod
tuicowých. — Plod okolinatých ili nažka slowe waókowitým , když
obplodi toliko místem s jádrem jest srostlo a mezi tím se nacházejí wy-
pukliny (obšírné rýhy) n. p. u jarmanky.
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Lada, cani|)us, das Feld^ místo nezdlané neposeté a newysázené.
Ladili, canipestris, feldheivohnend ; na lad rostaucí.

Lahodily, oratus, angenehni', o chuti.

Láhwotcilý, lageniformis, Jlascheiifóimig ; weckowitý na konci w krk zau-
žcný , podobný bakowitému, rozdílný ale delším krkem; n. p. jalka
jiíniušek.

Laka, lacca, Guinindack; 39.

Laloek, lobulus, das Lappchen^ malý lalok.

Lafokafý, lobulatus, kleinlappig ; na malé laloky rozdlený, n. p. brylka
pelowá wstawacowítých.

Lalouatý, lalokalý, lobatus, gelappt ; díl w plochu rozšíený až ku pro-
stedku (u podlauhlých až do póla) plochy prostední rozdlený na cípj,
laloky éirokaunké, obyejn tupé nebo zaokrauhlené, n. p. listy babyky,
ernoklenu, winné.

Lalok, lobus. der Lappen; cíp powstalý zastíhnutím ostrým nelo tupým
až do prostedka dílu sáhajícím, širokaunký, obyejné tupý nebo za-
okrauhlený. ili cíp na plose ialonaté.

Lalokalý, w. lalonalý
-lalocný, -laloky, lobus, -lappig; dn-oj-, troj-, ty-, ptilaloný, bi-, tri-,

quadii-, quinquelobus^ zívei-, drei-, vier-^ fiinflappig,

-laloky, w. -lalocný.

Lasturotcitý, coiichaeformis, muschelfórmig ; jedné polowin lasturoné po-
dobný, wajetný, eUiptíný, mlký.

Lata, panicula, die Rispe; wbec kwtenstwí s prodlauženým wetenem
w rozdílné wýšce nesaucím wtwe opt wíce mén rozdlené, takže
wtwe nejdolejší jsau delší a ostatní wzhru se zkraciyí , n. p.
u owsa, sweepu a d.; 96.

Laténý, paniculatus, rispeiiartig; kwéty na latu rozpostawené.
Lalnatý, paniculatus, rispig j latu mající.

Lanka, pratum, die Jf^iese •, plasa hlawn travvami porostlá.

Laupáni se kúry, decorticatio, die Entrindung ; 323.

Lauie, fossa. der Graben ^ prohlubina zemní wodau stojatau naplnná.
Laiíini, w lauži rostaucí,

Laz, versura, der yJckerrand; místa mezi rolmi nezoraná; ku kterým také
meze náležejí,

JjUt.ný, na lazu rostaucí,

Leb^ lebka, pilbice, gralca, der fíelrn; w. helma; 107.

Lebatý, lebkatý, pilbitiatý, ge\e&t\is, ge/ielmt ; lebkau opatený, w. helmatý.

Lebowitý, lebkowitý, galeiormis, helinartig ; podobný lebce, pilbici, w. hel-

mowitý.

Ledtciiiilý , reniformis, nierenfórmig ; napí wajený, na zpodin obšírné

oblaukowít wyíznutý mezi lalokama okrauhlenýma ; n. p. listy

kopytníka tupolístého^ 2} dole ledtcinilý, basi reniformis, na zpodiné
taktéž wyíznutý, ostatn jiného twaru, n. p. listy podražce obecného,

zewrubnji ledwiniío-srdité.

Ledtcinotcilý, nephroideus, reniformis, nierenfórvUg; tlo ledwiné lowéí
twarem podobné t. ellipsowité na jedné delší stran hlaubji nebo mleji
oblaukem mlkým wyíznuté; n. p. ledwinkowý hrách, semena silenek,

prašniky zbhowce welikolístého.

Lehátko, hypotliecium, perithecium, der Schlmicliboden ; zpodek plesky ili

plodu Jišejníkowého terowítý ze sklípkw zakulatlých složený, hned
se stélkau stejnorodý a stejnobarwý a jejím jakoby pokraowáním
jsaucí, lehátko stélkowé, w. thallodes, der thallodische S. ; jako u tcr-

owek dlkowatcw. hned z látky rozdílné, jako u šáleek; 205.
Lekawý, prostený, decumbens, hingeivorfen, niederliegend ; lodyha a wétwe

30*
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dole prime pak pro slabost na zemi se kladau a nekorenatjí, n. p.

dauška mateí.
t>ekoicowina, glycyrrhicinum, das Glycyrrliizin ; 33.

I^ejf na jfláky, der f^ogclleim ; 40.

Lepnatý, glutinosus, klebiig ; powlecený hmotau tuhau lepkawau, na níž

prsty lípnau, n. p. lodyha a wtvve latowó pod klaubanii knotowky
lepnaté.

Les, sylva, der JVald; wtší plasa stromy obrostlá.

Ijesklaunký, nitídulus, iveniggldnzcnd ; neninoiio lesklý.

Lesklý, nitens, nitidus^ glUnzend; menší stupe blýskawého, n. p. líc It-

stúw kaštanowých, slíwoné bobkoiistó.

Lesnatý, sylvaticus, tvaldig; lesem obrostlý.

Lesní, sylvaticus, sylvestris, ivaldbcwohnend ; w lese rostauci.

Letitý, s-letilý, annosus, hejahrt ,• nkolik, mnoho let starý.

Letni twar, aestivalis planta, Somrnerp/tanze
',
twar rostlin nkterých w lét

se naskytující a rozdílný od jarního, n. p. wiolka podiwná.
Léto, annulus, der Jahrring; na dewó wrstwy ron pibýwajícíj 71.

Lelorost, ratolest, roxha ; wtew letos wy rostlá, 65.

Letošni, hornutinus, hornus, heurig, diessjdhrig ^ díly rostlin letos se roz-

winuvvší.

Libiwina, libowina, parenchyma, das Parenchym; wúbec látka rostlinná

ze sklípkw mnohohranných složená, ob^wlášt pokud jest šáwnatá.
Libiwinalý. carnosus, fleischig ; podstaty pcwné, mkké ale, wíce nebo méné

štáwnaté , takže nožem snadno se krájí , n. p. wrstwa tlustá pro-

stední jablka^ hrušky, listy ncteskw, rozchodnikúw^ koen cwikowý.
lAbowonný, suaveolens, jvohlriechend ; wn libé, líbezné.

Libý, líbezný, gratus, angenehm; o zápachu.

Líc, pagina superior, dic obere Fldclie ; 83, 203, 204.

Licný ; auhledný, ozdobný ; w. oksalý.
Lícowný, similaris, gleichartig ; majicí na powrchu wude stejné wzezrcni,

jako sfélka lišejnikuw n, p. rocely (tcné lícowný , extus s.) nebo u
wnit neokazující rozdlení na wrstwy (m wnilr lícowný, intus s.),-

srownáwá se s stejnorodým, stejnotwarým.

Licný, numcrosus ; w. mnoiilý.
Liný, manifestus ; w. zjetcný.

Lichobiniitý , deltoideus, trapezoidalis, deltaformig , trapezoidisch ; list

lichobžník stejnoramenný pcdstawující ; n. p. listy topolu wlaského

a erného.
Lichoboni , liibocni, pseudolaleralis, trugseitlich ; kwtenstwí oprawdu ko-

nené, piodlaužený ale nad n listen wyhlíží
,
jakoby byl pokraowi-

ním lodyliy a tím kwtenstwí boní.
Lic.hokruh, liikruli, kruh lichý, tiiwý, uepratvý, w. kruh; 184.

Lichokruhý. liikruhý, pseudogyratus, falschbeiingt ; w. kruh.

Licholist, phyllodium, das Blatt, Stielblatt ; list z rozšíeného ápíku po-

wstalý, n. p. u kapinice dlauholisté, ozbrojené, hraohoru srostawého

(Iviithyrus Ochrus).

Lichopeeiiý, impari-pinnatus, unpaarig gefieder, list peený, jehož lístek

konený jest lichý,- ^v. lichý.

Lichopresten, papeslen, verticillus spurius , der Sc/ieinf/uirl ; kwtenstwí
peslenu podobné, wlastn ale toliko klubka , chomáe nebo wrcholíky

z aužlabíka listw anebo listcnw wyniklé a pro množstwí kwtu
ástku lodyhy pikrýwající; 99.

Lichý, impar. unpaarig, wigepaart; o samot stojící, sudým nejsaucí; n. p.

konený lístek na list peeném (rnowníka, žanowce.

Lilákowý, lilaciuus^ Ulafarbigi bled fialowý nábílý,- n. p. kwt šeíka

obecného.
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Lilijotritý, liliaceus, lilienfdrmig ; n. p. kwt složený z (5 Inpendw okwé-
towých dole prostých anebo srostlých a rozpostawených , takže dlají

okwétí zwonkowité nebo nálewkowité, n. p. u tulipánu. Ulije obzwlášt
bílé.

liilkotcina, solaninum, das Solanin ; 29.

Ijisoicý, lisotcatý, vulpinus, íuchsroth,- co liška erwený.
List, folim, das BluLt ; obyejn každý list na kmenu (lodyze) a na wt-

wích; 57, 76. 77, 83, 91,176, 177, 179, 180,181, 185, 186, 193, 198.

Lísteek, pinnula, foliololumy oddlení listu složeného druhé nebo tetí ady^
w. pereny.

-listený, -foliolatus, -bUUtrig; máli se listúvv složených množstwi lístkúw

položiti, n. p. trojlisteéttý, trifoliolatus a d.

Lístek, foliolum, pinna, die Fieder, das Federhlat, wsech složených listúw

prwni oddíl, i wšecky díly, které na spoleném apíku sedí, a bu
dále jsau nerozdlené nebo rozdlené, naež jejich ástky slowau li~

steóky , pinulae, foliola; kdyby list byl tikrát pereny, zachowají ko-
nené díly jméno listekúw.

Listen, bractea, das Deckblatt; aud listowitý, bu u W}''niku stopky bu
na ní samé, bu wúbec blízko kwtu umístný, od list prawých weli-

kostí, twarem a asto i barwau roadílný ; n. p. ernýš polní/ 57, 91,

179.

Listenatý, bracteatus, deckbliittcrig ; listenami opatený, w. listen.

Listenec, bracteola, das Deckblattchen ; malý listen, nebo listen na posled-

ním rozwtwení nebo na stopekách wúbec a na druhoadých obzwlášt
umístný.

Listeneéek, bracteola, das Deckblattchen; na stopekách tetiadých ; 91.

Listenekatý, bractcolatus; opatený listenekami ; w. listeneéek.

Listenenatý, tislencitý, bracteolatus ; listencemi opatený, w. listenec.

Listnatní , foliatio, dic Bdaubung\ zábyw, jímž rostlina listím se odíwá.

Listnatý, foliatus, bebtalíer, wúbec listím opatený.

Lístoménný, foliofluus, blattivechselnd ; rostliny, jejichž listy padají a opt
nowé se dlají,- naopak stálolisté^ teidy selené.

Listonosuý, folíifer, bUiltertragend ; papen dáwajíci odmla ciliwrubel list-

natý beze kwtu.
Listoprchdni, prcháni list, defoliatio, die Entbldtterung ; 323.

Listowito-strupoteitý , foliaceo-crustaceus , blaltartig-krustig ; n. p. stélka

prostední mezi listovvitau a strupowitau.

Listowitý, foliaceus, blaUartíg; wzezení a podstaty listu, n. p. rozšíené

rozhy listnatce, rozšíené tapíky kapinice.

Lislottý, foliaris, zum Blaite gehurigj n. p. nponka hrachu, hrachoru a d.

Listupadáni, defoliatio, der Laubfall} dj sám nebo as jeho.

-listy, -folius, -blatlrig: k ustanowení rozdílných powah listúw, n. p. jedno-,

dwoj-, troj-, ty-, a d. mnokolistý, uni-, bi-, tri-, quadri-, multifo-

lius. ein-, zwei-, drci-, vier-, vielbliittrig.

Lišejníky, Lichenes, die Flechlen ; 185, 200.

Lišený, nemající, destitutus, entbehrend; n. p. dr, jinowatky, a d.

Lodkowitý. navicularis, kahn/urmig ; jak lunkowitý, potebuje se ale o^ dí-

lech hlubších , po stranách smaknutjších a na zádech ješt kýlem

opatených, jako chlopn penízkúw, stniétiikúw a kesw.
Lodyha, caulis, der Stengel; kmen zelin a bylin, wynimaje tráwy, šacho-

rowité, sitinowitéí 63, 176, 177, 179, 180, 185, 192, 198.

Lodyhalý ; w. lodyinatý.

Lodyhotcitý, cauliformis, stengelfórmig; n. p. ástka nad podklaím hlízo-

witým až k pozemí sahající u bramboíkúw.
Lodyinatý, lodyhalý, caulesceus, stengellreibeiid, stengelig; lodyhau opatený.

Lodyini, cauliaus, stengeUtiindig j na lodyze se nalézající, n. p. listy.
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Lodyhowý, caulinus; lodyze náležející, w. lodyžni.

Ijojowina, stearinum, das Stearin; 35.

Lojoicitý , sebaceus, talgarlig; podstaty loje, n. p, bílek semenowý sko-
cw a pryšcúw.

Jjoket, ulna, die ELle ; míra 2' nebo 24".

Loketní, wlnaris, ellenlang; zdélí lokte. Též dwau-, ti-, ctyr~ , a d.

mnoholoketniy bi-, tri-, quadri-, multiulnaris.

IjOpatowitý, pal.tceus, randstiindig ; tak list anebo wbec díl listowité roz-
šíený, jenž kdesi na kraji rozšíené epele pipewnn na apík; nao-
pak šlilowitý.

líoinokwtý, thalamiflorus, bodenblUthig ; když netoliko okwtí anobrž i ty-
inky jsau prosté, takže se zdá , jakoby zpod pestíka wynikaly anebo
na lžku stály.

/yHcwi, laucni, launý, pratensis, wiesenbeivohnend; na lukách rostaucí.

Ltuh, lucus, der Hain; místo bahnité stromy rozdílnými obzwlášt olšemi a
wrbami nehusté zarostlé.

Lukoiilý, curvinervius, bogennervig ; list, jehož žíly wyniklé dlají oblau-

ky; n. p. mnohé jednodložné.
Lupen, sepalum, das Kelchblau\ oddlený oseek okwtowý a kalichowý;

104, 105, 107, 108.

Lupen wýlriisnatý, sporophyllum , das Sporenhlatt ; ukrojky stélky nkte-
rých asowitých, do nichž wýtrusy a jejich kuliky hromadami nebo
adami jsau zapuštny,- 210.

-lupenný, -phyllus, -bldttrig ; jedno-, dwau-, ti-, ty-, pti-, a d. mno-
holttpenný, mono-, di-, tri-, tetra-, penta- etc. polyphyllus, ein-, zrvei-,

drei-,vier-, Júnf- u. s. n>, vielbluitrig', to platí o zákrowu, o píkrýw-
ce, anobrž o kalichu, k poznamenání jehož potebují w latin -sepalus,

mono-, dí-, tri-, etc. polysepalus.

-lupenný, -sepalus, -blattrig
',

kalich dwau-, ti-, étyr-
,
pti-, šesti- a d.

mnoholupenný, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa- etc. polysepalus, zwei-,

drei-, vier-, fiin/-, sechs- u. s. tv, vielblattrig.

Lupenosmér, w. élenosmir; 106.

Luptatý, luptitý, lepidotus, schidferig; w. luply.

Lupty , lepides, die Schidfern', tlíka šupinowitá ze chlupw hwzdowi-
tých srostlých, pikrýwající rozhy, listy, kalichy a j., n. p. na rakyt-
níku, hlošin, pnišníku rezawém.

Lusk, Inska, legumen, die Hidse; plod z jediného woreku složený, oby-
ejn bezpehrádený, na hoejším (bíšném) šwu semenonosný a oby-
ejn podlé toho šwu nebo ješt po jednom na dél pukající; 154.

Luskaly, Icguminosus, hiilsentragend ; lusky nesauci, n. p. rostliny.

Ltiskowina, leguminum, das Legumiiij 34.

Luskowitý, leguminaceus, leguminiformis, liUlsenartig ; jako lusk wyhlížc-
jící, n. p. mchýíky womjw, emeic.

Lustinatina, leguminosa plauta, Hiilsenpjlanze ; rostlina lutinatá, obzwlášt
pro semena sázená, n. p. hrách, bony, boby a d.

Lut ; w. lýko, lejko,

Lutowý ; slabý, nepewný.
Liko, receptaculum, der Fruchtboden ; konec stopky nesauci ástky kw-

tu jednoho hlawni a wedlejší; 102, 103, 183.

Luiný, luini, w luhu rostaucí.

Lýko, lut, liber, der Bašt ; nejwnitnjší wrstwa kry ze sklípkw na dél

roztažených sestáwající a korábem pikrytá, w, kra ; 53.

Lykodra, mosor, der Madr j 326.

Lyrowilé , lyrato-, leierftimdg-j n. p. list tyrowité peený, lyrato-pinna-

tu8, leierfórmig gefiederí; lyrowité wyélpíaný , lyrato-scctus, leier-
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formiff gcschnitten ; lyfowile wyštérbený , lyrato-partitus , leierformig

gelheilt a d.

hyrowitý , lyratus, leierformig; n. p, list pribíraw pereny nebo wystp-
taný. Jehož lístek, ušet konený ili lichý jest mnohem wtší poboných,
n. p kuklik horní, hoice bílá.

Lysaunký, holaunký, glabriusculus, ziemlich hahl; skoro lysý.

Lysý, holý. glaber, f^a/, nemající chlupw.
Liicoicitý, cochlearis. loffelfurmig ; pauptstwí, když nštel jeden wtsí

zastírá ostatní na spsob lžíce nebo helmy; n. p. jasnota, pítulník.

H.

Maalowina, acsculinum, dns ^cshilin; 48.

IflakotriiKí, morphium, das Alorphin; 2?.

Maliký, pusillus, klcin, ninzig.

Malina, rubm,- plod složený, z jednoho kwtu poohodící, scstáwajíci ze

mnoho zrn ili bobul jednosemcnných na lžku nepatrné zwelielém, n.

p. u maliníkw ; 157.

Maloicauý, pictus, gemalt : opatený místy ili skwmami jinobarwýmí.
Malwice, plod dužnatý s kalichem a lžkem terovvitým srostlý, šoraolatý ;

152.

Malý, parvus, klein ; w ohledu obyejného objemu a wedlejších dílúw

anebo celé rostlin skrowný.
Mamiwina, narcotínum, das Narkotin; 27.

Mamiícý, omamiícý, omrdiwý, narooticus, narkotisch, hetiiuhend; zápachu
a auinku, n. p. blin erný, lilek erný.

Mandloicina, amy^dalínum, das yímygdalin; 47.

Manotrina, mannitum, das 3Iannit; 33.

Marast, bažina, barina , uliginosum, moriger Ort-^ lauka wlhká tesawá
(tasouisko).

Marastni, baíinný, bainný, ulíginosus. moorbeivohnend } na marastech, ba-

žinách, bainách rostaucí.

Maenotcinci, aliznrinum, das ^lizarin; 43.

Marotcina, cetrarinum, das Cetrariii ; 49.

Masiékatý, strophiolatus, schivauunivulstig; masíkem (w. je) opatený.

Masíko, strophiolum, caruncula, das Samenhiingsel, die Kabehvarze ; pro-

tah rznotwarý podstaty spuliowíté, žlázowité nebo mozolowité, ztuha

pi pupu nkterých semen se nalézající , a vvždy jinau barwu nežli ob-

semení mající, n. p. u wlašfowinika, dýmninkyj 163, 164.

Mdslotcina, butyrinum, das Butyrin ,• 36.

Masný, incarnatus, 77eiic/t/oí/í j barvvy masowé, tmawéjsí nežli plefowá.

Maso, \v. duinina.
Mastnoty, ping;uedincs, die FeLten ; 34.

Máslyks, mastyx; 41.

Matení, matricaíís, miltlerlich; ástka obalující a spolu také zplozující ili

radji porozující ,• sklípek matení, cellula matricaíís, líie Mutterzelle',

sklípek mladších pytlík prašníkowých a nádržek wýtrusowých (w
nichž pelowá zrnka a wýtrusy bez poádku nahromadny),- torbicka

matení, utriculus matricaíís, der Mutterschlauch ; sklípky žabincw
zabírající wýtrusy; sliz- matení, mucus matricaíís, huspnína bczau-

strojná, w níž niti a wýtrusy nostokowitých jsau rozestlány.

Maunatý. farínosus, mehtstaubig ; hmotu mauce podobnau mající.

Mauoicilý. testiculatus, hodcnfiinuig ; ze hlíz dwau kulowatých anebo po-

dluhowatých složený, jako na koenu nmohých wstawaw.
Maukotcilý, farínaceus, inehlariig: mauce podobný, n. p. denina w luskách

kurbarylu, hmota pelowá protáhliky (Listera), hnízdowky (\cottia).



Mazatcina, viscum, der Kleber ; hmota psobící mazawost.

lHazaicosl, viscositas, die Schmicrigkcit ; powalia mazawého.

Maisawý, viscidus, viscosus, schniicríg; limotau naomak mastnau^ po níž

prsty klauzaj! a nelipnau, akoli lehké hmoty n. p. prach, drobný pí-

sek, chmýr a d. na ní vváznau; n, p. lodyha, listy a kalichy blínu er-
ného, jitrocela blešníka.

MdtBdrowitý, scariosus, irockenhiiutif; ; podobný mázde. t. blan tenší nebo

tlustší suché, n. p. wnšn šupiny zákrowu sucliokwtw, koruna ji-

trocclw.

lHecotcitý, cnsíformis, schwertjormig , schwertlich', list nebo díl listowitý

árkowitý nebo kopinatý po krajích ztenený (bitký), krajem wniti'-

ním proti lodyze nebo wtwi obríícpný, n. p. u kosatce, meíka.

Med, strdi, nectar, der Honigsaft , Nektary šáwa sladká, w nejmnožšich

kwtech z rozdílných míst wylauený a welami zbíraný.

Méí, cuprum, das Kupfer\ 19.

JHednatý, mellosus, rnit Honig versehen', med mající.

Jflednik, nectarium, das Honiggefiiss , JVektaiium^ ústroje med dlající a

chowající, anobrž i takowé, jež twaru jsau rozdílného od ostatních dí-

lw obalowých, tebas med nedlají nebo nechowajíj 107.

Mednikowilý , ncctariformís , lionighehiUterformig ; díly kwtowé obzwlášt
koruna a wnee twaru odchylujícího se, neobyejného (traubowitého, pj

-

tlowitého a d.) a spolu mající žlázu medodéjnau, jako plátky womé-
jw, cmcric, erauch a d.

Méoenpený, cupreus, kup/crroth ; jakom barwcný a lesklý.

Medodámý, nectarifer, nectar iger, honigsafifiihieiid^ neklarfiihrend $ med
wyluující a chowající.

Medodejný, ncctarifluus, lionigsaftmachend ; med píprawující, dlající; ildva

viedodjná, glandula nectarifera, Honigdriise ; ježto umístna dole na

tyinkách, n. p. u rerichowitých, w jamce na plátcích ubanky, na

zpodin pestíku u rytu, barwinku ili brálu, na teri podplodnim ja-

worw a maaluw, na cchalce meruzalky a swid a d.

Medonosný, medodámý, mellifer, honigfuhrend ; n. p. jamky dole na líci

lupenw okwtowých epíka a ubanky.
Medotvitý, melleus, honigartig; jakosti medu, jako áwa medníkami wy-

lauená.
lHedoilutý, mellinus, honiggelh ; co med žlutý a prozraitý.

Mechobyhiý, mechomilý, bryophilus, muscicolus, jtioosbcwolincnd ; na mechu
pebýwající.

Mechtawý, trpytiwý.

JUéchý, bublina, vesicula, die Blase; rozíeniny plynem naplnné u raso-

witých stélky lodyhowaté ; 207.

Méchýik, foUiculus, die Balgfrucht , Balgkaspcl; plod po bišním šwu pu-

kající, na nmž semena w rad jedné nebo množilé sedí , n. p. eme-
íce, orlíek, ostrožka; w užším smyslu ale jest plod mnohoscmcnný

s krajema do wnit ohnutýma a nesaucíma semenici wíce neb mén
rozšicnau, ježto po rozpuknuti se plodu zstávvá na spsob pchrádky
wolné pohnutelné, n. p. u tolitowitých, toještowitých,- 147, 153.

Itlchýikotcitý, follicularis, folliculatus, halgartig ; plod mchýíku podobný,

íwe zawený, pak po jedné stran na dél pukající anebo na echalce
se otvvírající.

MékkooHtnalý , muricatus, iveichstaclielig ; mkkoostny obrostlý,- n. p. lo-

dyhy kiwošijky obecné, nažky krusíku obecného.

Mkkoostny, murices, M^^ciclisiachcln ; wywýeniny krátké zclinné, mkké,
ostnowité, nkdy pak twrdnaucí a od ostnw se nelišící; 173.

Mikký, mollis, iveich ; co do podstaty a chlupatosti.
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Ménnobartcý , versicolor, ivecliselfiirhig; barwu asem mnící, n. p. koruny
plic-nika lékaskélio.

Mnnohearý , versiformis , tvecftxelgesiallg ; rostlina nebo dil její rozdíl-
nými twary se naskvtiijící.

Ifíerha, fascia, Binde : škwrna auxká , na konci obojím jakoby roztepená.
Merhowamj, fasciatus, gc/lamnit ; znamenaný merlianii.

Méniitý , lunatus, lunaris, lunulatus, morni/órrnig: twaru polowiné luny
ili msíce, n. p. listy, jejichž rápík do kraje wyrizniitélio wniká, lí.

p. listy iinienky m^íité.
Mgicotril\i , meniscatus, ninnU/oimig ; tví'ar tlesného dílu, n. p. semena

podkowky.
Mellišté, roiíi, virsultum, dax Gebiisch; kde mnoho kew metlatvch roste.

Uelliitfni, rniomj, \\ mctlišti. i"oždí rostaucí.

Metloiritý , vircatus, ruthen/orniig ; n. p. wtwe dlauhé tenké newelmi
hebké. n. p. a kypreje prutnatého.

Mezera, interstitium, der Zíviscliemauin ; každá prostora mezi diloma ne-

dotýkajícíma se.

Mei'ibiný . intercurrcns , zívischenlaufend : když listinv dwojadvch zpo-
dinau lodyhu kídlowít obrubujících dolení kraj jednoho každého swau
zpodinau na stínau stranu lodyhy peskakuje a mezi zpodiny dwau list

té stran pináležejících se wsauwá, n. p. u kosoústky slezinikowité.

Mezichlopný , intervalvis, iiifervalvularis , zívisclietiklapjg; mezi krajctna

dwau chlopni plodu tobolkowitého umístný, n. p. semenice u wlaso-
wicníka a nejmnožsích eichovvitých.

Jlla-iklui, w. klu.
Me^-ikoi.ka, blána prostední vvrstwy wnšné banick mechowých, 191.

Me%ilisti, mesophyllum, diachyma. vvrstwa listovvá mezi pokožkama ze sklipa-

tiny a swazk cewowýcli složená ; 83.

Mez-ilintý, interfoliaceus, zívischcnblattstiinilig j mezi listoma stínýma w s(ej-

né wýšce «vniklý, n. p. stopka tolit.

lHet-idpiiii, interpetiolaris, zívischen den Blaltstielen ste/ieiíd; mezi ápí-
koina w stejné wýšce

;
jako me%ilislý.

Mezisjíirý. interfurcalis, gabe/st(indig; w aužiabíku mezi špíroma dílw
sochatvch umístný, tedy jako vozpornt.

9leZ'i,ttojiiý. intcrjectus. interpositus, daznischengcstcllt ; w tomtéž kruhu

nebo \v též ade ústroje jinojmenné se stídají, n. p. zuby mezi tyin-
kami u lenu.

Mex-iutdi. internodium, der Zui.ichenknoten ; díl lodyhy nebo wtue mezi

dwma u/loma. hánkama nebo wbec mezi dwém listinv nad sebau wy-
niklých; u klaubnatých díl slowe to místo len, lánek.

Miotckowité , Marsileaceae, 176, 177.

Mimobileni, extrarius. ausscr dem Eúreissc licgend : kel vvn na bílku

umístný, nebo bílek z >venku prikrýnajicí , n. p. semena nocenky,

merliku, traw a d.

lUinioicý, miniatus, mennigroth; ohniwé erwený s málem plawa, n. p.

koruna drchniky erwené.

Mírný, mediocris. niiitclmUssig : w ohledu na jiné díly stejnojmenné nebo

poblizké jinojmenné ani píliš dlauhý, weliký nebo malý.

Miska, patclla. dax IStipfcIien ; n. p. nitky štírowníkw stídawé jsau na

konci rozšíeny w misky anebo teríky, prašulky kýchawic rozskakují

w misky dwojlaloké. 2) pokrywka na zpodin žaludw, w. koiišek.

ešulei í)3.

Misoicifij, cotyliformis, tassen/urmig, schusselfurmig ; okrauhlý maliko pro-

láklý a wezpod naddutý.

Misttolislti, folianeus. bláttei-vcrtretend ; misto listw.

31
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Mutopulislny, stípiilaneus, Tiehenhlallvcrtretend; místo palistii zaujímající,

11. p. trn u triiowiiika nb(!cnélio, kapaiy obecné.

IHísíoáyiiiý, petiolaneus, blaltslielvcrtrelcnd, ílj)ík nahrazující, n. p. upon-

ka lirachoru.

Ifiti/toslopeiiý, pcdunculancus, hliithciistielvertrelcnd ; díl na míst stopky a

toliko promnním jejím poustaly, n. p. paprutka na réw winné.

Misloicétewmj, rameanus, astvcrirctend ; místo wtvve zaujímající, wtcw
proinnnau pedstavující, n. p. trny myšpule žláziiuté, di-c/.owce dlau-

liého, hrozného.

Mikenatý, míÁlcalý, iHmiiintelt ; mí.'ikem opatený.

Misek, ariilus, der 3Iaiiiclj rozšíonina šry pupen semeno dílem anebo

docela jakoby pytel zaobahijící, aniž s nim nesrostlá; semena brsleno-

\vá, macizníkowá; 163, 164.

Miiencotcdni, hjbriditas, fítistíirdzcngu/ig; dláni míšencw.
IfJiienec, hybridus, de?- Bastard; povvstalý míšením t. zúrodnním pomocí

pelu od jiného rodu neb odrodku.

Misenechci, hybriditas, dic Jíyiridíiiit; staw míšencc.

Miškulý, \\. misenatý.
Mi&nauci, missající, tratící se, cvanescens, evanidus, verschivindend ; í^ tVíl

rostlinný nedajicí se až do konce stíhati, jako koen jmélowý a ochmeto-

vvý mezi koiau a díwím stromu žiwícíhoj 2j žíla nedosahující konce

listowého, žebro nedosahující kraje.

Mladistu-ý, novellus, tteuentstanden; n. p. rozha práwé z pupenu wyrostlá.

Mléénuljíci, lactescens, nnlc/iciul, jnilchgebeitd ; rostlina nebo její díl pora-

nny jsauce mléko ronící, jako pryšec, locyka, \vlašo\viník. n.;ík obecný.

Mlénalý, lacteus, tndchíg; mléko w sob mající.

Mlénice, vasa laticis, die flldchgefásse; cevvy jednoduché nebo rozwtvvc-

jié, wedauci šáwu zdobnnau (mléko); 13.

Mléný, lacteus, milclnvciss ; mdle bílý ponamodralý.

Mléliobilý, lacteus, tudchivciss ; wiz mléný.

Mlékowilý, lacteus, emulsivus, viílc/iig, mdchariig , n. p. šfávva mléku

ssawéúiiu podobná, rozdíln barwená
,

proswítiiwá; bílá jest u locyky

a máku, žlutá u wlašowiniku, erwená u krewnicc.

Mllwwitý, nebulosus, ivolkig ; skwrna wíce mén rozmjtá a w barw p-
dowé se tratící, n. p. epelky kukmáka blostného.

Mnoho-, mníti-, póly-, pedložka k poznamenání vvelikého množsní nkte-
rého dilu.

Mnohobralrsttco, Poljadelphia, tída linnéowa 18tá, jejíž kwty obojaké,

tyinky prosté s nitkami alespo na ti swazky srostlými.

Mnohobrutrý ,
polyadelphus, vielbriidcrig; když tyinkowé nitky alespo

na 3 swazky jsaii srostlé, n. p. citroník, tezalka.

Mnohodílný, multipartitus, viellhedig\ w. -dílný.

Jfluohojamý, multijugus, vielvaarig ; list peený z mnohých jiiem složený.

Mno/iohlmcý, multíceps, vielkopfig; oddenek nahoe rozdlený na mnoho
wtwí wzestupujících, jejíchž konce nad zemí njící slowau hlaarif

koenowé, ca put, fFímeifió/zJe.

Mnolwddopný, multivalsis, vielklappig:; w. -chlopný.

Mnohoklasý, polystachyus, vidiihrig; w. -klasy.

Mnohokrát, mnohem, multolies, vielmal, um Ficles; n. p. mnohokrát, mno-
hem delší, mnohokrát pewyšíljící, pesahující, muKolíes loiigior, supe-

rans, um f^ieles langcr, iiberragend.

Mnohokrát roft-hreený , tctrachotomus, iviedcrholt-vicrílicdig ; díl nebo

rostlina nkolikrát na tyry wtwe nebo špíry rozdlený.

Mnohokrátíilý, multiplincrvíu.s, viclfncli-iwrvig : list, /. jeliož hlauní žíly po

boku ješt 6 ar.cbo 8 žil wyniká, n. p. dín.
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Mnohokwtíi, niuUiflorus, vidhliUhig ; w. -kwlý.
Mnuliolelý, pcrcmiis, percnnircml ; mnoho let trwající, rostlina mnoholetá,

phinta perennis, jejiž loilyliy zelinné Jedno léto truají, koen ale mnoho
let ti'\vá. a lodyhy co ron wyháni, bylina. Znameni jejich Tj. nebo (oo).

Mnoholislý, nmltifolius, polyphyllus, vielbluítrig ; mnoho Hstw majicí, na-
opak, cimdolistij.

Mnolioliipenný, polyphyllus, vielbUittrig ,• w. -lajienmj.

Mnohomanž.elntj. polyaranius, vieleliig,- když tentýž rod má kwty obojaké
a jednopohlawé (samí a samicí), n. p. jawory, maal, drnawec.

Mnohomanielshro, Folygamia, staw kwtúw a rostlin mnolioinanželných,

též tída 'i'M\ linnéowa.

Mnohonásobný., niultiplex, vielfach; ze mnohých scjitorod3'ch (lii^v složený,

n. p. plod ze mnohých prostých worckw, naopak jednoduchý.
Iflnohopecký, polypyi-enus, vielsteinig j w. -pecký.
JUnohoplátený, polypetalus, vidbldnrig ; w. -plátený.
Mnohoadý, n)ultifarius, polj'stichus, vicbeihig ; w. -rady.
jUnohosemenný, polyspermus, -viehmnig; w. -semenný.
Mnohošárný, multiserialis, vielreihig ; w. -šárný.
Iflnohoiehrý, costatus, geripvt ; list opatený žebcy welmí piblíženými ro-

vvnobžnými. skoro nebo docela jednoduchými, n.p. bananon-ý, oleandrowý.

Mnohoienný . polygynus, viehveibig; kwét o mnohých pestik>v, nlek
anebo blížen.

Mnokoienstico, polysynia, staw kwétw mnohoženných, též ady linnéowy
w prwnich 13 tídách.

iflr.ohoiilý, multiiiervis. miiltinervius, vielnervig; mnohými žilami opatený,
n. p. listy konwalinky, kokoíkúw.

Mnoi-ilý, mnolioislný, etný, /tcni/, copiosus^ numerosus, -i//Z/eic7ty u množ-
stwí pítomný.

Modina, pigmentm coeruleum, der hlaue Farbestoffj 10, 43.

íHodrošedý, caesius, hechtenblau.

Modrošerý, |)lumbeus, schistaceus, blcigrau; šerý namodralý.

Modrý, cacruleus. blauj žiw tmawji nebo swétleji modrý.
Mok bli-noirý ; šfáwa piprawená žlázami bliznowými, jíž pel lipn; 131.

Moka, mokada, udum, cin nusser^ Jeucluer (Jrt.

Mokadni, udus, na mokadi rostauci.

Morautný, lividus, leiclienfíuben j špinawé žlutý, smíchaný se šediwýni, na-

hnédlým a modrawým.
Moský, niarinus, tncerbetvohnend ; w moi rostauci.

Moru.<te, morm, die Maidheere; plod dužnatý, složený z plodu w kalichu

zwelienéni a zdužnatélém ; 157.

Mosor, li/kodra, der Fladcr ; 326.

Mo.<tnika, utriculus, die Schauffruch, plod jcdnosemenný, z prostého wa-
jenika powstaíý, s obplodini mázdrouitým suchým na semeno nepi-
rostlým, jako u slannek a bytelúw, nebo pukawý jako u laskawcw

/

156.

Motýlowilý, papilionaccus, schmettciiingsartig ; kwét, jehož koruna složená

ze 5 plátkw, jichž hoení, pawéz-ka (vexillum). nejwtší a Avzestnpu-

jící , poboní 2, kidélka alae , a dolení 2 obyejn po kraji srostlé

slowau lunek, carina, w nmž audy rozplemcowací.

Mo^-ol. callus, die Schwidc ; wywýšcnina tuhá, chruplawá, pítvvrdá

Moz-ol íi/Hi6kowý, strophiolum 5 šrámek ústní na semen co bradawika se

naskytujicí ,• 161.

Mo^-olaý, callíferus,- schivielentrageml ; mozolem opatený; n. p. wšecky
wnitrni lupeny okwtovvé šowíka tupolistého , jediný šovvíka krwa-
wého.

Ol



Moiicha, spsob šišky, j<',;ížto šupiny zdužnatly, n. p. u jalowce , 157.

Jlramorowain'/, marniora(us, mannorul ; znaiiienany žilkami jinobarewnýini;

n. p. wiiitíek lioínolik.

Mrcas, frnoch, frhaus, (ibrilla, die Zaser; proiliauženiny kocHovvé niowíté
nebo šnrowité; 60.

Iflrcantitý, frnochahj, fvíiaiisatý, flbrilosus. zaserií^; mrcasy majíci.

Mrcá.sek, fibrilla, die Xuser; konce n»rcasvv nejtenší, nesauci epiky anebo
liubky koenowé ku str"ebiíní potravv ustanowtíné,- 60.

Mrheler, cynosbaton; plod složený, scstáwajicl z holének zawenýcli \v kali-

cím s lžkem terowitým srostlém bakowitém zdužnatléni, u rží ili

ípkw; 149, 157.

Mršlnik. elater, die Scideudcr ; sklípek dlauliý, niowitý nebo wetenowitý
u vvnit na stn s nkolika wlákny zpružnými , takowých býwá mnoho
mezi semeny we plodech játrowkovvitých, a wymrují semena z ote-

weného plodu; 17r^ 197.

Iflíiotcuiiý, cancellatus, geí^iitcri; z pásk dlných a píných s okami
proraženými; n. p. obústi zdrojowky^ lžko mížowky.

Mr, í/še/í, sphacelus, der Braiid; 323.
Mrtnutý, hispidus, sLeifluuuií^ ; obrostlý chlupamí dlauhými tuhými pnšt-

tinowitými a ponkud' již pich[awými, n. p. pilát lékaský, dolejšek lo-

dyhy krabilice bambolaté. í^létinato-mrlnatý , setoso-hispidus, sieij-

borsiii^, jako mrtnatý, tolikožc chlupy jsau ješt tužší a silnjší^ n. p.

brutniik lékaský, hadnec obecný.

Muatecný, orciiideus, orchisariig; kwt z okwti 61upenného s wnjení-
kem srostlého dwojkružnélio ili dwojadého, jehož patero lupenw je-

dnokružných jest rozdíln rozpostavveno, šestý ale, pf/.v/f, labellum, oby-
ejn wtší a ostatním protistojný (^wlastn toliko prostednímu ady
wnšné) ; takowý mají wstawáowité.

Mysowý, w. Á-idatý.

Iflýdlo, sapo, die Scifej 34.
Myrha, myrrha, die Myrrhe ; 41.

My.s"pule, mi.vpulin, obzwláštní spsob malwice ili jablka.

Iflý, my, se, paseka, paseóina, sylva caedua, Sc/dagiVídd ; vvysckaný
les.

iflíjni, pasení; co w mýti, pasece roste.

M.

Ná-, po-, pri-, sub-, fasl, beinalie, sckrvaclt ; w. pri-.

Náhoda, cuspis , die Langspitze; špice dlauze protažená anebo náhle wyni-
klá, docela mající ústrojnost a podstatu dílu, jemuž náleží.

Náboditý, %jehlený, cuspidatus, langgcspitzt
; feingespitzt ;

protažený wc
špici dlauhau, peúzkau, jakoby nastavvenau/ n. p. hoení listy divvizny

sapowité.

Nábobtelý, nábotnalý.
Nabunélý, baatý.
JSad, supra, oberlialb , Liber; nad apodiau , supra basin, oherhalb , Uber

dern Grande,
f^adauilabiékowij , supraaxillaris, obenvinhelsi iindig ; nad aužlabíkem listo-

wým umístný, n. p. trny dezowce dlauhého, stopky muenek.
Nadbihawý, incubus, oberschliichlig ; když u listu stechowitých list dolení

koncem anebo krajem hoením sahá pes hoení.
Nadbílecní, appositus, anliegend; kel pibílcní nad bílkem umístný, u

pepe.
Nádeicní, lignatilís, lignicola, auf dein IIolzc ivavhseitd.
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\addulý, krubutij, ooiivexus, convex ; inajíci wypuklinu stejn zakulacenou,
polokauli ale nedlajiei. n. p. okolík, klobaiik nkterýeh beilel.

Xadhuntý, inllcxus, ci/ií^ebo^cn, t:ingeschla^cn ; díl swvin krajem anebo
koncem vv oblauku k hoení ploše obráceným n. p. cipek plátkowý mno-
liýcli okolinatýeli.

^udcli/ipniilij, w. nadhnulý, inflexus.

Xiiditij, nacpaný, faretns, aus^efulllj vnlli^estopjl ; díly duté, jindá prázdné,
naplnné látkau rostlinnau, n. p. pauxdra lusku kasie, okurek^ ^ý^h í^'"

tronu, pomaranc, stéblo kukuic, cukrownika.

Nadklui, w. klu; 62.

Nad/oiený, incumbens^ aufliegend ; dlohy krajema ku stranám semena pa-
tící, záda jejich ale k bichu a zadm jeho obrácené, n. p. boryt,
penízek.

Nadtoii , epipodium, der Oberhoden; liocní díl lžka kwétowciio vv ter
rozšíeného,- 103.

Nadobalni, superus, ohenstlindig; wajeník, plod prostý, t. s obalem (kali-

chem, korunau} nesrostlý a tudy nad nim stojící, n. p. u sliw, mandli
a d.

Aadplodni, epigynus, obenveibig , epigynisch ; ástky kwtu. s pestikem
srostlé, anebo wbec postawené, takže jakoby nad wajeníkem wyni-
kají; n. p. koruna spoluložných, tyinky wstawaowitých a podražec.

Tudyž rostliny nadptodoicé
, plantae epigynae, když okwtí jejich s

wajeníkem srostlo, jako spoluložné, kosatcowité a j.

Xadpoelný f accessorius, acccssorisch; audy stejnorodé k stejnorodým se

pidáwajíci,- n. p. pupeny podlé lilawnílio pupenu z aužlabika vvyniklé.

^adprosti-enij , superinstratus, Ubcrgcbreiiei; nad dilem položený a jej od

hora pikrýwající, n. p. ostra hromádky zhasiwek, papratek.

Xddrika, conceptaculum, der Beh<i/ier; nádržka zawcná nebo otewená,
nejsauci obplodím (\v. je); n. p. u chaluh, nocenky ; 52.

Kddriky pryskynné, ductus resinosi , ILirzgange; dutiny \v délku rozta-

žené, pryskyicí naplnné: 71, 73.

Nadsklipkafý, contexto-eellulosus, zellgetebig i složený ze sklípkw mnoho-
stranných w hmotu nepetrženau spojených, jako chlupy na ápíku me-
ruzalky smradiny ili erné, bazanovvce brwitého, pio rozdíl od chlupu

z jednoho sklípku anebo z jednoduché ady jich složených.

Nadslojný , superpositus, iibereinandergestellt j n. p, pauzdra w šešulince

rukewníka.

Nadstojníf, nadslojici, nadposlawený, superpositus, obeisiehend; nad ním
stojící, n. p. klas samí nadstojný, t. j. nad samicím umisthý, n. p. u
zcwaru.

Na dtcé , tré, titero
,
patero , mnoho klaný, h'\-, tri-, quadri-, quinque-,

multifidus, zwei-, drei-, vier-, fiinf-, viclspaltig ; vv. klaný.

Kadicinutý , involutus , involutivus , eingerolh j lis*, nebo listovvitý díl po

kraji obojím proti líci svvinutý; n. p. listy vv pupenech topolovvvvých.

Xadicislý. vv. nachýlený
^adz-emni, epigaeus, obcrirdisch ; na zemi se nalézající nebo nad ni vvyni-

kající; n. p. dlohy bonovvé, tykvvowé, bukovvé.

\ad-ipodinný, suprabasalis, Ubergrundsiiindig ,• nad zpodinau se nalézající.

Safunklý . nafanknutý, nadniiitý , inflatus, aujgeblasen; dily trubkovvité.

duté, Jakuby naauknutím baaté, n. p. lodyha a listy cibule obecné,

kalich nadmutice luní, lusk zanowce.

Nahaiinký, naiiéký, nudiusculus, ziemlich nncht ; skoro nahý,- vv. nahý.
\álUe, náhlo-, abrupte , abgebrochcn; aud zpedu nebo nahoru najednán vv

tenké osti wytažený ; n. p. náhle Siakonitý, abrupte acuminatus,
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nálile w sifjici iikoncný ; náhle osinatý , alrupte cristatus, nálile w
osiiui zakoneny, n. p. palisty jclcla liiníiio.

Aíihmilý, dcílexus, licinbs;cbo;^cii ^ wijcc když na kolmostojném dílu ástky
polioéní oblaukein dol smruji, jako n. p. vvtwe niodínowé, rašc-
liiiníkowé.

AáhoUuý, acecssorius, acessnrisch : jakoby nábodau pítomný.
Na/iokeliiif, gymnoblastus, ruiíktkcinii^; kel bez obzuláštuíiio zákrowu leží

w bliku nebo wedlé nho, jak to w nejmnožšíclí semenech bílkatycli.

Naoiiak odtolcefiiý.

Naholioeimý, exorliizus, uachtwurzcli^ ; když koínek kelowý ncposteden
se prodlužuje \v koen a neproniká pošwu, ii. p. nejmnožší i"ostUny

dwojdložné, též palmy, chest' a jiné jednodložné.
Nahop/odý

,
gymnocarpus, nacklfriicluii^ ; 1) u lišejníkw jtlody opatené

lehátkem otewcným terowitým; 2) plod jcwnosnubnýcli bez obleek;
n. p. slíwa. winnka a j.

Nahoseinenmj, gymnospcrmus, iKiktsainiq; wlastn mí-lyby tak se nazýwati
rostliny, jejichž semena nejsau w zaweném obplodí obsažená, jako
jsau sosnowité nejmnožší a cikasowité; jmenují se ale tak rostliny,

jejichž plody 1-semenné nepukají a kiw za semena nahá jindá po-
uažovvaly se. jako ožankowitých.

Nahý, nudus, nachi ; nemající obalu, zákrowu, okrowu, šupin, listu, chmyru,
pluch, picw a d.

Nacfiotrý, purpursus, pur-jnnroth^ tmaw erwený, lined do modra hned do
hndá se chýlící, wždycky ale sytý.

Nachýlený, nudicislý, nutans, nickcnd, iihcrhaiif^eiid ; kwty nebo plody,

jejichž stopky vv oblauk zkiwené patí koncem k zemi , ímž kwty
a plody k zemi obráceny,* n. p. kwty orlická obecného, náprstníka
nachowého; též celé kvvtcnstwí býwá nachýlené, n. p. hrozen.

Aakali.s-ní, epicalycinus," z kalichu wyniklý , nebo na nm stojící, jako ko-
runa, tyinky.

Naklonný, inclinatus, geneigt ; jako ukosný a nici.

Nákmennt , nápai-ez-ni , truncigenus , auf Siummeii iretchseiul ; n. p. hauby
na kmenech (paezích) rostaucí.

Nákorni, pokorni, corticolus, riiulcnhcwohnend ; n. p. lišejníky.

Nakoriini, epicorollinus,- na korun sedící nebo zní wyniklý, jako tyinky,
mednik, n. p. u blinu, durmanu.

Nákwtek, \v nebeí : 80, 89.

Náleicknicilý infimdibuliormis, trichtafonidg. triclitciif^; pedstawující ho-
moli pekocenau dutau, tsnjší nitbo pi'ostraiinjší, delší nebo kratší a
])odepený trubkau kratší nebo delší, n. p. koruna durmamnv, blinw.

Nálislni, epiphyllus, anj dcni JJlalíc ; na líci listowéin se nalézající, kwty,
cizopasky

Ndloini, hypog,ynus; co z lžka wyniká, nebo na nm pipewnno. Totéž
co podfjtodlii.

Namakténý, iniinclus, oclgldnzeiid ; lesklý jakoby olejem namazaný, n. p.

listy womcje prawého.
Nama-z-aný, illinitus, iihersiitclicn , iibeiichndert j n. p. hmotau Icpkau. jako

lánky lodyhy a wctwi latowýcli pod klaubanii u knotowky lepké.

Adméslný, siicccdaneus, vicarius, í/f//í'/V/cíc/// ; díl místo jinélio pítomný,
n. p. juitisfy nátuéslné li.tltiw nebo na misí lislúw , nebo viisloUsíné,

stipuiiie foiiis succcdaneac. n p. u hráchoru bezlistého.

Náokwliú, tyinky z okwtí wyniklé ; n. p. u šaránu, ocúnu, esneku,
koiitryhelu a d.

Nájiues-ní, vv. ndkmenný.
Ndpeslicni, pistillo adnatus; na pesiíku pípcwnný; Ij inky u wstwno-

witých, podražce a j., w. nadplodni.
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Náplátevi, cfipetahjs ; z plátkilw ivyniklý, n.t nich nmístény, tolik co ná-
kofiiniiý.

Aapopelinclý, nápopefairý, cinerascens, asc/ií;iait; swétle popelawý.
Attpraitoiý, lodiiialiis, nicdci i^chenífl, riicfnvarlsi^e/ieis;' : 1) kmen. lodvlia,

n(l>o ívttMv oblrtii^cm k zemi zknwené,- 2) list wiibcc dol zkiwený,
takže konec lilaiiboji leži nežli zpodina; 3) list w pupenu na svvj a-
pik olinu(v, n. p Avomj, lilijonník.

Kúpratknicilý , (liaiíalirormis, jin^crhniahnhch : klobauk liuhný náprstku
podoíjný, t. zwonkowitý do \válco« iléiio precliázejíci.

Xapiicek , proics, </«- /?/•///,• diiy pupcnowifé na rostlinách jmenowité na
cibulícii se zplozujicí a odliwše se od nich samostaln piylujici.

Aapticltlminký . tumidiusculus , tuniidiilus, etnuis, schivacli aní^cscJitvolIn ;

když dil mén tluštly, nežli když oteklý, n. p. lodyha pod hankami
kral)ilice zlaté.

Napuchlý, nudiinihj, nadutý, turgidus, gcdunsen, aufgedimscn : dutý díl, ja-
koby wzduchem rozšíený, n. p. šešulinka Ižinika^ lusk}- "cizerny

;

skoro stejný smysl m:i jako ua/tiuklý.

Adryšaicý, narijšuirélý. ruescens. brannrutfilich: bledší odstin ryšaného.
j\dsudce. ástky zubowité skládající ooiístí baniky mechowé ; lí)()

Xasatsetiý , impositus, tiufycselzt ; díl njaký na špici nebo cchalco jiného
umístný , a není znamenati zponenáhlho pechodu; n. p. hrot na
uštech korunowých bazanowce brwitého.

Aff««?.«ir«Mí'; zwtšení wajeníka hned po zúrodnni.
j\asiiré/ý, glaucesccns, mccr\:^iiiiilich ; bledé siwý.
násobený, complicatus. ziistiiiimciif^e/alicL\if\oc\\», ostrým auhlcm prohnutá;

n. p. dloliy po kraji n kyelnice. Zluhowilo-násobeitý , canaiiculalo-

complicalus. jestli auliel ten mén ostrý : n p. dlohy zilice, hoice.
nástnný, pai-ietalis, wainhiiimlig ; na stene obplodowé obyejn unitní, n.

p. semenice; .šew uáslnný, šew w obwodu obplodi wždy mezi dwma
worckoma srostnutím jejich poustaly.

Ndslili. w. s-esti/i.

Aaslihuufý, apice incisus, eingeschiiiílen\ list n. p. na konci jakoby ze-
stíhnutý, n. p. jinan.

Aasiuský , indigenus, inltiiulisch, einlicimisch ; w jisté krajin sám od .sebe

rostauci.

Aajtlowióka, neštotciku, papula, tlie Jilattcr; puchýck proswítawý šáwau
jakausi naplnný, obyejn složený ze sklípku jediného pokožkj', jako
na lodyze a listech kosma(ce olednlého, hranatika rozepiatéhu.

haslotcikdlý, papulosus, blattcrig; naštowicemi posetý.

Adwiiecný, paracorollae adnatus, na wnci pipewnný, tyinky u tolito-

witých a d.

Aa wrchti, nahoe, supra.

Xdzemni, superlicialis, oher/ldc/ilicfi ; na zemi n. p oddenek osMdyc obec-

ného; koen nd^emni , radix superficialis, blízko pod pozemní se tá-

hnaucí.

A'a CHtffr obrdcený, resupinatus, uingckelut; díl rostlin.v zpoilním powrcheni

wzhru obrácený, n. p. dwojp.vská koruna bazalik, list.v baiibclky pesten

Napdlek, nu^-pét, retrorsum, riickiriiris ; n. p. naz-pdtek ostnatý, retror-

suni aculeatus, jehož ostny naz|iátek jsau obrácený, jako na lodyze

a listech swizelu obecného.

Adaieniý, zoogenus, thieierzen^t ; na dílech ZHiccícIv obyejné wyhynu-
lýcli powstáwající, n. p. rohokazowé, nkteré rážkowky.

Adz-tco.flnwt, Tcrminologia; 2.

Adiilný, nervalis, nen-ensíiirulig : na žíle sedící nebo z ni wyniklý, n. p.

ostny na listech lilku sodomského, na listech bodlákowých a d.

Kaika, achacna. scheniuni. achenia. dic .'/chduc. .Schlicssfruchi : plodí— 2.
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semenily (a pak iizrííním se rozpolující), suchý, nepukawý, s tnilikau

kalicliowau nebo okwtowau srostlý a krajem jejich stálým asto wrn-
ený, énlkau ukonený , n. p. u odolenu, wsech spoluložných, nkte-
r}'cli moenowitých, okolinatých; 150.

Neaiililedtiý, inconspicuus, wutnseluilich ; naopak auliledný.

Neaupliiý. incompletus, unvollstandif^^ když dílu nelto shluku dílw neo
chybuje k celku. Tak pehrádka neauplná, nesahající až k ose dutiny
plodowé, n. p. w makowici, koruna neauplná nemající jednoho anebo wice
díl n. p. ostrožka, womj a d.

Keaurodnost, infoecunditas, <lie Cnfnichtbnrkeii ; .')26.

Nebet, nákwtek, gemma florifera, die Bliilheuhnnspc, dus Fruchlaui^c

;

pupen obsahující w pezimništi paupata samotná nebo s listím spole-
ná; 86, 89.

Nedokonalý, impeifcctus, iinvoUkomiuen; nedospéwší swého rozwinutí, n.

p. prašniky we kwétech samích odolenu dwojdomého.

Nedosplý, impuber , impubes, unrcif; ústroje rozplcowací k auradni
ješt nedostaten rozwíniité, naopak dosplý.

Nehet, unguis, der Kastel; 1) díl plátkw dolcní zaužený nožkowitý, w ne-
hetnalý; 10.5, 109, 110, 2) míra, délka { caulu.

Nehetnafý, ung;uicHlatus, hcna^eh ; opatený nehetem, n. p. plátky kara-
filátw, mydlic, chejriivv, zelic.

Nechrámilý, w. he^-dirániný.
Nekl»alý , astirpatus , stamndos ; koen nemající pn ili podpni. nébrž

hned nahoe na wctwe se rozsypuje, n. p. u orseje, a jest dwojí: 1)
inrcasatý , 2) wláiemkatý

,
prwní scstáwá z nircasw a Avlášeníka,

druhý pauze z wlášeníka.
Nelibý, nepíjemný, ingratus, ii/tn/if:;ciiehin; o zápachu a chuti.

Neobmez-ený , indeterminatus, unbestitnmt ; co do twaru a obwodu, n. p.

stélka mnohých líšejníkw.

Neobranhený, beíobrubý, immai-g;inatus, iinberandci ; naopak obraubcný.

Neodlený, indistinctus, tmi^esonderl ; naopak oddlený.
Neodsafsený, continuus , umuiterhmchen ; n. p. spojidlo neposteden do

nitky tyinkowé pecházející, w. ods<iz-ený.

Neotewený, inapertus, uiif^eójlnei j naopak oleivený.

Nepatrný, indistinctus, undeutlich ; naopak patrný.

Nepodobný, dissimilis, unidinlicli ; naopak podobný.

Nepohnutelný, iinmobilis, unheive^lichj naopak pohnutelný.

Nepolimitý , immoti\'us , iinheivea;t ; kliení semen jednodložných
,

pi
kterémž tlo délohowé zstáwá w semen klíícím se zawené, a z po-

sledního toliko mrcasy dol a pupeník nahoru rostauce wynikají, jako

u traw a šachorowitých.

Nepolíktttý, exarcolatus, iins;efeldert ; naopak polikalý.
Neporušený, nedotený, incolumis, tinversehri, imbchindert ; w rozwinowání

se nebyw zastawen nebo pekažen, naopak pometaiý, zmenšelý , za-

krnlý, zakrsalý, zkytutlý a d.

Neprawidln, irreg;ulariter, luiregelinussig ; n. p. se trliající, irr. rumpens,

n. p. plod stulíkoný.

Nepruwidelný, irregularis, uuregclmassig; obal (kalich , koruna) netoliko

o dílech nestejných anobrž i nesaumrných. n. p kalich šahvje. er-
nohláwka, daušky, koruna motýlowitá, koruna netýkalky. ožankowitýcli.

Nepraicoi-ilný, falsinervis, Jnlschnérviíi; ; list protažený arau swtlcjší,

která ale newystáwá nad powrchem listovvým nébrž sestáwá z wrstwy
sklípkw roztáhlej.ších, n. p. nkteré kížilky.

Neprawý, liiwý, .šemný. .ícmelný, nothus, spurius, imiicht, falsclt ; na po-

hled jinému dílu podobný, powahau a wýznamem rozdílný, n. p. koen,
jemely. oelimetu. wnikající do rostliny a s ní srostajíeí, takže rozeznati



se nemže; píepky lišejníkúw a asowitých ; kraužek^ klas, preslí-

nck, aryrus, spica. verticillus, Scheiniihre, -qnirl.

Aepetréeiiý, coiitinuus, contiguus, /b/ //««/<,•«</, ununíerbrochen ; ástky pri-

bližené nebo sniéstnané nikdež neprestáwajícíj n. p. klas, hromádka
kapradowá, nitka a spojidlo na tyince.

Neprochodný , inípervius, unzugiinglichj když otwor ilí lístí njaké dutiny

jest zauženinau silnau nebo jinými díly zavven, n. p. hrdlo korun ko-
stiwalu. Naopak prochodný.

Neprotcrtaný, imperforatus, uiuluichlóchert ; naopak proicrlaný.

Nepukající, índeliiscens, nicht aufspringend; zstáwající zawrený nebo ne-
prawidln se otwírající. naopak pukající.

Neroz-dlený, indívisus, unzcrtheilt ; naopak roz-délený.

fierda, nezdara; jenž se odrodil.

Nerudný; w. odrodilý.

Aestejnodlauliý, inaequilongus, ungleiclilang ; naopak stejnodlauhý
Nestejnostranný, inaequilaterus, ungleichseitig ; když obé polovviky délné

njakého dílu ani nemají stejnau délku ani šíku, n. p. listy kysalovvé.

Nestejný, inaequalis, ungleicli; naopak stejný.

Netekotcaný, nepozbádaný, impunctatus, wtpunktiit; naopak tekowaný.
Neuritý, neurený, indefínitus, iinbestitnmt ; 1) co do množstwí když audy

nedají se snadné zpoisti, n. p. tyinky pesahující poet 15—20. 'i)

co do twaru, nemající patrného twaru, n. p. rauško rosolowek.

Newýraz-ný, obsoletus, umnerklic/i, unsclieúdich, undeutlich; jako neznaný,
wždycky ale trochu zejmjší, n. p. pokraj kalichowý nažek kopru a

bedrníku.

Nejcelejší, pecelý, intergerrimus, gmizrandig ; aud rozplošený má kraj

w áe nepetržený vyíznutími wtšími nebo menšími, n. p. listy še-

íku obecného ; naopak wykrajotcaný, zubatý, sr-ejkoicaný, pilowaný.
Nejdoleji, inms, ncjdoleji w kalichu, korun, imo calyce, ima coroUa.

Nejdolejší, infimus, imus, der uiuerste ; listy na lodyze.

Nejjednodušší, pejednoduchý , s raplicissimus, ganz ein/acfi; obzvvlášt

o kmenu a jeho promnách, též o listech.

Nejhoeji. nejtcýše, n. p. w trubce, summo tubo, ganz ohe in der Rohre.

Nejhoejší, nejwyšší, summus, supremus, der oberste ; n. p. listy.

Nejodstálejší, patentissimus, iveabsiehend; dlající s dílem, z nhož vvyni-

ká, úhel pímý nebo skoro píjmy, n. p. wtwe ostrožky polní a maeny
barwíské.

Nejsloienejší, mnohokrát složený, supradecompositus, mehrfach zusamnien-

gesetzt ; list složený z nkolika lístk dwakrát složených. Sem náleží

list trojdwojný (tergenunuin) , trojtrojný (]triternatuni) , trojpeený

(tripinnatum), jakož i listy welmi složené.

Nejsytji, saturrime, sehr gesattigt ; nejwtší stupe syté barwy.

Nejtctewnatéjší, petrletcnatý, sehr iistig ; mnohými wtwemi opatený,

n. p. lodyha bazaliky nejmenší.

Nejtcnitnéjši, intimus, der innerste ; w. wnitní.

Nesdlaný, netcydélaný, incultus, unbebaut ; n. p. pda.
Neznaný, obliteratus, verrvisclit ; nepatrn rozwinutý, takže tžko roze-

znati, n. p. stélka mnohých lišejníkúw.

Nezralý, umeif; o plodech, naopak zralý.

Nici, cernuus, ubergebogen ; lodyha, wetew nebo stopka pímé w rowno-
wážný smr sehnuté, a kwt anebo celé kvvtenstwí k obzoru smuje,
n. p. slunenice obecná, bodlák nici.

Nijaký, neuter, geschlechtslos ; kwt mající ústroje rozplemeowací zakr-

nlé nebo žádné, jako krajní kwty w auboru slunenic a mnohých
charp, na obwodu wrcholíku kalinv obecné.
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i\i, filum, der Fnden; dil kažtlý niowity, n. p. stolka žabincowitýcli ze

sklípku jedinélio nebo mnohých seradných sestáwajic!.

Ni yruKncu w. mršini.

]\'illia, fiiamentuni, der Staub/adcn, Trii^er; dil tyinky dolcní asto nio-
wity nkdy rozšiený, piašnik nesaucí; 113. 114^ 117.

\itkowitý , filamentiformis, stauhfadeiiforinig; n. p. welini prodlaiižené spo-

jidlo tyinek toliko na jednom konci nesaucí dokonalý pytlíek prášní-

kowý u šahvje.
Nitnatý, fi\?imentosus, Jíidig ; z dílúw niowitých složený, n. p. koen z rar-

casw niowitých.

Nioiciíý , íihunentosus, ftidig, fadefi/urrnigj jako ni wyhlížející, dlauhý a

tenký, n. p. nlka kukuice.
Nitfodewý, entoxylus, e/iioxylisch; pod powrohem bezkorného dewa za-

hnízdný, n. p. nkteré íšn.
Nitroobjadri, endospermium, obálka jádra wnitní,- 1.38.

Aitroobflodí, endocarpiuni^ dic limenliaut, Fiichcrhaui ; blána pokožce líce

listovvého obdobná powlékující vvnitrni stnu dutin plodowých rostlin

jewnosnaubn3'ch ; M'i.

Aitropupi, omphfllodiuni, der Nahclgnmd; místo na pupu, do nhož wni-
kají cewy šry pupení do obsemenní, asto patrné obmezené, jako

na semenech fasolowých, maalowých; 1G2.

Nitrorostlimiý , entophytus, e/Uophjiisch ; u wnit žiwých rostlin alespo
pod pokožkau powstáwající, jako pížiwné rezowité, prášilka, sn a j.

Nitroústi, endostoma, der innere Jumuiid; otwor wnitní blány wajené,
jestli wejcc má dwoje blány; 133.

Noni , nocturnus, inicfuíichj w noci se rozwíjející, n. p. kwét nopálu

noního.
Aoitce, podetiuro, das Gestell, der Triiger, die Fruclustiilze ; ástka lody-

howitá rozliná, jednoduchá nebo wtewnatá, ze stolky nkterých lišej-

nikw wynikající a obyejn plodonosná, n. j). u dutohlavvck ,• 201.

Noiióka, podsldwka, ])odicellus, der Flcchleiifruchtsiiel ; jest nožice plodo-

nosná welmi zkrácená u nkterých lišejníkvv stélky listowité; 201.

Noiilialý, na nožice nesený.

Noi-iuatý, iwiióilý, podiollatus, gestielt; lišejník mající nožici.

Aoilcafý, nožkau podepený.
Aoélia, carpophorum, der Fruc/ttlrager ; 1) prodlauženc lžko, pokud na ni

sedí plody; 2") každý díl nepo&teden plod podporující, n. p. ástka
niowitá ili slaupkowitá, na níž nožky okolinatých a kakostowitých
pipewnný, na níž nkdy i tyinky a plátky pirostlé, jako u kapa-
ru, tewdawy, silenky; w. pestonoíti 196.

Noikatý. nožku mající.

Aoinicka, samara, dic Flugelfrucht ; plod jedno- nebo chudosemenný (z pro-

stého wajeníka), obplodí suchého a obrubau tcnkau širokau blánowitau

nebo takowými piwsky opatený na echalce nebo stranách, n. p.

jilmy, jasany, jawory; 1*51.

O.

Obdk, utrique, beíderseits ; týká se obau ploch dílu zplo.šeného n. p. list

obak lysý, folim utrique glabrum, ein beíderseits haldes Blalt.

Obul, integumentum, die Decke; rozdílné ástky obhriíující ústroje rozple-

meowací, jakowé jsau kalich, koruna, wnec u jewnosnaubných;

104, 178.

Obbileéni, periphaericus, peripluioisch ; kel kolem bílku umístný a hned jej

zawinující, n. p. nocenky, hned opasující. u merlíka a d.
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Obbldnéný. menibranifer, liaiitiias(end', binnan obraubeny, n. p. pošwicka
štótowá na hoením konci u rozdílnýcli šurpkw.

Obcibtilí, obpuí; šupiny rznotvvaré na podcibuli stojící a w aužlabikách
swvch pupeny wlastné zawíi-ající ; 87.

Obdáluýn odlehlý, rcmotus, enlfemt; díly stejnojmenné mezerami wét.šími
nebo menšími oddlené, n. p. swazky kwtowé šowíka krwawélio.

Obemknutý, clausílis, vcrschlossen : kel obemknutý t. dlohau jakoby pošwau
obklienv, n. p. kukuice, ryže, slzowka.

Obefkauý, obtextus, iihertvehl ; rub stélky lišejníkowé jakoby pikryt autlau
tkaninau ze sklípkw oddlených niowitých, n. p. ncjmnožší rody
hannatek.

Objádi ; díl na zárodku zúrodnném kel zaobalující, we semen zralém
obsemení dlající; 138, 158.

Objímající, amplectens. amplexus, iimjassend ; 1) wbec díl obkliující jiný,

n. p. pošew list trávvowých stéblo; 2) listy dvva násobené pijímající
sebe w kaut, n. p. u kosatce, \v. jesiditcý.

Objímatcý, amplexicaulis, stetigeluwfasscinl ; list nebo apík dolejškem pro-
stým anebo pirostlým docela nebo dílem okolo lodyhy nebo wtvve sa-
hající, listy lodyhowé zelice epy.

Obkalka, epijconium, die Fruchtknopfdecke ; bl.ína sklípkatá, nlkonosná,
díwe wajeník mechw a játrowkowitých obkliující a pak obyejn
se oddlující Qakožto epika), 188, 187, 199.

Obhomolowilý, obconicus, verhehrt kegclig; pedstawující homoli pekoce-
nau na ostí stojící, n. p. trubka kalichowá epíkw; totéž znamená
éiliowitý.

Obhražený, obvallatus, umschnnz, jinými díly ztuha obstawený a tudy ja-

koby proti autokm bezpený, n. p. zákrow trnatý pupawy obecné ii-

stira trnatým.

Obilka, sitium, caryopsis, die Kornfracht ; plod travv, jcdnosemenný, suchý,

nepukawý, s kalichem nesrostlý ani jím vvnený, nlkau ukonený
slupkau tenkau ztuha pirostlau obklíený; 149.

Obilowina, diastase,- 34.

Obkliující, ambiens, umgehen, ze wšech stran pikrýwající, n. p. wrstwa
semenonosná jazaurku.

Obkloicina, perispermium, das Perispercm; spsob bílku semenowého, po-

wstalý ze sklípkatiny jadérkowé zárodku semenowého; 165.

Obkoíní, coleorhiza. die tf^urzelscheide ; píkrow blánowitý, který koí-
nek kelowý pahrbkoHÍtý u traw obkliuje, jim u klíeni se trhá a pak

co krátká pošwicka na zpodin mreasw zbýwá.
Obkres, periphaeria, der mhreis, die Peripliiirie ; u tl wnšná powrchnost.

Obkresni, obkresotcý, periphaericus. perifduirisch ; na obwodu njakého dílu,

n. p. kel w semen nocenek, mcrlíkw. silenek a j.

Obláko, nubecula, ein ivolkiger Fleck; skwrna rozlitá, n. p. obláko po-

nachowlé na listech kurkumy zerunibetu.

Oblana, cambium, die Canthiumregion; díl tla dewního nejwnšnéjsí d-
lající se ze sklípkw a obsahující áwu oblanowau; 70.

Oblnnoícý, oblané náležitý, jako sklípky a šáwa.
Obfaukowitý, arcuatus, bogcnfiiímig ^ w oblauk prohnutý, skoro to samé

co zkiícený.
Oblaunký, obliký, tcretiusculus, slielmndlich, drahtrundlich ; skoro oblý,

nedooblý.

Obléka, induviae, die Fruchtdecke ; vvšecky díly na plodu nenáležewší pestiku

we kwtu anebo s ním nebywší zrostlé ,
plod ale wícc mn dokonale

oblíkají ili obkliuji, n. p. stálý kalich blinu, kulich zdužnatlý, žmind,

moruší, sešelina žaludu, bukwic, lískowce; 13!). lit).
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Obleckatý, indusiatus, velatus, beschleieit , oblekau zastený, jako plod

mochy, blínw a Inw kalichem, korunau jitrocelvv a d.

Obleený, indutus, vestitus, bekleidet; néjakau oblekau opatený.

Oblý, teres, siiclrund, drahtrund ; dil na wšecli místech prúezw okrau-
hlých, které nemusejí býri stejné, což kdyby bylo, jest díl wálcowitý,

n. p. lodyha wrbowky srstnaté, chlumni, stopka pryškyníka prudkého.

Obmnný, limitatus, umgiiinz, arau ostrau obyejné jinobarwau obtažený,

n. p. stélka nkterých lišejníkw,

Obme&ený , definitus, bcgrcnzt; kwtenstwí, jehož wreteno hlawní jtkož
i wetena druho-, tetíadá jsau okonena kwtem, takže další prodlau-

žení wetena není možná. Též slowe &uslediwé, protože kwéty od

stedu proti obwodu se rozwíjejí.

Obnažený, obnaiilý, odhalený, denudatus, enthldss, ústroj listím anebo

díly listowitýmí obrostlý pak jich odhazující.

Oboják, w. obojaký.

Obojaký, slyrotcý, hermaphroditus, ztvitíerigj kwt jeden obsahující plo-

didla a rodidla, taktéž i'ostlina obojaká., takowými kwty opatená.

Obojek, collarium, der Hnlsring, Hcdskragen-^ sestáwá z epelek nkterých
ryzcw, když epelky zadními konci spojeny jsau w bochu kruhowi-
tau, jíž konec ten obklíen.

Obojkatý, collariatus, halshagig ; hauba nebo ten obojkem (w. jej) opa-
tené.

Obojpolilatcý, androgynus, androgynisch; kwtenstwí majici kwty samí
a samicí, n. p. aron, psárka.

Obojiiwelný , amphibius, amphibisch; we wodé a suchu rostaucí , rdesno

obojžíwclné, žábník jitrocelowitý.

Objíawessený , vcxUlas ,
fah?iendeckig ; n. p. paup kwtiiw motýlowitých,

w nichž pawézka obaluje ostatní plátky; n. p. u hrachoru, stdence,
janowce.

Obpesíi i, \ie\igyniam, dic Stempclhiille ; ada díl rozliných (lupenowitých,

šupinowitých a d.) prostých anebo srostlých , ncposteden pestík ob-

hrujících a k obalu wlastn nenáležejících; we kwtech obojakých

wždycky jest za tyinkami; též slowe wnec wnilni; 118, 135.

Obpirci , coleophjllum , coleopeltis , die Knospeiischeide; dolení díl dlohy
obkliující pírko kle jednodložného stejnonohého ; w. stejnonohý.

Obplodi, pericarpium, die Fruclithidle , das Fruchtgchausc ; ás plodu je-

wnosnubných, powstalá z worekw prostých anebo s kalichem srostlých

a w dutin semena obsahující; 139, 141.

Obplodni, w. obienný.
Obpsaný, circumscríptus, unischrieben ; arau obyejn jinobarwau oste obe-

hnaný.
Obpuéí, w. obcibuli.

Obpupeni, w. peximni.st ; %G, 87.

Obpupi, die JYabelgrube ; jest kruh nitropupí, semena obkliující; 162.

Obrácený, versus, gekehn, gewendctj wfsháru obrácený, sursum versus,

dobl obr., dcorsum v. , k pupu obr. , ad hylum v. , ku xpodiné obr.,

basin v., ku konci obr., apicem v.

Obiz.ntilý , circumscissus, unischniuen; ústroj trubowitý nebo wbec dutý

po šwu koleni bžícím rozdluje se na dwé , jichž hoejší padáwá ; n.

p. kalich durmanu, koruna hubihráchu, tobolka jitrocel, blínu, drchniky.
Obrostlý, obsessus, obsitus, be.ietzi; n. p. chlupami.
Obrtlikowilý, lomentaccus, vertcbratus

,
gUedludsenarlig . rvirbelartig ; list

pochodící ze peeného nebo prstnatého , jehož ale toliko lístek konený
zbyl, jako n citronownika pomarane.

Obruba, margo, der liand ; kraj plesku lišejníkowého, umící nad plodnicí;

203.
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Obrys, circumscriptio, circumferentia, Umriss; ára zeurub dstroj listowi-
tého rozšíení obmezující w myšlénkách tažená.

Obsah, contentum^ der liihali^ díl w torbice pclátkowé parožnatcowitých ;
199.

Obsemení, pellicula, spermodermis, die SamenhUlle ; slupka semenní od blan
wajených pochodící; 159.

Obsrditý, obcordatus . vcrkelirt-herzfíSrmig ; plocha srditá ostím dol a
Avykrojenini Mzliru patící, n. p. lístky šawelu obecného, plátky
mochny jarní.

Obštti, perichaetium, die Borsten/iUlle ; shluk lístííw hustý obkliující kwét
samic: mechw a pak pošwiku jakož i zpodinu šttí. Jest to prawý
zákrow samicí.

Obštétný, perichactialis, Borstenhull ; n. p. listi obšléné, obštétí skládající^

folia (•eríchaetialia.

Obtisti, peristomium, peristoma, der Besatz, MUndungshesatz } protahy roz-
manité zubowité na ústí mnohých mechúw^ , hned w rad jednoduché
hned dwojnásobné; 190.

Obúslnatý, peristomatus, peristomus, besetztmiindig ; obiístí mající.

Obtcejéitý , obovatus, verkehrt eirnnd; plocha wejitá na ostejším konci
stojící nebo pipewncná, n. p. listy brusnice wlochun.

Obwod. ambitus, der Umfang; meze njakého dílu kolem do kola.

Obwodni wz-rst . vegetatio períphaerica^ das unisprossende WaclisLhum}
w. kolemrostlitcý.

Obtrýtrusi, sporodermis , die Sporenhaut; jest obal wýtrus powlékující a
rozeznáwá se w jednoduchý, jako u lišejníkw, as, hub, a w dtcoj-

násobný , t. wniný a icnitní, u kapradí, mech. Wnitek wýtrusu
naplnn Jádrem tcýlrusowým.

Obyt, obydli, habitatio, das Vorkommen; místo kde rostliny žijau bez ohledu
na podnebí, pásmo, krajinu.

Obytopis, díl rostiinoslowí wykládající obydlí a rozšíeni rostlin po zemi; 3.

Obzíclášliii, fsldiitni, iclaslni, fc/a*<n, proprius, der eigenej díl ústroje slo-

ženého nebo shlukn ústrojw náležející každému jednotliwému, n. p.

pokrywka, zákrow u šttky, chrastawce každý kwt obkliující.

Obzenný, perigynus, unnveibig, perigynisch; tyinky pipevvnné na kalich

nebo korunu, též koruna z kalichu wyniklá, takže se zdá, jakoby nad
zpodinau lžka byly pipewnéný.

Ocas, cauda, der Schivanz; prodlaužcnina niowitá, ohebná, asto chlupatá;

n. p. na holénce sasaneky, koniklece, plamínku, na prašulkách medw-
dice, oleandru, omanu.

Ocasatý, caudatus, geschivánzt; ocasem opatený.
Ocásek, caudicuhv, das Sclirvechen; wbec malý ocásek j obzwlášté no-

žika brylu pclowau wstawaowitých podporující.

Ocáskalý, caudiculatus,- malým ocáskem opatený.
Ocelomodrý. chalybeus, stahlblau^ jako mode nabhlý ocel,- n. p. plody

tušaliije bobkowého.
Octany, acetatcs, die essigsauren Salze ,• 24.

Ocúnowina , colchicinum, das Colchicin; 49

Oko: 1) ocellus, der Augenjleck; w. ockowaný; 2) díl wajéka, t. sá-

ek, w nmž se dlá kel ; 138.

Ockowattý, ocellatus, Uugig , augen/leckig ; se skwrnami bledými, okrau-

hlými , w jejichž prostedku skwrnika tniawá nebo naopak , n. p.

wnitek koruny náprstnika nachowého.

Ockotcáni ; 307,

Oddlený, distinctus, gesondcrt, unlerschieden; díly blízko sebe postawené

nejsau dohromady spojené.



Oddélujici se, solubilis, ablusbar; od swélio pipewnéní se oddlující j n. p.

chlopn od prehrádky šešulinky u taice, penízku a j.

Oddenek, rhizoma, der TVurzelstock , das Rhizom ; dolení díl kmene pod

zemí se nacházející, koenu podobný a obyejn za nj jmíný, od kte-

réhož ale liší se památkami nebo zbytkami listw, jichž prawý koen
nemá; n. p. u leknína bílého, konítrudu lékaského," 63, 63, 176, 177,

179, 180, 181.

Oddenkatý, rhizomatosus, wurzehtockig ; oddenek mající.

Oddenkotcitý, rhizomatoideus, iviirzelstockdhnlich j podobající se oddenku.

Odlokelný, chlamydoblastus, deckketniig ; semena, jejichž kel krom slupek

w obzwláštním pytlíku zavvený ,
jako u leknínu

,
pepi. Naopak

nahokelný.

Odchylný, anomalus, anomalisch; wzdalujíci se od obyejného twaru,* asi

jako odprawidlný
Odkicllý, defloratus, abgebluht; kvvt celý nebo jeho díly, též i celá rost-

lina po ukoneném kwtení.
Odlaupilý, desquamatus , abgeschiilt; co se laupáním oddlilo, n. p. kusy

kry.
Odlaupnutý, odchlípmUý, solutus, gelósí, abgelóst ; od swého pipevvnní na

jiném díle se oddliwší nebo nedokonale s ním srostlý, n. p. listy roz-

chodníka bílého wezpod u wýniku z lodyhy.

Odlehlý, dissitus , auseinnndergestellt\ díly wíce nebo mén wzdálené bez

patrného poádku okolo osy rozpoložené. Obsahuje pojem wzdáleného

a roztraušeného.

Odlisténi, prcháni list, listoprchdni, defoliatio, die Entblatierung ,• 323.

Odmistný, adventitius, hinzukomniend, bediiufig ; údy na míst pro n ne-

ureném se wyskytujíci ; n. p. pupeny, koeny z kmene nad zemí

wynikající.

Odmiíseni, ablectatio; 307, 308.

Odmlaísowdni, innovatio, die Innovalioii; wvhánní odmlazw , vvrubelw.

Odmlaísujici se, innovans, vcrjiingcnd , iimovireiul ; odmlazy, wrubely wy-
hánjící; pupeny odmlazttjici

,
gemnae innovantes, JVicbknospen, jež

rowinuté zstáwají na rostlin matce.

Odnoha, pax-auch, paz-aušek, odnoi, odnoii, turio, die ^tockknospe ; ipu\)ci\

wynikající z oddenkn rostlin mnoholetých hned nad zemí w pe prý-

tující, n. p. u chesti, chmelu, piwoky, womjw. Taktéž i wtew
samá z takowého pupenu wyrostlá ,• 66.

Odpilkowitý, pilinowitý , scobiculatus , scobiformis, feihpiinailig ;
potebuje

se o semen drobném podluhovvatém anebo árkowitém opílkm ili pi-

linám podobném, n. p. u pnišníkw, rojowníkw, hruštiek.

Odporný, contrarius , entgegengesetzt ; t. w odporném smru; n. p. pre-

hrádka chlopním odporná, dissipimentum valvis contrarium , když w
plodu tobolkowitém pukawém pehrádka leží w kratším prmru a tedy

vv odporném smru, w nmž jsau širší strany chlopowé, n. p. wítod,

stniník, penízek.

Odprysk, pobéh, soboles ; odnoha pod zemí bžící a pak w lodyhu wzrosta-

jíeí,- 66,

Odpuklý, delapsus; ástky plodu pukajícího rozdlené.
Odádnosl, abnormitas, Regehvidrigkeit , Abnormitiit ; jakost odádného;

naopak ádnost.
Odádný , abnormis, abnorm, regelwidrig ; odchylující se od twaru ili

spsoby obyejné. Naopak ádný, normalis , regelrecht, co po

ádu.

Odrazný, atypieus, atypisch; od rázu se odchylující, w. ráís, rá<t.tiý.

Odený, erasus, abgeschiir/t ; stélka , jejížto wnšná wrstwa sklípenatá

wyniízela a wnitní obnažila se, ímž se wyskytuje poprášená, jínatá.
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Odrod, odrodek, portida, varietas, die Abart , Spielart , Varietdt ; wbec
twar od pwodní podoby w tom aneb onom znaku se odchylující

,
pi

emž ale poátení ráz rodu se poznáwá, anebo twarami pechodnými
spojenost s rodem pwodním dá se wykázati, nebo konené sázením ná-
ležit wedeným mže se w twar púwodní promniti.

Odrodilý, tcyrodilý, nerudný, nez-dárný , nerda, degener, ausgeartet ; jenž

od swélio pwodnilio twaru se odchýlil.

Odrostek, surmcntum, Peitschentricb ; wýrostek na spúsob niti nebo pro-

wazcc nahý a místem koenatjící a pupen wyhánjící, n. p.jahodník; 66.

Odrostkulý, sannentosus, Peiisclientriehe haheud ; wypauštéjíci odrostky.

Odsazený, and do druhého nepecházející neposteden, nébrž pomoci klaubu

a d.,- naopak neodsa-sený , n. p. spojidlo prašníkw od nitky odsazené
klaubcm.

Odskoily, desiliens, ahgesprungen ; jenž od pwodniho místa zpružn se

oddluje.

Odstálaunký, patulus, etivas absleliend ; nedlající s dílem^ z nhož wyniká,
docela pímý úhel.

Odstálý. patens, abstehen. 1) díl dlá s osau, z níž wyniká, úhel 45", n.

p. wtwe kozince cizerny, stopky ostrožky polní, lupeny kalichowé st-
niníka hokého; 2) kwtenstwí s wétwemi nebo stopkami tak pi-
j)o\vnnými.

Odtitelný , dctcrgibills, abwischbar j dající se odlíti, n. p. jinowatka se

sliw, s list my.sího auska.

Odtoiglý, pendulus, hingend, hcrabhangciid; díly hablé a hebké od wýniku
anebo s riepatrné wýšky nad nim, woln k zemi se spauštií; n. p.

wlwe kwtelu zvvšince (Línaria Cymbalaria) , mladší wtwe wrby
pláiwé, hrozny klokoe obecného.

Odtrráccný. aversus, abgeivandt ; naopak piwrácený.
Ojedinlý, solítarius. einzeln, ^'creinzelt ; díly po jednom wj'niklé z jiného,

n. p. lodyha jediná z koene u lnu peužitného, kwty \v aužlabíkách

u bazanowce penízku, auborek na konci lodyln- u turanu jednokwtého.
Ochlipniitý, w. podchlipnutý, nadchlipnnlý.

Ochudlý, dcpauperatus, verannl : když whec rostlina nebo díl její w po-

mru k jiným má mén ástek ,• obyejné to platí o kwtenstni, a tudy

cliudokiclý, pauciflorus. armbliilhig.

Oká%alý , speciosus, ansehnlich; weliký (z ohledu podobných rostlin) a

spolu pkný.
Oko, w. pupen.

Okoliek, umbellula, das Dijldchen ; w. okolik.

Okolííemj. umbellatus, doldenfórmig ',
kwty w okolik rozpostawcné.

Okolinalý, okolikatý, umbellatus, doldig; okolik nebo okoliky majíci.

Okolik, umbella, die Dolde ; kwtenstwí, jehož stopky fpro náramnau krát-

kost osy z jednoho bodu (ježic) obyejn na konci lodyhy nebo wtwe
wynikají a jakoby paprsky se rozcházejí , takže kwty leží w ploše

jedné (rowné nebo kiwé). Neseli každá stopka jediný kwt, slowe

okolik jednoduchý , umbella simplex; n. p. u esneku planého, šmelu

okolinatého, wlaiowiníka. Faklí ale každá stopka opt nese malý

okolik, t. okoliek, umbellula , das Duldchen , slowe okolik stoieuým,

umbella composita, n. p. bolšewníka, nirkwe, fenyklu a j. w. Na
složeném okoliku slowau stopky hlawní také paprsky, radii, die Strah-

ien ,• které ale neposteden nesau kwty, stopeky, pedicelli. tlie Blii-

thenstielclicn. Paprsky ili stopky dlají okolik tcšeobecný , umbella

universalis, allgetneine, Haupt-d., stopeky ale i s kwítím, okoliky,

umbella partialis. umbellula, das Dóldchen.
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Okolikowihj, iimbell/formis, umbcUatus, tloldenfonnig
j podobný okolíku, n

p. strbaulek jetele plaziwélío.

Okolikowý 1 okolíku náležející, jako ježle, paprsky ili stopky, stopcky^
pokrywku.

Okornaílý, corticatus, berindet ; n. p. plod s okwtím srostlý, n. p. jemcui,
owes.

Okrajkoioaný, marginatus, gerandert ; díl kraje jinau barivu, podstatu neb

tlaušku mající, n. p. lupeny zákrowní pryšce okrajkowanélio.

Okrajkujicí, marginans, randendj kraj samý dlající, n. p, šnorky na naž-
kách bedrnikw a kmínvv.

Okrauhlený, rotundatus, gcrundet, zugerundet; plochy, jejichž jeden nebo

druhý konec obšírným oblaukem jsau obíznuty; též se íká na konci,

na zpodin okrouhlený, apice, basi rotundatus.

Okrauhlosrámný, annulatus^ ringclaitig ; šrámami okrauhlými po upadalých
listech zstalými opatený, n. p. oddenek rozpuku obecného.

Okrouhlý, kruhlý, orbicularis, orbiculatus, krcisnind, hrcisrund; kreisfov-

mig; díl plochý nebo zplošilý obmezený arau kruhowitau, n. p. listy

pupeéníka pospolitého^ semena oky.
Okroiv, involucrum, die lliille; auhrnek listw wíce ménó srostlých, za-

stírající kwt játrovvkowitých ; 195.

Okrowalý , involucratus, okrow mající.

Okrotcecka, pcridiolum, das IJjiischlagchen, dic Peridiole ; 1) malý okrow
plísowitých, 2) jeden malých okrovv ili obzvvláštních, jichž nkolik
we spoleném okrowu obsaženo, n. p. hní/.divva, mnohorašák.

Okrowka, peridíum, der Lmschlag, die Peridie ; dil s obplodim se srovvná-

wající a semena bichatek zawírající; jest lined jednoduchá, hned dtcoj-

násobná, a to tcnítni a tcnšná, interius, ^xtrarius; 222, 225.

Okruh, cyclus, der Oyclus, auhrnek ástek listovvitých, které zanauce od

jedné dolení, jakoby prwního lánku, až k té nad prwní srowna stojící

w spolené ose se nalézají, anebo které k témuž útwaru, n. p. kalichu,

korun a d. náležejí. Také ada sansledni.

Okrušéilý, grumosus, grumulosus, knunig, kriiniclig; ze zrn wtších ne-

spojených sestáwající, n. p. bílek semen kokošníka; 2) koen z mrca-
sw dužnatých krátkých pehojných a jakoby smatenýeh, n. p. u sa-

mowratce.
Okrtiéoicitý , mesenteriformis, gekrdse/órmig ; neprawidlné stoený a zki-

wený, n. p. prašníky dyowitých.
Oktcéti, perigonium, die Bliiihenfiiillc, das Perigon\ spsob obalu kwtw

jednoduchý í. na nichž kíilichu a koruny nelze rozeznati, n. p. u merlí-

kw, lýkowcw, kosatcw, lilijí, tulipanw a j. w. 104, 106', 107,

101, 102, 104, 108, 203.

Okwétowý, perigonialis, zur Blíilhendecke gehórig; n. p. šupina tyinky
nesaucí na šupinu jehndowau (listen) pirostlá, n. p. u lísky, bízy a d.

Olaupalý, decortieatus, entrindetj kru (alespo ástkau) pozbywší, n. p.

kmen wodoklenowý.

Olej, oleum, das Old; 34.

Olejnolý, oleosus, oklig; olej obsahující.

Olejowina, elainum, das Elaia; 35.

Olejowilý, oleosus^ "^'.tTí oleji podobný tau neb onau wlastností.

Olisténstwi, foliatio, die BehUitterung j weškery listy jedné rostliny.

Olupkotý, ramentaceus, knospenschvppig ; pupen opatený olupkamí.

Olupky, rameutum, ylasschlagschuppe, Knospenschuppe ; šupiny skládají ob-
pupenní ili pezimništ.

Olysajici, decalvatus, kahlrverdend , chlup pozbýwající.

Olysalý, decalvatus, kahlgeivorden; chlupw pozbyly.

Olysalý, oplešalý, obleislý, glabratus, tonsus, asem lysým uinný.



Oltfsajici, oplchajici, glabresccns, kahlwerdciul ; lysým, plcliým se stáwa-
jici, n. p. liíty vvrby bílé.

Omauowina, inuhnum,' Jas I/inulhi ý 9, 30.

Opásnjici, cingrcns, um^uriend ; ustroj úzký nedokonale obkliaje jiný, n. p.
kruh žláznatý zpodek wajcníka rauty.

Opásaný, cinctus, uvii^iiitet ; n. ji. bílek klowý u merlíku, silenky.
Opatený, zásobený, nuinitus, praeditus, verschen; mající njaký díl.

Oponka, cortina, die Maitschcile, der l^orhang ; ástka záwoje na kraji
klobaukowém na spsob hadru zstáwající ; 219.

Oponkatý, cortinatus^ fadenschieierig, Jlockenringg ; ti^cn liubný opatený
oponkau.

Opnpnnuks, opopanax,- 41.

Orapiený, petíolaceus, blattstielartig
j pupen, jehož peziniišt sestáwá ze

šupin promnnými fapíkami jsaucích, n. p. maalu obecného^ bezu
horního.

Oech, nux, die í\/íí.í; plod jednosemenný srostlý s obplodím mkkým oby-
ejn twrdýni deunatým alespo kožowitým, jako u lísky, wlaskélio

oechu, dubu, kaštanu, buku,- 153.

Oechotrilý, nucaceus, nucaraentaceus, uussiutig^ plod konop, rdesen, šfo-

ívíkinv^ plodky rže, piplowitých.

Orelánina; 4Í.

Outek, iiuctila, das ]\'iisschen j malý oech, n. p. plodky piplowitých,

ožankowitých; wiz holénka.

Osa, a\is, die Achse; 1) ára w myšlénkách tažená prmrem,- 2) hlawní
díl rostlin vvyšších ze sklípkatíny a cevv složený , z nhož ostatní

díly wtvve a jejích díly wyníkají. protož rozeznaná se osa hlawni
a wedlcjši , k níž wtwe náležejí; 55, 57y 3) ástka stopky, po-
kud kivítím obrostlá; 4) pokraowání osy, na nmž woreky a semena
jakož i díwe zárodky jsau pipewnny; tudyž slowc ten díl osau ro-
dii; 123.

Osamlý, osauiollý , solitarius, einzeln, vereinzelt, einzelnslcJicnd \ rostliny

též rody po jedné z pdy wynikající, n. p. samowratec, hadijazyk; nao-
pak spolený.

Osecek, úkrojek; cípek ili díl oseku, úkrojc, cípu.

Osek, tikroj , segmentm, der yíbschniit,- cíp dílu rozseknutého , n. p. na
okw tí kosatcw, též ušet, obzwlášt cípy lisín rozsekaného (w. -seuý'),
též laloky neb ušty jmenowaué.

Oseni, oseništé, seges, das Saaifeld; role zaseté.

Osenišfní, scgetalis, saatjeldbejvohnend ,• w osení rostaucí.

Osina, oslua. arista, die Grtumc^ protah šttinowitý nebo niowitý, oby-
ejn tuhý, z konce nebo ze hbetu njakého údu wyniklý, zprohnutý,

kolenatý nebo skrauceny, nikdá ale ncsuinutý jako |)a|)iutka ili roz-

wilina, Osina jest toliko prodlaužcnina žily plew a pluch rozdílných

traw. n. p. jemene, žita, owsa a j.j u jiných weiú wždycky pro-

dlauženinau žíly; 92,

Osinatý, aristatus, Lcgrannt; osinau opalený, w. osina.

Oskoapinatlý, incrustatus, itikrustirt^ urstwau skoapínowitau, obyejn
zemowitau, powleený, n. p. lodyhy a wtwe mnohých parožnatcív.

Osky ; pokraowání apíku do listu.

Osmeralý, octonus, achistiindig ; n. p. listy, když jich 8 w jednom pe-
slénku, n. p. swizel syišowý (dílem).

Osmi-, octo-, octi-, oct-, aciu-, k poznamenání množstwí dilw stejnojmenných,

n. p. osniisemenný , octospermus a d.

Osmimuiný, octandrus. achírnaiiiiig ; o osmi tyinkách w každém kwtu.
Osmintuistivo , octandria; tída línnéowa 8niá o kwtcch obojakých, tyi-

nek 8 prostých.

33
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Osni, axilis, achseustandig ; w ose íijakclio dílu umístn^'' , n. p. kel w
semenech.

Osowý, co ose náleží,

Oslen, aculeus, der Stachelj protah twrdý, pichlawý, spojený se wnéšnau
vvrstwau korowau a složený ze skhpkovvatiny,- u rží, niaHnikw^
172, 174.

Ostenitý, ostenenatý, aculeolatus , hleinstachelig ; ostenceini obrostlý; n.

p. osiny na chinýru.

Osléna, vy. osina.

Ostéra, indusium, das Schleierchcn; píkrow obzwláštní tenkoblaný hromit-

dek kapradowých, obyejn od pokožky pochod íci a z téhož místa

powstáwající, kde hromádka sama; 183.

Oslératý, indusiatus, geschleiert; ostérau opatený.
Ostnatý, aculcatus, stacfielig, stacfdig,- ostnami obrostlý. W. osten.

Ostraunký, acutiusculus, spUzLich ; trochu ostrý.

Oste nasekaný ; list zubatý, jehož oseky ostré.

Ostrohranný, acutangulus, schar/kantig; n. p. lodyha o hranách zbricených.

Ostruha, calcar, der Sporn; protah obyejn dutý, wálcovvitý, homolovvitý

nebo pytlowitý, na zádech anebo pi zpodin ástek kwtowých se na-
lézající a we dn obyejn žlázu mající.

Ostruhatý, calcaratus
,

gespornt ; ostruhu mající; n. p. kalich eišnice,
plátky orlíka.

Oslruhowý ,• ostruze náležející.

Ostrý, acutus, spitz ,• konec opatený úhlem ostrým.

Osediwélý, incanus, greisgraa; srstí šediwý, n. p. pupeny wrby popelawé,

rub listu wrby ošediwlé, lodyha, listy, kalich a šešulinky taice oše-

divvélé (alyssum incanumj.

Ošleychowý, prasinus, lauchgriin; kwtné zelený s pímkem modrého a

šedého.

Ošupinéný, sqamosus, beschuppt; šupinami opatený.
Oteklina, tumor, die Geschrvulst ; 325.

Oteklý, tumidus, arigeschtvollen, nufgcschwollen ; díl pewný, na jistém míst
silné ztlustlý, n. p. lodyha pod hánkami krabilice mámivvé, bambolaté,

kraj semen dyowých.
Oteicený, apertus, offen; díl dutý opatený drau, takže do wnit díwati

se mže ,• n. p. dužnatá šešelina plodu tisowého.

Oteny, detersus, ahgewischt; zbawený n. p. jinowatky.

Otrubnalý , furfuraceus, kleiig; šupinkami drobnými otrubovvitými obrostlý,

stélka nkterých liejníkw, n. p. dutohlawky poháraté staré.

Otruby, furfur, die Kleie; zrna sedodjná na spsob luptvv anebo šupinek

se vvyskytující a na stélce lišejníkw sedící.

Otrusowitý, leprosus, schorfartig ; sestáwající ze ástek šupinowitých anebo

luptowitých hned ídce hned ztuha nakopených , dohromady jakoby
strup dlajících; n. p. stélka mnohých lišejníkw.

Owitek, cyclus, die IVindung j jedno owinufi zkraucených dílúw.

-owitný, -cyclus^ geivumlcn; jedno-, dtcnj-, trojowitný, mono-, di-, tri-

cyclus, ciii-, zívei-, drei/nal-gciviinden , n. p. lusk rozdílných tolic.

Ozbrojený, armatus, benuíffiiet j zbraní opatený, w. ísbra.
O^imý ; n. p. listy w jeseni ncwadnaucí a padající druhého jara, když

novvé listy rašejí, n. p. ceswina, csmina.
O&rnéný, ossrnkowaný, granulatus, gefiórnt, gehumelt ; na powrchu mající

wywýšeniny zrnowité^ n. p. mršfuíky semen pcslikowých.
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r.

Pabulka, pustula, die Pastel j wywýšenina na ke udlaná twrdohaubau
wzrostajíci; 221.

Pabulkiijici, dlající pabulky na kre 5 n. p. twrddiauba; 22Í.

Pacibiilka, papiiuéek\ mladé cibule na staré ili matené rostaucí a rostlinu

rozmnožující; 87.

Padatcý, deciduus, abjiillis;', audy od jiných w stejném ase se rozwinuwšícli
poblízkych po dokonaném auK'adu nebo ješt pozdji se oddlující, n. p.

kalicli, koruna i tyinky u lípy, slíwon, mandlon a j., naopak sfa/f/,

persistens.

Pahrbeékahj, colliculosus,- mající pahrbeky.
Pahrbecní, collinus ; na pahrbcích (nižších kopcích) rostaucí.

Pahrbek, collis, der Hiigel; wywýšenina zem nižší kopce.

Páchnauci, st-apáchajici, graveolens, starkiiechend j zápachu silného, oby-
ejn nepíjemného.

Pálcitcý, palitcý, urens, brennend; mající chut prudkau páliwau , n.
i>.

mléi nejmnožších pryšcw, jádra ladelu poifowaciho.
Palec, caul, pollex , Daumenbreite; šika palce runího silného, délka 12'"

(árek).
Paleiiý, caulotcý, pollicaris, daumenbreit.

-paleóný, -caulotcý, -pollicarjs. -zollig; rfico;-, troj-, ty-, pti-, a d.

mnohopalevý , -caulotcý, bi-, tri-, quadri-, quinque-^ ctc. multipoll

-

caris, zirei-, drei-, vicr-, fihif-, u. x. iv. vielzulltg.

Palice, kyc, kyóka, spadix, der Kolben; kwtenstwí klasowité se wetencni
tlustým dužnatým anebo dcatým , na nmž kwy (obyejn) smf-t-
nané, anobrž i pozapuštné, jako u aronw, šišworcw, ábtíkw, též

i samici kwty kukuice; též i wétewnaté kwtenstwí palem to jméno
nosí; 95.

Palinatý, spadiceus, holbig; opatený palicí.

Palist, stipula, das Ncbenblat, aud listowitý u zpodiny listu nebo ápíku
(wždycky dwojitý) umístný, obyejn austrojností od listu nerozdílný,

twarem ale a rozdlením žil se lišící. Palisty hned jsau prosté a

wolné, t. dohromady a s ápíkem nesrostlé, n. p. u wykwí, hrachorAV,
hned dohromady srostlé, n. p. u medokwtu welikého, hned s ápíkem
srostlé, n. p. u jetelw ; 57, 74, 75.

Palistek, stipclla, «7ay Nebenblatichen j palist náležejíci lístku nebo ápíku,
jenž u zpodiny lístkw poboních jest ojedinlý, lístku ale koneného
dwojitý, n. p. list peený trnowníkw, trojlistený fazolw a d.

Patistétiý. stipulaceus; z palisw složený, n. p. pezimništ pupenw lili-

jowníka, buku, wrb. Pupen palistéuý , gemma stipulacea, jehož pe-
zimništ z palistw sestáwá.

Palistéusltci, stipulatio; položení ili umístní a austrojnost palistw.
Palistkalý, palistenatý, stipellatus; palistekami opatený.
Palistnalý, stipulatus, nebenbliittrig ; palisty mající.

Palistotcý, stipularis ; náležejíci palistu.

Papauek. w. pacibtilka.

Papiroicitý, chartaceus, papipareus, papiemrtig ; blána podstaty papíru psa-
cího, n. p. míšek šfaAvelu obecného.

-paprsený, -radiatus, -strahlig , k ustanowenl množstwa paprskw na
okolíku , n. p. chdo-, dtcoj- , troj-, ty-, pti-, mnohopaprseuý,
pauci-, bi-, tri-, quadri-, quinquc-, multiradiatus^ jvcnig-, ztvei-, drei-,

vier-, fiinf-, vielstrahlig.

Paprsek, rádius, der Sirahl; 1) obruba ze kwt paprskujících na auboru

udlaná; 2} ástka okoliku, w. jej; 9Q.

33*
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Paprskalý, opnprsfíný, ra.<iÍAt\is, slrahllg, síra/ilbliilhif;, í^eslrahh; 1) kwé-
tcnstwí složené ze kwiHvv stejn wysokýeli (w ploše rovviió nebo wy-
puklé nebo vvkleslé) jest obraubeno kwty wétšimi jakoby paprskami,

11. p. aubory slunenic, kopretin, hvvózdníkw, okolíky koriandru obcc-
néiio, bolžewnika obecného,- 2} když wbec díly okraulilé po kraji,

jakoby vv paprsky rozdlené, n. p. blizna leknínw, stulíkw, mákw,
plody nkterýcU lišejníkw.

Piiprskoicý, radialis, ziim Struhl gchurig; n. p. kwty na kraji auboru rost-

lin spoluložnýcli umístné.
Paprskující , radians, slrahlend ; n. p. kwty wtší na okolku kwtenstwí

složeného ze kwtw stejn wysokých pedstawující jakoby paprsky,
w. paprskalý.

Paprsky steotcé, deowé, radii medullares, Markstrahlen ; ády sklíp-

kvv od trauby steow ke ke bžící a oba tyto díly spojujíeí; roze-

znáwají se na weliké, skrze wšccka léta sahající, a malé, kratší;

09, 78.

Paprutka, ro^wilina, ruika, capreolus, die Aslronhe ; díl níowitý, nahý
nebo málo šupinatý, obyejn swinutý , na míst wtwe nebo stopky,

spíše zakrnlá wtew nebo stopka; u muenky, réwy winné; 65, 60.

Paprulkatý, rnóikatý, capreolatus, ranhentragend
;
paprutkau jednau nebo

množitau opatený.

Paprulkowatjicí, in cirrlium se mutans, m eine Rauhe sich umivandehidj
wtew, stopka w paprutku se mnící.

Papúik, cibulopupen, pukopupen, pupen cibulowitý ili pukowilý , bulbo-

gemma, bulbillus, der Knospenzwiebei; pupen na oddenku, pni, wtwi,
listech, na stopce mezi kwty nebo místo kwt, rodidel ano i semen
se naskýtající, cibulím ili pukm podobný, pak padající a w nowau
rostlinu wzrostající,- 88, 182, 281.

Parapik, phyllopodium, Blaiisticlbasis; nejdolejší díl ápika po shynut! listu

na kmenu nkterých kapradowitých zbýwající , a pedstawující protah

na kmenu zubowitý nebo šupinowitý, n. p. oslády obecný a j.

Parilou-ina, parilinum, das Pardin,- 49.

ParohoUcný, parabolícus, paraholisch ; na zpodku okrauhlý nebo wejitý a
ku konci náhle podlauhlý.

Paroénatcowihj, Characeae; 185, 198.

Pás, pásp.k, zóna, der Giiriel; šmára barewná nebo prozraitá, na pi nebo

w oblauku rownobžn s krajem okrauhleným bžící a tedy saustedná,

n. p. široká šmára na listech apihonosu páskowého.
Pásaly, zonatus, gegiirtet ; jedním anebo množitým pásem znamenaný; n.

p. klobauk choroše dínovvého.

Pttsauéek, ramentum, Spreuschuppe ; wtwika kratiká rznotwará (štti-

nowitá, trnowitá, kejowitá, kulowat nafauklá), obyejn množitá na

stélce a wtwi její rozdílných asowitých , a wícc nebo mén austroj-

nosti od wtwi wlastních se lišící; 206.

Pagauckatý, pasiickatý, ramentaceus, spreuschuppig ; chást asowitých
pasauky mající.

Pdsoicité, zonatim, giirtclircisc; díly w pásech rozpoložené.

Paslwina, pastwišté, pascuum, die JVeide ; místo prosté nezdlané wíce

neb mén trawau zarostlé, pastwau dobytku slaužící, obyejn blízko

mst a wesnic.

Pashcinný, paslwisdiý, pascuus, triflheivohnend ; na pastwinách rostaucí.

Paternalý, quinus, fUnfstdndig ; jako listy, které po pti w stejné wýšcc
kolem z lodyhy nebo wtwe wynikají a peslének dlají , n. p. u roz-

razilu sibiského (^dílem).

Palící, spectans, schaucnd; k jisté krajin smující, elící, n. p, dol,

nahoru, k pupu jako kel w semen.
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Patrný, conspicuus, sichíbar ; co pauhynia oima rozeznati možná.
Paiihojnrrasný, samomrcasný , fibrosus , Jasrig, zasrig ; koen nepeovvitý

ze samých nircasw složeny, n. p. u traw.

Panhoipldšeníkatý, samowlásenikatý, capillaceus, haarformig; koen ne-
peo.vitý ze samého wlášeníka sestáwajíci, n. p. u traw, mechw.

Paupé, alabastrm, der Bliiiheuknopf; kwt nerozwitv,- 89, 103, 288.

Puuplstwi,Hesti\Atiú,yíeslivation; staw paupéte, též spsobjakowým kalich,

koruna, okwtí w paupéti jsau složeny.

Pautec, raphe, <lic Saniennaht ^ brázda na obsemeni nkdy se nalézající od

pupu pocliodící
,

po semen déle nebo kratšeji se táhnaucí, a šnurau
pupení udlaná,- n p. na jádru liskowce, skoce; 133, 150, 163.

Paii^dratý, loculatus, loculosus, yúcAe/íf ;
pauzdra mající.

PaH%dro, loculus, loculamentum, dus Fach ^ 1) dutina mezi dwma pe-
hrádkama a zadnicí plodowými^ ^^^, lló; 2) též dutina prašnikúw
pelem naplnná; 115.

Pauadrosecný, loculicídus, fachspaltig ; když pi pukáni plodu chlopnaiého

rozpuky procházejí prostedkem zad každého pauzdra mezi dwma pe-
lirádkama; n. p. u kosatce, tulipána, šeika, pupaly.

-pauvdrý, -locularis, -Jiicherig ; jedno-, dwoj- , troj-, ty-, pti-, a d.

mnohopaufsdrý, uni-, bi-, tri-, quadri-, quinque-, etc. multilocularis,

ein-, ztvei-, drei-, vier-, fiiný-, u. s. n>. vielfiichrig.

Pawéz-ka, vexillum, die Fahne; plátek kwtw motýlowitých wzliiiru ne-

boli ku pni obrácený, obyejné wlši, lichý; vv. motýlotcitý.

PawHiuatý. araneosus, spúinenTvebig ,• i&kohy pawuinau povvleený , n. p.

okrou' lapauchu.

Pawuéinmj , arachnoídeus, spinnengeivebariig ; složený ze wl/iken autlých

pawuin podobných,- 173,

Pas, commissura, die Fuge,- prostora, w níž polowiky plodu okolina-

tých skuten jsau srostly a ježto hned jest kýl hned celé pední plochy

obau nažek; 150.

Pazattcli. pav(ntš«k, w, odnoha, obzwlášt u réwy winné; 66.

Pasotcý, commissuralis, zur Fuge gehórigj plocha pasowd , jíž obé nažky

se dotýkají j Áew pazowý, ára vv myšlénkách tažená okolo plochy

pazowé.
Pakiiú , in locis graminosis crescens, auf Grahspldtzen n'achserid; na pa-

žiti, tráwniku rostauci.

Pecka, ossiculum, putamcn, pyren, die Sleinschnle , der Steinkem; wrstwa

obplodi peckowinélio nejvnitrnjší, zdevvnatlá a ztwrdlá, od dužniny

snadnji tížeji odlaupitelná, neposteden semeno obsahující. Jedno-

pauzdrá a jediiosemenná jest u sliw, mandli, dwaupauzdrá u oliwek,

cicímek, dinek, a d. 145, 153.

Peckatý, putaminatus, steinschachlig; pecku mající.

Peckotcicp, drupa, die Steinfrucht; plod pochodicí z wajeníka prostého s

pcckau obklíenau meziobplodím dužnatým (obyejn tlustým a šáw-
natým), n. p. slíwa, wišné, tešn, též mandle, jejíž raeziobplodí zralé

jest wláknaté.

Peckowicotcilý, drupaceus, steinfruchlartig ; podobný peckowici , n. p. še-

šulinka katránu.

Peckowicka, drupeola, das Stein/riichtchen } malá peckowice^ n. p. zrna ma-
lin, ostružin.

Pel, pyl, pollen, der Bluthenstaub; obsah prašnika rostlin jewnosnubných,

obyejn složený ze zrnek prachowitvch , jež w blánce zawírají látku

zúrodující; 100, 114. 118, 188, 196.

Pelatka, antheridium, y/ntheridie; ástka méšcowitá nebo kejowitá mechw
a játrowek, prašnikm jewnosnubných podobná. Taktéž slowau tilka
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drobml, kejowitá z mnoliých kuliek složená u nkterých clialuliowi-

tych; 188.

Pelatkonosný, antheridifer, a/it/ieiidieniraqeiid ; pclatky nesaucí nebo za-

wirající, n. p. ter pelatkonosný, discus antlieridircr, <lie ylniheridien-

schcibe; tlo terouité sedawé na chástu nkterýcli porostnicowitých;

hldwka petatkonosná , capitulum anthcridiCerum , yílhcridienkvp/che/i

;

tlo podobné nožkau podepené.

Pelorie, peloria,- 315.

Peloicý, pyloicý, pollinicus ,
polUnisch', pelu ili pylu náležitý', n. p zrnka,

bryla , bri/lka, granulum, niassa, massula, Polleii- Kom, -Mnsse,

-Kliinipchen.

Pe, caulis, der Stock ^ druhý spsob stonku, jehož koen jest peowitý.

Jeho spsoby jsau: kmen, lodyha, stéblo, si, stwol; 62, 63.

Peulý, Slanim\ mající pe, naopak nepehatý.

Pnotcitý , spumosus, schaumig; autle spuhowitý, sestávvající xc sklípka-

tiny autlé a ídké, z jakowé bránice w luskách nkterých wikwo-
vvitých.

Pepikowina, capsicinum, das Capsicin; 28.

Peprowina, piperinum, das Piperin; 48.

Peren, ]^'\nn9.úm, fícderartig ; na spsob peeného listu, n. p. peren w-
tewnalý.

Peenodilný, tcijštptaný, pinnatípartitus, fcderthcilig', w. -dlený.
Pcenolalocný, pinnatilobatus, fiederlappig ; w. -lalocný.

Peenosecný, wyštrbený, pinnatisectus, //e<íecic/í/7i«í,íf ,• w. -sený.
Peenoiebrý, pinninervis, penninervis, penninervius, /lederncrvig ; když ze

žíly prostedni w rozdílných wýškách po stran wycházejí a ku kraji

bží wtwe (žebra) patrným úhlem.

Pereny, pinnatus, pennatns
,

gefiedert ,• když spolený apík rozdlen pe-

enožebe , a wtwika jest žilau lístku ,• takovvý list slowe jednoduše

pereny, simpliciter pinnatus, n, p. u akátu, wikwe, hrachu; jestli ale

žebro opt jakoby žíla jest peenožebré a každé žebírko jest lilawní

žilau, t. neseli lístek, slowe list dwakrál pereny, bipinnatum, doj)-

pcltgefiedert ; to rozdlení mže i po tetí se státi, ímž jest list ti-
krát pereny, tripinnatum, drcifachgefiedert.

Peestý, pestrý, pstrý, variegatus, hunt, buntfarbig ; díl nkolika (alespo
temi) barwami jakoby raalowaný.

Pernatý, plumosus, federig ; když chlupy, šttiny po dél dwauad a dwau-
stranné nesau chlaupky menší odstálé, n, p. chmýr kozíbrady, hadího-

mordu, osiny kawilu pernatého a d.

Pérodobný, pinnatiformis, ficderfurmig; list palem wyštrbený, od jiných

téhož píjmí tím se dlící, že zmládí jest cel, pak ale se rozdluje nebo

trhá na oseky podlé žeber.

Pérowitý
,
penniformis, federfórnúg; lodyha nebo wétew nesaucí listy ze-

wrub we dwau adách stíných jako péro swj prápor.

Pestik, pistillum, der Stempel, das Pistill; austroj rozplemeowací nejwnit-

njší nebo radji nejhoejší na ose kwtowé rostlin jewnosnuVných,

jenž opt nkdy složený ze kruhu worekw a zúrodnním pibý-
wající; sestáwá z aud rodících ili rodidel, jež jsan wajenik, nlka
a blizna,- 57, 101, 125.

Pestikatý, pistilliger, die ótempelbluthe j kwt rznopohlawý pestíkem opa-

tený, jinak samici.

Pestikonos, gynophorum, der Stempeltriiger ; každý díl ii wnit kwtu nad
dno jeho se wywyšující a pestik nesaucí. Jest hned nožka (stipes

pistilli) n. p. u kapary, žanowce, hned podpeslii, jako u citronikw,
ožankowitých, piplowitých ; leró podplodni ; 125.
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Pcílíkonošni, gynophoro aflTixns,- na pcstonošu pripcwnéný; tak tyinky si-

linck a j.

Pténý, quinatus, fiinfzahlig ^ z 5 stejnojmenných dilw složený, list zp-
tený, složený z 5 lístkw na konci apiku pipewnéných, n. p. mocíina

lezawá.

Pli-, penta-, quinquc-, ptimuéný, pentandrus, fiinfindnnig ; ptiéenný, pen-
tagynus, fuiifweibig ; fticlennii, pentamerus, funfziihlig; féti^abý,
quinquedentatus, fUnfzahlig, a d.

Ptimocný, pentadynamus, fUnfniuc/itig^ když desíti tyinek pt jest delších

nežli ostatní, n. p. šfawel, silenka.

Pétiinuiný, pentandrus, funfmannig ; mající w jednom kwtu 5 tyinek.
Pelimui-sUco, Pentandria ; tída linnéowa 5tá o kwtech obojakých a 5 ty-

inkách wolných a prostých.

Pétiiihlíf ,
pétianlilý, quinquangularis, quinquangulatus , fUnfhantig; tla o

pti hranách nebo bocích.

PéUienný, fcnt&gynus, /iinjwcibig ; mající w jednom kwtu 5 pestíkw neb

5 prostých nélek, neb alespo tolikéž blizcn.

Pélkrdliilý, quintuplinervis, quintuplinervius, /i///^á7íig'-ie/íe/L'í ; kd_yž nad

zpodinau listowau z hlawní žíly obak wynikají dw žíly bžící mezi

žilau prostední a krajem listowým až ku konci, n. p. hruštika pro-

stední.

Ptnatý, quinarius, aus fUnfen besteliend ; když íslo 5 jednoduché nebo

dwojnásobné panuje, n. p. vve kwtu Icnw a knotowek.

Picásek , acumcn, lacinula inflexa, Vorspilzt\ laloek malý z konce nebo

wýstihu plátkw rostlin okolinatých mnohých wyniklý.
Picáskalý, acumínatus, vors/júzig

;
picásek mající.

Pí, dodrans, die Spannej prostora mezi roztaženým palcem a malíkem,
—9".

Pii malá, spithama, die hleine Spnnne ; délka 7 caulw.
Pioicý, dodrantalís, spannenlang^ zdélí pídi.

Pihatý í pihami opatený.

Pihy, lenticellae. die Lenticellen ; skwrny, hrbeky nebo bradawiky ob-

zwlášt na rozhách stromúw a kew dwojdiožných . složené z hro-

mádky pewné spojených sklípkw, díwe pod wrstwau korní nejwnš-
njší položené, pak se prowalujici^ n. p. na rozhách bezowých, bezo-

wých a j. ,• 71, 89, 283.

Pichatrý, pichlawý, pungens, stechend ; wycházejicí w špiku tuhau ostrau,

ježto trnem nemže slautí, n. p. listy pšenice píchawé, yukky aloeso-

listé, ušty kalichowé istce nmeckého.
Pichy, poruš, die Póre, Spallijffiiung , otwor štrbinowitý w pokožce, za-

wcný sklipkoma ledwinowitýma nebo mésiitýma, jakowý u mnohých
rostlin; 51, 52.

Pilkotcitý, pilkowaný, scrrulatus, feinges(igt\ drobn pilowitý, n. p. listy

borwkowé, medwédice horní.

Pilotcihj, pilowaný, serratus, gesíigt, siigeziihnig; na kraji opatený zu-

bamí ostím swým proti konci listnímu smujícími, wné opatenými

stranau delší , u wnit kratši rownau nebo kiwau^ n. p. listy wiš-

owé, žáhawkowé, rže stolisté a d.

Piploteina ; 43.

Pirko, plumula , das Blatlfederchen ; ástka kle pak wzhru prýtující

;

168, 171.

Pisiua, sabulosum, Sandplatz; místo písité.

Písitý, pisecnatý, arenosus, sabulosus, sandig ; místo pískem opatené.

Písený, sabulosus, arenarius, sandbcivohnend ; na písinách rostaucí.

I*ísek, arcna, der Sand.
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Písmenotcitý, cliaracteriformis, schiifliihnlich ; jako plody nkterých lišcj-

iiíkw, n. p. árnika psaná.

PišCalowihj, (istulosus, ni/iiig ; díl dlauliý, n. p. lodyha, rápiky u wnit du-
tinau protažené, n. p. lodyha- bolehlawu obecného, kosatce sibiského,

listy cibule obecné a d.

Piimowý, moschatus, bi.saniartig ; pižmem zapáchající, n. p. kejklenka píž-

niowá, lilek erný wadnaucí.

Placatka , coenanthium, der BUiilieukuchen; kvvtenstwí auboru podobné,

jehož ježle welmi rozšíené bez obalu na powrchu nese kwéty ponoené
nebo stopekowanó,- bu jest otewcná,- n. p. u oluch (Dorstenia) bu
zawená u smokwy ili fíku; 98, 157.

Placatkowaný, coenanthideus,- kwcty na placatku shromáždné.
Placatý, pleskaly, depressus, nicdergcdriickl; od dola a hora zplošený.

Plackotcílý, placentiformis , kucheiijormig ; pedstawující kauli vvelmi zplc-

štilau nebo kotau tlustý, plochý, slab krabatý nebo proláklý , n. p.

oddenck hlízowitý bramboíku obecného, lžko šoluch.

Plachelka, volva, der ff^ulst ; wnšná wrstwa teichu haubovvého blanovvitá,

z mládí tc a klobauk zastírající
,
pak rozpukši dole zstáwající co

pošvva, n. p. katmanky, kukmákowé ; 219, 225, 249.

Placliefkatý, volvatus, heivulstet; opatený plachetkau, w. plachetka.

Plamenný, oheiiný , ílammeus, igneus, feuerroih; šarlát istý nebo vvíce

nebo mén do žlutá se táhnaucí, n. p. kwt cišnice obecné.

Plání, der Ifildling; 307.

Pláslwikotcilý, faveolatus, Meinwahig ; drobn plástwowitý.

Plástwowitý , favosus, ivabenaríig, ivabig ; na powrchu opatený prohlubi-

nami prawidlnými, hranatými, pomocí tenkých pchrádek oddlenými,
n. p. ježle blotrnu, prašníky wyprázdnné jemely obecné.

Plásty detcowé, w. léta.

-plátectiý, -petalus, -blunicnblaHerig; jedno- , dtcau-, troj-, ctyr-, pli-,

šesti-, a d. mnohopláíený, uni-, bi-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, etc.

polypetalus, ein-, zívei-, drci-, vier-, fiinf , sec/is-, vielblninenblalterig

.

Plátek, pctalum, das Bluinenblailj jeden lupen korunovvý ,• 104, 109, 110,

112.

Plátkosmér, w. lenosmr.
Plálkowitý, petaloideus, blumenblaltartig ; austrojností a twarem plátku po-

dobný, n. p. nitka tyinkowá dosen, ušty nlkowé kosatcvv.

Plátkomý
,

petalinus, dern Blumcnblait geliorig; plátku náležející, jeho

ástku dlající, n. p. nehet, epelka.
Platcumwité, Lycopodiaceae,- 176, 279
Platcý, fulvus, fablgelb ; špinaw žlutý, nášerý a náhndý.
Pla^itcý, repens, reptans, kriechend ; lodyha nebo wtwe její položené bu

místem nebo po celé délce wypauštjí mrcasy, kterými w zemi se

upcwiíují, n p. plawu widlák

Plénka, spermodermis , die Samenhaut; obsemení jednoduché, powstalé ze

zákrywky bezasc, z vvrstwy sklípkw jednoduché složené ,• 159.

Plesni, stagnalis, teichbewolmend ; w rybníku rostaucí.

Pleso, stagnum, Teich ,• stojatá woda.
Plesek, apothccium, die Flechtenfrucht ; plod lišejníkowý, složený z wrstwy

semenonosné ili jádra a z lehátka od stélky pochodící nebo látky

obzwláštní; 200, 203.

Plefowý, carneus, Jleischfiirbig; jako zdrawá lowí kže Cp'*^0'
Pletca, palca, die Spclze : 1} listen obyejn dvvojnásobný zpodinu kláskw

tráwowých pikrývvající ; 91, 92; 2} das ópreubldt/c/ien , listen oby-

ejn auzký , autlý a bledý mezi kvvety smslnanými w auboru rost-

lin spohiložných , hlawáw, tráwníek; 3) gluma, der Balg ; nej-

Mošnjší ili nejdolejí klapky na klásku tráwowém . nezastírající
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Éá(tný kwét. Obyejné býwají dwc plewy, wnéšná, éili dolení, a wni-
trní ili hoení.

Pletenatý . glumaceus^ paleaceus, spreuig ; opatený plcwami, jako kUsky
tiaw, ježle auborkowá nkterydí spoluložných^ oddenek osladje obec-

iiélio, apik kapradu samce a d.

Pletcowilý, glumaeformis, paleaceus, halg^fiinnig ; piew podobný, n. p. lu-

peny obalowé sitin a bik, chmýr akanek a j.

-fletcý, -paleaceus, -spehig; jedno-, dwojplettý, uni-, bipaleaceus.

Plisotcité, Hyphoinycetes ,' 185, 2CiO.

Plislotcý, aeruginosus, spangriin, hupfergriin^ swtle modrozelený.

Plnni se , multiplicatio, P^eiviel/altígung ,• wýádné powstáwání nkolik
kruhw ili ad ústrojiv, kalichu, koruny w jednom kwtu.

Plnapocetný, conipletus, vollzahlig ; urený poet mající, takže není prázd-

noty, n. p. peslen listív, kwctw, díl kwtovvých.
Plnošaicost, plethora, die f^ollsaftigkeit ; 324.

Plný, naplnný, multiplicatus, plenus, vermefut, volí; kwét, w nmž krom
obyejných kruhw austrojowých ješt jiné jsau , ježto tyinky ano-

brž i pestiky promnily se w plátky, n. p. rže stolistá.

Plod, ksencc, fructus, die Frucht; auhrnek wšech dílw (^wynímajc pupeny,

oka) i s oblékami w nowau rostlinu rozwinutí se mohaucích. Na
plodu wbec se rozeznáwá okrow a semena w nm zawcná, k nímž

picházejí ješt obléky, ástky pípadcné; 57, 139, 177— 180, 188,

196, 199, 200, 209.

Plodící, generativus, zur Zeugung gehorig ; n. p. ústroje k plozeni potebné.

Plodidlo, organum generativum , androceum, der mdnnliche yépparat , dus

Zeugungsorgan; audy plodící ili samí.
Plodnice, thalamium, der Fruchikorper; hlawní díl hub, bišatek, twrdohub,

nesaucí wýtrusy jejich; 204, 212, 213. 222, 225, 227.

Plodný, plodísttrý, fertilis, fruchtbar ; wztahuje se na plodidla, dostatená

ku plození.

Plodokliéný , blastocarpus ; semeno již w plodu na rostlin jsaucim klíící;

n. p. kocnowník.
Plodolist, carpophyllum, das Fruc/itblai, aud listowitý obkliující nebo za-

wírající zárodky a wajeka, pak w obplodí se promující; 57, 101,

123. 124.

Plodonosný, fructifer, fructiger, fructificans ,
//McA/í/vz^eMti; plodami opa-

tený, n. p. stopka. asto totik co úrodný, aurodný.

Plocha, pianm, die FUiche ; strana plochá nebo skoro plochá na nkterém
dílu rostlinném, n. p. plocha spojující, pianm comissuralc, die Be-

riihrungsJUiche, kterau n. p. nažky okolinatých se dotýkají

Plochaunký. planiusculus, ziemlich oAer fast flach; skoro plochý.

Plochý, ploský, planus, flach: 1) nejsaucí naddutý nebo poddutý ; n. p. ho-

eni pysk kalichowý mclis, korunowý poponc, ježle ostropsu obecného;

2) tenký, zplošený, tebas nemající plochu rownau, naopak wálcowitý,

oblý, polowálcowitý; n. p. listy esneku obecného, póru; 3) dily do

jedné rowiny sahající a w ní ležící, n. p. okolik plochý, umbella plana

n p. u bolšewnika obecného.

Ploskojadrý, orthospermus, ^eraíiíawj^; plod jednosemcnný nebo nažka s bíl-

kem na biše rowným anebo nadutým a nikoli žlabatým nebo po kra-

jích wewínutým, n. p. u mrkwe, naopak kitcojadrý.

Plosko-smaknutý ,
plano-compressus ,

Jltich-zusammcngedriicht; díl jindá

tlustý (oblý, hranatý) tak smáknutý, že jest na dwau stranách plochý,

ploský, n. p. lodyha nopálu obecného, šešulínky mésiitky.

Ploailý, applanatus, abge/lacht ; plochau rownau opatený.

Plot. sepes, der Zaum; zahražení polí, zahrad ze žiwých kcw.
Plotní, sepicola, sepincola, zaumhewohnend } w plotu nebo podlé nho rostaucí.
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Plotny, compactus, verdichtet
;
podstaty sklipkowané, husté, takže dutinek

ncn! rozeznati. Naopak ídký.
Vlowajíci, plowauci, lluitans, Jhuhend ; co we wod tekuté nebo na ni ro-

ste a smr wody následuje, «. p. lodyha a listy rdcstu plowajíciho,

lakušnika plowajíciho.

Plozeni, generatio, die Zeugung; zábyw, jimž pomocí ústrojúw plodících

ili plodidel w rodidlíich powstání klo nebo wbec nowé rostliny se

psobí.
Pls, tomentum, der Fdz,- srst hustá scstáwajíci ze chlupúw delších anebo

kratších, wíce mén sniatených a spletených, prostým okem sotwa ro-

zeznatelných. 173. W. flsnatý.
Plslikatý, plsnataunký, tomentulosus, scinvachfilzig ; plsti krátkau útlau

obrostlý, n. p. lupeny zákrowni radyku prutnatého, širokolistého (Chon-

drilla juncea, latifolia).

Plsnahj, tomentosus, filzig ; plstí obrostlý, n. p. listy díwizny obecné a

sapowité po obojí stran, lindowé na rubu, lodyhy, listy a kalich ja-

blenika nejblostnjšího.

Pilicha, hašpan, glumella, lodicula, palea, das Bdlgleiiij obal klapkowitý

na klásku traw za plewau nebo nad ní; obyejné jsau dw pluchy

(dolení a hoení ilí vvnšná a wnitní), které obsahujíce údy rozple-

meowací kwtem slovvau; 91, 92.

Pluchowý, paleaceus, Spelz-, pluse náležející.

-pilichy, -paleaceus, -spelzig', jednopluchý, dwaupluchý, uni-, bipaleaceus,

ein-, zíveispelzig.

Pl^kowina, mucinum, das Mucin^ 33.

Pnaucí se, w. pnuly.

Pnióek, cauliculus, der Stammihcd; ástka kle wálcowitá nebo weteno-
witá, rozdílné tlustá a dlauhá pochodící ze zadního dílu oka, nesauci

pupeník a pak wzrostající vv pe.
Piiowý, caulinus, stochstiindig ; ze pn wy nikly.

Pnuly, pnauci se, scandens, kletternd, hlinuncnd^ rostlina stabokmenná nebo

slabolodyhá nebo její wtwe, pnauci se po blízkých pedmtech do

wýšky uponkamí, paprutkami, trny hákowitými a d., n. p. hrách obecný,

hrachor vvonný.

Pohéh, odprysk, soboles, die JVurzelsprosse, Stocksprosse, der Wurzellau-

fer; wýbžek z oddenku wyniklý, pod zemí se táhnaucí nežli se podnese

w lodyhu, stéblo a j., n. p. konítrud lékaský, bez chebd, pýr, psárka

písená; 66.

Pobéhalý, odpryskaty, sobolífer, warzelsprossend; mající pobéhy ilí odprysky.

Poboní, postranní, lateraiis, seitenstdndig, seitUch; 1) wedié jiného dílu

umístný, n. p. cibule vvedle stwolu u ocúnu; 3) ze strany nebo boku

(pod koncem nebo wýnikem) pípewnný, n. p. nlka na wajeníku
jahodníkw, blizna na nlce knotowek; 3) pod koncem lodyhy anebo

wtwe, n. p. okolík miikvv, a tudy skoro tolik co protilistý, krom-
aužlabíkowý, nadaužlabíkowý, podaužlabíkowý.

Pohrysáný, acículatus, nadelstreifig; powrh jakoby jehlau poškrábaný.

Poélwerný, quaternus, je vier, zu víeren; když ústroje stejnojmenné po

tyech na spolené ose stojí anebo na složeném audu se nalézají; n. p.

twero holének u ožankowitých a nejmnožšich piplowítých.

Pod, sub, H/iter; n. p. pod koncem, sub apice, unter der Spitze.

/^orfa/pí, subalpina, die j^oralpen; wrchy nižší, obyejn ped alpami položené.

Podalpský, subalpínus, subalpinisch; nad podalpí rostaucí.

Podauélabickowý, infraaxillaris, untcnviiikelsiundig
\
pod aužlabikem wy-

niklý, n. p. wtwe u pesliky.
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Podbihawý , subciirrens, siiccubus. iintcrscldachtig , unterlaufend ; když
list stecliowitýcli hoení krajemi dolcníini wždycky pesahuje nej-
bližší dolejší list. Totéž dol stcchowitý.

Podbileóní, appositus, anlief^end ; kel príbilení, pod bílkem nebo na jeho
dolením konci pripcwnný.

Podcibuli, podpui, lecus, der ZTviebelstncfi ; ]oi\yh?i podzemní (oddenck) oby-
ejné zkrácená cibul, na níž pupen cibulowý sedí,- 87.

Podcnélí, stjlopodium^ der Griffelfuss-^ zpodina nélkowá silné rozšíená
a ztlustlá, pikrýwající echalku wajeníka u okolinatých.

Podduhj, proldklý, concavus, vertieft, konkav ; mající nu nrchu prohlubinu
zakulatlau, jak okolik odkwtlý mrkwowý, plátky stemchovvé.

Podepený, fultus, gestiiizi; díl na zpodin obklíený ástkami listowitými
nebo jinýnii. n. p. kalich šupinami u hwozdíku.

Podepený, suffultus, gestutzt,' unícrstUtzt ; podporau opatený.
Podhal, involucrum, hulíc; ada lupenw nejwnésnjší na zákrovvu, twa-

rem a welikostí od ostatních se lišících.

Podhalnnlý, involucratus, calículatus, zákrow podhalem opatený; n. p. a-
kanka, starek.

Podhanbi, mycelium, hypothallus, hypostroma, subiculum, das Schwamruge-
ivebe, die Ciiterluge. der Fadenhoden ; tkanina niatá, kteráž prvo-
poátkem nejmnožších hub, twrdohub a bicholuib, z nhož ostatní dílowé
se rozwiují,- hmota, z autlých sklípkowaných nilí, ídko sejnorodá,

slizowitá nebo blánowitá, mkká; 56. 219, 220, 224, 230.

Podhnutý, reflexus, retrofuxus, replicatus, zuriickgcbngcn; w rowné áe
nebo mlkém oblauku od zpodiny nebo nedaleko nad ní dol smuje a

w tom smru s osau skufenau nebo |)ijatau ostrý úhel dlá, n. p.

listy lodj liowé swízela syišovvého, kalich pryškyníka banibolatélio.

Podchlípntttý, revolutus, zuriickgerollt ,- dol ochlípnutý, n. p. blizny, list

po kraji n. p. u rojowníka, rosmariny.
Podke, poloke, suíTrutex, der H(dbstraucli\ rostlina, jejížto pe a hlawni

wtwc deívnatjí a trwají, rozliy ale w zim zponenáhla hynau, n. p.

šahvj lékaská, dauška mateí; 309.

Podklucí, w. kln; 62, 176, 177.

Podkoneóni. subapicalis, itnier der Spitze ; pod koncem wyniklý.

Podkorni, hypophloeodes, uiiterrindig
;
pod wnšnau wrstvvau korní rostauci,

n. p. stélka nkterých lišejnikw.

Podkošni, infraterminalis, untergipfclig ; pod košem stromu wyniklý, n. p.

kwty.
Podkottowitý, hypocepicus, hufeisenfórmig; prohnutý silné w oblauk, jehož

otwor tsnjší nežli prmr píný; n. p. kel merlíkúvv.

Podkíwený, recurvatus, recurvus, zuriickgehriimmt ; dol skiwený, n. p.

jeden trnúw cicimka pedlého, íšníka trnatého.

Podkowilý, pofokotcilý, sufíruticosus, halbslrauchig ; podke pedstawující.

Podkicélí, hypanthium, der Bliiihensockcl ; díl tere rozšíením o.sy kw-
towé powstalého pod wyniknutím okwtí ležící; 103.

Podlouhlý, oblongus, Uinglich; obwodu roztažené elipsy, jejížto delší osa

3—ikrát delší nežli kratší; n. p. listy wstawac hndého; u rozdle-

ných a složených listw íkáme obwodem podlouhlý, ambitu nebo cir-

cumscriptipne oblongus, im Umfange oder Umrisse Uinglich.

Podléslojici, podlésíojalý, collateralis, ncbeneinanderstelten, kwéty slano-

rožcc kowiiélio, pupen dole pi lodyze hadíhojaz^ka.

Podlixlni, hypophyllus, h) />ophyUisch; kwty u listnatce podkwtného, když
wtwe listovvit rozšíené se mají za prawé listy.

Podlomený, rcfractus, retrofractus, zuriickgckni kí.. úMem peostrým dohnv

sehnutý ili skiwený, n. p. pokraj korunowý br.unboikw, jitrocelu.
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Podloií, Ii3'poj>0(lium, der Uiiterhodeii ; zpodní díl lžka kwétowého w ter
rozšíeného, 103.

Podluhoiralij, oblongus, Uinglich; tlo, jehož delší prezy samé ellipsy,

anebo podstawujeli ellipsoidu prodlauženau, n. p. lata klasowitá chra-
stice wodní (Phallarls aquatica).

Podnebif clima, das Clima', 341, 343, 343.

Podnesly, clatus, aufgerichtct, hoch; co se do znamenité wýšky wypíná,
obzwlášt kmen (w širším smyslu).

Podobalni, inferus, unterstiindig ; wajcník, plod jsa s kalichem srostlý wy-
iiliží jakoby pod prostau (hoení) jeho ástkau stál, n. p. jablko,

hruška^ marhan a j.

Podobný, similis, lihnlich, twarem a austrojím jinému dílu.

Poiliialislni, infrastipularís, n. p. ostny na wétwích rže šipku.

Podpestií, gynobasis, der Steinpelboden', díl terowíty nebo wywýšenjši,
sedící na lžku a nesaucí pestík, n. p. u ožankowitých a piplowitých ; 149.

Podplisni, w. fodhattbi; 231, 233.

Podplodni, liypogynus, iintenveihig, hypogynisch; co wc kwétu pod pestí-

kem, anebo lépe co na pestik nepirostlo po stranách nebo na konci^

n. p. okwtí, tyinky pryškyníkowitých, eicliowitých, šupinek 5 we
kwtu rozchodníkw, ter žláznatý u maalu^ klokoe, jaworu.

Podplodný, hypogynus ; kvvty a rostliny s podplodními audy.

Podpora, fulcrum, die Stiitzc; díly wedlejší, kterýmiž rostlina na tla blízká

se pidržuje, jako jsau paprutka ili rozwilina, uponka, bublina a pí-
epek.

Podporatý, fulcratus, gesiiitzt ; kmen anebo wtwe nesené koeny wtrný-
mi silnými, jako u kocnowníka.

Podporný, fulcrans, sliitze/id: jiné díly nesaucí nebo u spodu stojící, n.

p. list podporný, folim fulcrans, Stiitzbhtlt , w jehož aužlabíku
wtew anebo kwty, w posledním pípadku též list piktctni , folim
florale.

Podporující, sufFulciens, sufFuItorius, stUtzend, unterstiitzend ; jinému dílu

podporau slaužíci.

Podpiicí, w. podcibnli.

Podptistka, malleolus, der Jlbreis; mladší wýstelek s malým kusem pné

nadzemního uíznut a do zem zasazen byw, wyhání koeny a w no-

wau rostlinu prýtí.

Podfád, tribus, de Gruppe ; shluk pokolení w ádu pirozeném takowých,

jež opt mají wtší píbuznost nežli s jinými tohotéhož ádu, n. p.

plaménkowité, jakož i koniklecowité, žarausowité, emeicowité pry-
škyníkowitých.

Podsada, apophysis, der Aiisatz; obzwláštní rozšíenina stopky mechw,
nežli wcházi do baniky, rznotwará a obzwlášt wýrázná u wolatek

(Splachnum). Jestli není tak patrná a banika zponenáhla w ní se

tratí, slowe krk, collum, der Hnis; 189.

Podstatný , essentialis, wesentUch; díly newyhnuteln potebné, n. p. rodi-

dla a plodidla we kwtu ; 2) znaky podstatné, characteres essentiales;

k rozeznání pokolení, rodw a d. newyhnuteln potebné.
Podstatca, podetium, das Gestell ; w. noiice; 201.
Podslawka, noiicka, podicellus; jest podstawa welmi zkrácená; 201.

Podslawnalý, podicellatus, gestielt ; w. noiinatý.
Podslený, substratus, unicrgcbreitet; pod jiným dílem rozprostený, takže

jinému jakoby podstáwkeni slauží.

Pod širým, (t. nebem) sub dio, ini Frcicn; rostliny bez pikrytí w zemi u

nás rostauci.
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Podmkoicitý, pulvinatns, pulviniformis, pohleríg, polsterfurmig ; n. p. klo-
bauk nkterých hub obak skoro stojné plosko wypulý.

Podušticka, pulvinulus, das Polsterchen; nálírn kreteek (g:onídium) na po-
wrchu stélky lišcjnikowé, spojených asto jakoby w kíek, wždy tma-
wjší nežli stélka sama; n. p. dlkowatec sázowý a lesní; 203.

Podwinnlelný , revolubilis, zuriichroUbar ; co se miiže podwinauti , n. p.
chlopn na prašnikách distalu obecného.

Podwinutý , podicinulý, revolutus; wubec proti rubu se swinující , n. p.
blizna wrbin a zwoncw; nkdy jenom na kraji, jio kraji podtcinutý,

margine revotus; n. p. listy rosmariny lékaské, rojownika obecného
a d-, na konci podícimtlý, apice revotus; n. p. zuby nkterých mechw.

Podtcojnalý , binarius, aus ztveien besíehend; ústroje ze samých ástek
podwojných složené; n. p. kwt arowníka, mající 2 ušty kalichowé^
2 plátky, 2 tyinky, 2 ušty nlkowé, 2 pauzdra.

Podtcojný ^ binus, za zpjei ; díly po dwau z osy spolené wedlé sebe wy-
niklé.

Podtcrcholni , infraterminalis, untergipfdig ; pod wrcholkem lodyhy nebo
wtwe wyniklý.

Podwriek, stroma, der Boden, Polster; hmota riiznotwará^ ježto u twrdo-
hub nese balatiky; 220, 221, 2Só.

Podtcriemj, subjectus, daruntcrstehcnd j n. p. žláza tyinkám kratším po-

dwržená, jako u katránu.

Podxemni, subterrancus, hypogacus, unterirdisch ; co pod zemí.

Pojez-erni, lacustris, See-; na pojezerí rostaucí.

Pohlatci. sexus, das Geschlecht ; auhrnek ústrojw jednak plodících, jednak
rodicích, ilí plodidel a rodídel, a tudyž pohlawí samí a samicí. Spo-
jení obojííio pohlawí we kwtu dáwá obojáky ili tyry.

Pohlawni, sexualis, geschlcchtig ; na pohlawí se wztahující, n. p. ústroje,

organa, jako tyinky a pcstík.

-fohlawíj, -sexualis, -geschlechtig
;
jednopohlawý , dtcojpohlatcý , unisexu-

alis, bísexualis, ein- , zwcigeschlcchtig j rz-nopohlawý , sexus distineti,

getrennten Geschlechtes ; n. p. kwéty o jednom, o dv^ojím, rzném po-

hlawí, t. audw rozplozowacích.

Pohnutelný, mobilis, beweglich; nepirostlý, tedy posauwatelný, jako prsten

na tiení muchomorkj'.

Pohyboícáni se mitsy ; 249.

Paket, blastcma, die Keimpflanze ; kel bez dloh; 171, 177, 197, 199.

Pokolení, genus, dic Gattung; ada rod kwétem a plodem se srownáwa-
jicích anebo wbcc ústrojím podobnjších.

Pokolenný. pokoleitoicý ,
genericus, gcnerisch; týkající se pokolení , n. p.

wymezeni, auhrnek wšech znakw njakého pokolení,

Pokoxíéný, vernicosus, finiissgldnzcnd, ge/irnisst; silného lesku, skoro jako

hlýskarvý.

Pokostoirý, verníceus, /jinissartig ; dlající jakoby nátrek pokostem tenký

lesklý, n p. stélka nkterých líšejníkw.

Pokoikn, epidermís, dic Oberhaut; wrstwa sklípkatá, wnšná, bezbarew-

ná a piozraítá, díly mladé zelinowité a listowíté rostlin žilnatých po-

wláí a obyejn opatená pichy; 70, 83, 160, 191.

Pokrcmuný, w. schlumlaný.

Pokncácený, sanguinolentus, blutfleckig; jako krwí zkropený.

Poknjweka, involucellum, das Hidlcheiij pokrywka na okolikácli; 96.

Pskryweókotcý : pokrytvcce náležející; n. p. lupínky, foliola ínvolucclli.

Poknjwka, iiivolucrum. dielJiil/e; auhrnek lupcnw w kruh rozpostawených,

pod okolíkcm nebo radji u jeho wýniku ze stopky umístný; 57,

92, 96.

Pokrijtckoicý, involucralis; pokrywce náležející, n. p. lupeny, foliola involucri.
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PoUf campus; role nezdlané.

Polickaléní, areolatio, dic Felderung; rozdleni powrchu na polika.
Polikatý , arcolatus, feldcrigj powrch na poliiva rozdleny, t. složený

z kusw (poliek) obyejn plochých hranatých, vvedlé sebe umíst-
ných, n. p. stélka nkterých lišejnikw.

Poliko, areola, das Fcldchen; ástka powrchu malá, auhclnatá, arami,
brázdami, rozscdlinami a d. udlaná.

Polistni, epiphyllus, auf dem Blatte; wbec na listu nebo podobných dilech

se nalézajiei, n. p. kwty, cizopásky.

Polní, polský, campestris, feldbeivohncrul ; na poli rostauci.

Pólo-, stnú-, hemi-, halb- ; ku znamenáni, že wlastnost pijmim ustamowená
do póla pináleží.

Polobrániný, semiseptatus, halbqiierfdcherig , nedokonalými bránicemi pe-
pažený.

PolocMopnitý, semivalvatus, semivalvis, halbklappig; plod do póla na chlop-

n pukající.

Poloker. w. podker.

Polokulowalý , semiglobosus, hemisphaericus, halbkugelig.

Polonaika, mericarpium, die Theilfrucht ,• pl nažky okolinatých , ewize-
lowitých, vv. naíka.

Poloobjalý, obvolutus, semiamplexus, hlabumfassend ; když list w pupene!

zdwojnásobený nebo po krajích nadwinutý pijímá do swélio kautu po-
lovviku jednu druhého listu taktéž násobeného, n. p. u knotovvky,

šalwje.
Poloobjimawý , semiamplexicaulis , halbstengelumffassend; list zpodinau

pirostlau nebo prostau lodyhu nebo wtew nedokonale w celé tlaušfce

neobjimajicí, n. p. jeabina diauholistá, skerda ozimá.

Polooblý, semiteres, halhstielrund ; w. polowálcovvitý.

Polopaprskatý, semiradiatus, halbgestrahlt; auborek na jedné polowin to-

liko kwty jazykowité mající.

Polapau«drý , semilocularis, halbfiicherig; plod nedokonalými pehrádkami,
nesahajícími až ku stedu pepažený, n. p. tobolka mákw (makowice).

Polopeený , semipennatus, halbgejiedert ; list dole pereny, nahoe toliko

protisený.

Poloplný, semiplenus, halbge/iilU; kwt jehož plátky rozmnoženy, a wšak
weíiký díl tyinek a pestík nepromnny.

Polopeslenéný , semiverticillatus, liolbquirlig; když stejnojmenné díly w
stejné wýšce wyniklé nedlají kruh kolem dokonalý nébrž na jedné

stran otewený.
Polopirostlý, semiadnatus, semiadhaerens, halbangcivachsen ^ kalich anebo

okwti s vvajeníkem dole srostlý a tudy nahoe prostý, n. p. santal,

žilenec.

Polosaubiný, hemianotropus, halbgewendel; zárodek saubžnému podobný,

tolikožc šra není naskrze rownobžna se zárodkem.
Polosbihawý, seniidecurrens, halhherablaafcnd; jestli oba kraje listu dol-

bžiciho ili sbíhawého nebží až k listu nejblížeji dolejšímu, n. p.

prostedni listy lodyhowé diwizny sapowité.

Polosrditý , semicordatus , halbherzfiirmig ; podobný polowin délné dílu

srditého, n. p. palisty lechy peesté, hlohu jenoženného; dole, polo-
srdcilý, basi semicordatus, am Grande hr.Ibherz/urmig ; list jinostranný,

jehož jedna polovvika má dole lalok okrauhlený jako list srditý, n.

p. lípa welikolistá.

Polostelowilý , semisagittatus, halbpfedartig ; podobný délné polowici listu

strelowitého, n. p. palisty hrachoru lesniho, lechy jarní.

Polowálcowilý , semicylindricus , haibwalzig ; podobný wálci prostedkem
rozštípenému,* n. p. stwol konwalinky.
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Polowejéitý, semiovatus, halbeinmd ; podobný polowice délné plochy wej-
ité, n. p. palisty tolice wojtéšky.

Polowejcotcitý , semioviformis , halbcifomiig ; podobný tlu wejcowitému na
dél roípoltnému, n. p. semena nkterá.

Polowiný, dimidiatuF;, halbirt ; toliko do polowice nebo na jedné stran pí-
tomný , na druhé petržený nebo chybící , n. p. pikryweka kozího
pysku ili tetluchy, pcslinek melisy, epika mechowá.

Politáiéek
,

pulvinus, der Blattivulst, das Blattkissen; místo na kmenu
nebo wtvvi obyejn wywýšené, na nmž zpodina apíkowá nebo w-
bec list sedí ; obzwliišté patrný u maalu, lípy a j. 78.

Pomaiiéemj, farinosus, mehlstaubíg ; jakoby maukau posypaný; listy mer-
lika bílého, sisky maunaté a d.

Pomrný, medioeris , mittelmassig ; z ohledu díl jiných stejnojmenných
anebo poblizkých jinojmenných ani píliš dlauhý nebo krátký , ani tuze

weliký nebo malý.

Pomešni, w. mechobytný.
Pomelalý , abortivus, fehlgeschlagen ; and jindá pítomný docela chybující.

Rozdíl: zakrnlý, zaprtalý, verkiimmert; aud pítomný a wsak nedo-
šlý, nedokonalý.

Pometáni , abortus, das Fehlschlagen } nerozwínuti audu Jindá pítomného;
326.

Pometawý, abortiens, fehlschlagend ; nedocházející náležitého rozwinutí.

Pornofský, littoralis, kUstenbeivolinend ; na pomoí rostaucí.

Ponoený, potopený, submersus, untergetaucht ; docela pod hladinau wodní
se nalézající ; naopak tcynoený, tcytonulý.

Popelatcý, cinereus, aschgrau ; barwený jako popel dewní istý.

Popestii , gynostegium, die Stenipelliaube , StempeLIccke; tlo traubowitc,

udlané srostnutím dna kwtowého, wnce a tyinek, které n tolitowi-

tých wajeníky i s nlkama dokonale obkliuje a dílem podporuje

ástku, jíž mají za spolenau bliznu.

Popelný, qainus, zu fUnf, zu fUnfen ; když audy stejnojmenné po pti na
spolené ose stoji anebo na složeném ústroji se nalézají.

Popichaný ; powrch jakoby jehlau zpichaný.

Poponka, amphidermis, die Hullhaut; látka mezisklípená asowitých wypl-
ující mezery mezi sklípkamí a wynikajíc na powrch dlá jakoby
pokožku^ od kteréž se liší, že jest stejnorodá a nemá sklipkatosti

;

209.

Popotoéi, Bachu/er,- beh potoní.

Popotoni, bachuferbejvohnend ; na potoí rostaucí.

Poprášený, pulverulentus, pulveratus , bestiiubt , staubig; jakoby prachem
posypaný ; n. p. nožice dutohlawky wyzáblé, prstnaté a d.

Popudilelnost, incitabilitas, die Erregbarkeit ^ 53j 240.

Poiéi, ripa, das Ufer ,• beh íný.
Poiní, riparius, uíerbewohnend ; na poíí rostaucí.

Porostlinný, epiphytus, epiphytisch; na žiwých rostlinách žijící, jako cizo-

pasky.

Porda, w. odrodek.
Posetý, obsessus, obsitus, besetzt ; n. p. žlázami.

Poslaupný
,
postaupný, successivus, nach/olgend; díl pozdji nežli jiný

stejnojmenný se wyskytující , n. p. koeny po klíeni ze pn wy-
nikající.

Pospolný , gregarius
,

gcsellig ; když rostliny térodowé u welikém množ-
stwí po hromad rostau, n. p. wes, brusnice, lesní stromy.

Postup, proeessus, der Hergang, Process j spsob, jakým se nco dje w
žiwobytí rostlinném, n. p. kliení, rašení, zúrodnní, zrání a d.
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Posypaný, adspcrsus, angcstreul; na jiném díhi wolné Icžíci, jako wytrusy
na nkterých plísiowitých.

PoÁewka, vaginella, das Scheidchen , Blalíscheidchcn ; trubka mázdrowitá
udolaná ze srostlých wnitních šupin pczimišt pupenowého, jíž swazky
listowó sosny borowice a jiných dole jsau obklíeny.

Poswa , pošew, vagína, die Schcidc; rozšíenina apíku obkliující jako
raura lodyhu nebo wtew, n. p. dhcl lesní ^ anjelika lékaská, ký-
chawicc, dosnowité, tráwy; nkdy zbýwá toliko pošwa a listowé
epelky jest toliko kypt, n. p. skípina jezerni ; 74,- 2) trubka kmen
a wtwe obkliující ze srostlých (drobných) listw jednoho peslínku,
n. p. u pesliek, peslinikvv, slanorožcw a j.

Pošwalý , vaginatus, bescheidet ; pe nebo wtwe opatené pošwau, w.
foštca.

Pošwika, vaginula, das Scheidchen; lžko mechw za zrání plodu slaup-

kowit se prodlužující, nahoe duté a št co trubka tsná obkliující;

^ 188, 189.

Pošwiókowý, vaginularis, zitvi Scheidchen gefwrig ; náležející pošvvicc me-
chw, n. p. blána pošwikowd, membrána vaginularis, Schtidchenhaut ,•

jíž pošwika nahoe obraubcná , n. p. u šurpka skalního ; noika po-
šwiókowd , stipes vaginularis, Scheidchenstiel ; jestli pošwika pode-

pená podlauženinau a tudy wyvvýšená nad listy obštéowé^ n. p. u
rašelinik.

Postcowý, vaginalis, zur Scheide gehórig ; pošw náležející.

Pošicujici, postciwý , vaginans, umscheidend, scheidig; list anebo jeho ra-

pík swinutý dolení díl pn nebo wtwe pošwau obkliující, w. po.iwa.

Polaiený, powleený, obductus, iiberzogen; n. p. wnitek trubky kalichowé
powlekau medodarnau u mandlon a sííwon.

Potocni, rivularis, bachbcn'ohnend] w potoku rostaucí.

Polok, rivus, der Bach; woda tekaucí ani široká ani hluboká.

Potrausený, adspcrsus, Uberslrcut ; ástkami drobnými nepíliš hustými ob-
rostly', n. p. t}'inky tewdawy žlázami.

Potrojnalý , ternarius, aus dreien bestchend } díl w nmž íslo ti panuje,

n. p. kwty kosatcuw, afránw, meikw, lilijí, šmelu
,

jejichž

okwtí a rodidla sestáwají ze díl tech nebo dwakrát tech.
Potrojný, ternus, je drei, zu dreien; ústroje stejnojmenné po tech na spo-

lené ose stojící anebo na spoleném audu se nalézající, n. p. samicí

klasy tuice tuhé a trsnaté.

Pottcornost , monstrositas , die Missbildwig ; odchýlení a odrození ústroje

jednoho nebo celé rostliny od pwodního twaru netoliko za zdrawí ano-
brž i za choroby.

Polworný , diíTormis, monstrosus, missgestallct, iibelgebildet , jnonstriJs;

od pwodního twaru njakým spsobcm odchýlený.

Poicéšený, ísawéšený, suspensus, aufgehiingt ; obzwlášt semeno, hoením
koncem na semenici nebo še pupení pipewnné a tudy wisuté, n.

p. skoec, škumpa, katrán,

Powtrný, areus, Luft-, n. p. koen z lodyhy nad zemí wyniklý, n. p. u

betanu
;
jest spsob audu odmístného.

Powláéka, cuticula, das Hiinichcn; hmota mezisklípená , sklípky pokož-
kow spojující, rozšiující se po ní a dlající obzwláštní wrstwu t,

powldcisu; 50, IGl.

Potolcka, indumentum, vestimentum, der Uberzug; sem náležejí dily po-

kožku nebo wbec powrch rostlinný powlekujicí ,
jako jsau srst, žlázy,

jinowatka, mauka, hmoty lepkawé a d.

Powrch, superficies, die Oberjluche; každá plocha obmezující celau rostlinu

nebo její díl.
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Ihnerchni, stiperfícialis, ober/lachlich ; na powrcha se nalézající.

Poz-diii, serotinus. spalzeiiig; co pozdji wbec nebo w pomru kjinym au-
dni se rozwinuje. jako rašení po odkwtení u wrb, anebo rozvvinutí se
stélky po zdokonalení plodúw.

Pux-dnolistý , hystcrantliius rostliny driwe kwétauci nežli listy wyrážejíci,
n. p. mandlo obecná, broskwo, ocún.

Pozdtcízený, elevatus , erlmhcn , emporgchoben ; filaupkowitvm dílem pode-
pený, n. p. wajeník tewdawý, plod dutolilawky (Claonia).

Poít-emni, epigaeus, terrestris, oberirdisch ^ co na zemi roste, naopak fod-
ísemni, nadzemní.

Poiidelni, fontinalis, quellenbetvohnend; podlé žídel, zdrojúw, pramenw
pebýwajicí.

Práhlina ; prahlé místo, wýsucha, w. suchopar.
Prach klíóný, conidium, Kcimkurner ; jsau pucliýríky plísowitých a rezo-

witých, nahé (|we wytruSnici nezawenéj, jednoduché, které z kluk
samých wydané netoliko s praw}'mi wýtrusy se nalézají, anobrž i tam,
kde poslední se nezplozuji; podobají se krctekám Ušejnkwj 57, Íi34,

237.

Prachatka, coníocysta, dic Stauhhlase^ 56.

Prachowilíf, pulvereus; jako prach vvyhlížející, nebo ze zrnek drobnikých
složený, n. p. stélka nkterých lišejnikw.

Praskatcka, elatcriuni, rliegma, Springfrucht ; plod složený z kokausk\f.
w. kokattsek.

Prainik, anthera, der Staubbeutel^ nejhlawnjší a nejobecnjší díl tyinky,
míšek, w nmž pyl ili pel (pollen) ; 100, 113, 114.

Ih-ajtnikatý , staminiger, dic óíaubbliil/ie j kwét rznopohlawý praníkami
opatený, jinak samci.

Prahtíkonosný, antherifcr, antherentragcnd ; ncsaucí prašniky.

Praudéní, rotatio, circulatio, die Strómiiiig; 10.

Prauh, pruh, prauha, pruha, stria, der Streif, Streifcn; ára autlá pro-

hlubená nebo wywýšená.
Prauhatý. prithatý, pruhoicaný, striatus , gesireift ,

gerillt ; opatený ara-
mi rownobžnými prohlubenými nebo powywýšenými , n. p. lodyha

kmínu bulwatého; 2) fasciatus, bandirt, gebiindertj prauhy ili pruhy

jinobarwé mající.

Pratití, virgultum, das Gebusch; kee prutnaté, jako n. p. wrbowé.

Prauiek, malý autlý teníký prauh, w. prauh.

Proužka, vitta, die Strieme, Oelstreifen ; rúrka naplnná pryskyicí klo-

watau, jakowé se nalézají \ve brázdikách a na pazecli obplodí anebo

semen rostlin okolinatých. Praužky we brázdikách slowau radními,

vittae dorsales, Jiiichenslricmenj na pazech ale pazoicými , vittae coniis-

surales, Fugenstricmen.

Prauikatý, vittatus, gestriemt; opatený praužkami.
_

Prauikowaný, prauikaltj, striolatus, feiiigerilli ^ praužkami ili prauhami

tenkými opatený ; n. p. lodyha fenyklu obecného, bedmíku lomikamenu,

stébla sítiny rozestené.

Prawidlný , regularis, regelnuissig ; ústroje nebo aulírn ústrojw netoliko

jewící stejnost ano i saumrné rozpostawení, n. p. kvvty ptaíhozobu a

šeika, naopak neprawidlný.

Prázdný, innanis, vacuus, leer } 1) listen nezakrýwající kwéty nebo cho-

wajíci toliko kwéty zakrnlé, n. p. nejhoejší listeny ernýše rolního.

Jsauli prodlaužené a na konci we swazek nahlauené, dlají chochol

w. jej 5 2) rýha mezi semenem a šwem obplodowým.

Pedasný, praeproperus, voreilig ; n. p. kel již w plodu na rostlin matici

prýtující, n. p. koenownik, chlebowník . semena takowého kle slowau

plodokliná, w. ten lánek.

35
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Pedkwétoícý, proteranthíus; ped kwtením se okazující, n. p. listy swídy
obecné.

Pedrameno , cubitus, die Forderarmsldnge ; délka od lokte až na konec
prostrcdniho prstu^ asi 18 caulúw.

Pedramený, cubitalis, vordcrannslang ; zdélí 1'/^ stewíce.
Pedstawujici , peštirajíci, efriciens , darstelleiid,- podobu njakého dílu

mající, n. p. wnitní lupeny okwtí šowíkw pedstawují noprawau
tobolku.

Predslojný , oppositus, voreinanderstehend ; n. p. tyinky ped plátky po-
stawené, n. p. u distaUi, sisky, bazanowce.

Prehrádka, k'i, dissipimentum, die Scheidetvand ; díl obyejn zplošcný od
dutiny plodowé sáhající a ji w pauzdra rozdlující, obyejné z wehnu-
tych a srostlých krajvv dwau wedlejších worekw udlaný; 144,
U5, 148.

Prehrádka pvašnikowá , dissipimentum antherae , die Scheidewand des
Slaubheutcls ; 115.

Pecház-ejici , transiens, Ubergehend; když austroje (zponenáhla) pfijímaji

powahy jiných, n. p. ušty kalichowé plátkúw u nopálw, plátky tyi-
nek u leknína bílého.

Pechodný, transitorius, Uhcrgangs- , mezi dwojím útwarem u prosted
jsaucí, n. p. mezi austrojema rozdílnýma (kalichem a korunau, korunau
a tyinkami) nebo mezi odrodoma jednoho rodu.

Pekatisnutý ,
praemorsus, abgehissen^ koen, na konci jakobj' uatý; po-

wstáwá , buže koen dlwe pítomný wyhynul a zústawil mezikluí,
buže jest od zaátku oddenck.

Pekaietíý, impeditus, gelieinmt, vei/iindert ^ co w rozwinutí se opozdilo,

dokonalého rozwinutí nedošlo, n. p. síélka odrodu šaleky zední.

Pekocené, ob verse, verkehrt ; tolik znamená jako pedložka ob-, n. p. pe-
kocen wejcovvitý tolik co ohwejcotcilý.

Pekocaný , inversus, uvigeliclirt, gestiirzt\ hoením dílem dol obrácený, n.

p. kel w semen cšctlákw, skocw, rdesen.

Pelomený, infractus, eingeknicht ,• úhlem wícc neb mén oste prohnutý, ja-
koby pelomený, n. p. plátky žindaw, trubka korunowá kiwošijky.

Pesahující, pewyiujici , excedens, superans, iibcrragend; n. p. tyinky
nlku nebo naopak.

Iesahující, lenosméru spsob obzwláštní u sasanek 106.

Ieslen, peslínek, vertícillus, der Quirl, IVirtel; spsob rozpostawení li-

stw, kwtw a jiných dílw, kd^ž totiž kolem osy spolené wynikají
\\e stejné wýšce a tudy do rowiny na ose kolmo stojící padají. Na
prawém peslenu stojí audy kolem osy Qw. peslenatý). W obšírném
smyslu jest peslen, když díly jsau stíéné , a když pro množstwí a
hustotu jich stojí kolem osy, jak to kwty u jasnot, mrnic, sapí ; ta-

kowý peslínek slowe nepraicým, Ýerticillus spurius, •Scheinf/uirl. —
Nkdy takowé swazky kwtw anebo wtwí stíné schylují se to-

liko k jedné stran osowé, jako kwty u ožanky kalamandry, ysopu
lékaského, anebo swazky stídawé obkliují do póla osu rozcházejíce

se, jako kwty na latách rozdílných šowíkw a traw; takowé peslín-
ky neprawé slowau poloicicmjmi, verticilli dimidiati, Halbquirl; 99, 105.

Peslenatý, verticillatus, c/uirlich , ivirteligj peslen ili peslínek z list

anebo kwtu mající.

Peslenný, verticillatus, n'irtelig; kwty w peslen, peslínek nahromadné,
n. p. kozílist, truskawec.

Peslenka, spondiJechaenium
; podobá se kružnatce, woreky ale pipewnny

jsau na lžku slaupowit prodlauženém, n. p. badián, sléz a A.; 157.

Peslenoicý, peslenu náležející.

Pesliókowité, Equisetaceac ; 176.
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Preitirajici , mcnticns, tauscheml Uhnlich; wyhlížející jako jiný dil; n. p.

obléka petirá kalich jateniíkúw, tobolku 4cli!opnau bukw.
Petféené pereny, inerruptc pinnatus, unlerhiochen gefiedert; list pe-

reny, na jehožto wí-ctcnu jama / listkúw wétšich se stídají sjamy
lístkw menších, n. p. zcmata, epík, mochna husí.

Petréený, interruptus, untcrbroclien; díly piblížené nebo smstnané, mí-
stem wzdálené, n. p. klas lewandule auzkolisté; naopak nefetriemj.

Perwaný, interceptus, unterbrochen ; n. p. ^auéeninami ferwaný, isthmis

interceptus, n. p. lusky kapínicc arabské.
Petcéšený, peicisfý, nutans, Uerhangcndj w. nici.

Pez-imišt, obptipeni, hibernaculum, perula, die Kriospendecke
; píkrow nr-

prostedcný pupenw a paupat složený ze ástek blánowitých, pošwo-
wilych, obyejné ale šupinowitých, obzwiášt stromw a keúw dwoj-
dložných ; 86.

Prhlitrý, w. idhaicý, jako žáhawka.
Prchatcý, c&áucas , hinfallig; díl ped auplným rozwinutím anebo Imed

po nm s ústroje s ním se rozwínujícího (jakoby ped asem) padající, n.

p. kalich máku a wlašowiníku u rozwití kwtu, palisty buku a ha-
bru pi rašení listw nebo hned po nm padající.

Prchwka; spsob šišky se šupinami homolowitými , jejichž zpodina >vn
leží ,• 157.

Pri- , tlá-
,
po-, sub-, fctst^ beinahe , schivach , etras, ziendich, meist,

k poznamenání, že njaká wlastnost anebo staw anebo pomr není do-
konalý a wždycky pítomen, n. p. písrdcilý , subcordatus, Jast,

beinahe /lerz/urmigj dole prisrdiilý , basi subcordatus, ain Grund
scltivach herzfonuig ; pipilowalý, subscri'atus, schvnchgesdgt

; pipi'/-

ilý, subpubescens, etwas Jlaunihaarig
^ piprimý, suberectus. zieiidich

oder rneisl aiifrecht.

Pihilecni, appositus, anlicgcnd ^ kel Mn na bílku umístný, n. p. u traw,
leknína, stulika a d.

Priblikený, obbliiný, approximatus, geniihert ,• díly stejnojmenné a jinojmenné
blízko pí sob umístné, n. p. listy pryšce clnvojky.

Piblíiitcý , admotivus, annii/iemd ,• klíeni jednodložných, pi nmž koí-
nek po stran ze semena vvyníklý díwe do zem wniká a dolení dil

dlohy se sebau táhne, co zatím hoejšek její w semen zstáwá zawc-
ný ; jak koínek hlaubji wniká, prodlužuje se pupeník w ástce d-
lohy wyniklé apikowité nebo pošwowité wzhru proti semenu, prowrtá

povvu dlohowau a wystaupne jakožto lístek kelowý nad zemí. N. p.

palmy, chestowité a d.

Pibýwaw-peeiiý, crescenti-pinnatus, zunelunetid-gefiedert; lístky listu pc-

eného w pomru se zwtšují jak ku konci apíku spoleného se pi-
bližují n. p. mochna husí, toten obecný.

Picepený, adligatus, angcliajíet, angeklammert ; píepkami upewnéný.

Picepiícý, adligans, sich anklamniemd , anhiingend; na jiné rostliny nad

zemi nebo pod ní, na kamení nebo jiné hmoty se pichycující. Odtud pi-
cepUy, pythmen, partes adiigantes, Hajlorgane, Hafter.

Piepky, alligator, pythmen, der Hafter, die Haftfaser, Klammer ; pro-

tahy niowité nebo štétinowité, ze zpodního powrchu nebo zkrajestélky

lišejníkowé wynikající a k upewnní na pdu pisluhující; 201, 208,

283.

Picmjj transvcrsalis, tranversus, qiter , (/iier lauýend, liegend; podlé pr-
mru šírného smující, n. p. píná pauzdra luskw kasií , tírow-
nikvv.

Pidatný, accessorius, acessorisch ^ díly na nkterých rostlinách a jejich dí-

lech se nalézající a jiným chybící, n. p. chlupy, osinj', šttin}', trny a j.

Píchytek, gomphus, Flec/Uennagcl ; aud klínowitý do zem wnikajíci nebo

35
•
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prísedawý štitowitý ili terowitý, jimž stélka nkterýcli lišejníkúw a

rasowiiydí jsaii pripewncny ; 208.

Pvijimávi poirtiw; 247.

Piklopelc. oinix, t/ie Dechklappe ; ástka rozliná, obyejné šupinowitá w
hrdle konin srostloplátených se nalézající a je zacpáwajíci alespo

ztsující; n. p, n pomnnky, boráku, kostiwalu^ pilatu priklopky

stojí ped tyinkami nebo nad nimi a dlají wnec jednoduchý, w.

wénee.

Piikrow, tegmen^ tcgmcntum, díe Deckc ; wbec njaké neurené pikrytí

;

187.

Pilirýwajíci, tegens, hedeckcntl ; j\ný díl zastirii,jící aniž s ním nesrostlý,

takže ho z wenku není widti, n. p. koruna tyinky a wajeník u ba-

zanowce obecného a j.

Pikiiloicalý, tsaknlowatý , nákulalý, subglobosus, fast hugclrund ; skoro

kulowatý.

Prikwlni, pi-ikwétowý, floralis, bliilhenstdndig; n. p. list krom listcnw

pod jedním nebo etným kwtem umístný, n. p. jableník, melisa, jas-

nota a d.

Piléhajici, priloiený , accumbens, atieinanderliegend ; když kraje dloh
patí ke bichu a zadem semena, záda jejích ale ku stranám jeho; n.

p. ledwinkowý hrách, chejr, taice a j.

Pilepený, adglulinatus, nngelemit , angcklebt ; aud na jiném nebo na zemi

pewn wáznaucí, nicmén odlaupnauti se dající a se neroztrhající ; n. p.

stélka nkterých lišejníkúw.

Pílisf;/, aiiiphigastria, die Beiblatier,- lístky na zpodní stran lodyh roz-

dílných kížilek (Junsermannia), wždycky menší a jinak postawcné

nežli listy wlastní; 133, 194.

Piloiený, incumbcns, anlicgcnd; dlohy pifoiené jsau, kté plochama

Mnitníma na sob leží. a koínek kclowý ohnut, takže na zádech jedné

dloh leží, n. p. hoice, zclice, trýzel a j.

Pímaunký, pimíóký, crectiusculus, zicndich aujrcclu; skoro pímý.
Pimoiildý, rectangulus, rechiivinkelig; obklíený tymi úhly pímými a

obyejn rownými stranami.

Pímý, erectus, au/recht: 1) na pd ili ploše vvodorowné kolmo stojící;

n. p. lodyha kwtelu obecného, stéblo pšenice, žita, jemene obecných,

prašníky tulipána a d. 2) z osy úhlem peostrým (10—20") vyni-
kající, n. p. wtwe, stopky; 3) kel w semen položený, že koínkem
smuje ku konci doicnímu semena, n. p. mucnka, hruška a d.

Piokrauldý, z-aokrauhlý, suhrodunáus, nmdlich, fast, zictnlicJi rundj skoro

okrauhlý, kruhlý, n. p. listy hruštiky okrauhlolisté.

Pipaietiý, applicativus, applicatus, angcpassí ; ztuha piléhající.

Pipewnéný, í\\us, fest ,• tolik co pirostly' a tím nepohnutelný; n. p. prsten

na teni bedly pearky; naopak pohnutelný.

Pipojený, adnexus, angchc/ict^ jako pirostlý, toliko že pirostnutí wztahuje

se na skrownjší délku.

Pipolowicný, subdimidiatus, uitglcichhalflig ; list mající jednu polowiku
širší a druhau užší, n. p. listy bestowce západního. Totéž tikosný,

jinostramiý.

Pirosthj, acretus, adhaerens. adnatus, angewnchsen; ústroj koncem anebo

wnitní stranau s jiným spojený; n. p. kalich s wajeníkem u jablka,

hrušky a d.

Pissajidlo, haustorium, die Saugwarzc, der yín.iaugcr ; bradawika (zkrá-

cený mrcas), kterauž lodyha kokotieowá na jiné rostliny se pipínil, a

z nich potrawu ssaje pomoci svvazku žil a sklípkw mezi kru a lýko

wehnaného; 59.
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Pislojici, pistojný, appositus, anstchend, iiebeiistcheiid ^ díly mnohé Mcdlc
sebe postawené.

Pitlaený, adprcssus, adplicitus, aiií^cdriicht; plochau na jiný díl nebo zemí
ztuha piléhající; listy na ro/,h:«ch zeraHU a d.

Pitcésecek, appcndicula, ein hleines Anhiini^scl ; w. fhcsek.
Pitcsek, appendix , das y/nfiiingsel ^ wbec díl na jiném jakoby zbytený.

Sem náleží auško, auricula, ilas Ohicheji; kidlo, ala, der Fliigcl;

heben, crista, der Kamnij ostruhu, calcar , Sporn; ocas, cauda,
Schivanz; ísoban, rostrum, Scfinabcl,- roh, cornu, Horn; fansy , barba,
der Bari; éupryna, coma seminalis, der Sarticnschop/ ; A'i\cn\ i špiika,
apieuluni, das Spiizchcn; i\G, 163.

Piwskatý, appendiculatns, anhangscUg ; píwsky nebo pÍMesek mající.

Piicrdcetiý, adversus, zugekclui, zugeivendet ; aud plochau proti ploše dru-
hého stojící.

Piiiíciiý . parasiticus, schmarotzcnd ; na jiné rostlin powstáwající, zako-
enný a z ní potrawu ssající, n. p. jemela, ochmet, kokotice a d.

Ih'koicý , hircinus, hochsariig j jurem, kozlem zapáchající, n. p. trezalka ju-
rovvá.

Prodlaitievý, táhlý. elong:atus, gesíreckí , vcrliingert; wbec na dél rozta-

žený, takže pak delší jest nežli pwodn byl.

Prohlubený, excavatus, ausgehohlt; prohlubinu mající; n. p. plody boráku
na zpodin; prohluben tekotcaný, zbodaný, excavato punctatus^ ver-

ticfl piinktirt ; jakoby powrcli byl zpíchán.

Prohlubina, prohlubinka, excavatio, dic yíushdhlung ; místo prphlubeiié,

jakoby wyryté, n. p. na wetenu slanorožce, do néhož kwty jsau za-

puštny.
Prohýbaný, kitcolaký. ^prohýbaný, flcxuosus , vielbeugig, hin und her ge-

hoge/, nkolikiát ke dwma stranám úhlem tupým jakoby pelomeným
n. p. lodyha kozince sladkého, lilku sladkohokého.

Prochntlný, pcrvius, gaiigbar; když otwor do dutiny wedaucí niím není

za hrazen, naopak isawený.
Prokel . proenibryon, der f^orkeini ; úátroj pi klíeni semen tajnosnubných

nejdíwe se rozwinujíci, jednodušší, wždycky sklipkatý, z néhož pak
rostlinka mateské podobná pui; 177, 178, 18-1, 1.91, 205.

Promna, modificatio, Abiínderung ; odchylka od pnodního nebo hlawního

twaru, n. p. rozdílné spsoby peeného listu, koruny dwaupyské a j.

Promnný, conversus, 7'envandelt, umgeii/ideríj n. p. dlohy w zelené listy

za klíeni u okurky, etkwc, kruinky.
Promnný, promnliícý, variabilis, vcriinderlich; nezstáwající stál3''m \vc

wšech okolnostech, n. p. barwa kvvtu raacošek , hwzdníka ínského,

Jiinek.

Promujici se, varians, abiindemd; rod rostlinný w tom aneb onom
. srownáni a znaku nestálý, n. p. zelice zahradní w ohledu na twar a

barwu.
Promíchaný, intermixtus, unlenníscht ; když mezi díly hojnjšími jiné jino-

jmeniié se nacházejí, n. p. šttiny promíchané s chlupy žlázonosnými.

Propadlý, proboený, immersus, tingclauchl, eíngesenkí ; ústroj w jiný jej

obkliující zapuštný, takže jeho echalka asto hlaubji leží nežli po-

wrch hmoty obkliující; n. p. plody bradawnice skalní.

Propíchnutý, perforatus , dnrchbo/iri ; list lodyhau prowrtaný, takže na ní

otáeti se mže, n. p. tunice prorostlá.

Proražený, pertusus, durchstossen. durcJibrochcn ; wtšími nebo menšími d-
rami opatený, n. p. listy dablíka proraženého. Pakli toliko jedna díra,

íká se dran proražený , poro pertusus; též siowil proražený,

cribroso-pertusus, sicbojlig durchbrncUai.

Proroslatcý, piolifcr, sprosscnd
,
pioli/crircnd

f když rostlina nebo díl jej i
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nowé odmlady ili letorosti wyliání na mísfech takowýcli, která dále
nerostáwaji , n. p. lodyha na konci kwtonosném , kvvt ze svvé osy,
iéowitá nožice lišejnikw z kraje nebo prostedku a d.

Prorost/ý, perfoliatus, durchivaclisen^ když Jist swau zpodinau nerozdlc-
nau objímá kolem dokola lodyha nebo wétew, n. p. prorostlik okrau-
hlolistý.

Prostélka , hypothallus, das Unlerlager; rozšienina ze wláken prostých
anebo slepenýcli u klíeni semen lišejníkowých se dlající, z níž pak
se rozwinuje prawá stélka a plody , a která asto na rozwinutém li-

šejníku zstáwá a jej co obruba jinobarwá obkliuje, n. p. šáleka
mapowá ; 205.

Proslélkatý, hypothallinus, hypotliallinisch; lišejník, na nmž prostélka pe-
wažuje nad stélkau, n. p. u šáleky ernobílé.

Prostopndný, verticalis, schcilelrecht ^ s obzorem nebo hladinau wodní dla-
jící pímý úhel.

Prostranefý, ampliatus, errveitert; audy trubkowité nebo duté proti jednomu
konci se prostraující; n. p. kalich sirokalichu.

Prostranný, amplus, ivcit ,• díl dutý nebo trubkowitý wclikého objemu.

Prostední, medius, intermedius , mittelslaiulig ; u prosted se nalézající; n.

p. žila, lalok.

Prostený, lehawý
, poloiený, procunibens, prostratus, lief^cnd , niedcrlie-

geiíd, hingestreckt ; lodyiia nebo wtvve na zemi wšude ležící a ko-
eny newyhánjící, n. p. prtržník plchy.

Prostý, liber, frei^ naopak srostlý.

Protah, násadec, processus , der Fortsalz ; wbec wywýšenina jinak nepo-

jmenowaná, n. p. cípy širší s brwami stídajíci se w obústí oketw a
prautníkw.

Ih'otdMý ,
perducens, diuchziehend ; n. p. ára zatlaená listw jalowce

obecného.

Protaiený, pcrductus, durchzogen; n. p. list jednau nebo nkolika žilami.

Proleina, proteinm, das Protein; 34.

Prolibiný, anatropus, gegeiduufig j wajéko, jehož ústí wedlé šry pu-
pení leží, co tytlík naproti ústí umístn ; u okurky, pryšce.

Protilislý, oppositiolius, hlaltgegenstiindig ^ když w stejné wýšce s listem

anebo palistcm na druhé stran wyniká wtew anebo stopka, n. p. oko-
lik u miíka, rozwiliny u révvy winné.

Protiobwodní, pcritropus , urnheisrvendig ; kel , jenž od osy k obwodu se-

mena smuje; n. p. prsták obecný.

Prolisený, p;nnatifidus, fiederspaltigj w. rozsekaný.
Protkaný, contextus, verjlochtcn, zusatiunengen'ebt ; ástky tenké niowité

prawidlnji zpletené a pewn spojené; n. p. vvlákna stélky badhowé.

Prowaltijici se, erumpens, hervorbrechend ; když díly díwe pod pokožkau
položené nad ní vvystupují , n. p. bradawnice, kreskowci pod wnéšnau
vvrstwau korní udlané.

Protr>rtaný, perfossus , durclihohrt; když díly obyejn celístwé protaženy

jsan dutinau tcnkau trubkowitau, n. p. šnorky tenké mezí tlustšími po-

ložené na nažkách jarmanek.
Proz-raitý, proísraóný , diaphanus, durchsichtig ; swtlo propauští dost do-

konale, není ale bezbarwý.

Prsowitý, mamíllaris, ziizenfunnig; podobající se prsu ženskému, n.p. listy.

Prsten, annulus, der liing; blána kruhovvitá u prosted ten nkterých
hub, n.p. muchomorky zstáwající ; 219.

Prstenalý , annulatus, beringtj prstenem opatený; n. p. ten muchomorky.
Prstno-peený, digitato-pinnatus, fingerig-gejicdcri ; spolený ápík nese

na konci nkolik lístkw pc-ených, n. p. citlíwka.
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Prsteny, digitatus, gc/lnf;ert; na konci spoleného rápíku jest tré nebo vvíce

lístkw na spsob paprskw píipewnno , n. p. listy maalowé, škrka-
winikowé; 3) klasy podobným spsobem na konci spolené osy, jako
u rosiky.

Prstnahj, humosus, dammerdehaltig ; prs obsahující.

Prstní, humosus, daiumerdbeivohnend ; vv prsti rostaucí.

Prstný, digitalis, fíngerslang ; zdélí prstu ukazatele, asi 3".

Pruditcý , swdiwý , pruriens, juckend; obrostlý chlupami tuhými, které
dotknutím snadno se ulomivvšc a w kži wniknuwše, psobí swrbení
ili swedni; n. p. lusky dlauhowce swdiwého, holénky zralých mer-
helcw.

Prudký,' acris, scharf; chu, zápachy auinek ostrý mající.

I*rúduchý, w. pichy,

-pruhy, -vittatus, -stricndg ; hlawn k položení množstwa praužkw, chu-
dopruhý , paucivittatus, armstriemig

, jestli w každé brázdice to-

liko 1—3 praužky se nalézají; mnohopruhý , multivittatus , viel-

strieriug , jestli 3 nebo wíce praužkw vv ní jest, n. p. u bedrníkw,
metlowek; též jedno-, dwau-, tipruhý , uni-, bi-, trivittatus, cin-,

zTVei-, dreisirietmg a d.

Prchody memsklipené, ductus intercellulares, Intercellulargiinge ; mezery
teníké hranolowité podlé hran tech sklípkúw se dotýkajících, jimiž

míza prochází; 51.

Prrev, sectio, der DurcJischnitt ; plocha skrze rostlinu nebo její díl w my-
šlénkilch položená.

Prlina, virgultum, Gcbúsch; místo kde prautí roste.

Prulowitý, viminalis, vimineus, gcrtenartig j wtew dlauhá^ tenká^ rowná,
hebká, n. p. u wrby mandlowé, konopiny.

Pruiek, Elaterit; 40.

Prwkosloici, 3, 14.

Prwky, elementa chemica^ die chemischen BestandtheUe ; 14, 15^ 17, 20,

30, 4C.

Prwopocálek , rudimentm ^ der Fruchianfangj zaátek njakého austroje,

jenž dále rsti má, n. p. pestíku, semen, kle a d.; 188, 196, 199.

Prwondý, primarius, primar; díl prwním rozdlením audu pochodící; listu

jednoduše peeného lístky jsau díly prworadé ; taktéž žebra ze ž.ly

neposteden wyniklé takowýtéž názew mají.

Prtcotinný
,
primigenius

,
primitivus, primordialis, nranfiinglich; díl, jenž

díwe ostatních (stejno- nebo jinojmenných) býwá, n. p. listy, folia pri-

mordialia, PrimordialhldUcr , které na klíící rostlince jewnosnulmé
nejdíwe nad pdau se okazují, tedy nad dlohama, a již na kli byly,

které u rostlin tajnosnaubnýcli teprvva z prokle (y/. jej) rozwinují se.

Prwni, primarius, der ersíej n. p. kwt, pede wšcnii na jedné lodyze nebo

wtwi se rozwíjející, n. p. u rauty obecné, kdežto se rozeznáwá pti-
lenností dílvv, u pížmowky, kdežto tyilennosti se liší.

Pryskyice, resinae, die Harze; 38.

Pryskyinatý , resinosus , harzig j obsahující áwu pryskyinau , n. p.

stromy jehliné, nebo takowau namazaný; n. p. pupeny topolu ernéiio

a d.

Psotnina, kyselina psotninná, wodnomodotcá, acidum hydrocyanicum, din

Blausaure ^ 26.

Pueni
i
284.

Piiík, w. pacibulka, papauek.
Pda, solum, der Bnden; místo, w kterém rostliny jsau pipewnény a oby-

ejn z nho potrawu dostáwají.
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Pucfiýík, papi]la, die )Veichn>arze j sklípek pokožkowý, w!cc nebo méné
napuchlý, žlázowitý nebo bradawicowitý, naplnný šáwau obzwliištní

asto barwenau , ímž powrcli se wyskytiije nerowným a hrbolkovva-

nýni, jak to býwá na líci plátkw a na bliznách nmoliých rostlin.

Puchýík, vesicula, Jie Sporenblase ; sklípek w pucliýík rozšíený na
konci nití ili klkw, jenž u nkterých plísowítých , n. p. klesalky,

obsahuje wýtrusy.
Pucliýíkalý, papiilosus, jveichwarzig ; mající puchýíky.
Puk, vv. cibule.

Pukající, deliíscens, aufspringeiul ; otwirající se prawidlne na místech dííwe
již znamenaných, jako prašníky a plody suchého obplodí.

Pukáni, dehiscentia, das ylufspringen; skutek, spsob pukáni a jeho as;
146, 147.

Pukla, umbu, der Buckel ; wywýšenina siln naddutá u prosted tla plo-

chého nebo naddutého; w. ptiklatíf.

Puklalý, umbonatus, gebuckell ; opatený puklau, n. p. citron ili limaun.

Puklé, scutcllum, das Schliissclchen^ plod lišejníkovvý okrauhlý, wíce neb

mén prohlubený, obraubený nkterých tcrowek.
Pukleowilý, scutellatus, scutelliformis, .scldiisselfunnig ; okrauhlý wíce neb

mén mlký , krajem obraubený , n. p. plody terowky poderné,
skropené.

Puklickatý, umhonulatus, hleinbuchelig ; malými puklami opatený.
Pukohlawý, \\. cibulohlatcý.

Pukonosný, w. cibulonosný.

Pukopupen, w. cibulopupen,

Pukowitý, vv. cibulowitý.

Pukowý, w. cibulowý.

Pldruhé-, scsqui-, andertlinlh ; pldruhéstewíni, pldruhéloketni, .scsqui-

pedalis , -ulnaris, pldruhékrát delší, se.squllongior, andcrlhcdhnud

lungcr.

Pupecnatý, umbilicatus, geiiahelt; opatený pupem ili pupkem, n. p. semena,

listy cimbálkw, jablka a jdaule na obojím konci, melaun na cchaice.

Pupení, pupecný, umbilícalis, Nahvlj pupu, pupku náležející; n. p. šra
Pupek, umbilicus, der I\'abel- ; wbec zatlaené místo na dilech zplcštilýcli

anebo pleskatých anebo dílech tlustých tlesných; píklady w.pupeónalý.
Pupek, hilm, der Nabel: 1) místo patrn obmezcné (asto prohlubené nebo

wywýšené) na semenech, kdežto pípewnna byla na semenící nebo na

še pupení
,
pupek semenotvý, hilm scminale, Stnneiniahel ; nebo na

plodech jcdnosemcnných , kdežto na lžko nebo vveteno byly pipcw-
nény, pupek plodowý. hilm carpicum, Fniclunabel ; 2) pupiek, místo

na zrnech pelovvých w.ce neb méné proswítawé, kdežto pak jedno tru-

bowítých wecek wjniká.
IHipen, oko, gemma, die Knospe; vv obšírném smyslu prvvopoátek novvé

wtwe z kmene nebo vvtvve vv3'niklý; 86, 176, 179, 180, 183, 187,

194, 199, 277, 30G.

Pupen sedodjný, gemma prolifica, die Bruthnospe ; vv. scedodéjný, sudiko.

Pupenatý, gemmatus, bchnospt ; pupenami opatený.
Pupenik, das Kniispchcn; pupen pirkowý vv semen, pikrytý dlohama,

pak vv lodyhu se lozvvinující; 167, 168
Pnpenec, papilla, die Pajdllc ; bradavvice pokožkau povvleená , sklípkati-

nau naplnná a od obyejné bradavvice se lišící tím, že jest mkí, n.

p. na líci lupcnvv okwtowých lilije cibulonosné.

Pupenenalý, papíllosus, papiilos; mající pupence.

Pupenéni, pupehowáni ,
gemmatio, die Knospung ; zábyvv a as nasazovvúni

pupenw ili ok.



-fwpenný, -gemmis, gcmniis, -hmspig ; n. y. jednofupenný , unigemmis,
einknospig; n. j). bamboly wstawaowé, mnohopupenný

, niultigcinmis,

n. p. baraboly zeniat.

Pupenonosný, gemmifer, knospentragend ; n. p. zemata.
Pupenotcitý. gemmifomiis^ gemmaceus, knospenfumtig • podobný pupenu.
Ptipenshci, gemmatio, che Knospung; vveškerost pupenw a jejich na rost-

lin rozporádání a austrojnost.

Pupkoicilý, umbilicatus. genabelt ; místo pupku podobné.

-pupky, -hilatus, -nabelig; n. p. jedno-, dicoj-, trojpupký, uni-, bi-, trihi-

latus, ein-, zjiei-, dreinabelig , a d. zrna pelowá podlé množstwí pup-
kw (w. pupek, 3).

Puštika, pyxidium, Dcckelfmcht ; tobolka obíznutá, kolem do kola puka-
jící a wikem se otwírajicí; 156.

Ptcodni, pncotni, primarius ; n. p. rod, species primaria, Stammart,
Hauptaitj již pi promnných znacích za prwotni poznati možná.

Pyl, w. pel.

P^rí, pubes, das Flminihaar, der Flaum; powlek, sestáwající z chlupw te-

níkých krátkých pitlaených anebo odstálaunkých, o sob oku pro-
stému sotwa patrných; 1'Í3.

Pýrickatý, ptjiékowaný , puberulus , schwachjlaunihaarig; pýím krátkým
anebo ídkým obrostlý; n. p. owoce swízelu morenowitého (Galium ru-
bioides).

Pýitý, pubescens, Jlrumhaarig, flaumig ; pýím obrostlý , n. p. lodyha, a-
píky a stopky pryskyníka prudkého.

Pysk, labium, die Lippe ; každý hlawní ušet dílu dwojpyského, w. dicoj-

pyský ; rozeznáwá se pysk hoeni, labium superius, Oberlippe; a pysk
doleni , labium inferius , Lnterlippe; jichž každý opt rozdlen mže
býti; 107.

Pyskatokwétý , labiatiflorus^ lippenbluthig ; auborek obsahující samé kwty
pyskaté.

Pyskatý, labiatus, lippig; w. dwojpyský.

Pyštk, labellum, das Lippchcn ; malý pysk, prodlauženina pysku podobná,

n. p. na dwau kápowitých plátcích womjw , na tlusté bližn wiolkj'

macoice.

Pytlnlý, méchatý, saccatus, sachig,- rozšíeninau pytlowitau (^ostrahaa krát-
kau tupau) opatený, n. p. dwa lupeny kalichowé chejrw.

Pytlíek, sacculus, das Sdckchen ; pytlíky prašníkw jsau jejich pauzdra,

pel obsahující; 115, 117.

Pytlikatý, bursiculatus, bebeutelt : 1) prašník, pytlíkem opatený; 2)
žláza, \v pytlíku zawená; w. pyllióek.

Pytlotcitý, méchowilý, saccatus, sack/ormig ; podobný pytli nebo mchu za-

wenému neb otewenému, n. p. stélka wakušky.
Pyftca rostlinná, Pliytotomia, die PJlanzcnanatomie ; 2.

R.

Rád, ordo, die Ordnung : 1) prwní oddlení trid linnéowých; 2) w pi-
rozené saustaw shluk pokolení píbuzných.

Rada, ordo, die Reihe; auhrnek díl stejnojmenných podlé sebe w áe
wíce nebo mén rowné stojící; podobá se okruhu, u nhož ale dily

okolo spoleného stedu rozpostaweny.

-ade, -fariam, -reiliig; jednoadé trnatý, unifariam aculeatus , einrei/iig-

stachelig; n. p. plod mrkwowý; dwojad chlupatý, bifarim pilosus

zweireihig behaart ; n. p. lodyha rozrazila rezekwítka, étyradé ste-

36
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chowitý ,
quadrifariam imbricatus , vieireihig dachziegelig ; jako listy

na rozhlch clnvojk^' klášterské.

Bo%radéni, ví. roz-poslatcení.

Rádný, norinalis, regelrecht, normál; mající obyejný twar, w obyejném
stavvu jsaucí.

lladosklipkatý, seriatim celiulosus; sklípky w adách mající; 209.
-i-adý, -farius, -stichus, -rcihig ,• jedno-, dwoj-, troj-, ctyr-, pti-, šesti-,

mnohoadý, uni-, bi-, tri-, quadri-, quinque-, se v-, multifarius^ mono-,
di-, tri-, tetra-, hexa-, polystychus , ein-, ztvei- , drei-, vier-, /iin/-,

sechs-, vieireihig.

Rak, cancer, der Krebs; 324.

Rákosí, arundinetum; mnoho rákosu.

Rákosišlé, arundinetum;' misto kde rákosí roste.

Rákosištni ; na rákosišti rostauci.

Ramenatý, brachiatus. artnig ; kmen nebo wtew wypanštjící haluze kižmo
stojící; n. p. dín, babyka.

Ramenný, loketní, brachialis, armslang; zdéli lokte.

Rameno, loket, brachium, Armslange; zdélí 24".

Rána, vulnus, die Wunde; 322.

Raný, raní, fraecox, friihzeitig ; díwe nežli jiné díly rostlinné se rozwijej ící,

n. p. jehndy na jiw ped listím, kwty broskvvowé.

Rapiek, petiolatus, das Blattstielchen ; wétwika apíku.
Rnpíókatý, petiolulatus, gestielt ; apíkem opatený.
Rapicni ,

petiolaris , blattstielstundig ; n. p. žlázy na apíku spoleném
kasie marylandské a d.

Rapik, pctiolus, der Blatt.itiel ; díl listu na tenko zaužený, složený ze cew
rownobžných sklipkatinau obklíených a spojující epelku listowau s

lodyhau nebo wétwí. Na listu složeném rozeznáwá se apík spo-
lený, nebo zkrátka rapik od apikw, apíkúw ástených jeho wt-

^ wí; petiolus partialis. peiioiolus, 18, 74, 76.

Rapíkatý, petiolatus, gestielt; list nebo palist apíkem opatený.
J^apikoicý, petiolaris, Blattstiel ; náležející apíku.
Rasa, wráska, tcráp , fsáhyb, plica, die Fnlte; žiabowité místo a na druhé

strané hbet wysediý, zplozený složením dílu listowitého; též i hluboké

brázdy a petsné žlaby jmenují se asy, n. p. na líci lupenw okwé-
^ towých lilije, asij medonosné, plicae nectariferae.

asa, w. epel, epelka.
Rasnatý, wrápatý, wráskatý, xáhybnatý , plicatus, gefaltet ; w asy slo-

žený, a to hned na dél, hned na pi, hned rozbíhavvé.

Ra.ielina, turfum, der Torf.

Raiteliništ, turfosum, der Torfnioor.

Raielinišfni, turfosus, torfbejvohnend ; rostauci na rašeliništi.

Ratolest, w. rozha.

Rašení, frondescentia, das Ausschlagen; rozwíjení se list z pupenw
j

284.

Rttub, insitum, das Pfrop/reis; smítek, na jiný kmen pesazen byw sním
srostá a dále prýtí; 307.

Rinií, pracox, fruhzeiiig; co wbec asn w roce se okíizuje a rozwinuje.

Raura, canalis, der Kanál; dutina trubowitá u wnit.
Raurotcitý, fistulosus, rohrig , díly dlauhé, jako lodyhy, apíky u wnit du-

tinau protažené, n. p. lodyha bolehlavva blamatého, apík skoce obec-,

ného, list cibule obecné a d.

Rauško, hymenium, der Schlauch, Sporenschichte ; powrchní wrstvva, vr

nížto u mnohých hub se nacházejí wecka nebo wýtrusy bez obzwlášt-

ního okrowu; 216

Rauškonoš, liymenophorum , der Scldauchschichttriiger; plocha nebo wbec

I
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díl, jenž rauško nepostrcden podporuje nebo nese (epelky, trubky
ostny a j.), jako Jest díl klobauku wzhru obrácený, pokud neobsaluije

wýtrusy anebo wnitck tené u kuátek j 216.

Rauškoicý, hynieninus, schlauchscltichtig , spornschichtig ; náležející raušku,

n. p. wrstwa, stratm hymeninum, die Schlauchsc/iichte ; mo&ol, callus

hymcninus, die Schlauchschrviele.

Ráz-, lypus, der Typus, das Gepruge; prawidlo a sauhlasnost rozwinutí a
pomru rostlin w ohledu na jisté austroje, podlé kterých naznaeno, že

na stejný stupe rozwinutí náležejí. Možná tedy mluwiti o rázu á-
dowém, podádowém, pokoleowém a d. Wýrazy ráz- základní, Gni/id-
typits, a ráz popraicný , Normaltypus , znamenají wlastné také spo-
lený ráz jednoho stupn rozwinutí nebo jednoho oddlení rostlin,

prwní ale \\ ohledu na hlawní znaky, poslední ale poukazuje na možné
odchylky od prawidla.

Rázný, typicus, tjpisch; rozwinutý na spsob, jenž rostliny jistého oddilu

nebo díly rostlinné vvbec wyznauje.
RemenowUý , loriformis, rienienfórmig; tlo dlauhé auzké a tenké emenu

podobné, n. p. stéiky chaluhy emenowité.
Repicotcitý , hypocrateriformis, tellerfórmig ,

pidsentirtellerfórmig; trubka

pístejn tlustá, nahoe rozkládající se w kraj široký plochý, n. p.

^ koruna plamenowek, botka rdesna wýchodního.

epíek, scyphulus, das Becherchen ; prohlubinka íáowitá na chástu po-

rostnic, w níž pupeny sedodjné ili sádika sedí.

Repíckonosný , scyphifer, becherti agend ; chást porostnicowitých niajíci

epíky.

epík, scyphus, derBecher; rozšíenina epikowitá, íšowitá na konci nožic

ili podsta>v u lišejnikw (^dutohlawek^ ; 201.

epíkonosný, scyphiferus, bechertragend j nožice cíli podstawa lišejnikw

^ nahoe rozšíená w epík.
epotcilý, napiformis, rapi^ormis, ruhenformig } koen nahoe tlustý a na-

puchlý dolw náhle tenknaucí; n. p. wodnice, retkew, kwaka ili

^ cwikla.

ešatoicifý , cribrosus, siebartig ; zwrtaný dírkami etnými hned hustými

hned ídkými; n. p. stélka klikonosky vvy hlodané (Gjrophora crocea).

Ret, palatum, der Gauuien ; silná krabatina pysku doleního, obyejn ztuha

piléhajicí k pysku hoenimu a hrdlo zawírající, n. p. u kwtw kw-
telowých wbec šklebiwých.

elizkowilý, catenatus, catenulalus , hettenfumdg; nkolik ástek kraužko-

witých we spsob etizku spojených, n. p. kupky plodowé síténcc ko-

pinatého (Hemionitis lanceolata).

Rezatcý, ferrugineus, rostjarbig} jako rez železná barwený.

Rezký, Ví. cerstwý. i

Rezowité, Coniomycetes; 185, 236.

icný, fluvialis, Jlussbeivohnend ; w ekách rostaucí.

ídko, laxe, locher ; w. ídký.
idkopatcina, elaeopten; 36.

Rídkodenní, innanis, lochemiarkig ^ naplnný hmotau ídkau sklípkatar>

takže nemže se nazwati celistwým; u. p. stéblo skípiny jezerní, lo-

dyha slunenice bramboru.

Ridkokwtý, laxiflorus, lockerbluthig ; s kwítíni poídku rozpostaweným.

Ridkožebrý, costato-venosus, rippig-geadert j list se žebry tlustými rowno-

bžnými newelmi blízkými a w autlejší wétwiky se rozsypujícimi, n.

p. list rujovvý, jilmowý.
ídký, laxus, locker : 1) naopak piblížený, smstnaný, zhuštný, plotny;

2) o kapaninách nchustých.
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Ridký, rarus, dUnnstehend } díly w poctu newelikém a pitom wíce neb
mén wzdálené; hlawn o kwétenstwí a obsahuje pojmy béwný a
cluulokwtý.

fíiše rostlin; 351.

lioéniy annotinus, jUhrig; jednoroní, rok starý.

liodicka, parens, gebarend; rostlina z oiiledu semen, puík a jiných ústro-
jím rozmnožowacích, též puk z ohledu swého plemena

Jiodidla, gynaecum, der iveibliche yJpparat; wšccky ústroje samicí.

Rodilý, pochodicí , originarius, wofier stammend; w Americe rodilý, nebo
z Ameriky pochodicí, Americac originarius, jako pupala, turan kanadský.

RodHlé, natalis locus, der Geburtsort ; místo, kde rostlina se zrodila.

fíodoicý, specifieus, spécifisch ; rodu náležející , n. p. znak, auhrnek wšech
známek jednoho rodu we slowech položený.

Roh, cornu, das Hora; protah nitowitý anebo šídlowitý, nkdy homolo-
witý, na konci obyejn nakiwený ; 117.

Rohatý, cornutus, corniger, horntragend, gehórnt; roh nebo rohy nesaucí,

jež nemusí býti na konci.
Rohatý, w. anhlatý.

Rohowilý, corneus, homartig; podstaty rohu ; n. p. bílek semen kassiowých.
-rohy, -cornis, -hórnig ; dwau-, trojrohý, uni-, bicornis, ein-, zweihórnig.

Rolsyl, caudex ; klu nadzemní palem a kapradí stromowitóho.

Rokylotcilý , caudiciformis^ stockariig; rokytu podobný, n. p. kmen pa-
pajowý.

Role, ager, Ackcr ,• zdlané pole.

Rolni, agrestis, Ackerhewohnend ,• na roli rostaucí.

Rosu, ros, der Thau; powleka krupéjnatá na nkterých dílech rostlinných,

>v. rosnnlý.

Rosnatý, roridus, belhaut ,• jakoby rosau popnutý.

Roslitcý, vegetativus, vcgetaiiv ; ke zrstu náležející a jej psobící , n. p.

ústroje rostitcé, rostidla, organa vcgctativa , die vegelaliven, Wachs-
thunisorganc; které toliko k zachowání a zweliení rostliny pispíwají.

Rostlina, býl, beji, planta, die PJlanze; wbec každý twor austrojný ne-

jsaucí žiwoichem: R. be-scewnd, 13, 58, 176, bez-déloknd, be^délohd,

1G9, denní, 2Q\, dennokwtd, 290, detcnatd, 309, dtcaudloind, dwau-
délohd, 169, dwattletd, 30í), hodinowd, 2í)l, jarní, 309, jednodloind,
jednodlohá, 169, jetcnosnubnd , 58, kolpuící, 56, kolrostaucí , 67,

kolmorosiaucí, 67, koncorostld , 67, letní, 309, ménnolistá, 85, mléc-

iiatá, 14, necewnatd, 176, 185, nonokicétd, 290, osnatá , 55, sklíp-

katd, 58, slunená, 291. stélkatá, bb, tajnosnubnd, 58, 175, tajno~

subná cewnatd, 176, tajnosmibnd necewnatd ili besscewná, 176, wša-
morostuuci, 67, tcšamorostld, 67, tcidy fselend, 85.

Rostlinictici, Botanica, die Botanik, P/lanzenkunde; 2.

Rostlinný, vcgetabilis, pjlaiizlich , vegetabilisch; rostlin náležející nebo jí

se týkající.

Rostlinopis, Phytographia, die Pflanzenb&schreibung; 2.

Rosllinoslowi, 1'hytologia, die Phjtologic ; 2.

Rowina, planina, pian, planities, die Ebene; naopak pahorky, kopce, wrchy,

brda, hory.

Rowinný, planinný, auf der Ebene ivachsend; na rowin
,

planin, planí

rostaucí.

Rotcnaunký. rotcniký, rectiusculus, zie/nlich gcrade ; skoro rowný.

Rownobiiiý ,
parallelus, parallel ; když mnoho díl wedlé sebe stojících

anebo položených má stejný smr, n. p. tyinky ožanek, šant. Též se

íká pehrddka rownobi-nd s chlopnma, když píekrádka podlé del-

šího prmru šešulinky smuje; též dlohy rotcnobéiné, když s del-

ším prmrem scmenovvým jsau rovvnobžné.
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Rownokrajný, niargine plamns, flachrandig ; n. p. list po kraji rowný ne-

piohybaný.

Rownoasý, orthoploceus, geradfaltig } kel déloh násobených^ n. p. u zelice,

hoice, katránu.

Rowiiowáiný, wodorowný, horizontalis, wagerecht, horinzontal ; rownobžný
s obzorem, n. p. oddenek osládye obecného, listy nejmnožsich rostlin,

jejichž lic obrácen k nadiilawníku.

Rownoiilný, rectinervis, rectinervius, geradnervig ; žil od dola až do konce

srowna nebo ku krsíjm bžících, jako u traw, palem.

Rowný, rectus, gerade; podlé rowné cáry smrující n. p. ostny maliníka

šeromodréiio, osiny jemene a žita obecných.

Ro%tweený ; na wtwe tyry z jednoho bodu rozdlený.
Rozdleni, divisio, Zerthcilung, dílu na ušty, laloky a d.

Rozdlený, divisus, zcrlhedt; ústr^ celý? jakoby z díl složený.

Rosdtcilý, ros-jetcilý, hians, klnffend ; opatený rozpuklinau neb otworem
obyejn welikým, n. p. tobolka rýtvv.

Roedtcojowaný, w, rossochacený.

Rotsemutelný, friabilis, zerreiblich; mezi prstami na prach rozdrolitelný, n.

p. bílek semen nocenkowých, pohankowých.

Roxestený , difFusus, wiitschivcifig; wtwe úhlem 45—90" z osy (kmenu,

wetena a d.) wyniklé, n. p. wtwe rautiky lékaské, éernuchy polní,

lata chundelky powtrné.
Rozewenoiilný , folim nervis divcrgjentibus; list lukožilý ,

jehož žíly ze

hiawní jako wlákna práporu pérowého wycházejí, w. peenoiilný.

Rozetcený, divergens, ausgcbveitet ; n. p. wtwe pí-ímým úhlem ze kmene

nebo listy, stopky ze swé osy wynikající.

Rofsha. ramulus, das Acstchen, Zíveiglein; wtwika w tomto lét wzro-

sfající, tedy nejmladší ; 65.

Rofscháísejicí se, divergens, divcrgirend ; díly na konci wzdálenéjší nežli

dole; n. p. tyinky wonekrasu, daušky, ysopu.

Rozkatiskotcaný , frustularis, abgestiichelt; z kauskw rozliných a wšak
prawidlných sestáwající , oki'e oddlených, newždycky rozdlených,

asto ješt spojených, n. p. stélka rozsypalek.

Ro%kladitý, roxkitý, divaricatus, aitsgcspent , ausgespreitzt; díly od sebe,

od osy spolené úhlem tupým anebo pímým odstáwající, n. p. dolcní

wtwe jedlowé, lata odemky.

Ro%kihj, w. roz-kladitý.

Rofskwitdni, rozuújeni se, eíFlorescentia, das Aufbliilien; in a cas otwi-

rání se kwtúw.
Roekwtnaténsttci, rotsktctnaíelslwi, anthotaxis, die BlUthenstellung ; spu-

sob, jak kwéty na stopce jsau rozpostaweny ; 90.

Roislitý, effusus, crgossen; jakoby kapanina po pd wylitá a zkehlá; n.

p. stélka strupowitá áleky kamolomné (^Lecidea lapicida).

Rozložený, effusus, tvciiausgebreitetj wtwemi nejodstálejšími opatený, n.

p. lata owsa hluchého.
^ ,

Rozloiilý, wyrownalý, explanatus, ausgcbreitet ; w rownau plochu rozšíre-

lý, n. p. pawézka kwtu motýiowiteho žanowce ; naopak násobený.

Roísmnoiení, ro%mno-iowaci , multiplícatio, die f^crmehrung; zábyw , jímž

rostliny pupenami swé tlo zwtšiyí, nebo nowó jednotniky dáwají.

Rozmnožený, multiplicatus, vcrmehrt.

Rozmnoiowaci, roz-plemeiiotcaci , t. ústroje, audy, rozplemenidla , organa

propagativa, Foripflanzungsorgaiic; které k powstání nowých rostlin

náležejí, jako kwct, plod. pupeny, puky a j.
, , ,

flo*;M/íošoMran», ros/í/eHieot-«««, propagatio, die Fortpflanzung ; powstawani

nowých rostlin plodem, semenem, pupenami, pukami, 89.
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Rozfadatcý, discedens, zerfallcnd ; na kusy prosté (lánky, chlopn a d.)

se rozdlující ; n. p. plody citliwky, kopejníka a j.

Rozpáraný, discretus, getrennt; naopak srostlý.

BoZ'pfemetíowdni, roiS'ploz<oiráni, propagatio, die Forípýlamung ; 293.

Rozplodnaténstwi, dispositio fructuum, der Fruchtsland ; spsob jak plody

rozpostaweny; 178, 179, 181, 182.

Rotsploísowací, t. ústroje, údy, ro^plodidla, organa propagationis, Fortpflan-
zungsorganej které nílležejí k rozmnožowání rostlin kwétem a plodem.

Roz-ploísowáni, propagatio, die Fortpflanzung ; rozmnožowání rostlin plo-

dem a semenem ; 89.

Rozp/ýtcající se, diliquescens, zerjíiessend ; pewný díl w kapaninu se m-
nící, n. p. klobauk bedly rozplýwající.

Raplyísfý, íluxílis, Jliissig; w kapaninu rozteklý.

Roz-pojený, disjunctus, getrennt; naopak ,spojený, conjunctus.

Rozpolténý , bipartitus^ zíveitheilig ; aud na dwé rozdlený, w. roxdlený,
-dlený.

Rozpora, ala, ^chsel, Astachsel ; kaut udlaný wtwí a kmenem anebo
dwma wtwema.

Rosíporni, alaris, achselstdndig ; co w rozpoe umístno.
Roz.postaweni, roíspoadéni , dispositio, die Stellung; spsob, jakowým dí-

lowé okolo osy nebo swého místa rozpoádány.
Roz-poslawený , rozpoadný , dispositus, gestellt} n. p. kwty na klasu,

lat a d.

Rosíásnéný, explicatus, eutýaltel; w paupti a j. smstnaný a obyejn ná-
sobený nebo schumlaný, pak rozwiw se, wyrownající se,

Roasedalý, diíFractus, zerborste/i, zerbrochen ; stélka lišejníkowá strupowitá,

rozpukaná.

Rozsekaný, sectus, geschnitten; list, tak hluboko rozdlený, takže cípy ne-
jsau dužnínau oddlené , nébrž každý pro sebe dlá jakoby list s a-
píkem ale nepetržené spojený, t. klaubu nemající. W. -sený.

Roisséwdni, disseminatio , die Aussaat ; roztrušowání semen a as jeho;
146.

Rozskaktijici se, dsil iens, elastischau/springend ; plody náhle a násilné pu-
kající, n. p. netykalek, pryšec, chestowník.

Rozsochacený , roz-dtcojowaný, dichotomus, Tviederholt-gabelastig ; díl op-
towan na sochy, widliky rozdlený, n. p. kmen jemelowý, ochmetowý;
podlé potu toho rozsochání jest dwakrát, tikrát, tyikrát rozso-
chacený, bi-, tri-, quadri furcatus, -furcus.

Roasochaný, furcatus, gahcldstig; rozdlený na rozsochy, widiiky.
Rofsstovkatnstwi , rozstopkatlstwi ; spsob jak stopka jest rozdlená; 90.

Rozstihaný, disscctus, zerschnitlen ; spsobem rozdílným nesnadno uritel-

ným hlaubji a opakowan na ušty rozdlený.
Rozstupujicí se, secedens, auseinandergeheiul ; jako plátky rew na zpodiné.

Rozsýpáni se, rozpojowdni se, díl na drobné díly.

Rozsypujici se, secedens, zerfallend ; díly díwe spojené pak se oddlující,

n. p. plod baiek.
Rozšiený, dilatatus, verbreitert; díl mnohem širší, nežli dle zdání wlastné

poteba, n. p. nitky sndka odwislého; nkdy se to nachází toliko na
jednom míst, dole rozšíený, basi dilatatus, n. p. apík orseje obec-
ného, nahoe rozšíený, apice dilatatus.

Roztíkawý , diíTlucns. zerjíiessend ; hmota pewná pak zkapalující; jako n.

p. epelky klobaukowé rozdíln}'ch bedel.

Rozfaskující se, rumpens, disrumpens, zcrplatzend, berslend ; nádržka za-
wená neprawidln se otwírající a se rozceující, jako n. p. jalka
mnohých trhutek.

Rozlraušcný, sparsus, zerstreul ; díly bez patrného poádku ncwclmi hust

I



487

poliroinad stojící, n. p. listy lilije bílé a cibulonosné^ wétwe kamýku
iékaískélio.

Roztrhaný, laccratus, dílaccrus, lacerns, gerissen; hlubokými stihnutími
na cípy rznotwaré nepoádn rozdlený, n. p. listy mlée zelné, pí-
wsky šupinowité lupenw zákrowowých charpy obecné (Centaurea
Jacea^.

Rozlrojený , trifurcus, trifurcatus, dreigabelig ; díl n. p. wétwe na tí z

jednoho místa wynikající rozdlen}^.

Ro&trojowaný , tríchotomus^ iviederholt dreiiheilig ; nékolikrilt roztrojený,

n. p. wrcholík šateru plazíwého, latnatého.

Rotslnuiowdní, dissemínatio; 303.

Roztrušující, dcmittens, zerslreuend ; plod semena.

Rozwedený, segregatus, abgesondert; tak se nazývvá piítý ád 19té tídy
w sausta>v linnéovv, kdežto kwty ojedinlé nebo vv malé auborky
spojené obhrnuty jsau obzwláštními zákrowky. a tudy jako rozHcdené.

Rozicélweni, ramificatío , die p^eriistelung , P^erztveigung ; místo, kde ze

kmenu wyrstá Metew, t. lodyha u roewélwení listnatá, caulis ad
ramíficationem folíosus, n. p. emeice zelená z ohledu emeice nema-
jící lístw tamo.

Rozwélwujíci se, ramificans, asttreihend ; na wtwe se rozdlující.

Rofstcétwenstwi, ramificatío; spusob, jímž rostlin osa hlawní na wtwe ili

osy wedlcjší se rozdluje, rozwtwuje; 88.

Rozwitost, rozktctlost, anthcsís, das Offcnsein der Bliithe ; doba od roz-
wití až ke zúrodnni kwtu.

Rofstoijeni , rosíkwétdtií , anthesís, das Aujhluhen; zponenáhlé dospíwání
kwtu.

Rotcilina, w. paprutka.
Rozwinuti se, roístcinotcdni se, evolutío, die Entivichelung , zdokonalowání

se, wzrst a dospíwání celé rostliny nebo jednoho dílu.

Rozwili, rox-wijeni, evolutio, Entn>ickelimg ^ in rozložení a otewení se

listw a kwtw.
Roxwitý, roztcilíj, rosíwinulý, evolutus, entwckelt ^ listy z pupenúw a kwt

z paupata k dokonalosti wyrostlé.

RoZ'Wodidko
, propago, propagulum , der Fortsatzj vr. pupen sedodéjný,

puk sedodéjný, w. sedodéjný.
RoZ'Síewilý, w. rosdéwUý.
Roziika, w. rosfia.

Rub, pagina inferior, die uníere óeite; plocha zpodní Hstúw a podobných
audw; 83, 203, 204.

Ruhina, naucum, die Leifel; obplodí mkké dužnaté nkterých peckowíc,

uzráním od pecky se odlupující nebo dající se slaupatí, n. p. na wla-
ském oechu, mandli; 153.

Ruika, w. paprutka.
Rudý, hnédoéericený, rubiginosus, braunroth } tmawé erwený s nemnohým

hndým.
Rulíkowina, atropinum, das ^tropin; 28.

Rumélkowý, cinobrowý, cinnabarinus ^ zitinoberroth ; jako ramélka , cinobr,

barwený.

Ruménkotcina, haematoxylínum, das Baematoxylin; 43.

Rumný, rumowišni, rueralís, schutibervohnend ; na rumowišti rostaucí.

Rumowišlé, ruderatum, Schutthaufen, Schutcplatz } místo, kde leží rum t. j.

trosky kamenw a stawení.

Rúsnobarwý, discolor, ungleichfiirbig, verschieden/arbig ; list n. p. vvezpod

jínau barwu mající nežli na lící, n. p. swída bílá.

RZ'nolislý, heterophyllus, verschiedenbliittrig ; listím rozdílného twaru opa-

tený.
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Rti«nopdrý, dispar, verschiedenpaaiig; listy stižné nebo párem postawené
jsau nestejné welikostí a twarem, n. p. u ralika zlomocného.

Itznostranný, lieteromallus, verscfiiedenncndig , vielrvendig j k rozdílným
stranám smující, obrácený.

Rísnotwarý, difFormis, verschiedengestaltig ; twarem rozdílný, naopak slej-

notwarý, jednolwarý.
Rúiek, corniculum, das Hórnchen; malý roh na prašníkách hruštiky je-

dnokívété, zimozelenu okolinatélio a d.

Riencowitý, moniliformis, rosenliranz/oirnig ; složený ze lánkw kulowa-
tých aneb cllipsovvitých hustých anebo škrceninami rozdlený na tako-
wé ástky lánkowíté.

Réicka, rosula, die Rosctte; náhrn listúw na koncech wétwi oddenkowých
anebo zkrácené lodyhy, jaksi rže podobný, n. p. u neteskw, lomi-
kamenw.

Ríickowatéjici, rosulans, rosettig; listy w ržiky se nahrnující, w. rii-

kika.
Rikalý, corniculatus, hehbrnelt ^ ržkem opatený, n. p=. prašník zázworu.
Ríkowilý, corniculatus, homiihnlich ; jako ržek wyhlížejíci; protahy su-

pin wncowých we kwtu swidinowém.

Rzowitý , rosaceus, i-osenartig ; kwt, složený ze 5 anebo wíce plátkw
pekrátce nehctnatých a obyejn se širokau epelkau, které jakož i ty-

inky (na pohled) z kalichu wynikaji, jako u rže, slíwoné, mochny,
malinika.

Rúžotcý, rienný, roseus, rosenrothj bledá barwa Jiarmínowá
,
jako rže

stolisté.

Rybniný, piscinalis, teichbeivohnend ; w rybníku rostaucí.

Rybník, piscina, der Fischteich; zbo wody hrazený.

Rýha, canalis, der Kanál; wbec prchod tsný, obyejn oblý; obzvvlášt

rýha ónelkowd, canalis stylinus, rýha w nélce, po níž pel k zárodkm
pichází, 130; rýha me&icnlená

,
prchod mezi nlkami spojenými

a nedokonale srostlými; 130.

Rýhatý , canaliculatus, gehohlkehlt , witerminirt ; žlabem u vvnit širnaucím

nebo zawenau ryhau pod powrchem opatený.
Rypákoicilý, proboscideus, rilsselformig ; w podob wálcowité nebo píšídlo-

wité na hoením konci s rozšíeninau nialau plochau nebo ztlustlinau

malau hlizowitau; nožice nkterých dutohiawek.

Rysawý, rufus, fuclisroth ; jasn hndoerwený ponažlautlý.

Ryíso-, zlato-, chryso-, gold-; n. p. zlatolesklý, chrysophaenus, goldgelb-

schimmernd.

Ryzý, aureus, goldgelb ; žlu istá, sytá, žiwá, lesklá.

S.

Sáek, sacculns, das Sdchchen; sáek klowý, sacculus embryonalis, das

Keimsdckv/ien ; sklípek zárodku, w nmž se dlá kel, a který i w se-

men zralém obkliuje kel wíce neb mén dokonale, jako u leknína,

pepw, dosnowitých.

Sádlowina, margarinm, das Margarin; 35.

Sudiko, gemmula prolifica, Bnuknopfchen ; pupen, jenž na spsob zrna

sklipkatého od rostliny matice se oddluje a w nowau rostlinu wzrostá.

Sddikalý ; sádika mající.

Sagapen, sagapenum ; 41.

Sáh, orgya, die Klafter; délka 6'.
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Sdhotcý, orgyalis, hlaftcilang; zdéli sáliii nebo 6'; též dicoj- , troj-, élijr-

sdhoteý. bi-, tri-, quadriorgyalis.

Sdlep, salep; 31.

Samec, samci, mas, mascolas, tniinnlich; mající samci ústroje, plodidla, t.

j. tyinky, jako kvvéty w jednodomstwu a rostliny we dwojdomstwu,
tídách linnéowýcli.

Samici, femineus, iveiblich; co náleží rodidlm, opatený toliko rodidly ; n.

p. kwt jednodomý, rostlina dwojdomá.

Samomrcasatý, w. pauhomrcasatý.
Samopafistnafý, stipulatus , ncbenbUittrig ; n. p. lodyha mající toliko listeny

a žádné listy ; n. p. hrachor bezlistý.

Samorostlý, spontaneus, ivildnachscnd ; nejsaucí sázený nebo setý.

Samotcldšenikatý, w. fauhoiclášenikatý.

Santalotcina, der rothe Fiiibestoff des Sandelholzes ; 43.

Saubéiný, anatropus, umgewendet j n. p. zárodek, jehož šnúra a jadérko ro-

wnobžné a éaslo srostlé; íi3.

Saucnéléi, gynostemiura., anthophorium, columna, stylus columnaris . ttie

Grijfelsiiule ; ástka kwtw wstawaowitých ,
powstalá ze nlky,

blizny a tyinek dohromady srostlých. Na nm se rozeznáwá: a)

ástka nélkotcd, b) lyinkotcd, c) bli^.nu.

Soudržný . cohaerens, znsainmenliiingend ; když wíce díl dohromady spo-

jeno a wšak nesrostlo , takže bez porušení se dají snadné rozdliti;

n. p. tyinky wiolek.

Saukwétný, synanthius; s kwty pospolu se rozMÍnující, n. p. listy sndka
pyrenejského (Ornithogalum pyrenaicum).

Saupídleiiý , sympetalieus , die Bíumenbliiiter verbiiulend ; tyinky jedno-

bratré dole s plátkami srostlé, takže koruna mnohoplátená má poiiled

jednoplátené; n. p. sléz.

Sanplodý, srostloplodý , symphicarpeus, vern-achsenfriiduig; plody lišejní-

kúw dohromady srosstlé, n. p. nkteré dutohláwky.

Sauprašniéný, synantherus, symphanthereus , syngenesus. vernachsetdieu-

telig ; o srostlých prašnikách; n. p. u netýkalek, chylan, spoluložných.

Saustaicosloici, systematica; 3.

Saustranéný , compnginatus , zusammengcjlachi ; díly ploché na sebe polo-

žené, jako listy w knize, n. p. listy tenké nejmnožších jewnosnubných

rostlin, stélka rozdílných lišejníkw.

Soustedný, concentricus, concenirisch ; cáry, smauhy, pásky, ústroje kru-

howité nebo oblaukowité rownobžn wedlé sebe umístné.

Sauttcarý, homoideus, glcichgestaltet, i. j. s dílem jiným (zaobalujícim nebo

zaobaleným), n. p. kel se semenem bony, hrachu, kaštanu, niaaiky.

Sdsený, cuUus, angebaut ; naopak planý, ditroký.

Sa%otcý, fuligineus, fuliginosus, russbmun ; špinawé ponaernale hndý.
Sbiné pereny , decursive pinnatus, Jieiabluufend gejiedcrt; lístky pee-

ného listu doleni polowinau po apíku spoleném dol se prodlužují a

s w-edlejšim nesplýwají, n. p. u mochny konité, medokwtu wtšiho.

Sbihaicý, convergens, zusammenlaufeiid; ástky od obwodu ku spolenému

sti^edu smující, jako wlákna lenatá mezi semeny w jalkách chaluh

a patenatcúw.
Sctcrklý, corrugatus, verschrumpýt ; jako prašníky wyprázdnné.

Scedodéjný, sóadodéjný, prolificans, prolíficus, brutmachend; samostatn bez

pispní audw rozplemeowacích w rostlinu prýtující, n. p. pupeny

sedodjné, gemmae prolificae, die Bruthnnspen ; pupeny na konci ni-

fowitých odrostkw netesku nápúkowého, též audy okowité nebo

zrnowité w epíkách na chástu porostnic ; arna sedodejná, krelecky,

granula prolífera , Conidium, die Bnukijmer ; hromádky zrnowité ze

sklípk nápukowých prowalených na lic stélkowv lišejníkw.

37
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-sený, -sectus, -schnittig ; w. rozsekaný j ti-, ctyr-, péti- a d. mnoho-
hosený, tri-, quadri-, quinque- etc. multiscctus , drei-, vier-

, fiinj-

u. s. 71'. vielschnittig ; dlanito-sený
,

palmatiscctus , handschnittig
;

jestli cípy stojí na apikn jako roztažené prsty na ruce; xnošseno-sený,
pedatisectus , fussschnittig ; jestli list znoženožilý má cipy dole nespo-
jené, n. p. emeice erná; peenoseéný, pinnatisectus , fiederschnittig,

wyštrbený
,

jestli cipy na spoleném apíku obak nad sebau stoji , n.

p. wraty obecný, bedrnik obecný.

Sedatcý, sessilis, sitzend; nemajici apika, stopky, nožky nebo jiné slaupko-

wité podpory; listy sedawé, folia sessilia, u rosmariny lékaské, kwty
sedawé, jableníka obecného, kwtenstwí sedawé, praníky sedawé,

wajeník sedawý.
Sedici, insidens, aufsitzend; n. p. wajeník nebo plod sedící na nožce, n.

p. u kaparu a ožankowitých.
Sedmatý, septenarius, aus sieben bestehend; když íslo 7 panuje, n. p. we

kwétu jednokwítku.

Sedmený, septenatus, siebenziihlig ; ze sedmi stejnojmenných dílúw složený,

n. p. list prstnatý o 7 lístkách maalu obecného.

Sedmeratý, septenus , siebenstiindig ; sedm stejnojmenných audw w pe-
slinku postawených, n. p. listy.

Sedmi- , septem-, hepta-, sieben-, n. p. sedmiiilý, septemnervius, siebenner-

vig; sedmimukný, heptandrus, siebenmdnnig ; sedmiienný, heptagynus,

siebenweibig.

Sedmimuzný , heptandrus, siebenmdnnig ; sedm tyinek mající, n. p. kwét
maalowý.

Sedmimuistwo, heptandria; tída Linnéowa sedmá, kwt obojakých, tyi-
nek prostých sedm.

Sedmkrdtiilý, septuplinervius, siebenfach-benervt; w. -iilý.

Sehnutý, declinatus, niedergebogen; w mlkém oblauku wypuklinau wzhú-
ru patícím k zemi obrácený, n. p. lodyhy maliuika, hrozny drištalu

obecného, též tyinky a nlka wbec dolu ohnuté, n. p. maalu.

Semenice, placenta, spermotrophum , der Mutterkuchen , der Samentrdger ;

díl plodu wnitni, semena nesaucí; 148.

Semeninatý, placentiferus , samentrdgertragend ; mající semenice, jako

chlopn u prosted a d.

Semenicný, dem Sanientrdger angehorend ; semenici náležející.

Semenni, seminalis; n. p. jtokoika , epidermis seminalis, Samenoberhaut

;

wrstwa sklípkatá, shodi^ící se spokožkau jiných dílúw, šra semenni

ili pupecni, funiculus seminalis, umbilicalis, Samenstrang.

-semenný, -spermus, -samig ; jedno-, dtcau-, ti-, ctyr-, pti- a d. mno-
hosemenný , mono-, di-, tri-, tetra-, penta- etc. polyspermus, ein-,

zívei-, drei-, vier-, fiinf- u s. rv. vielsamig ; chudo- , wicesemenný,

oligo-, pleiospermus, ivenig-, mehrsamig.

Semeno, semen, der Same; wajéko zúrodnním rozwinulé a dosplé s pr-

wopoátkem (klem) nowé rostliny; ústroj rozmnožowací rostlin nejobec-

njší a nejnepostedenjší; 57, 100, 139, 158.

Sen, somnus, der Schla/; staw, w nmž listy a kwty nkterých rostlin

mají jiný smr nežli za bdní
i
obyejn západem slunce díly tyto rost-

lin usýpají, wýchodem jeho opt se probuzují ^ 291.

Sesenatý, mamillatus, mamillosus ; mající díl jako sesec wyhlížející.

Sestúwajici, sestojici, skládající se, constans; z jistých dilú udlaný.

Sestawený, collocatus, zusammengeslelli ; n. p. w kužel, jako šupiny w ústí

korunowém swalníka.

Sestupující, descendens, absteigetid, hinabsteigend; díl koncem swým do

zem wnikající a wbec proti stedu zemnímu rostaucí, n. p. kolní ko-

en, koeny wtrné.
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Setkaný, intertextns, verstrickt, verwebt; wfce nebo ménc spletený, ematený,

n. p. niti nejoiuožších drkatek, chlupy na climýra kozibrad , hadich-

mordúw.
Setý, sdasený, sativus, angesiiet; naopak planý, diwoký.
Setcený , coarctatus, gedrungenj wtwe n. p. pímé na konci kn kmenu

nebo wétwím se nachylující, n. p. topol wlaský.
Shlauéený, congestus, dichtgedrdngt ; ješt hustší nežli sméstnaný.

Schoulený, conglobatus^ globatus, conglomeratus , zusammengehaUt ; nkolik
ástek tlesných w kauli nebo chnchwal spojených; jako semena n-
kterých tajnosnubných alespo pi'ed uzráním, hlízy slunenice bramboru.

Schumlaný, smuchlaný , pokrcmaný , corrugatus, corrugativus , zerhnitiert

;

ústroj listowitý neprawideln rasnatý, jakoby schumlán, smuchlán byl.

Silice, oleum aethereum, das Utherische Oel; 36, anisowá 37, citronowá

36, fenyklowá 38, hemánkowá 38, hoiná 38, hokomandlowá 38,

hrebíkowá 37, chwojkowá 36, jalowcowá 36, kajaputowá 38, kmíno-
wá 38, z kwtu pomaranowého 38, kyslíkatá 36, lanandulowá 38,

možuchowá 37, nekyslikatá 36, nerolowá 38, odolenowá 38, peprnomá-
towá 38, pergamatovvá 37, ržowá 38, skoicowá 37, tawolowá 38,

terebintínowá 36, zematowá 38, žitná 38.

Silný, gravis, stark; o wúni.

Siný; barwy špinawé modré.

Sira, sulphur, der Schnx/el ; 18.

Sírany, sulphates, die schwefclsauren Sahe ; 20.

Sirkowý, sulfureus, seJmefelgelb ; jasn ponazelenale žlutý.

Sit {u), calamus , der Binsenhalm
; podobá se stéblu, liší se ale od nho

hutností a bezuzelností ; sítiny, šachory a lanowky jej mají; 63, 64.

Si cewotcá, rete vasculosnm, das Gefiissneiz ^ cewowé swazky rozsypuji

se na cewy, které se spojiýí a do sebe wiišfigí, ímž powstúwá sif.

Tak to w listech
i
83.

Sitist, w. smiisko.
Sitiini, w. hniéiifni.

Sika, reticulum, das Netz, die Netzscheide • 1) poiew udlaná ze srostlých

BÍfowitých palistw. ili botka u zpodiny rapikowé nkterých palem

(Rhapis flabilliformis) ; 2) gitka lepká , retinaculum glutinosum , das

Klebiietzchen ; pokraowání ocásku ze wláken pepružných sífowit

spojených, na nichž brylky pelowé wstawaowitých jsau pipewnny.

Sinoiebrý , reticulato-venosus , netzig geadert; když žebra listowá nebo

dílu zelinného rozwétwují a dohromady spojíjgí se na spsob sít,

n. p. listy osikowé, wrby sífkowané.

Siowitý, reticulatus, retiformis, netzig, netzformig ; složený ze wláken ane-

bo nití dohromady w sí spojených , anebo díl žilami a žebry tak roz-

dlenými opatený; n. p. stélka nifatá tenatnky, sukniky nkterých

šafránúw, meikúw a csenkw , kalich plodonosný jetel jahodnatého.

Siwý, glaucus, meergriin; mdle zelený siln do modrošedá se táhnaucí,* n.

p. listy maky pomoské; listy lodyhowé epky.
Skála, rupes, der Felsen ; spausta kamenná weliká, spojená.

Skalnatý, rupestris, felsig', místo skalnaté.

Skalni, rupestris, Jelsenbewohnend ; na skalách rostaucí.

Skamonium, scammonium,- 41.

Sklejený, conglutinatus , zusammengeklebt ; díly dna nebo množši pewné
spojené ano i srostlé, takže jejich meze nelze rozeznati, n. p. zuby na

obústi wolatky.
Sklegajici, collabens, zusammen/allend } n. p. balatika twrdohub na e-

chalce wklesajíci, a pi tom se otwírající nebo nic.

Sklimenožilý, folim nervis convergentibus j list lukožilý, jehož žíly na

37='



konci proti iilawní žíle silnji neb slabéji se nahybuji, n. p. ptsroku
dwaulistého, traw.

Sklimenij, cenní vcns, zusammenneigend ; ástky proti sob, wedlé sebe nebo

w kruli rnzpostawené koncemi swými k sob se nakloují n. p. plátky

upolina obecného.

Sklípek, cellula, die Zelle ^ ústroj základní nejwšeobecnjší, základ wšech
ástek složených. Wyskytuje se co wecko blánaté, wšude zawené^
rozdílné podoby, welíkosti

, pewnosti , obsahu , alespo na zaátku na-

plnné kapaninau; 4, 241. Sklípek deskowitý 5, dretcni 72, ellipso-

wilý 4, homolowittf 5, hranatý 5, hwé<sdou>itý b, matený ti, nepra-

widclný 5, oblanoicý 70. pichowý 51, poloinalený 118, pelowý 118,

prašnalý 194, praiihowaný 7, prawidelný 5, prtcoíni 6, siowitý <i,

tekowaný 6, thistoblaný 6, wálcowitý 5, aakulatélý 4.

Skíípkatina, celnina, contextus cellulosus, cellularis, Zellengervebe ; látka ze

sklípkvv mnohostranné se dotýkajících složená; 4, 50. Sklípkatina

dotýkawá 5, dwanáctisténutá b, hw^dnatd 5 , kostkatd b , nedotý-

kawá b, prašnikowá 115, sliísowd 130, smatend 5.

Sk/ipkaíý, cellulosus, zelUg, co sklipky má; rostlina sklipkatá, planta cel-

lularis, toliko ze samých sklipkuw scstáwající; 209.

Sklipkotcina, die Cellulose; 45, 246.

Sklipky drewní, cellulae, ligneac, Holzzellcn.

Sklipky náhodné, cellulae accessoriae, die IVebenzellen ; wrstwa plodonosna

hub, na níž vvecka kolmo stojí.

Sklípky nifowité, celullae filiformes, die fadenfurmigen Zellen ; 205.

Sklípky wétrné, cellulae areae, die Laftzellen; dutiny we sklípkatin

wícencb mén prawidlné, jejichž stny sestáwají ze sklipkuw obecných

a na místo kapanin plyn obsahují; n. p. u banánu.

Sklonitý, declivis, abschiissii; ; mající plochu úkosn dolii jdaucí, n. p. bliz-

na ilimnikw a kruinek.
Sklowilý, vitreus, glnsariig; prozraitý a bezbarwý jako sklo-

Skoicoicý, cinnamomeus, zinimetbraun ; j&ko skoice hndý.
Skoápka torbicky pelowé^ 119.

Skrytý, absconditus, verborgen ; n. p. tyinky w trubce korunowé u lawan-

dulc.

Skrýwajíci , occultans, verhergend; n. p. lunek ústroje rozplozowací nej-

množších kwtvv motýlovvitj'ch.

Skulinatéjici, dispansus, aufklaffend ; na powrchu nabýwajicí skulin, štr-

bin, n. p. stélka chástowitá nkterých lišejníkw.

Skwékajici se, w. trhající se.

Skwkáni se, 146.

Skwilowina, scillitinum, das Scillilin; 49.

Skwrna, .ikwrna, macula, der Fiecken; místo rozdílného twaru (okrauhlé,

rohaté) newj^wýsené, jinak nežli pda barwené ; n. p. na listech jetel

obecného, aronu skwrnatého, wstawae širokolistého, skwrnatého.

Skwrny wýtrvsnaté , maculae fructiferae ; místo na stélce asowitých po-

vvýšené, skvvrn neprawidlné podobné, w jehožto dutin obsaženy wý-
trúsnice. Nacházejí se vv rozdílných místech stélky epelatek (La-

minaria} ; 210.
Skwrnatý^ iktcrnatý, maculatus; skwrny mající n. p. lodyha bolchlawa,

jiné píklady w. skwrna.

Slabý, debilis, schivach; tenký, wíce neb mén hebký, nemohaucí pímo
státi, tak hlawn lodyha.

Slámowý, stramineus, sUohgclb; jako sláma barwený.

Slatina, salinuni, salsuginosum , salsum , der óalzboden; pda slanau wo-

dau nabubelá.

Slalinný, salinus, salsuginosus, salsus; na slatinách rostaucí.
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Sfaucensttci, constitatio chemica, die chemische Zusammensetzung ; 2.

Slaupeéek, columella, das Siiulclien; díl homolowitv nebo nifowitý, ídko
ztlustlý, wbec w dutin plodu ze dna k echalce wzestupujicí

,
jako u

mechúw , nkterých brichohub , 229 5 též u silenky , sisky , náprst-
níku, pupalky po rozpuknutí tobolky.

Sloupek, columna, die Saule ,• trubka ze srostlých nitek tycinkowých
, pra-

šníky nesaucí, n. p. u slézovvitých, wikwovvitých ; 191.
Slauposemenný ; plod, jehož semena na semenici slaupowité pipewnná.
Slaupowitý, columnaris, siiulenforniig ; nožka muenek.
Sletotraný , conferruminatus, zusaimnengelothet ; díly jíndá oddlené pewn

spojené, anobrž i ástkau srostlé; n. p. dlohy maalck a kaštanw.
Sléeoteilý, mnlvaceus, rnahvenariig ; kwét sléísotcilý , složený z plátkw

5 obwejcitých aneb obsrditých , jejichž krátké nehty dohromady ja-
kož i s trubkau nitkowau srostly; n. p. sléz, proskurník a j.

Slitý, confusus, verschmolzen : když meze dwau jindá rozdílných ástek
nelze rozeznati, n. p. trubkowité obaly s osau okwétenstwí u rozem-
šilky (Fimbriaria).

Slin, mucilago, der Pflanzenschleim ^ 30, blešníkowá, jdaulowá, karaghen^
klembaba, Iníowá, tragant; 31.

Slisský, plz-ký, raucilaginosus, mucosus, schleimig ; hustý a trochu lepký;
n. p. šáwa z koene proskurníka obecného.

SliZ'Oicitijy mucilaginosus, schleirnig; powlek huspninovvatý nkterých rost-

lin asowitých.
<Sr/oA, textura, die Textur, das Geivebe , Ge/iige,- spúsob, jímž austroje pr-

wopoátené nebo složené dohromady jsau spojeny.

Slonoicý, eborinus, eburneus, elfenbeiniveiss ; co slonowá kost bílý do žlu-
tawa, leskaunký ; n. p. kvvty konwalinkowé.

Složený, compositus, zusammengesetzt ; wbec z mnoho díl stejnojmenných
anebo jinojmenných sestávvající ; 2) w užším smyslu sestáwající z dílu

stejnojmenných, uritých, oddlených; izk list slokený , jehož apik nejsa

rozwtwený neposteden nese wícelistkw, jako jetelowý, maalowý,
akátowý a d. ; kicitenstwi složené, z wíce jiných menších sestáwa-
jící; n. p. klas jemene a pšenice, okolik mrkvve a koryandru.

Slupka, slupka, tsta, die Samenschale, Schelfe; wrstwa obsemenná oby-
ejn pewná a barewná a powleená pokožkau (jestli pítomná}, 159,
161.

Smáknuly, compressus, zusamniengedriickt ; díl dlauhý, lodyha, apik,
stopka, má strany dw slab zoblené a dwé hrany zoblené; n. p. lo-

dyha rdestu kadeawého, apik lindy, topolu erného, klas a ten: a)

rownobéin
,
parallele; když kraje wetena proti užším stranám klasu

obrácené, n. p. pšenice obecná, špalda; b) protibiné, opposite, trans-

verse, když kraje wetena k širším stranám klasu patí.

Spletený, w. zmatený.
Sméstnaný , stsnaný, seurený, coarctatus, corapactus

,
gedrungen ^ wtwe

pímé a koncemi ku kmenu, wetenu nebo wctwím hlawním obrácené,

n. p. topol wlaský, lata ciroku obecného

Smítek, ranuilus , . </rtí ^stehen; konená wtew loského roku wyrostlá,

tedy loská rozha; 65.

Smilek irýtrusnatý, sporocladium , der Sporenast; wtew, nejastéji smítek

nkterých asowitých, do nhož waky anebo kuliky wýtrusowé oby-

ejn ádmo jsau zapuštné; 210.

Smokwa, ficus, die Feige; plod složený s ježlem zweliéeným, zdužnatlým,
zaweným ; 157.

Smolný, piceus, pcchschwarz; co smola erný, t. nahndle erný.
Smróina, smrkotci, smréisté, smrkowišté, pinetum; les smrkowý.
Smrkotcišni, pinealis; we smrkowišti rostaucí.
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Smuhlý, pullus, wattbraun; mdle hndý do erwenawa.
Sinuchlaný, w. schumlaný.

Snžný, co snih bily, niveus, schneeweíss ^ barwii bila nejistší.

Snéini, snéhowý, nivalis, schneebewohnend ^ blizko snhu wéného na ho-

rách rostauci.

Soónice, vasa propria; cewy mlénicim podobné, obsahující kapaninu kal-

nau; 14.

Sodik, sodium, das Sodin ; 19.

Sochaly, furcatus, gabcUg, gegabelt; na dw wtwe, ápíry rozdlený.

Solili, chorium, das Chlorin ,• 18.

Sošky, furca, die Gabel; dw wtwe na spúsob špírú widliókowých wy-
niklé.

Sotor, caryopsis, dicKaryopse; plod anebo woreek jednosemenný nepukawý,

powstalý z wajeníka prostého t. s kalichem nesrostlého. Jest trojí :

a) holénka, b) twrdka, c) obilka, w. je.

Spadlý, upadlý, delapsus, abgefallen j jenžto od swého púwodního místa se

oddlil a swé tíží zstawen byl.

Spáený, didymus, znúlingsartig ; ze dwau patrných polowiek zakulatlých

aneb okrauhlých složený, n. p. plody dwauštítky, rozrazilu dauško-

listého.

Spojený, conjunctus, connexus, verbunden; díly neposteden nebo pomocí

jiného slauené, n. p. pauzdra prašníkowá u lilije, tulipánu.

Spojidlo, connectivum, connecticulum, das Konnectív; protah nitkowý na ty-

ince, nebo wbec ástka nitky, na niž pirostla^ jsau pauzdra prašní-

kw a dlají celek; 115.

Spojowáni, spojeni, copulatio, die Koppelung ; spojení nití po dwau pomocí

píných trubiek anebo kolínek (swúrek) k nasazení wýtrusiiw u roz-

dílných asowitých.
Spolený, ísdilný, communis, gemeinschaftUch: 1) dilúm stejnojmenným mno-

hým pináležející; n. p. obal spolený, stopka spolená, apík spole-

ný a d. 2) w. druiebný, totcaryiný, rostliny spolené pohromad
rostauci.

Sprošténý, solutus, abgeldsst^ dil driwe spojený a potom oddlený.

Spuhowitý, spongiosus, schvammig ; podstaty neb austrojností spuhy, n. p.

lžko záblníka, ztlustlá semenice blínúw, durmanw , stélka badhy
íné.

Spuštný, demissus, gesenfst; lodyha ro.wnowážná wypauští wtwe wíce

nebo mén siln k zemi sehnuté; n. p. listy krížilky spuštné a trojla-

loné (Jungermannia deflexa, trilobata).

Sražený, stipatus, dicht zusamtnengestellt ; ješt hustjší nežli smstnaný.

Srdcowitý, cordiformis, herzfdrmig ; tleso široce wejcowité na zpodin

prohlubené.

Srditý, cordatus, herzfórinig : 1) list široce wejitý, uprosted na zpodin

hluboce nakrojený na laloky 2 široké zaokrauhlené, n. p. listy lipowé;

2) na zpodin taktéž jiného ale twaru, a tudyž pídawek, dole srd-

itý, basí cordatus.

Setzený, concatenatus , zusammengekettet ; jako lánky etzowó w adu
spojený; n. p. bubliny patekowce trojhranného.

Srostajici, coalescens, zusammenwachsend ^ díly dívve prosté pak se spo-

jující.

Srostlo-, gamo-, venvachsen- ; dily stejnojmenné srostlé; koruna srost-

loplátená, gamopetalus, o srostlých plátcich, kalich srosllolupenný, calyx

gamosepalus , kalich o srostlých lupenech ; též se íká monopetalus,

monophyllus ili monosepalus.

Srostlý, connatus, iiisammengewachsen ; nkolik ástek spojených, takže
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nelze Je rozdliti, aby se neroztrhaly, n. p. hoeni listy koziholistu

obecného, prašniky slézu, bobule zimolizu.

Srpotcitý, falcatus, sichelfórmig ; dil plochý nebo siln smaéknntý, oby-
ejné úzký, po krajich prohnutý, takže jeden kraj poddutý, druhý nad-

dutý; n. p. listy koenowé kosatce obecného.

Srst, hirsuties, die Rauhhaarigheit ; 173, w. srslnatý.

Srstnatost, hirsuties, die Raulihaarigkei, jakost srstnatého.

Srslnatý, hirsutus, rauhliaarig ^ obrostlý chlupy odstáwajicimi tuhaunkými
a wšak nepichlawými, n. p. lodyha a listy chrastawce pohiiho.

Stáejici se, distortus, verdre/Uj listy mechowé usušením neprawideln se

skiwující a stáejici.

Stdlolislt/, w. widy tselený.

Stálý, constans, bestiindig; powahy wždycky pítomné.
Stauhotcallost , fasciatio , dle Fasciation; zpotworilost, jíž kmeny nebo

wtwe oblé poboným srostáním nabýwají twaru rozšíeného smáknu-
tého, jakto hlawné okazuje newadlec hebeuatý.

Stauhotcitý , teniaeformis, tacniatus, band/ónnig ; stauze auzké podobný,

n. p. prostedni ušet pysku doleního muatek. Též list árkowitý dlan-

hý a plichý.

Stažený, contractus, zusammengezogen ; 1) dílowé ku spolené ose jakoby
pitažení, n. p. lata stažená psineku bílého , sweepu mkkého po od-

kwtení; 2^ tolik co náhle aauiený, n. p. lupeny okwétowé epiku.
Stéblatý, culmatus, lialniig; stéblo majíci.

Stéblo, eulmus, der Halm,- lodyha traw, šachnrowitých , lanowcowitých

a j., obyejn pošwami listowými obejmutá a dole hankami asto pe-
tržená; 63, 64.

Stéblotcý, stébelný, culmeus, halmstiindig; co na stéble, n. p. list ohledem

na kocnowý,
-stébly, -culmis, -halmig ; s pedložkami powaha stébla znamenajícími,

smáklo-, plno-, dutostéblý.

Stejn tcysoký , fastigiatus, gleichhoch, gegipfelt; wtwe nebo stopky w
stejné nebo rozdílné vvýšce wyniklé koncemi w plochu skoro rowno-

wážnau sahají; n. p. u plawan wrance. Kwtenstwi takowé slowc

wrcholik, corymbus.
Stejné tctsdálený, aequidistans, gleichweit entfernt; hbítky ili šnorky na

plodech koprowých.

Stejnobartcý, stejnobarewný , concolor, gleich/iirbigj wšecky strany nja-
kého dilu nebo rozdílné díly stejn barwené.

Stejnobiný, homotropus, gleihlaufig; kel mající smr semena, bu leží

w ose nebo krom ji; n p. muenka, maena, okolinaté.

Stejnocasý, stejnodobý, simultaneus ,
gleichzeitig ,• na jednau w stejné dob

nebo brzo po sob se stáwající, jako n. p. rozkwtení stromúw našeho

podnebí.

Stejnocetný, stejnoislý, numero aequalis, gleichziihlig ; když rozdílné au-

stroje k jedné saustaw náležející mají stejné množstwo diluvy, n p.

lupeny kalichowé, plátky, tyinky a nlky u záwtahw (Statice).

Stejnodílý, aequalis, gleichgross wid gleicfigestaltct ; kalich, koruna, zákrow

z dii po welikosti a twaru stejných složené.

Stejnodlauhý, stejné dlauhý, aequilongus, gleichlang; audy w jednom kruhu

stejnau délku majici.

Stejnochylný , orthotropus, geradddufig ; 'kyí V.e\ leží w ose seraenowé

nebo alespo rownobžn, n. p. u skoce, šfawelu a d.

Stejnomanielný , homogamus, gleichehig; kwtenstwi z kwtúw stejného

pohlawi, bu samých obojakych , stejnomanielné jednoloi-né , hoino

gamus monoclinicus, n. p. aubor hadíhomordu , bodláku, bu jenom ze
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samích anebo samicích, sftfjnomanielné dwojlokné , homogamus
diclinicus, n. p. aubory protže dwaudomé.

Síejnonohý, coenopodns, gleichfiissig; kel stcjiionohý, jednodložný, jehož ko-
ínek ztlauští dlohy, sedící na konci kle, n. p. u dablíka, dosny.

Stejnoobralný, orthotropus^ geraden'e>idig geradeliiufig j když na wajéku
pup a tytlík na tomtéž míst se nalézají a když ústí jeho srowna na
proti umístno, n. p. oech wlaský.

Slejnoplochý, aequabilis , gltichjliichig; když prostední díl plochy njaké
z wenku jest stejný, tebas ona jest spojená nebo rozdlená; tak se

má stélka nkterých líšejníkw. Naopak nestejnoplochý ili jinoplochý.

Stejnorodý, homogeneus, gleichartig , homogen; podstaty ili látky docela

stejné, n. p. powlek huspninowatý nostokw a potoenek.
Stejnosmérý , directus, gleichwendig ^ koínek kelovvý bžící vy ose dloh

jakoby jejich pokraowání ; n. p. brslen, šawel, esnek.
Stejnoslranný, homomallus, gleichwendig ^ k jedné stran obrácený, w. rti-

snoslraíiný.

Stejnoftcarý , conformis, gleichfórmig ; téhož twaru, naopak jinottcarý, dif-

formis, dwojtwarý , biformis, a w ohledu posledním Jecitotoarý, uni-

formis.

Stejnozpodecný, basi aequalis, mit gleidier Basis; list, jehož zpodina není

wytažena w ostí ili píwsek anebo jehož ob polowiky dole stejn

dlauhé a široké.

Stejný, aequalis, gleich: 1) stejné weliký, mající stejnau welikost, 2) stej-

né dlauhý, aeijuilongus, gleichlang, 3) stejné tlustý, naopak kcjowitý,

hružlatý , uzlatý, klaubnatý, 4) díly stejné welikosti a podoby, jako

kwt (kalich a koruna), obal, 5) z ohledu protahw a píwskH' n. p.

list dole stejný, folim basi aequale
,
jenžto dole není w špiku wyta-

žen jako u rozchodníka bílého, 6) slejnopoéetný , numero aequalis,

gleichzdhlig , Z ohledu dwau rozdílných lidw,

Stélka, thallus, das Lager ; hlawni díl líšejníkw a asowitých, nesaucí

ústroje rozplemeowací a píepky, twaru a podstaty rozliných: lodyho-

howilá, chdstowild, strupowitd, niowitá; též rz-nobarwd; bb, 200,

206. Stélka blanowitá 56, cepelowitd 206, 207, huspéninald 206,

208, chdstowitá 56, jinorodá 202, jinowrstwd 202, kauskold 206,

208, klukowild 56 , lodyhowald 206 , niowitá 55, 206, niowitélu

207, pracliowitd 56, ro<kauskotoand 206^ strnpoicild 56 , stejnorodá

202 , stejnowrstícá 202 , Sícepelowatéld , mlodijlioicalélá, x-nioicatélá

206, 207.

Stélkowý, thallodus, lagerartig; stélce náležející nebo z ní složený, 211.

Sténá, paries, die Wand: 1) obyt rostlin, obzwlášt stna z prken ud-
laná; 2) powrch obplodí wnšný a wnitní, paries externa, interna.

Sténosemenný ;
plod, jehož semena pipewnna na stnách pauzdrowých.

Sténowý, sténný, parietalis, ivandbeivo/inend ; na stnách pebývvající.

Slésnatina, ssaui-enina , isthmus, die F^ei engerung ; místo tenší nebo užší

s tlustším nebo širším se stídající.

Stikawý , confluens, zusamnienfliesscnd ; audy piblížené na mczech svvých

do sebe pecházejí a srostají, takže dlají kus nepetržený; nejhoejší

ušty list protiseného osladye obecného.

Stinatý, umbrosus, schaiiig; n. p. místo.

Stinný, umbrosus, schaitenhewohnend ; na místech stínatých rostaucí.

Stínidtowitý, umbraculiformis , schinnjormig; okrauhlý díl na spsob stíni-

dla (sontíku) roztažený, n. p. vveliká podsada na banice wolatek.

Stinkowalý, cimicinus, ivanzenartig ; n. p. zápach (íká se také zapáchá

stinkami) ; barwa jako stinek lúžkowých ili domácích.
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Sl/acený , obcompressus, vom fíiichen her zusnmiueiigeJrUcht; po zádech
smáknutý, takže strany ploclié nebo po'vyduté leží naped a zadu
7. ohledu spolené osy ili nawrchu a wezpod ; n. p. nažky bolšcwnika.

Stlupený, consociatus, zusamtiiení^esleUij mnoho dil stejnorodých obyejn
na podpoe spolené umístných a sméstnaných, jako plody kaprad na
rozdílných hromádkách.

Stoený, distortus, verdrehi; toený, takže nelze prawý pirozený smr
poznati.

Stonek, stirps, cormus, der Stanim ; weobecný wýraz pro hlawní díl rost-

lin wzhru rostaucí; 52, 62, 176.

Stopeika , pedicellus, das Bliithenstielchen ; nejposlednjší díl stopky;

86, 90.

Slopeéka, pedicellus, das Bluthenstielchen ; pedposlední rozwtwení stopky

rozvvétwenó , kwty nesaucí ; 86, 90. Obyejn slowe tak poslední

rozdlení stopky.

Stopekatý, stopeókowaný
^
pedicellatus, kurzgestelt; kwty a plody pode-

pené stopekau jsaucí oddílem stopky wíce neb mén rozwtwené.
Stopeni, slopkotcý, peduncularis, bliithejiviehliindig ; na stopce pipewnný,

n. p. listeny, uponky.

Stopka, pcdunculus, der Bliithenstiel; wtew toliko kwt nesaucí, hned nahá

hned listnatá, bu jednoduchá, bu rozwtwená, naež konce kwto-
nosné slowau stopeéky, stopeiky, pedicelli ; 86, 90.

Stopkalý, pedicellatus, gestielt ; kwty anebo plody stopkau podepené.
Sloraks, storax, 41, sloraku kapaly, storax liquida; 41.

Strakatý, varicgatus, gesclieckt, scheckig ; díl barwy dwoje mající.

Strana, facies, pagina, die Fliiche ; powrch tla plochého nebo siln zple-

štilého krajem obklíený ; swrchní ili k ose obracená siowe líc, pagina

superior, anterior, zpodní od osy odwrácená ale rub, pagina inferior,

dorsalis.

Slrbaul , capitulum , de/ Bluthenhnopf; kntenswí konené se zkráccnau

osau, nesaucí kwty sedawé nebo písedawé smstnané ; 97, 157,

195.

Slrbaulatý, capitatus, hnopfformigj strbauly nesauci.

Strhaitlek, capitellum j malý strbaul.

Strbaulený, capitatus ; kwty nebo plody w strbaul nahlauéené.

Stebáni, resorptio, die Aufsaugung; 253.

Stredni, centralis, centrál; w stedu umístný nebo stedem pipewnný.
Stedochlopný, medivalvis , juittelhlappig ; na prostedku chlopni umístný,

jako semenice nebo pehrádka plodu senochlopn pukajícího.

Stredolistí, w. mezilisti.

Sledoobplodi, mesocarpium, die Mittelhaut, Miíiehchichle der FruchlhuUe

;

wrstwa obplodí mezi slupkau ili wnobplodim a nitroobplodíni , w níž

dužnina owoce peckatého a jaderního; 142.

Stecha, tectuni, das Dach ; doškowá, stramincum , Strolidach^ prýzotcá,

lateritium, Ziegeldach; gindelotcd, ligncum, Schiiuhldach.

Slechotcilý., imbricatus, ziegeldachformig ; jako prýzy ili šindele na steše

nebo šupiny na rybách krajemi a koncemi se krející, n. p. ""listu wesu
obecného na rozhách , šupiny šišek jedlowých , lupeny skládající zá-

krow u charpy, nahoru stechowitý , sursum imbricatus, incubus,

oberschliiclitig ; n. p. listy, dole pirostlé s koncem wzliru obráceným;

dol stechotcitý, deorsum imbricatus, abivdrts dachfurndg ; n. p. listy

koncem dolu smující.
Stehný, dachbewohncnd ; na steše rostaucí.

Steloicitý. sagittatus. píeilformig : 1) obwodem trojúlilý , na zpodin hlu

boce a oste wyíznutý a opatený cípoma ostrýma rozewírajícíma se,

38
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n. p. listy sípeiiky obecné; 2) toliko na zpodin šípowitý nebo tako-
wýma cípoma opatený, n. p. listy šowíku obecného.

Sten, de, puká, medulla^ das Mark ; kue sklipkatiny ili celniny
okolo osy (u wnitr w tle dewuím} umístná rostlin dwojdéložných

j

69, 72.

Stenekatý, ansatus; oseek podepený stenekau, vv. stenky.
Stenky, ansae, die Schniitstiele ; ástky apiku na listu mnohokrát wy-

stérbeném; rozeznáwají se prtcoadé, primariae, neprosteden ze

apiku wyniklé; druhoadé, socundariae , z prwoadých pochodicí; te-
tiadé, teitiariae, oddíly druhoadých, kteréž jakož i chcrlondé slo-

wau stenecky
,

protože osecky mohau sedatcé nebo steneékaté , an-
satae, býti.

Stehowice, trouba steowá, canalis , tubus medullaris , die Markróhre;
dutina vve dewc traubowitá steném naplnná.

Stepoilutý, testaceus 5 bledé z náhnda žlutý, jako hrnec nepolivvaný

wypálený.
Stewic, stopa, pes, der Schuh, Fuss ; délka 12 palcúw ili caulw.
Síewícowilý, buckorowily , calceiformis , schuhjórmig j pysk dolení kwtu

stewíníkw a dmutoretky.
Stewiéný, pedalis , fusslang-, hoch; zdélí nebo zwýsí stewíce ili 12".

Též dwoj-, troj-, ctyr- a d. stewiný, bi-, tri-, quadri-, etc. pedalis.

Stíbrný, argenteus, sdbcnveiss; bily ponamodralý kowow lesklý, n. p.

listy hlošiny úzkolisté.

Sticnokwé ý, oppositiflorus , mit gegenstandiffen Bluthcn ,• když na lodyze

nebo wtwícli wždy dw stopky nebo celé kvvtenstwí w stejné wýšce
vvšak proti sob stojí, n. p. u bazanowce penízku, rozrazilu potoného.

Stiénolistý , oppositifolius, mit gegeniiberstehendeii Blutlern; vr stejné

wýšce dwa listy ncsaucí, n. p. lodyha, wtcw, j:iko u šeíka, bezu,

melisy a d.

Sliný, wstiný, oppositus, gegenstiindig ; když dwa díly w stejné wýš-
ce ze stran spolené osy proti sob wynikají , n. p. listy hwozdíkw,
mydlic.

Stidajici se, alternans, abwechselnd ; údy jinojmenné mezi dwraa stejno-

jmennýma stojící, tyinky stídající se s plátkami, n. p. u dínu,
svvídy.

Stidair, alternatim, abivechselnd ; díly z rozdílné wýšky spolené osy
wyniklé, též ústroj z dílw podobné postawených složený; list sti-
daw peený, folim alternatim pinnatum.

Stidawý, alternus, abtvechselnd , rfechselsiaiidig ; audy ze spolené osy w
rozdílných wýškách wynikající , takže na záwit stojí ; n. p. listy

topolowé.

Sti'm{na, pikina, praeruptum ; auboí náhlé, strmé, píkré.
Strminný ; na strminách rostaucí.

Strom, arbor, Bauni; rostlina dewnatá mnoholetá o kmenu jednoduchém
anebo nahoe rozwtwujícím se. Znamení ff. 309.

Stromowélý, arborescens, baiannrtig ; bylina nebo zelina twaru a welikosti

stromu nabywí , anebo ke do znamenité wýšky wzrostající, anobrž i

kmen 'jednoduchý wyšší dostáwající.

Stromowitlý, arborescens, baumartig ; n. p. kmen tepiuwa we wýšce zna-
menité na wtwe se rozdlující.

Slromowitý, arboreus, haumartig ; stromu skuten podobný, n. p. kapradí.

Stromowý, arboreus, Baum-; stromu pináležející, n. p. kmen.
Struk, lomentum , die Gliedhidse; lusk bránicemi nebo škrceninami rozd-

lený na mnoho pauzder a zwcní wíce neb mén lcnatý, n. p. kopejš-
ník. štírowník; 147, 154.

Strakatý, lomentaceus^ gUcdhulsig; strnky mající.



Strukotcitý, lomentaceus^ lomentiformis, gUedhiilsenformig} jako struk spú-
sobilý, n. p. šešulina olinicowá.

Strtnek, arbuscula, dus Biiumchcn; strom nízký, spíše kei podobný.
Strmkowitý , dendroideus, baumd/inhcfi ; lodyha zelinná, obzwlášt nízká,

proti konci rozdlená na wtwe piblížené nebo swazené, ímž podo-
by stroma nabýwá, n p. roket strmkowitý (Hypnum alopecurum).

Sirup, crusta, die Krust; stolka lišejníkowá na pdu pewn pirostlá
nebo do ní zapuštná a powleku strupowitému podobná.

Strupauoicitý, scorpioidcs, sknrpionaiUg ; jako ocas strupaní W3'hlížející, n.

p. hrozen strupanowitý ih podwinutý nkterých piplowítých , jnienn-
wité pomnnky, otoníka a j.

Slrupntéjici, strupotcntéjici, crustaccus, kruslenartig ; strup dlající.

Strupotcilý, ustaceus, kruslenartig; jako strup wyhlížející, n. p. slupka

semen merlíkowých, lebedowých; též stélka lišcjnikúw podobného twaru,
docela zpodínau na pdu pirostlá.

Stupowitý , scalaris, treppenfórmg ; jako stupn na schodech nad sobau
.položený, jako klobauky mnohých hub, obzwlášt choroe jeskynného.

Sttcol , scapus , der Schaít ; lodyha neposteden z oddenku nebo lodyhy
podzemní vyniklá, nesauci toliko listeny a kwty, n. p. siska

obecná, konwalinka, bazatuta; 63, 64, 86, 90.

Sttcolnatý, scaposus, schafttragend; stwol mající.

Slwofowiíý. scapiformis, schaflforruig ; podobný stwolu, jako stopka rostlin,

jejíchž oddenek pod zemí leze; n. p. u jetel jahodnatého.
Sttcototcý, scapalis, Scliafi- ; stwolu náležející, n. p. palist, list a d.

Sudopeeiiý, parípinnatus, gleichpaarig geftedcrt; list peený, nemající na
konci lístek lichý, naopak lichopeený.

Suchopar, prdhlina , prahlé místo, apricum, locus arridus; místa suchá
wyprahlá.

Suchoparní, aprícns; na suchoparu rostaucí.

Suchost, siccitas, die Trockenheit ; když wšeliká wláha z rostlin anebo je-

jich dílw wymizcia, ímž podstata, barwa, smr anobrž i twar so

mní. jakto obzwlášt u popisowání mechw, játrowek, lišejníkúw a

asowitých se uwažuje.
Suchý, wyschlý, siccus, exsuccus, irocken, sa/ilos; níiopuls-šátcnatý.

Suknika, tunica, die Schale; wrstwa tlustší nebo tenší, slupitelná, šupino

-

witá, n. p. puky skládající, t. suknika pukotcd, tunica bulbi ; 74, 87.

Suknikatý , tunicalus, schalig; ze sukni saustedných složený, n. p. puk

esnekw, lilijí, tulipánw.
Suknowatélý , pannosus

,
faserlappig; n. p. stélka nkterých lišejníkiiw

porostlá frochami kratšími, pehustými, dílem w laloky rohaté srost-

lými.

Swadlý, emarcidus, venvelkt; shynulý a uschlý, za njaký as ješt zú-

stáwající; n. p, taul narcisu obecného, esenkw, pokraj kalichowý na

srstkách.

Swanéený, chomdcený, fasciculatus, biischelig, gebiischelt ; mnoho dílu z je-

dnoho bodu anebo nad sebau z krátké osy wyniklých a hust stsna-
ných; n. p. listy modínowé, dristalu obecného, chesti obecné, mrcasy
na póru a cibuli.

Swa&ek , chomá, fasciculus , der Biischel: 1) kwétenstwí konené jako

wrcholik rozwctwené, jehož wtwe a stopky kwítím w pomru welikýni

a stejn wysokým wíce neb mén jsau skryty, 97; 2) kák, spojení

dílw dlauhých rownobžných hustých , n. p. cew; 50, 52, hlatí we
sklípcích aloesu perlatého; 3) phallanx, t. tyinkowý, tyinky po swaz-
cích rozpostawené a nkdy nitkami srostlé, n. p. a lípy, tezalky, wi-

todu, citronikw a j.

38*
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Sica<sltowilij, chomácotcitý , fascicularis, buschelnrtig ^ jako swazek wyhlí-
žejicí, II. p. wrcholík silenky.

Sirlfoý 2(50.

Swllý, siclle, diluttis, dilute, hell , o barwách, n. p. modrý, envený.
Swéi, swiiú recens, frisch; nejsaucí suchý, naopak suchý, wyschlý, oko-

ralý, shniUelý.
Sicijaicý, cireinatus. hreiselnd ýi] swinující se^ což hned nahoru, nadtei-

jatý, hned dol, jiodwijatcý, se stávvá.

Stcinutý, convolutus, convolutivus, zusnrnmengeroUt; list anebo ústroj listo-

witý swinutý, takže kraj jeho délá osu, na niž celý jest nawinut; n,

p listy \\ pupenech merurikovvých.

Swiímlý, cireinatus, krciselnd; jako zpruha w hodinách stoený. Podlé
smru tiadwinutý, involutus, když proti hoejší ploše jest swinut

;
j>od-

wintilý, revolutus, jestli proti dolení ploše se to stáwá.
fftcitodloéný, spirolobcus, spirlappig , eingerolU-licimblaUerig j kel, jehožto

dlohy skrauceny ; též rostlina takowý kel majicí, n. p. rukewnik.
Swíit, w. sicéii.

Siclnóiícý, w. toiipý.

Sicraskatatmký, rugulosus, feinrunzelig ; jsauli swrasky tenší a mén wy-
stáwající.

Swraskalý, swraslélý, r\is;osus, runzelig, runzelich; na powrchu celém 8 wy-
wj'šeninami neprawidlnými pibliženéjšimi silnji nebo slabji wystá-
wajícimi tupými, n. p. listy šalwje luní a lékaské, lusky komonice
polní a d.

Sýrowina rostlinná, caseinum vegetabile, dat Pjlanzencasein ; 34.

Syté, saturate, gesiittigt; o barwách tmawých, n, p. zelený, žlutý a d.

S.

Šafránoroý, croceus, safmtigelb ; tmaw erwenožlutý ponahndlý.
Sdchatéjici, w. šifikatéjici.

Sdchalélý, w. šiškatlý.

Sdchatý ; šáchy, šišky mající.

Sdlekowitý, acetabuliformis, patellaeformis, nap/fórmig; jako kofliek nízký

otewený, n. p. wnec narcisu obecného.

Sarlátotcý, puniceus, hochroth, scharlachroth ; crwenost kwtná istá, jako

na korun knotowky plamenice, marhaníku obecného, šahvéje bleskawé.

Sášik; plod z jednoho kwtu pochodící . složený z pldkúw na lžku nio-

witém nebo wálcowiténi rozpostawených, n. p. u myšenky, acholanu;

, 157.

Šatka, strophiola, díe Fadensclnviele; píwsek na prosté ástce šry pu-

pení, tam kde wchází w pupek semenní anebo trochu pod ním; 163,

Saurkowitý, scrotiformís, hodensackfunnig ; díl pytlowitý na konci zakula-

ceném brázdau délnau z wenku na dwé jakoky rozštípený; jako ostroha

pysku doleního u cepetce zeleného (Habenaria A'iridis).

Sawlowitý, acinaciformís, .labclfórmig ; list 3boný nestejnostranný ku konci

se zužující, n. p. kosmatec šawlowitý (Meserabryanthemum acinaciforme).

Sediwý j nepatrná promna šedého.

Šedý, canus, weissgrau ; mezi bíl3'm a šerým.

Sejdrý , šurý, obliquus, sc/iriig ; díl na plocho stlaený zatoený, takže je-

den kraj nad plochu rownowážnau a druhý pod ni smruje, n. p. listy

ebíku tužebníkowého.
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Serjfiwaunký , scabriusculus, scabridus, schar/lich; menší fitupe nežH áer-

Serpitcina, scabrities^ die Scluufe; díly dohromady dlající šerpiwost; w.
šerpiícý.

Šerpiwost, scabrities, scabritas, die Sckar/e ; powalia serpiwého.
Šerpitcý, scaher, scharf; na hranách, krajích a wbec wywýšeninách opa-

tený špiikami cepnými, twrdými, zubowitýrai nebo hrebenowitými,
prostým okem nepatrnými, chmatem dobe namakateinými^ n. p. osiny
a listy mnohých traw.

'*>Vý' griseus, grau, dunkelgrau; ponaernale šedý.
Hesternatý , scnus, sechsstandíg ; 6 audúw w preslínek rozpostawených , n.

p. listy swízelu obecnéiio, bainného (dílem).
fiesli-, hexa-, sex-, sechs-, o dílech majících 6 ástek.
Sestiboký, hexagonus, sechsseiiig^ o šesti bocích ili stranách rowných a

tolikých hranách zoblených aneb ostrých nenéjících; n. p. wtvve pla-
mínku celolistého.

Sestimuiný , hexandrus, sechsmdnnig ^ kwt o 6 tyinkách, též i rostlina

s takowými knty.
Sestimuistwo, hexandria; tída linnéowa o kwtech obojakých, tyinek C

prostých.

Sesliadý, hexastichiis, sechszeilig; mající na ose 6 ad kolmo béžicíh, n.

^ p. jemen obecný .šest ad kláskw na klasu mající.

Sesulinka, silicula , das Schijtclien^ spúsob šešulky, ježto jak široká tak
dlauhá nebo nejwýš dwakrát anebo tikrát delší nežli širší, n. p. ta-
rice, kokoška, penízek.

SesnltJikatý , siliculosus, sckótckentragend ; rostliny šešnlinkami opatené,
dlající prwní ád 15té tídy saustawy linnéovvy; 155.

Se^ilka, siliqua, die Schotte; plod ze dwau worekw složený, obyejn
pehrádkau opatený, tedy dwaupauzdrý, obyejné po obau šwech se-
menosný, pukající chlopnéma a zachowající pehrádku. Plod ten má
jedno oddlení rostlin eichowitých nebo druhý ád tídy 15té linné-

owy. Spsob šesulky jest šešulinka, w. ten názewj 155.

Sehtlkatý, siliquosus, schoUentragend ; šešulky mající, w. šesulka.

Seiulkowitý, siiiquaeformis, scliottenfónnig; plod šešulce podobný, tebas
i pehrádky nemající, n. p. tobolka wlašovviníkw, dymniwek.

Setina, folim aceroruiii, Nadelblai, list chtcojowý, jehlicotcý.

Sew, sutura, die JSalii; žlábek anebo brázda, ideji wywyšená prauha
znamenající srostnutí dwau díl sausedních anebo kraj dílu zavvc-
ného, asto toliko místo, kdežto pozdji se rozdlují nebo štrbinau
pukají, jak to na plodech a prašníkách. Na každém woreku roze-

znáwá se eew bišní, semenonosný , sutura ventralis , seminifern,

BaucJi-, samentragende ]\aht , udlaný wehnutýma krajema a wždycky
obrácená k ose kwtowé a obyejn u wnit semena nese: šew "sadni,

sutura dorsalis, Riickennaht , udlaný žilau prostední listu plodního a

wždycky odwrácený od osy kwtowé. Sew slénnij , sutura parietalis,

Waiulnaht ; šew na pbwodu mezi jednotliwými listy plodními, když
jich plod wíce má. Sew pazowtj, w. pats.

Sewnatý, suturatus, beniduet; šwami opatený, n. p. pecka sliw mandlí

, ad.
Šewný, poáewnif, suturalis; na šwu nebo w nm se nalézající, n. p. pu-

káni iewné, pošewné, dehiscentia suturalis, podlé šwu.
-ietc/íý, suturatus, -n«/i//,:f; n. p jedno-, dwan-, ti- a d. mnohošewný, uni-,

bi-, tri- etc. multisuturatus, ein-. zívei-, drei- u. s, n: vielndhtig.

^idatý, murinus, mámegrau; šerý ponaerwenalý.
Sidlatkowité, Isotaceae; 176. 177.
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Sidlowitý, subulatus, pfiicrnlich ; z aiizké zpodiny zponenálila se zužiijicí

w ostí tenké, n. p. listy jalowce obecného.

Sik, scries, die Reihej rozpostawení audúw stejno- nebo jinojmenných podlé

áry.
Sikami , seriatim, reihemveise , in Reilien; n. p. šikanii srostlý, jak dí-

ženky w kupkách u nkterých kapradi (Marattia).

Sikowaný, seriatus, gereihet; w šikách wedlé sebe nebo nad sebau.

-šiký, -serialis, -rei/iig ; o dílech wedlé sebe nebo nad sebau w šikách

ili adách umístných; dwojšiký , biserialisj n. p. semena w každém
pauzdru ernuch.

Šipel, oculka , lenticella , die Lentcelle. Šiply jsau pupeny koenovvé, z

nichž wyrostají mrcasy , kteréž na poátku k pohlcovvání potraw ze

zem slauží , pak ale u wtwe se mní. Ze šiplvv též piepky ili

koeny wtrné poátek swiij berau, které šiply pro swé místo podo-
bají se pihám; 88, 282.

Sípowitý, hastatus, spiessfdrntig , spontonfiirmig; list anebo díl listowitý na
zpodín opatený cípoma pímým úhlem od sebe wzdiUenýma , listy

šowíku menšího.

Široký, latus, breit; dílowé ploší znamenitého prmru píného w pomru
k dlnému; naopak úf&ký, aufský.

Síropehradecný , šírokriný, laliseptus, hreilrvendig ; opatený pehrádkau
bžící prmrem plodu delším obzwlášt u šešulinkatých, n. p. u taic,

msíenek, naopak ausskopehrádecný, ausskokréný.

í^iše, w. šuše.
Šiška, šách, šúl, strobilus , der Zapfen ; plod množitý powstalý z jehndy

samicí, jejížto šupiny zdewnatly, a w jejichž aužlabiku plody jsau

ukryty; n. p. sosna, smrk ad.; 157, 177.

mškatéjici . šdchutéjici , strobilescens, zum Zapfen rverdend; jehnda w
šišku ili šách se promující.

Siškatélý , šáchatélý , strobilatus, in einen Zapfen venvandelt; n. p. je-

hnda.
Sišworec, julus, die Kdtzchenfrucht ; plod složený, šlu podobný, powstalý

z jehndy ztwrdnutim anebo zdewnatním šupin, n. p. u habru, bízy,

v
olše.

Sklebitoý ,
personatus, larvatus, mnshirt; koruna dwojpyská., jejížto pysk

dolení pes hrdlo jest napuchlý w silnau krabatinu (ret, palatum,

Gaumen') , jenž wíce neb mén se pikládá na pysk hoení, a hrdlo

zawírá, n. p. kwtel, hledík.

Škohlatcý, hirtus, hurzhaarig , kurzsteifhaarig ; chlupami kratšími tuhaun-

kými a hustaunkými obrostlý, n. p. listy klinopadu obecného, hoejšek

^ lodyhy krabilice mámiwé.
Skróenina, constrictio, stríctura, die Einschniirung ; náhlé stsnní na míst

jednom nebo mnohém.
Skrený, constrictus , eingeschniirt j díly duté trubkowité napuchlé na jed-

nom anebo mnohých místech u prosted alespo ne na konci obojím

stsnané.
Škrob, amylum, die Stdrke, 8, 9; lišejníkowý, obecný, omanowý; 30.

Skroban, amylas ; 30.

Skrobownlina, amylóidum; 46.

Skrobnatý, ainylaceus, stdrhnehlartig ; složený ze zrnek drobných kyprých

^
blawýcii, jakoby ze škrobu; stéika nkterých lišejníkw.

Škrobowina, dextrinum, das Dexlrin, das Sdrkegumjid : 31.

Smahalý, oiehnutý, sphacelatus, brandig ; znamenaný sktvrnau hndau nebo

ernawau, šmahau, jakoby ožehnutím, n. p. palisty vvikwy obecné, lu-

peny zákrowní starekw na konci.
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l^Hidra, šmauha , fascia, die Rimle; škwrna auzká, na dél bžící, n. p.

Smdralý. smauhatý, fasciatus, baiuliri, gebundcrl; co má šmáry.
po obojím powrchu listw kurkumy zerumbctu jest šmára nachovvá,

^iniisko, šmicisl, silišté, juncetum; místo kde mnoho smií roste.

Smiišiiý, siti^ný, na šmiišti rostaucí.

Šmolkoicý, smaltinus, schmalleblau ; jako blankytný, špinawjši ale.

Suorek, jugum, die Riefe; žebírko wice neb méné wystáwající
, po dél na

zádech plodúw, obzwlášté nažek rostlin okolinatých. Máli plod pa-
tero šnorku', jmenuje se prostední hrbetnim, jugum carinale, Kiel-

eje; obak wedlejší jeden prostedním, mtermeái^, Kielriefc ; které do-
hromady slowau xadowé, juga dorsalía , ostatní dvva ale kraje bližší

krajní, juga raarginalia, Seitenriefen. Tyto zowau se hlawnimi,
primaria, Hauptrie/en, aby od tcedlejUch mezi nimi položených se roze-
znal}'

, jichž twero býwá na každé nažce mezi šnorkem hrbetnim a
prostedním, šnorek tcedlejH wnitni, jugum secundarium interius a
inorky tcedlejší tcnéšné , Jugum sec. exterius, mezi šnorkem pro-
stedním a krajním; 150.

Snorkatý, inorfeotcaný, jugatus, gerieft , riefig ; opatený šnorkami, w.
šnorek.

Snorkowitý , lirellaeformís , stnclifdrmig ; plesek lišejníkowý auzký, wíce

^ neb mén prodlaužený, štérbíuau délnau opatený.
Snra pautowá; onen díl šry pupení, jenžto od pupku k tytltku seme-

nowému bží a wíce neb mén pirostlý nebo w rýze (pautcovvé) ob-
sažený.

Snra pupení, funiculus umbilicalis, der Nabelstrang ; prodlauženina oby-
ejn nioHÍtá, jíž u mnohých rostlin semeno na semenici pipewnno;

^ 132, 233, 163.

Šnúratý. funiculatus, nabehtrdngig ; šnrau pupení opatený.
Šnárowitý , funicularis, funiformis, strangfórmig ; n. p. mrcasy emerice

^ erné, zelené, wšelikých kapradí, palem.

Snrotcý , funicularis, dem Nabelstrang angehorig; co na še pupení;

^ n. p. masísko (w. je).

Somolka, area, der Hof; místo na echalce plodu jinak nežli ostatek wy-
hlížející a obyejn krajem kalichowým stálým obmezené , n. p, mi-
pulin, hlohyn, jablko, hruška; 153.

Špice, apex, die Spitze ; konec dílu njakého naproti zpodin.
Spicný, špicotcý, apicalis, spitzenstiindig ; na« špici umístný.
Spidla, špiika, apiculum, das Spitzchen; konec krátce, auzce nebo tence

wybhlý, jako na plodech maice (Cladium) a plátcích miika.
Spidlatý, apiculatus, kleinspitzig j na jednom konci (^obyejné náhle} ukon-

ený špikau krátkau, n. p. holénky maice (Cladium).

Spinatcé, špinatcý, sordidus, schmutzig ^ o barw.
Spiry , crura, die Zinken , Schenkel ; ástky díl tenkých rozštípených n.

p. zubw na obústí mechúw, nlky spoluložných nejmnožších rozklané.

Šrám, cicatrix, die Narbe; místo po odpadlém dílu patrné, n. p. lislni, po

^ listu na lodyze nebo wtwi zbývvajíeí.

Srámatý, cicatricosus, narbig ; bradawicemi obrostlý, n. p, rokyt kapradí

stromowitého.

Šrámek, cicatricula, das Niirbchen ; malá bradawice.

Šrámek ústní, cicatricula stomatis, das AíundnUrbc/ien ; díra klowá na se-

men; 161.

Sfáwa, sok, succus, der Saft; wšeobccný názew wšelijaké kapaniny u

wnit w rostlinách se nalézající nebo na powrch wytékající.

Sfáwa oblanowá, Cambium, das Cambium; 70, w. oblana.

Sátca sklipkowd, liquor celullaris, der Zellensaft; kapanina co woda istil

WC sklípcích nikdá nechybící; 7.
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Sátcnalý, sokatý, succosus. succulentus, saftig; mnoho kapaniny obsahující,

n. p. winnky, wišn.
Sdtcnice, receptacula succi, die Saftbehalter ; dutiny we sklípkatiné

kulowaté. ídko podluhowaté, obsaliující šáwy néky w latky pewné
zkrelilé, n. p. silice, klowatina, pryskyice a d.

Slekotcný, aemulans, nachalnnend ; aud podobný jinému.

Sklepnice, pomarium, der Obslgarten; trata owocnými stromy wysazeni.
^tpnicný, poniarius; w štpnici rostaucí.

Slpowáni; 307.

Stérba, slérbina, rima, die Ritze, der Riss; tsnit rozpuklina na powrchu
njakého dílu, n. p. na otewených praánikách pryskyrníkvv, rozpuklé

tobolce šaweliíw.

Stérbaý, šlrbinatý, rimosus, rissig , ritzig; štrby mající; kra mnohých
stromúw.

^lérek, slérk, glarea, der Kies; hromada oblAzku drobného.

Stérkowišté, ilerkowisko, glareosa, der Kiesjdaiz; traty štrkem pikryté.

Slrkowišni, glareosus, Kies-, rostliny vv štrku rostaucí.

Stét, seta, Bnrsie ; u mcchw a játrowek šttinowité prodlauženíl nožka;

189, 196. 197.

^tpJec, peniciilus, der Pinsel ; 174.

étlina , seta, die Borste; chlup tlustý, tuhý, n. p. na wajeníku máku
rolního, 92, 173; stliny podplodni , setae hypogynae, u zpodiny wa-
jeníka a tyinek v>c kwtech šášin.

Sjétinato-mrtnatý, setoso-hispidus, horslig-steifhac.rig ; w. mrtnalý.

Šttinatý, setosus, horslig; šttinami obrostlý, n. p. wajeník máku rolního,

nebo ze šttin složený, n. p. chmýr charp.

S^^tlinka, setula, das Borstchen ; malá šttina.

^tétinkatý, setulosus, kleinborstig ; malými šttinami obrostlý.

Sttinowitý, setaceus, setiformis, borsienarúg ; podobný šttin, n. p. listy

kostawy owí.
Šttonosný, setifer, borstentragend ; šttinau ukonený, n. p. listy mcrlíka

šttonosnélio.

Stiplý, iplý, angustus, enge; díly trubkowité skrowného swtla.

Štitnalý ,
peltatus, schildformig ', list anebo wbec rozšíený díl, z jehož

rubu wyniká rapik ili do nho wniká; n. p. listy eíšnice obecné,

pupeníka obecného, apíhonosu štítnatého, prašníky ili jejich spojidla

tisíiw, samí hláwky porostnice nmohotwaré.

Štitowitý, peltiformis, schdd/órmig
;

plod lišejníkowý , dlající na stélce

rozšíeninu pirostlau bez kraje njíciho, n. p. hawnatky, puklé-

ky íslandské.

Stiloiilý ,
peltinervius, schildnervig ; když žíly listu štítnatého od konce

apíka wšady co paprsky se rozbíhají; píklady w. štitnalý.

Sowan, oxalas, das Jdeesaure Salz; 26.

fSu'/, hílek, šau/ec ; šiška (w. je.) jcdlovvá.

Supina, squama, die Scliuppe ; wýraz obšírného smyslu, znamenající vvbeo

díl každý šupin rybí podobný, obyejn ale wyrozumíwají se díly za-

krnlé nebo zmenšilé, jakowé skládají pezimišt pupenw a paupat,

jehndy, zakrovvj' a nkterý wncc ; 74, 91, 92.

Supinalo-strupowitý, squamoso-crustaceus, svhuppig-hrustig; stélka lišejní-

kw složená ze šupin oddlených listowitých na pdu docela pi-

rostlých.

Šupinatý, squamatus, schuppig, beschuppt ; šupinami pokrytý.

Supinélý j w šupin promnný, n. p. list.

í^tipinka, squamula, as Schiippclien; malá šupina.

Stipinkalý , itipinkowaný , squamulosus, kleinschnppig; drobnými šupinami

pikrytý, n. p. rozdílné dutohlawky.
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Sigeii, iušeii, antruin, dus Kemhaus; w jablku, lirušce pauzdra , semena
zawírajicí.

Supinouosuý , squamig;cr, schuppentragend ; šupinau na jísféni dilu opatený,
^ n. p. lodyha dyniniwky pewné pod nejdolejším listem.

Supinotcilý, squamiformis, schiippenfórmig; lupin podobný; w. šupina.
Smkar, terebintina, terepentin, terebinthina, der Terpeniin; 39.

T.

Tabákowina, tabacinum^ das Tabacin ; 49.

Ta/Zoíca/íý, tessulatus, ivUr/elig, scliachbreitarlig j na políka dost prawidlná
tyrúhlá rozdlený

,
jako hoení díl kmenu kornautn obtcné šra-

maní! opadlých listw; okwtí repíka strakatého.

Takahamaka, Tacahamaca; 41.

Tamanina. elaidinum. dax Elnidin^ 35.

Tasemcowitý , teniaeformis, handnuimfórmig ; díl dlauhý plosko smáknutý
místem (\\ stejné odlehlosti) ziižowaný, n. p. lusk kapinice arabské.

Taul 1 spatha, die Bliilkenschcide ,• píkrow kwtowý z ojedinlého nebo
nemnohých listenúvv sestáuající, hned kwétu jedinému, n. p. u narcisa,

kosatce, hned celému kwtenstw! pináležející, n. p. u aronvv, ábltkw.
Díly jeho slowau fsdliilky, valvulae; 91.

Tattlalý, spathaceus, bliitlittischeidig ^ taulem opatený.
Toulec, spathella, dus Scheidchen ; taul malý nebo druhoadý; 91.

Teéekowaiiý , teeékalý , puncticulatus, puncticulosus ; drobnými tekami
znamenaný.

Teka, punctum, der Tup/el; krpje drobniká, stejná, jinobarwá, w.
tekotcaiiý.

Teckoicanif, lekatý, punctatus, punhtirt ; vvelmi drobnými a stejnými kr-
pjemi jinobarwými znamenaný; n. p. erné fekowaiiý, rub list kyhan-
kowých cíli brusnicoHvch ; éld^nalé lekotcavý, gianduioso punctatus,

když teky pochodí drobnými žlázkami, jako listy ožankovvitých.

Tkawý , fugax, vergiinglich, ýluchiig^ co toliko na krátko trwá a brzo

mizí; n. p. prsten na teni muchomorkowém. Fodobný prchawý.

Télo délohoicé , corpus cotyledoneum , der Sarncnlappenkorpcrj 168, w.

détnhoicý.

Télo detcni, télo drewotcé, corpus ligni, der Hohkurper ; nejhlawnéjší díl

swazku cewnatého; 53, 69.

Télo koenowé, corpus radicis, der fVurzelkdrper j díl koena powitý; 58.

Téloslowi; 2, 4.

Temný, tmatcý, obscurus, dunhel ; o barwách.

Tenký, tenuis, diinn; naopak tlustý.

Tépiwý, radicans, wurzelnd; koeny wtrné t. nadzemní wypauštjici a na

pedmty se upenující ; n. p. kmen a wtwe betanu , škumpy
koeniwé.

Teplo; 260.

Ter, discus, die Scheibe: 1)wbec díl terowit rozšíený ; terpodplodui,

discus hypog;j'nus, promna pestíkonoše, podsada dužnatá nebo žláznatá

pestika |:iplo\vitých, niaalu ; íeré pelatkonnsuý, discus antiieridífer, w.

pelatkonosný, pelatka; 2) prostední plocha rozšíeného dílu pokrajem

obmezcného, n. p. stélky lišejnikw, anebo prostedek auboru ze kvv-
tw trubkowitých složený, kwéty jazykowitými obklíený.

Tercodobný, discoidcus, schcibenjórmig ý aubor spoluložných složený ze sa-

mých kwtúw trubkowitých.

Terotcilý, disciformis, scheibcn/órmig ; podobigicí se teri wíce neb mén
dokonalému, n. p. ježle slunenice obecné.
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Teréowý, co w teri nebo na nm jest; w. ter.
Terebentina, terpentyn, Áuškar; 49.

Teich, uterus, der Mutterbalg: a) dily blanowifé obalující rozmnožovvací
audy hub, jako jsau placlietka, záwoj, okrovvka, lehátko j b) okrowka
bríchatck wnitt^ní nedorostajicí ; 226.

Teisek, peridiuin intcrnum, dic iimere Peridie ; t. okrowka wnitní bri-

chatek, w. okrowka.
Terpetttin, w. terebentina.

Tsnokrký , angusticollis, cns;hdlsig; banika mechowá, dole tratící se w
newelikau ztlusliiiu stopky.

Tsný, arctus, ktiripp ; ztuha na jiný díl piléhající, naopak wolný.
Tichý, tranquillus, ru/ug ,• naopak drkaicý.

Tilka tcreckowilá, corpora Micheliana , die 3/ichelischcn Kórper; sklípky

asto weliké we wrstwé weckonosné liub mezi sklípkami náhodnými
umístné a na pohled naplnné hmotau slizko-zrnatau^ jež nkteré
mají za prašníky, akoli bez dwodu ; 218.

Tisawý, kaštanowý, badius, spadiceus, castancus, hastaniciibraun ^ swtleji

nebo tmawji hndý do erwcnawa padající.

Tkanéslowi, histologia, die Histologie ; 2. 4.

Tkanina, tká, tla, dus Gewcbe ; jako jest sklípkatina ili celnína tká
ccwnatá, jednoduchá, složená j 50.

Tlamatý, ringens, rachenfurtidg, radiig ^ koruna dwojpyská pyskw wíce

nebo mén k sob sklímených, n. p. u šalvvje, sap a jinýcli ožanko-
witých ; též okwti mnoliolupenné míwá rozpostawení takovvé lupenvv,

n. p. u meíkw.
Tlustaunký, crassiusculus, tlicklich; mén tlustý.

Tlustnaucí, incrassatus, dicher werdeiul , na jednom míst tlustší, n. p. na-
horu tlustnau stopky kozibrady wtší, jinde zase dol tiustnau.

Tlustý, crassus, dick^ prmru na pi znamenitého , n. p. listy pcrluchy
obecné, nlka citroníkw a d.

Tmeii, sylva densa, ein dichter IVedd ; les hustý.

Tobolcitý, tobolkalý, capsuiatus; tobolku nesauci, mající.

Tobolka, capsula , die Kapsel ; plod uzraw pukající urit, t. chlopnmi,
zubami, štrbinami, drami ; 156, t. obi&nulá kolem do kola pukající,

156, w. puštióka.

Tobolkowilý, capsularis, hapselartig ; tobolce podobný.
Tobolkowý, toboleéný, capsularis, Kapsel-, tobolce náležející, chlopn, pe-

hrádky, pauzdra.

Tociwý, stclaéiwý, volubilis, windend, gewunden ; okolo jin3'ch tl se otá-

ející a tak po nich wzhru se pnaucí. N. p. lodyha. Jestli pijmeme,
. že stojíme u « nit toho toení , toí se hned w piawo hned w lewo,

takže jest ^r«?ooocíM?i/, dextrosum volubilis, rechts getvundcn. uleico-

toéiícý, sinistrorsum volubilis, liiihs gejvimden; piklad prwního jest lo-

dyha chmelu, druhého lodyha swlac^' rozdílných, íazolw.
Topšotcilý , tophaceus , tuj/sicinartig j n. p. stélka lišejnikvv nkterých,

obrostlá mnohými pupenccmi anobo píepkami pemnohými sléwajícímise,

ímž má pohled drnato-ubkatý jakoby topeš.

Torbika, utriculus, der Schlaucli ; díl bhínowitý, pytlowitý, zavvený, n. p.

obálka zrn pelowých a pelatek obsahující látku zúrodiwau , tak na-
zvvaná torbika matení u as ili žabincw, w. mateóni , 188, 196,
199.

Torbióky pelowé, sklípky pelotoé ; 118.

Totenka, scierochaena ; plod složený, podobný mrhelci, od nhož se liší, že

kalich a lžko nejsau zdužnatly, n, p. toten, epík a j. ; 157.

Towaryšný, w. druiebný.
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Traganty w. */i«.

Trámitýy trabeculatus, querbaUsig j trámcemi opatený; n. p. zuby obú-
stowé dwojlirotcúw, drkawek.

Trámec, trabecula, trabes, dns Querbalhc/ien ^ knorek siln wywýšený
(obyejn množity) na zubech obiistí jednoduchého nebo Mnšného
mnohých niechw, asto pes kraje se prodlužující a je ozubacující,

ímž vvyhlížeji jakoby iánkowané.

Tdp, w. kyk.
Trásnatý , tísnatý, íímbriatus, ge/ranst,- kraj na trísn ili tásn rozd-

lený, w. tásn.
Tasné, tisn , fimbria, die Franse: 1) cípky peúzké, dlauhé, po kraji

jakoby brwy rozpostavvené , n. p. dolení díl plátkvv eisnice obecné,
plátky horyšky brwité; 2) pásek mezi banikau a wíkem mechw,
jenž s posledním se oddluje a jeho svvrhnutí usnaduje.

Tásniéka , íímbrílla, die Spreuborste ^ plewa w chlup nebo šttinu zau-
žená, n. p. u charpy.

Tásniékafý, fimbrillatus, fimbrillifer, spreuborstig ; trásnikami opatený.
Tratící se, deliqucscens, verschwindend , sich verlie/end ; kmen, lodyha,

stopka njakého kwtenstwí na wtwe rozdlené, takže nelze až na
konec hlawní osu widti, n. p. lodyha zemžiue pkné, lata béru
wlasowého.

Tratii-ebrý ; list žeber míznaucich anebo tratících se.

Trattiilný, evanídinervis, schn-indnervig ; list žil miznaucích anebo tratí-

cích se.

Trattba deiwtcá, dutina raurcviá, w níž de; 275.

Tranbotcitý, tubaeformis, irompeictifurmig ; wálcowitý , nahoe náhle íšo-
wit nebo talíowit rozšíeným n. p. nožice mnohých dutohlanek, celý

stroek rohowitý.

Tratrnalý, graminosus, grasig ; trawau obrostlý.

Trátcník. paii, locus graminosus, der Grasplatz; místo trawau obrostlé.

Trátcowitý , gramineus, grasartig ; listy jako od tráwy, n. p. kosatec trá-

wovvitý.

Trawo-z-elený , gramineo-viridis, grasgriin; isti zelenost bez žlutého a
modrého wyníkajících.

Ten, hloubek, stipes, der Sirmik) díl slaupkowitý ilí lodyhowitý hub
wlastn tak zwaných, nesaucí rauško ; 201.

Teii, stipes, der Stnmkj stopka lišejníkvv plodonosná, sestávvající z látky

od stélkowé rozdílné, a též wždycky jinak barwcné; n. p, u malo-
hubek, išní (Baeomjces, Calycium) ; 201, 212, 221, 224.

Tehatý, hlaubkahj, stipitatus, bestrunht ; (e mající.

Teiiotcý, hlaubkotctj ; teni ili hlaubku náležející. 4
Tesatcý, iastacý, teslatcý, taslaicý, tremulus, zitternd,- nejslabším w-

térkem se pohybující, n. p. listy osikowé.

Trhající se, skwékající se, rumpens , ruptilis, berstend, plntzend ; nádržka

zavvená nepravvidlné se otwírající, jako díženky mnohých játrowko-
witých.

Trhání se, w. trhající se.

Trkaní se kry ; 322.

Ti-, troj-, tí-, drci- ; k poznamenání ísla toho rozliných dílúw.

Tiboký, tiboný, trojbocný, trigonus, dreiseitig; w. -boky, -boný, n. p.

wajenlk kosatce obecného.

Tibralrý , Irojbratrý , tríadelplius , dreibriiderg ; kdj'ž tyinky jednoho

kwtu na ti swazky srostlé, n. p. posed, momordika.

Tída, classis, tlie Klasse ; wyšší oddlení saustawy rostlin, rozdlující se

na podtídv, ády, podády a d.
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Trihraný , triqueter, triquetrua , dreiscfmeiJig ; o tech bocích rowných a

tolikéž hranách ostrých, n. p. stéblo skípiny moské.
Tikrát dwojemj, tergeminatus, teigeminus, triplicato-geminatus, trigeminus,

dreimal geziveit, dreifach gepaart ; list složeným jehož apik spolený
nese na konci troje dwé lístkw, n. p, obaloš tikrát dwojený C'"S^
tergemina.

Tikrát pereny, trojpeený , tripinnatus, dreifach gefedert; list peený,
na jehož wctcnu sedí listky dwakrát peené.

Tikrát sloiený, supradecompositus, mehrfach zusammengesetzt ; když n-
kolik listkw dwakrát složených (pedopeených) stojí na spoleném
apiku a dohromady list dlají. Sem náleží list (rojdwojený, trojtrojený,

tikrát peený, jakož i wšecky listy, jejichž složení blíže se nestanowí.

Tikrát trojený, trojtrojený, triplicato-ternatus, dreifnch-dreizahlig, dni-
fach-gedreil ; list jehož apík nese na konci ti listky na ti lísteky

rozdlené, takže má 27 lístekúw n. p, serjana trojtrojná.

Tikrát trojsecný, tv\^V\c».{o-tT'\secins, dreifach dreischniidg ; list rozsekaný

odsekúvv dwakrát trojscných, takže dohromady má 27 osekúw.
Tikrát tcyitérbený, tripinnatisectus, dreifach fiederschniitig ; list wyštér-

bený (w. ten názevv), jehož vveteno má osecky dwakrát wyštrbené.
Tikrát iilný, triplinervis , triplinervius, dreifach, dreifdliig bentrvt ; list

z jehož prostední žily nad zpodinau jeho obak jedna žíla wyniká, n.

p. drnitwec pímý, skoiník kafrowý.
Timuiný, trojmuíný , triandrus, dreimiinnig ; kwety o tech tyinkách,

anebo rostliny takowých kwtw.
Tirohý; tricornis, dreihúmig ; w. -rohy.

Trn, spina, der Dorn; vvýrostck nahý, ostrý, píchawý, neposteden ze

dewního tla wyniklý a tedy mnohými swazky cewnými protažený,

kterými s ním spojen. Trny jsau wbec osy wedlejší, totiž wtwe
zakrsalé a jejích díly ,, jako apíky, listy, stopky zdewnatélé.
Trny má n. p. hloh tupolistv, ostrolistý, leskutý a ohniwý , hlo-

dáš; es.

Trnatéjici, spinescens, domig iverdend ; trny dostáwající.

Trnalý, spinosus, domig, bedornt; trnami opatený, n. p. lodyha a wtwe
jehlice obecné, listy bodláku nachýleného, cesmíny ewropské.

Trnawjici, trnaicé/ý, spinescens, domig iverdend; díl díwe mkký, pak
w trn se mnící, n. p. weteno listní kozincc prawého , klejodárného,

palisty trnovrníka obecného, rozliy zkrácené slívvon trnky.

Tmi, vepretum, die Hecke; ke trnaté pospolu rostaucí.

Trniékatý , spinulosus, feiudornig; drobnými trny porostlý, n p. po kraji

listy swtlice barwíské a j.

Trnowišt, vepretum, die Hecke; místo kde trní roste.

Tfnoiihiý, spininervius, domnervig ; list, jehož žebra a žíla w trny se pro-

dlužuji, n. p. pchá hrálowitý, též slowe trnalý.

Trojdílný, tripartitus, dreitheilig; w. -dílný, n p. listy koenowé jamanky
kawkaské.

Trojenopeený , ternato-pinnatus, gedreit-gefiedert ; list jehož apík spo-

lený na konci nese ti lístky jednoduše peené.
Trojený, ternatus, drciziihlig ; n. p. list sestáwajicí ze tech lístkúw na spo-

leném apiku, n. p. jetelowé, tolice, ilimníkowé, jahodníky.

Trojjamý , trijugus, dreipaarig ; list peený o tech jamách lístkowých,

n. p. lecha jarní.

Trojkokusný, tricoccus, dreiknopfig, dreiknotig ; w. koknsný.
Trojlaloéný, trojlaloký, trilobus , dreilappig ; w. -laloótiý, n. p. listy ba-

bykowé, pysk dolení koruny mnohých ožaukowitých.

Trojlistený , trojlistkatý, trifoliatus, dreibliittrig j list ze tech lístekúw
složený, tolik co trojený.
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Trojlupenný, triphyllus, dreíbldtírig ; w.-lupenný , n. p. obal jatrníka troj-
laíonélio.

Trojmoctiý, tridynamus, dreimachtig ; když šesti tyinek, tri jsau delší
ostatních, n. p. narcis.

Trojmuistiro, triandria; ti^ída linnéowa rostlin o 3 tyinkách, jakož i ád
>v jiných tídách.

Trojnalý, ternus, dreisidmlig ; n. p. listy 3 w stejné wýšce kolem z lo-
dyhy nebo wtwe wynikající a pcslínek dlající, h. p. oleander obecný,
jalowec pospolitý.

Trojperené tcéteicnalý. tripínnatim ramosus, dreifack fiederdslig ; na spú-
sob listu tikrát peeného rozvvtwený, n. p. lodyha roketu lesklého.

Trojradý, trifarius, rcireihig ; w. -ady.
Trojsecný , trisectus, dreischnittig ; w. -sený, n. p. doleni listy prysky-

níka bambolatéiio (^dilem}.

Trojšiký, triserialis, dreireihig ^ w. -šiký.

Trojšpidlalý, tricuspis, dreispitzig ; w ti špiky ostré auzké wycházející;
n. p. rozšíené nitky esneku póru.

Trojslraniiý, tristichus. w. -stranný.
Trojudiný, triglochis, dieihachig ; o tech udicích na konci, jako trny na

oíškách stroška obecného.

Trojiihlý, triangularis, triangulus, triangulatus, dreieckig, dreikantig ; tlo
o tech hranítch.

Trojienný , trigynus, drevveihig ; o tech pestíkách, nlkách nebo bliz-

nách; n. p. kwty ociinw, kýchawic, šowíkw, též i rostliny tako-
wých kwtvv.

Trojiensttco, trigynia, ády prwních 13 tid saustawy linnéowy kwtúw
trojženných.

Trojiilný, trinervatus, trinervis, trinervius, w. -«i7ý, listy mydlice lékaské.
Trpasliný , mévarný , karlowý , ffa&rpeMý, nanus, pygmaeus, zwergig,

zíverghaft ; z ohledu jiných téhož rodu malý.

Trpylitrý, micans, schimme/nd ; slabý stupe lesku kowního; n. p. listy a

rozhy hlošiny auzkolisté.

Trubika, raurka, tubulus, das Róhrchenj malá trauba ili raura nebo du-

tina trubkonitá, jako n. p. pod kwétem w stopce u apíchnosw, nebo

množitá na raušku hibuvv; 199.

Trubka, tubus, die Ilohre; dil doleni užší kalichu nebo koruny srostlolu-

penných, aby se rozeznaly od pokraje jejich; 105, 110, 118, 217.

Trubkaléni, tubificatio; 123.

Trubkowilý, raurowilý, tubulosus, róhrig; dutému wálci podobný, jako ka-

lich srostlolupenný nebo koruna srostloplátená, nemajíce pokraj silné

rozšíený, jako n. p kwty skládající auborek bodláku, pcháe, ter
jeho n. p. u hwzdníkúw, slunenic, kopretin.

Trutiznotcý , virosus, viros; chutí a zápachem jedowatost prozrazující, n.

p. blín erný, šáwa z máku snodárného, lociky jedovvaté.

Trwajici, perdurans, dauernd ; tím wýrazem znamená se trwání celé rost-

liny anebo jednoho dílu wbec.

Trwdni, diiratio, die Dauer ; as, w nmž rostlina nebo ústroj žije.

Trwanlitcý, persistens, bleibend ; díl tak dlauho nebo déle trwajici, nežli

díl s nim rozwínulý nebo nejbližší, n. p. palisfy kozince cizerny, kalich

bllnw. tabákúw, jahodíkw a d. naopak padawý, prchawý, tkawý.
Tryma, vítta , die Binde , die Bandstrtifen ; šmauha w pomru k šíce

dílu široká, hned barwau rozeznaná, jako na listech chrastice ttinowé

zahradní, hned wtši prozraitostí, jako na listech kižilky blawé.

Trymalý, vittatus, handstreifig ; mající trymy.

Tuný, mastný, pinguis, Jett ; podstaty tuku, nebo jakoby tukem namazaný.

Tuhoépatcina, stearoptcn \ 36.
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Tuhý, korý, korawý, strictus, straff, sleif; rowiiý, wice neb mén cepiiý,

naopak hablý, chablý.

Tuk, mastnota, pinguedo^ die Fette; 34.

Tukosladina, glycerinm ; 36*.

Ttipaiinký, twpický, obtusiusculus, stumpflich; dost tupý.

Tupé nasekaný; list zuhatý, jeiiož náseky jakož i zuby mají tupé úhly,

n. p. lomikamen zubatý.

Tupka, punctum, Tiipjel; teka po krajích rozléwajíci se; 13, 72.

Tupkatý, punctatus, getupfelt; rozdílný od tckatého^ protože upky nikdá
nejsau tak oste obmezeny jako teky.

Tupohraný, obtusangulus, siuinpjkantig ; hran ztupených anebo zoblenýcli^

n. p. šalwéj.

Tupý, obtusus, stump/; na konci tupý auhel dlající nebo mlkým a auz-

kým zaokrauhlenim zawený, n. p. listy wodnice a podražce obecného,

nélka kostiwalu lékaského, jahodníkw.
-Iwarý , -formis, -fórrnig; n. p. kídlottcarý, alaeformis, flUgel/órmig

)

clunotwarý, carinaeformis, hiclfórmig.

Twrdannký, twrdióký, duriusculus, liiirtlich; trochu twrdý.

Twrdka, sterium, caryopsis, Hartfrucht; plod jednosemenný, suchý, nepu-
kající piplowitých, ožankowitých. Obyejn vv jednom kwtu býwají tyry
opatené obplodím složeným ze dwau plodolistw , jež krajema a pro-

stední žilau pirostly jsau na osu plodowau krátkau; 149.

Ticrdnanci, indare^eens, erhartend; mkkým zponenáhla twrdosti nabýwajicí;

píklady w. fstwrd/ý,

Ticrdohauby, Pyrenomycetes ; 185, 220.

Twrdý, durus, hart; n. p. pecka broskwowá a d.

Tyinka, stamen , das Siaubgefiiss ; aud ziírodujíc! ili plodící rostlin je-

wnosnubných, skládající se z nitky a prašníku (dílu nejelnjšího^ w
nmž pel ili pyl); 57, 113.

Ti/óinkalý , staminiferj staubgefasstragend; tyinky mající, n. p. rostlina,

kwt..
Tycinkowilý , staminiformis, staubgefdssfurmig ; tyince nebo jenom její

nitce podobný, n. p. niti we wnci muenek.
Tylina, elainum, das Elain; 35.

Tytuek, chalaza, der Nabelflech , Hagel; místo na semen, kdežto cewy
šry pupené wnikají do wnitni slupky, asto tmawji barwené, jako

na jáde jablkowém
,
pomaranowém , anobrž i wné na semen, n. p.

pecikách winných, semen wialkowém; 132, 161.

ir.

/6iVaice peený, decrescenti-pinnatus, abnehmend gefedert; list takowý má
lístky

,
jež od dola wzhru t. j. proti konci apíku se zmenšují; n.

p. bedrník obecný.

Uhel, carbo, die Kohle ; 17.

Uhelnicowilý , auhetnicowitý
,

gnomonicus, im Winkel gebogen ; n. p. kel

náhle úhlem prohnutý, n. p. u rauty, podsluneníku a d.

Uklan, carbonas, die kohlensauren Salze ; 20.

Uhlatý, auhlalý, angulosus, cckig, nnkelig; aud plochý po kraji prodlaužený

w ušty široké pímostranné; trojúhly, triangularis, n. p. listy lebedy

zahi-adní, péliúhlý, quinqueangularis, listy dolciií slézu pížmowého.
Uhelný, carbonaceus, kohlensciiivarz ; co uhel erný.
Uhlík, carbonium, der Koklenstoff ; 17.

Uhlowitý, carbonaceus^ kohlig; uhli podobný.
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Úhloiilný, w. iebernatý,

Vkausntilý, pracmorsus, ab^ebisscn; na konci uatý, takže má kraj nestejn
wyíezáwaný , n. p. listy pawonky ukausané (Pavonia pracmorsa),
koen écrtkusu obecného.

Ukonený, z-konertij, terminatus, endigeml, ausgehend; t. na konci, n. p.

trnem a d.

Úkosný, kosý, ohliquus, scliief: 1) lodyha nebo díl dlauhý tenký ani kol-

mo ani rownowHŽné nesmujíci; n. p. oddenek kapradu samce; 2} ko-
runa trubkowitá, jejiž kraj na jedné stran od zpodiny wzdáieujší
nežli na druhé.

Ukroj, osek, seo;mentum, yíhschnitt; ástka listu jednoduchého protisecného.

klaného, dleného, wyštptaného, wyštrbeného; 81. Rozeznáwá se

ukroj í'\\\ osek prtcoadý, \ink tíkrojek, oseek ili osek druhoadý, po-

tom osek ieíiadý, chcrtoadý ili úkrojecek, osectek, na listech mno-
hokrát wyštptaných a wyštrbených.

Umisléni, situs, die Lage; místo, jež audowé wnšní z ohledu na osu,

nebo dílowé w ohledu na aud, jemuž pináležejí, zaujímají, zdali totiž

u zpodiny, aa wrcholku, na kraji, na líci nebo rubu, na stran a d. se

nacházejí.

Vmisténý, situs, gelegen; n. p. kel wenku na bílku.

Úplný, completus, vollstiindig ; ústroj, mající wšecky díly jemu pináleže-

jící ; n. p. kwt mající kalich, korunu a ústroje rozplemenowací.

Uponkn, cirrhus, die fíankej wyhlíží jako paprutka rozwilina ili ruika,
wyniká ale z listw anebo ústrojw listowitých, n. p. u wikwe, hra-

choru, hrachu; 66.

Uponkatý, cirrhifer, cirhosas, rankentragend ; uponkami opatený.

Uponkowilý, cirrhiformis, rankenfonnig ; uponce podobný; n. p. apík pla-

mínku méniwého.
Vrený, uritý, definitus, hestimmt : 1) co do množstwí, když n. p. tyinky

dají se poítati, totiž od 1— 12; 2) co do twaru, když jest takowý,

že se dá ustanowiti a rozeznati, n. p. rauško bedcl, hibúw a j.

Úrodný, anrodný, fertilis, fruchtbar; nesauci plody a semena dokonalé,

nebo dokonalosti schopné.

Uspalina, Codeinum, das Codein ^ 27.

Ústa, listi, os, die Mundung j kraj hoení dílu raurowitého ili trubko-

witéiio, >vbec dutého; 105, 222.

Ustanoweiiý, dcterminatus, hestimmt; co do twaru, naopak neustanowený,

smnný, promnný.
Ústikatý, osliolatus, bentundet ; ústíkem opatený; n. p. plody bradawnie.

Ústíko, ostiolum, die Mindung; otwor malý tekowitý na cchalce lehátek

rozdílných lišejníkw , hned wywýšeninau bradawicowitau opatený

hned bez ni.

Ústa, os, stoma, die Mundung; hoení otwor ústroje dutého a otewrcného

nebo ástky duté a otewené, n. p. na korunách, na banikách mocho-

wých wíka zbavvených, též na wejci rostlinném ped zúrodnním; 18."».

Ústroje roísplemeúowaci, genitalia, die GesMechtstheile ; t. j. rodidla a

plodidla; w. je; 102, 113. Ústroje nestálé 102, plodici 113, rodicí

stálé, 102.

,
constructus, gehildet; na wnitní složení se wztahuje, na ústroj-

ritus, aeohrt ; jako auškowaný, tolikože auško jest wtší.

[via, der Zipfel; každá ástka hlubším stíhnutím anebo seknutím

iá ; slowa potebujeme k poznamenání ástek kalichowých a

123. stálé, 102.

Ustrojený, constructus, gehildet; na wnitní složení se wztahuje, na ústroj-

nost.

Ušatý, auritus,

Ušet, lacinÍH

udélani!

koruny srostlolupenných; 105.

Uealý, truncatus. gcstuzt, abgestuzt; konec zploseného dílu carau prirowiinau.
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nebo tl plochau rownau jakoby useknutý, n. p. lístky wneécnky kra-
tiké, tvvrdky srdeníkúw a jableníkw.

Útlaunký, titliéký, úllaunce, subtiiis, subtiliter^ fán; n. p. titlattnce pru-
howuný, subtiliter strlatus, Jein gerilllf n. p. stébla sítiny rozewené.

Útroba,- 50.

Utrobopis , Z.

Úlroboslowi; 2, 50.

Utcirý, uwiily, Ktoiilý, contortuplicatus, ineinandergejaltet; dil nkolikrát
neprawidlné zprohnutý a stoený, n. p. lusk kozince uwírého.

Uískopehrddeéný, angustiseptus, schiunlivandig
; plod 2pauzdrý tobolko-

witý, obzwlášt šešulina nebo še.šulinka mající pehrádku w kratším
prmru, n. p. u penízku, stniniku.

/«fcý, angustus, schniaL; díly ploché, delší nežli široké.

Uilabíkotcé, axillaris, blattivinkelsldmlig ; w aužlabiku umistéiiý.

Ui<rdnt, maturatio, dus Rcifen^ 139.

Uieh, mr, sphacelus, der Brand ; 323.

IV.

Wacek wýtrttsowý, sporocysta, die Sporblase; schránka neposteden wý-
trusy asowitých obsahující a složená ze blány stejnorodé neaustrojné,

nebo jsaucí pauhau rozšieninau stélky niowité; 209, 210.

Waciek, bursicula, das Beutelchen ; dutinka malá pytlikowitá, ježto u n-
kterých wstawaowitých obsahuje žlázy k pipewnní brylky pelowé,

tedy nždycky wn u zpoHiny prašníku se nachází, n. p. wstawaj 121.

Wadnatici , marcescens, welhend ; hynaucí, schnaucí a nepadající, n. p.

tauly kosatce obecného a j.

Wáhalý, w. wrliícý.

Wajécko, cvalm, das Eichen^ prwopoátek semena puchýovvitý nebo bra-
davvicowitý ped zúrodnním anebo hned po nm ; 100.

Wajecnice; tak slowau stny wajeníka z plodolistw složené; 126.

Wajecnik, ovarium, gernien, der Eierstock; díl pestíku dolení wice neb

mén ztlustlý rostlin jewnosnubných , wajéka obsahující ; 100 , 226,

188, 196.

Wajecný, ovalis, oval; 1) plocha dosti prawidlnau ellipsu pedstawující,

jejíž delší osa toliko dvvakráte delší nežli píná; zpodina a konec

stejné široké a zaokrauhlené, n. p. listy muchowníka okrauhlolistého;

2) též tla, n. p*. lata klasowitá chrastice kanárowé.
-taajený , -ovulatus, -eng; n. p. jedno-, dwoj-, troj-, ty-, pti-, a d.

mnohowajený, uni-, bi-, tri-, quadri-, quinque-, multiovulatus, wajec-
nik podlé množstwí vvajeek.

Wálcowilý, hídetowitý, cylindraceus, cylindricu-s, tvalzig, ivahenfórmig

;

vválci podobný, t. vvude stejn tlustý prezu pínélio kruhowitého.

Wáleek, cjlindrus, die ffalze; wnec wálcowitý z koruny nebo okwétí
w}'niklý, prašniky nesaucí, n. p. zcdrachowité, w. wnec.

Walný, validus, krii/iig, starky z ohledu jiných dilw weliký a okázalý.

Wápenný, calcareus, líalk-, na skalách anebo púdé wápenné rostaucí.

Wápnik, calcinum, das Calcin ; 19.

Wápnowitý, calcareus, kalkariig ; jako wápno wyhlížející, n. p. šupiny na
listech lomikamenu wždy žiwého, kornatého.

Wausatý, fausatý, barbatus, biutig; wausami opatený.
Wausy, fausy , barba, der Bart chomá anebo rada široká hustá chlupúwr

na listech anebo ástkách kwtovrých; 174.
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IMiihajici se, anastomosana , anastomosírcnd ; wtwc, žHy a žebra listowc
rozvvétwené konccmi snými se sjíojujicí, a tak dlající jakoby sí.

yVbileéni, intrarius, im Eicnvciss liegcml ; kel w bílku umístný ili bíl-
kem obklíený, n. p. semena rauty, sisy, drclmiky a j.

VVedleJší, secundarius, ]\'cben- ; vvedlé lilawního položený, n. p. žíly we-
diejší obyejn tenší wedlé lilawníj šnorky wcdlejší w brázdikách
mezi hlavvními nažek rostlin okolinatých nkterých.

Wedlelistý, laterifolius, nebc/iblattslundig ^ n. p. stopka Itrachorw.
Wejciíý, ovatus, cirund; díl plochý nebo zpleitilý obmezený árau wejitau,

takže zpodina jest širší nežli konec, n. p. listy prorostlíka okrauhlo-
listého.

Wejconos, oophorum , spermophorum
,

placenta , Eitrdger , Mutterkuchen,
Scunentragcr ^ díl wajeníka, na nmž wajéka jsau pipewnéna, z n-
hož potom semenice se stáwá.

\Yejcoicihj, ovoidcus, oviformis , eiformig; tlo twarem wejci podobné ili
mající prezy podlé delší osy wejité, n. p. zaw-ená šiška pinelowá.

IVjíowitý, flabellatus, flabelliformis
, facherfijnnig^ ústroj saustranný,

zpedu zaujímající pl nebo twrt kruhu, zadu ale úhel ostrý nebo
pímý mající ; n. p. list žumarowý.

HeAíuý, tckiwený , incurvatus , incurvus, einwUrtsgekruninU ; oblaukcm
mlkým od dola wzhru prohnutý a koncem proti ose spolené (kmenu,
lodyze, wtwi) obrácený, n. p. listy rozchodníka bílého.

IVechlípnulý, wechlipetiý, introflexus, induplicatus, cinivartsgehogen, einge-
bogen; kraj široce do wnit ohnutý, jako chlopn po krajích u tolije,

kozincw a jiných plod pehráditých , též i listy a ústroje listowité

se tak mají, n. p. lupeny okwtovré plamínkvv ped rozkwtením.
Weliký, magnus. gross; díl we srownání s obyejnau mrau jeho nebo we-

dlejších dílw nebo celé rostliny welikosti znamenité ,• n. p. kwt pi-
litu welokwtého.

Welokoenný , radicosus, grossivurzelig j welikým anebo mnohým koenem
opatený.

Weloloika, macropodium
;

plod složený, z jednoho kvvtu pochodicí , sestá-

wajíci z pldkw rozdílných, sedících na podnlí nkdy welmi zvveli-

eném, asto i zdužnatélém, jediuau nlku spolenau majících; n. p.

ožankowité, piplowité a j.; 157,

Wen, exti"orsum, nach aussen ,• n. p. díl wen smující.
VVnený , coronatus, gekront ; ústroj nesaucí na echalce jakoby wnec

jiný; tak plod meruzalkowý, šípkowý jest wénen kalichowým po-

krajem, plod leknínowý a makowý bliznau.

Wénétlý, coronatus, gekriiní,- koruna wncem opatená.

Wncoicitý, coroniformis , kionen/órmig ; wnci kwtowému podobný, n. p.

chmýr z krátkých plew na nažce akankowé.
Wénujici , coronans, krunend ; ástka na spsob koruny na echalce ji-

ného ústroje sedící, n. p. pokraj kalichowý na wajeníku, blizna na

plodu leknínowém.

Wnec, corona, der Kranz , die Krone; rada ástek rznotwarých jedno-

duchá nebo množitá, mezi korunau ili okwtím a tyinkami nebo mezi

tmi a pestikem umístná. Wnec hned sestáwá z ástek mnohých
rozdlených, hned dohromady srostlých, hned jednoadých, hned mno-
hoadých; 57. 117.

Wneek, coronula, das KnJnchen ; 1) chmýr z krátké obruby udlaný, n.

p. u kopretiny, blotrnu; 2) násadec S.dilný bližn podobný na plo-

dech parožnatcowých.
Mesenna rostlina, vernalis planta, die Friihlingspflanze; twar, kterým n-

která rostlina wjae, wesné, se okazuje a kterým od letního se liší, n.

p. wiolka podiwná.

40
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Westedni, ccntricns, centrisch; klobauk hub stedem na teni pipewnný.
Wélew, haliifs, rámus, der Jist; každý díl z jiného wyrostlý, jemu oby-

ejn podobný anebo wzrústcm podobnosti té nabýwajici , nebo jiným

ústrojem nejsaucí ; 65, 86, 206.

WtewJea, ramulus, das yjstchen; díl wtvve.

Wétetcnalost, ramihcatio, die f^eiasíung, die Ferzrveigung ; spsob, kterým

koen, lodyha nelio kmen, též i žíly listowé na wétwe se rozdlují,

též i rozpostawení wtwí.
Wétewní, ramealis, rameus, aststdndig ; na wtwi se nalézající.

Wétwahj, ro^wlwéný, roswélwélý, ramosus, astig; každý kmen, lodyha

jakkoli a kdekoli na wtvve rozcházející se, jestli toliko wtwe samy
nejsau opt welmi rozdleny. ^

Wétwiéka, ramulus, das hlcinc ^stehen; díl wtewky ; 86.^

Wetcinutý, induplicatus, faliig eingerollt ; jako wechlípnutý, tolikože we-
chlípnutí nkolikrát se opakuje a tedy jest kraj swinutý, n. p. dlohy
pohankowé.

Wexpod, na ruhu, subtus, unterseiis; na zpodní plose nebo rubu dílw zplo-

zených, obzwlášt listvv a podobných lidvv, n. p. wezpod, na rubu

pýitý, subtus pubescens.

Wice-, pleio-, pluri-, mehr-, n. p. wicelupenný ,
pleiosepalus, melirbldttrig

;

teícelistý, pleiophyllus, Tiiehrblaltrig ; wíceowitný, pleiocyclus, niehnvcn-

delig, a d. wícewajeóný, pluriovulatuá, mchreicig ; tcicehlawý, pluri-

ceps, mehrkopfig.

Wiko klotcé, papilla embrytega, embryotegium, Keimwarze ; wyvvýšenina

bradawicnwitá na osemeni, pod níž leží kel (^obwodní) semen palmo-

wých; 163.

Wijateý, tortuosus, hin und her gervunden, gedreht, gebogen; neprawidln

a rozmanit ztoený a zkiwený; n. p. wtwe íšníka trnatého.

Wijmoslojmj, spiralis, spiralstUndig ; audy n. p. listy, kwty na ose posta-

wené, lakžc wynikají w áe, ježto jako wint na šraubu bží.

Wikatý, wiékatý, operculatus, bedeckelt ; wíkem, wíkem opatený, n. p.

baniky wšech skoro mechw, tobolka hrnenikw, blínw a . , které

také obiísnulé slowau.

Wiko, wicko, operculum , der Deckel^ das Dechelchen ; díl hoejší plodu,

po píném šwu se oddlující, u nejmnožších mechw, u blínw, hrne-
nikw, též jiného ústroje díwe poklopeného, n. p. kalich blahowiníkw,
malá epelka na wecech lakowek; 189, 191, 227.

Winan, tartras, das iveinsteinsaures Salz; 24.

Winice, winohrad, vinetum , der JVeinberg ; trata réwau winnau posazená.

Wininý, icinohradni, vinealis, jveinbergbeivohnend ; na winici rostaucí.

Wint, fsáwitek^ anfractus, die Windung; jednotliwé obhy dílu zkrauce-

ného; 211.

Wiolkowina, violinum, das f^iolin; 49.

Wisíci, dependens, herabhdngeiid; díl tenký se zpodiny woln dol smu-
jící, wisící, n. p. koeny okehku; lupeny pokryweky kozího pysku.

Wltraucený, intortus, einiiirlsgedreht ; zkraucením do wnít obrácený a ja-

koby pelomený, n. p. nélka stálá u prosted anebo nad prostedkem
kuklíkw.

Wkiwený, w. wehnutý.
Wlahojemnost , hygroscopícitas ; wlastnost tl natahowati wláhu a panštti,

a tím se rozšíowati a smršowati.
Wldknatý, brísatý, fibrosus, faserig; složený ze wlákcn ili brz.

Wláknina rostlinná, íibrina vegetabílis, das Pjla/izen/ibri/i ; 33.

Wldkno, fibra, die Faser ; wbee díl tenký niowitý z látky rostlinné; 1)

wlákno rostlinné ili brfsa rostlinná, fibra vegetabilis, swazky cewné
nebo lýkowé, jež w rostlinách jednodložných jsau wzdálenjší , w
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dwojdložných ale hlawn skMdají tlrewo a lýko; 2) niti sklípkaté^

jež u hub délají stolku nebo u plísowitvch celau rostlinu skládají.

Wldisiw detcni, drewowé, fibra lignea, die Holzfaser ; sestáwá ze sklípk
prodlaužených jinými sklípky naplnných; 6.

Wlákno škrobowalé, w. škrobowatina.

Wldkno šdtcnaté ,
paraphysis , der Saftfaden; wlákno autlé , niti nebo

wlasu lenatému podobné , kteréž u wétším ninožstwí nachází se okolo

ústrojw rozplemeowacích a mezi nimi u mecliuw a jatrowck ; 187,

196.

Wlasaý, capillaceus, haarfasiig j jakoby ze samých wlasw složený, n. p.

koen.
Wldsek, capillus, haarbrek;

'/,o
—

'/,2 ástka árky.

Wldsenickatý , capillatus, haarig; koen wlášením obrostlý. Wiz pauhth-

tctdsenikalý.

Wldšeniko , capillus, das Wmzelhaar; ástky wlasm pwdobné na mrca-

sech se nalézající , nebo zcela koen (raechúw , jatrowek, parožnatc^
skládající; 60, 61.

VMáskotcif, capillaris, haardunn; zšíí, ztlauští wlá.sku.

Wlasotcitý, capillaceus, /laararlig; jako lowí wlas.

IVlast , natalis locus, der Geburtsort ; obyt rostlin w ohledu na rozdleni

státní.

Wlhký, madidus, feucht ; obzwlášté obyt.

Wlna, lana, dieU^olle; spsob chlupw dlauhých mkkých wlce nebo mén
zprohybaných, hustých, snadno wšak oddlitelných; 173.

Wluatý, lanatus, ivollig; wlnau obrostlý; n. p. lodyha, listy a kalichy

istce wlnatého.

Wlnka, lanugo, die Wollc; wlna krátká.

Wlnkafý, wlnkotcamj , lanuginosus, huzivollig^ pikrytý wlnau krátkaa

anebo idkau.
IVlnoicihj, laneus, wolluhnlich; wln podobný, n. p. stélka hub.

Wné, trenku, exterius, nach ausscnj tcné prostý, exterius liberum, jako

ostéra, ten pipetcnéný, extrorsus, n. p. prašníky na wnšné stran

nitek.

Wnéobjadi, exospermium ; 138.

Wuéobplodi, epicarpium, die ^ussenliaut ; wnšný povvlek plodu, jenž shoduje

se s pokožkau listowau, a asto obzwlášté se plodw dužnatých dá se

slaupnauti ; 142.

Wusuý, externus, exterior, der aussere; o dílech stejnojmenných, n. p.

kalich hlawáw, obústí roketúw.

Wnéúsli, exostoma, der aussere Eimund; otwor wnšné blány wajecne,

jestli wejcc dwojnásobnau blánau opateno; 133.

Wnilrku , u tcnit, intus. introrsum , inn-endig; n. p. m tcnitr pukající,

introrsura dehiscens, jako mchýíky orlíkw, womjw; « wnttr

prostý, intus liber, jako ostra sleziníkw; « tcnit pripewnený,

intus, introrsum affixum, n. p. prašníky na nitkách swých.

HmVn, interior. internus. der innerc ; díl jinojmenným obklíený.

Wnitnoslný, interaneus, innerliclii co u Avnit vy rostlin nebo w jejím díle,

n p. semena žabincw ili as; naopak wttéšuý, tcenci.

Woda, aqua, das Jfasser; 22.

Wodik, hydrogcnium, der IVasserstnff; 17.

IVodnatehiost, hydrops, die Wassersucht ; 323.

IVodiiatélý, ivlišserig geivorden ; nabywší ídkosti.

Wodnatý, aquosus. iviisserig ; wodu w sob mající.
_

MWiJi, nnuíxúcus, ivasserbejvo/mend ; we wodé rostaucl; rostlina wodni.

VVoduý, a(|ucu.<. nusserhell; prozraitý jako woda, w. wodojasmj.
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Wodojasný, wodný, hyalinus aqucus, ivasserhcll, rvasscrhlar ; prozraitý a

bezbarewný jako istá woda.

Wodowilý, aquosus; Motlé podobný tekutostí, barvvau a chutí.

Wolálkatý, strumulosus, kleinkropfig ; wolátko mající, w. wole.

Wolatý, strumifcr, strumosus, hrópfig; woletein opatený; tcolalo-brichatý,

strumoso-ventricosus , díl trubkowitý po stran siln a náhle wypuklý,

n. p. koruna nkterých hubihrachw.
Wole, struma, der Kropf ; hrb dutý silnji neb slabji cnjící na stran

dílu trubovvitého.

Wohiý, laxus, locker, lose umgehend; naopak tsný.
Woméjowina, aconitinum, das Aconitin; 49.

Wonatcý, wonný, odorus, odoratus, liechend ,• zápachu obyejné píjemného,

wšak i mén píjemného.

Worecek, pldek, carpcllum, das Karpell; každý list plodowý zawený,
wajéka nebo semena obsahujíc!, bu oddlený, co jednoduchý pestík,

jako u pryskyiníkw, mochen, jahod, bu spojený p6 nkolika dlá
pestík 1— mnohopauzdrý, jako u ocúnu, tewdawy a d. ^ 135.

Woreckowýf pldkowý, carpicus, plodu náležející; list plodní, folim car-

picum, Frucliiblait ; každý díl pestíku co promnný list se wyskytu-
jící , bud krajemi svvými w woreek zawený , bu s wediejšimi wo-
reky dlá nádržku l.pauzdrau wajéka a semena obsahující, a po

šwech anebo chlopnch a zubech na plodu zralém dá se poznati; n. p.

rýt, drchnika, knotowka.
Wosk palmowý, das Palmemvachs ; 41.

Woskowaný, woštný, ceratus, geivichst; jakoby woskem natený.
Woskowina, cerinum, das Ccrin; 35.

Woskowitý, ceraceus, ivachsartig ; podstaty wosku.
Woskoicý, woskoilutý, cerinus, ivachsgelb ; jako wosk žlutý.

Wranistwý, w. wranný.
Wranmj , wranistwý, coracinus, virescentí ater, grunlich schwarz , rabcn-

schjvarz; erný ponazelenawlý.
Wráskalý, corrugatus, runzelfallig ; mnohými wráskami ili asami tupými

opatený.
Wraubekatý, wraubeókotcaný, sejcikowaný, crenulatus, feingeherbi ; drob-

nými zejky, wraubky opatený, listy saíwje lékaské.

Wraubkalý, tcraubowaný, zejkatý, wraubky ili zejky opatený.

Wrbosmol, saliretinum, das .Saliieíiii; 48.

Wrbowina, salicinum^ das Salicin; 48.

Wrbowik, salicetum, das TVeidengebiische ; místo wrbami obrostlé.

Wece, ascidium, der Blatlschlauch ; list nebo díl jeho ztrubowatlý na

jednom konci otewcný anebo wíkem piklopitelný, n. p. lákowka,
špirlice a j.

Weckalý, ascidialus, beschlaucht ; opatený wecem.
Wecko, ascus, der Sporenschlauch ; sklípek rozšíený a obyejn také

prodlaužený, semena hub a lišcjnikw obsahující; 57,305,218, 323,338.

VFrecfeoMOSwý, ascigerus, sporcnschlaaclifiihrend ; mající wecka; w. wecko.
Wed, ulcus, das Geschwiir ; 324.

Wesowi, ericetum, die Hakle; mnoho wes po hromad rostaucích.

Wesowhit, ericetum, der Haideplaiz; místo kde wesowí.
Wesowišnt, we wesowišti rostaucí.

Weteno, rachis, axis, díc Spindel ; hlawní stopka nebo apík složeného

listu, pokud jsau pikryty kwítím anebo lístkamij 55, 57, 177, 178,

181, 182.

Wetenowitý, fusiformis , spindelig , spindelfurmig ; díl oblý u prosted

tlustý k obma koncítm zponcnáhla tcnknaucí, takže prez kolmojdaucí

má plochu kopinatau, n. p. koen mrkwe zahradní, nocenky obecné.
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YVrch, brdo, nions, der Berg ; wywýenina powrclm zemnilio pod 3000

—

4000' nad hladinau moskau.
Wrcholiemj, dundetený, cymosus, trugdohUg; l)na spsob wrcliolíku roz-

wtwenj% n. p. lodyha, vvtew, n. p. zemžiu pkná j 2^ kwéty we
wrcholík rozstawené.

Wrcholík, dtindel, cyma, die Trugdolde, yífterdolde ; kwtcnstwi, jehož

wétwe vv rozdílných wýškách wetena krátkého wynikají, anebo ne-

níli ho okolo stedního kwétu , a pak rozdílným spsobem jednoduše

nebo mnohonásobn se rozdlují, n. p. kalina, tušalaj, swída ; 97.

Wrcfiolikatý , dnndelalý, cymifer , tnigdoldeiuragend ; nesaucí n rcholíky

anebo složený z nich, jako n. p. lata mawuné obecné.

Wrcholikotcý, cymalis, einer Trugdolden gehurig; wrcholíku náležející.

Wrchoirý , montanus, berghcivohttend ; na wrších rostaucí, tedy rostliny

tcrchatce.

YVrosllý, ínnatus, eingewachsen ; s jiným dílem srostlý, takže do ného za-

puštný, n. p. plody árniky psané do stélky.

Wrstica deowá, stratm medullare, Markschiclue ; wrstwa stélky lišejní-

kowé prostední ; 202.

Wrstwa korotcd, korni, stratm corticale, Rindensehichie ; wrstwa wnšná
stélky lišcjníkovvé ; 204.

IVrstwu kreteókoicd, stratm gonimicum, Brntzellenschiclite; wrstwa stélky

líšejníkowé podkorní, krcteky obsahující ^ 202.

Wrstwa lýkoicd , stratm libri, Bastschicht ; lýko wrstwu obzwláštní mezi

tlem dewowýni a korau dlající; 69.

Wrstwa sklípkatá, stratm parenchyniatosum; díl kry ze mnohých pla-

stw skiípkowých složený ; 70.

Wrstwa weckoiioísJíd , stratm ascigerum; wrstwa epele plcškowé lišej-

níkw wecka obsahující; 204.

Wrtitcý, waha,l{)y versatilís, hewcglich, drehbar, schwebend j
prašniky na

petenkém konci nitkowém na" wšecky strany snadn se otáející, n.

p. u tulípánúw, lilijí, pupalek, šalwjí, chrastawcw.

Wrnb ,• záez mezi dwma zejkoma ostrý.

Wnibený; wrubami naezaný, n. p. list, w. ssejkowaný.

Wsunulý, intergerinus, zívischengtfiiglj mezi dvva díly jakoby wsunutý, n.

p. úzká stená, epelka wsunutd , lamina intergerina, ZívischenjAaiie

;

mezi semenicí a osau w plodech durmana, tabáku, blínu, nebo mezi

semenicí a wnitní stnau w plodu tolije.

Wsamobéi.mj i
n. p. žily listowé, jejichž swazky z apíku wynikše a roz-

dlivvše se jako paprsky, bží ku wšem stranám w jedné rowme, a se

apíkem auhel dlají.

WŠHmorostaitcu ivšamorostlý, acramphibryus ; rostliny, jejichž stonek roste

netoliko nasazowánim nowých swazkw cewowých na konci jiz stáwa-

jícich. anobrž i okolo nich; 67.

Wieobecný, universalis, gemcmsdta fdich ; náležející wetšímu shluku auduw

prwoadému, n. p. pokrywka tfseobecnd , involucrum universale, na

okoliku složeném u wýuiku paprskw umístná; okolik tcšeobecný, uni-

bella universalis. dil okoliku složeného z paprskw ili .stopek scstá-

wajícího.

Wtisknutý, retusus, eingcdriíckt; twar plochy na konci pemélkým chobo-

tem wviznutv, n. p. listy wikwy obecné, lilijoAvníka tyrlalocného.

Wtlaený;' imprešsus , eingcdriickt ; \) opatený prohlubinkau (árkowitaa

nebo tekowitau) na powrchu, n. p. lusk na hoením swu u wlnice; -ž)

délajici w jiném dílu jamku, n. p. žila na líci li.stu ešctláka obecného,

teky na kraji listw lomikameuu wždy žiwého.

Wložik. bromium. das Brom ; 18.
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Wtramený, inspersus, eingesireut ; když díly mezi jinými woln nebo ma-
liko pripewnn leží, jako semena w kosmatiku bríchohub.

Wybaulený , protuberans , hervorsckrvellend ; w hrbeky nebo bradawice

napuchlý, n. p. plody nkterých lišejníkw.

Wýbéíitý, wýbéikatý, stolonifer, stoloniferus , stengelsprossend; wýbžky
wypauštjící 5 w. wýbika,

Wýbééka, štolo, der Sprosser; odrostek po celé délce listnatý a z konce

koenujícího prýtující lodyhu, jako u zbéhowce plaziwého, jestábníka
chlupáka ; 66.

Wýbéika slélkowd, anablastema, die Lagersprosse, Scitensprosse j kreteka
na stélce matici lišejníkowé na spsob šupiny nebo lupínku s powrchem
zstáwajíeí spojená; 203.

Wýbikatý, w. wýbéiitý.
Wybihajíci , excurrens, auslau/end ; díl njaký cní z kraje jiného, n. p.

žíla a žebra listowá u bodláku nachýleného.

Wybíhawý, procurrens , auslaufendj podkluí rovvnowážné daleko pod zemí

bžící, n. p. pýr obecný.

Wydychowáni, exhalatio, die jlusdiinstimg ; 253.

Wyliánéjici, eraittens, entlassend ; n. p. koen lodyhu.

Wychá»ejici, abiens, iibergchcnd; když aud neposteden a zponenáhla w
jiný pokrauje; n. p. wajeník w nlku.

Wykausaný , erosus, ausgehissen , ausgcfressen; po kraji nebo na konci

opatený zubami drobnými neprawidlnými, n. p. listy šalvvje maue-
ninky.

Wykleštný, castratus, kastrin ; tyinky nemající prašník, n. p. dwé kratší

tyinky šalwjí a konítrudw..
Wykrajowaný , wyasáwaný , repandus, aiisgeschrvciít, randscluveifig; po

kraji premlkými oblaukowitými wýezy opatený, n.p listy zbhowce
plaziwého.

Wykrojeni, wýkroj, emarginatura, die ^usrandung ; zaíznutí mlké oby-

ejn ostroúhié na konci ústroje listowitého, n. p. na lístku žanovvce

stromowitého.

Wykrojený, emariginatus, ausgerartdeí:, na konci opatený wýkrojem,
takže jsau dwa cípy krátké tupé nebo zaokrauhlené^ n. p. listy moch-
ny jarní, lístky žanowce stromowitého.

Wylucowání, secretio, die ylhsonderung ; 256.

Wymeísetií, diagnosis, die Diagnose j auhrnek znakw tídy, ádu, pokolení,

rodu a d.

Wýtiik, wynikdní, insertio, die EinfUgung, Anheflung ; spsob, kterým díly

z jiných wyrostají nebo jsau wepeny.
Wynikly , wepený ^ insertus, eingefiigt; z jistého dílu wyrostlý , n. p.

tyinky z kalichu u rže, z koruny u durmana, z lžka u piwoky,
wyniklé nebo wynikající, stamina inserta calyci, corollac, receptaculo.

Wynoilý, wytonulý, emersus, au/í^etauc/it; na hladinu wody podnesly.

Wynoující se, wytonauci , emergens, aujiauchcnd } rostliny y.odni, w ji-

stém ase na hladinu wodní se podnášející, n. p. bublinatky za as
kwétení.

Wypadajicí , elabens, ausfallcnd; n. p. lupty wápenaté do listí nkterých
lomikamenvv zatlaené pak mizející.

Wypauštjíci , emittens, entlassend ; 1) n. p. prašník rozpuklý svvj pyl;

2) koen lodyhu, wajeník nlku a d.

Wypiclianý, insculpte-punctatus , eingestochen-punktirtj n. p. semena ho-
iná.

Wypráz-dnpý , effoetus, evacuatus, cntleert, ausgeleert ,• n. p. prašník wy-
trausiwší pel, stélka liejníkowá wypustiwší sklípky rozplemeovvací.

Wypukujici, erumpensj z kry jako nkteré bichohauby.
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Wypustený, emissus, cndasscn; n. p. pel z prašnikw.
Wyráíeni ; 284.

Wyrostajici, excrescens, auswachsend ; n. p. ušty kalichowé wyrostaj! w
trny na plodech kotvvicowých, kruh žláznatý dole u wajeníka wzrostá
w obal koflíkowitý dužnatý u tisu.

Wýrostek, ílaiellum , der ^usUiufcr ; wýstelek dlauhý nifowitý nad sa-
mau zemí wyniklý (ze zpodiny lodyhowé nebo hlawy koenowé} a po
ní se plazící ; 66.

Wýroslkoícilý , fíaseWifoTmh , auslduferartig ; lodyha na spúsob wyrostku
na zemí se kladaucí a korenatéjící, jakto mnohé mechy dlají.

^^yyfýf exsculptus , ausgestochen ; opatený prohlubinkami prawidlnymi
drobnými, tckowitými, newelmí hustými nebo árkovvitými; semena mu-
enky masné tekami, semena pryšce srpatého árkami.

Wýslnnisní, apricus, Pflanzen des durren Éodens } na wýsluní, wýsluništi
rostaucí.

Wýslnnní, wýsluništi, apricum, der sonnige, der diirre Platzj místo suché
slunci wysazené.

Wystdlatinký, prominulus , schwach vorstehend, vorspringend ; n. p. žíly

na šešulince Ižínika lékaského.
U'y««icír/iCí^ prominens, vorspringend; neležící s ostatkem w stejné rowin,

jak jsau žíly a žebra na líci nejmnožších listw , hrana po jedné stran
na koena witodu senegy.

Wystrený
, protrusus, hervorgestossen ; obsah dutého dílu jakoby násilím

wytlaený.
Wýslili , excisura, der ^usschniit; místo na kraji prázdné až do pro-

stedku zasahující nebo široké na ústroji listowitém ostrý kaut mající.

Wystihuufý , excisus, ausgesclinitten ; opatený ^'ýstihem (wyíznutím).
Jestli kaut není ostrý, znamená se to pídawkem, n. p. chobolnaio-

wyi^nutý (wystíhnutý) sinuato-excisus , n. p. lánky strirku pod-

kowenky.
Wystihoicaný , tcyretsdwaný , excisus, ausgeschnitten^ ústroj listowitý

nkolika wýstihy (vvyíznutími) opatený.
Wýsuch , icýsncha , aridum , ein trockener Ort,

WýsHcha . w. ícýsuch.

Wyšeptnlost , das Schwammige ; 322.

VVýšlérb , fissura , die Spalte; wyíznutí mlejší nebo hlubší (až do pro-

stedka wnikající), ostrokautné, obyejn tsné na listech a listowiíýtrh

dílech.

Wyiterbený , w. peenosettý.
Wyilptaiiý , \v. peenodleiiý.
yVýtah rostlinný, extractum, das Extract ; 49.

Wytaiený , productus, protensus, protractus, vorgezogen; dil swé obyejné

meze jakoby pesahující, n. p. lupeny kalichowé pres zpodinu wytažené

u wiolek.

yVýtecný, elegans , zierlich.

Wýlok
,
profluvium, der Saftfluss; 324.

Wýtrus, spora, die Spore; "dil rostlin tajnosnubných semenu jewnosniibných

podobný, z nhož nowá rostlina se rozwinuje, nemá ale kle a není

pauhau krtekau ili zrnem sedodjným; 57, 100, 177, 178, ISI),

181, 184, 188, 191, 196, 197, 199, 205, 211, 218, 223, 224,
22.f), 233, 235.

Wýlrusnice, sporangidium; blána pytlíkowitá neposteden wýtrusy

a slaupeek obsahující w banice mechw; 57, 177. 178, 180, 181,

184, 188, 189, 196, 197, 199, 209, 210 233, 235.

Wýtrnsonosný, sporiger, sporenlragcnd; wýtrusy mající, w sob chowající.

Wýtrusorodný , sporigenus , sporenerzeugend ; n. p. látka ic, , massa sp.
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Wýtrvsotcý , sporaceus, Spoen-; n. \t. brylka wýfrnsowd , mnssa sporacca,

Spoienmasse ; hromádka wýtrusw rznotwará, n. p. w nitech žabin-

cowých a j.

-wýtrtisý, -sporaeus , -sporus, -sporig, jedno-, tyr~, mnohowýtrusý,
mono- , tetra-

,
polysporus , ein- , vicr- ,

vielsporig,

Wylwdený , effiguratus , ausgehihht ; uritého twaru jsauc!; n. p. stélka

strupowitá terowky zelcnolesklé a kružnaté (Parmelia chlorophana,

circinata) w ohledu t. wétrné a nahndlé (P. ventosa, subfusca).

Wywijeni se , expl icatio , Entivickelung ; 263 , 284.

\Vyicýsenina , wyslawplina , prominentia, die Uervorraguug; místo na po-

wrchu néjící, wystávvající , n. p. na zpodiné kratších tyinek taicc

bezzubé a skalní.

Wy^ewowáni , evaporatio ; 253.

Wyhraný
,
proiraný , excsus , cariosus , ausgefresscn , hcinfrassig ; opa-

tený 1 rohlubinami a drami ncprawidhiýmí, jakoby erwami prožraný,

Wyiícachtaný , runiinatus, zemagt , henagt ; když na powrchu neprawi-

delné a rznobéžné rozsedliny a prohlubiny^ n. p. semena sagowníkw,
bananw , macizni.

Wssdálenaunký , odlehlaunký , remotiusculus , ziendick entfemt ,• skoro

wzdálený.

W&ddlený w. obddlný.

Wssddliwy , remotivus , cntferneiid ; klíeni semen jednodéložných, když ze

zpodiny kle wyniká prwní mrcas , co zatím celé tlo dlohowé wzhru
se prodlužuje, nad zemí wyniká a na konci swém zteneném nese ja-

koby epiku oseraení , konen pupcník zawený na konci nebo stran
prowrtá dlohu pošwowitau a zblanowatlau; n. p. u esneku, rdestu a. d.

Wmdusnice^ lacuna;, die LUchen; dutiny neprawidlné plynem naplnné,

powstalé rozstaupením se sklipkw sklípkatiny zponenáhla hynauci.

Wkdy zelený, sempervirens, immergriin ; rostliny po celý rok olistné, je-

likož opadalé listy erstwými se nahrazují , n. p. betan , borowice,

jedle , zimostráz , citroníky a. d.

Wzepucici, progerminans, hervorsprossend ; pupeny pod zemí na odenku se

dlající a prýtující; takowé na nejmnožších bylinách.

W%e%reni , facies, das Ansehaij wbec vvntšný twar rostliny.

Wzhru, nahoru, sursum, aufwiiils; n. p. mrtnatý, scaber, scharf, chlu-

pw wzhru obrácených , stechowitý, imbricatus, hoeními krajemi se

kryjící.

Wznesený , exaltatus , hoch ; kmen alespo z ohledu jiných k znamenité

wýšce dosplý.
Wísniklý , wynikly , ortus, eutsprungen ; z neho.
Wfsroslající, zwelicujicí se, accrcsccns, /ortivachsend ; nabýwající objemu,

n, p. wajeník w plod se zjinaující, kalich u mochyn , okwtí u le-

bedy a. d.

Wzrst , incrementum , das Wachsthian^ 26Í).

Wísstaupawý, adscendens, anfsieigend ; aud od dola oblaukem wtším anebo

menším se wjzdwihujicí -a pak zpimující ; n. p. lodyha u záblníku,

též oddenek, listy.

Wztaiený
,
porectus, ausgestrecht; díl od jiného wycházející zrowna a nad

nj wíce nebo mén njící, n. p. dwa zuby hoení na kalichu plodo-

nosném jetel jahodnatého.

Wsítýéený , strictus, steifaufrecht ^ docela rowný a pimý, n. p. lodyha

wženky plché.
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z.

Zdhilecni, appositus, anlicgeml; kel píbilení na stran bilku nmísténý, a
traw a d.

Záda, dorsum, iler Riichen } plocha wnsná na proti wnitrní , od osy od-
wrúceiiá; 150.

Zadní, postieus, der hintere, hintcrstej naopak fedni,
Zádokoeiiný, notorliizus. ríichcmvnrzcUp;^ když koínek kelowýjest ohnat,

takže leží na boku ili zádech dlolu', n. p. boryt.

Zahalující, investiens, bcUcidcnd ^ jiný díl potaliujicí a spolu s ním srotlý,

n. p. dolejšky tyinek wajeníka leknína bílého a blostného.
Zahrabaly, defossus, vergiíiben.; do xcni wniklý, n. p. lusky.
Zahradní, hortensis; w zahradách sázený.

Zahradohytný, hnrticola, gaituihewoluieiid; rostliny nesázené w zahradách
bující, nianina, máni.

Zdklotcina, endosperniium, das I'jidosf>crm ^ spsob bílku senicnowého, po-
wstalého ze sklípkatiny w now nasazené , protože jadérkowá byla
poíilcena ; 165.

Zahojení, ablactatio: 307, 308,

Zakonitý , acuminatus, ziigespUzi; list náhle wybíhající w konec úzký
peostroóhlý.

Zdkrajní , intramarginalis, iuncrlialb des Randes licgcnd ; blízko kraje
wždycky ale proti prostedku nmístný, n. p. šnoreky na plodech pa-
stynakw, bolšewnikw a d.

Zakrnní, z-aprtdní, /eiAíim/iieni/ig; nedokonalé rozwínuti anda.

Zákrow, invohicrum, periclinium, dicHiillc; auiirnck listw wíce nebo mén
dohromady srostlých kwtenstwi , aubor spoluložných zastírajících;

57, 91, 93. 98.

Zdkrowatý, involucratus, hiillcíragcnd ^ zslkrow mající, naopak é(?!C(/7.T0rý.

Zákroicec, involuotllum ; nkteré nažky, každá pro sebe, mají swj zákrow,
jako to u ninoiiých chrastaAvcowitých se naskytuje. Zákrowcc jest i'ozlieH.

Zákrotcní, involucralis, der fliillc gehorig ; náležející zákrowu.
Zakrsali/, zamrk/i/, contractus, zusammengezngen ; jisté díly nedosahší s\v«

délky, nébrž zkrácenými zstawši , a. p. « twiky na distalu ncpo-
siredcn swazky listowé nesaucí.

Zdkrywka, intcsiimcntum, dic Decfic ,- ástky zárodku pošwonité, jadérkn

jeho obklitijící. Jest ale jednoduchá nebo dirojnáxobná. Na obau

prostý kraj slovvc ústij zákr^ wka wnšná má tcniislí , vmíUni ale

uilrotislí; 132.

Zálislní, extrafoliaccus, ausscrhlattstiindig ; jako isaanilabíkowý.
Záosní, cxtraaxilis, ausscrachscnsiUndig^ krom osy umístný, n p. kel pe-

pikj, prstáku.

Zapiš, dapicho ; iO.

Zapnšléiiíj, detrusus, eingednicht ; díl w jiném náznauc;. takže nad jeho

powrch newystáwá, n. p. i)lody šálcky mapowé wc stélce.

Zárapiní , intrapetiolaris , inncihtdh dcs Blaitsticlcs hcfijuluch; mezi ra-

pikem a lodyhnu , t. j. w aužiabiéku umístný; tak díly býwají oby-
ejn wn (wcdlé) aužiabíka, n. p, palisty srostlé rdescn, rdestw,
medokutu wtšiíio

Zárodcuice , tropliospcrmium; díl osy plodowé nesaocí zárodky, a
stený plodolistem jedním nebo mnohým; 123, 128.

Zárodek, gemmula, das Kcimchen ; sklípek we wajcniku, z nliož ziírod-

nnim dlá .se wajéko a pak semeno; 100, 123, 12*, 132. 133, 134.

Zarosily, obscssus. obsilus. bcscizl; chlupami hust obrostlý, takže ástek
obrostlých málo widti.

Záhady roslliniié, bascs vcgetabiics. dic Pflanzenbasaiý 26.

4l
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Zdstreditmj , ccntrífugus , centrijugal; ode stedu neb od osy odwrácený,
n. p. koínek kelowý; ktcétenshci siáslediivé, inflorcscentia centrifuga,

jeliož stední nebo hoení kwt díwe se rozwíj! nežli postranné ili

doleni, n. p. rauta, ater, rožec.

Zástedni, exccntricus, cxcciUrisch ; co krom stedu leží, n. p. kel \v se-

menech palmowých, naopak sledni.

Zdsteika, w. plticha.

Zataženy, retractus, ziiriicf,gezof;en ; díl mezi jinými schowaný, takže jimi wt-
ím dílem pikrj-t, n. p. koínek Ulowý mezi déiohama dubw a kaštanw

.

Zátka, embolus, der Siup/cl; špileka wálcovvitá vv hoením dílu dutiny

wajeníkowé se dlající, a pak prodlužujíc se dol proti wajóku jeho

ústi cpající ; 135.

Zatoený, volutus, í^crollt; n. p. dlohy zatoené w trubku, takže kraje

Jejich nepesahují.

Záltilkn, valva, dic Klajypc; ástky taulu pošwowité, žlabowité nebo kyl-

naté, n. p. u kosatce, meíku, esneku.
Zatopený, inundatus, Uherscfiivc/Jimt ; místo, uscm wodau pikryté, asem

suché; rostliny zatopené, plantae inundatae, na takowých místech rostauci.

Zalyinkoicý , intrastamineus , iiuicr/udb der Slauhgelassc slc/ieiid , n. p.

wnec (\v. jej) u orlíka.

Zaubek, dcnticulus, das Ziihnchen y malý zub (vv. jej).

Zatibkowaný, ísanbkatý, denticulatus, í^cziihuelt ; drobnými zubami opatený.

Zavjimajici, ísaujmanci, occupans , eimiefirnend , díl n\ísto wypliijieí nebo

pokrýwající, n. p. semena na wnitním povvrchu plodu šmelw.
Zauiený, angustatus, vcrschmidert ; aud plochý nebo smáknutý proti tomu

neb onomu konci zponenáhla w síí ubýwá.
Zatiilabickoivý , extraaxillaris , ausserjvinlxchlaiulig j krom aužiabíka

umístný; bu vvedlé nho, tcedléauilubiókotcý, nebo pod ním, jwddii-

Silabickowý, nebo nad ním, nadauilabíckowý. supraaxillaris.

Zawilý , z-awilý , spiralis , spimlig , s/>iial/o/iiiig ; stoený nad sebe jako

wint, záwit na šraiibu, n, p. rozwiliny posedvv , stopky samicí zákru-

tích, lusky tolice nejmenší, okraulilé.

Zawinujici, involvens, cimvichelnd , eiuhiillciid ; n. p. šupiny podkalichowé

luvozdíku aksamítnatého (Dianthus velutinus).

Zawírujtcí, indudens, cinscldiessend ; vv dutin svvó nebo u vvnit jeden

anebo vvíce dilw obsahující.

Záicitky, vasa si)iralia, die Spirídgejasse ; spsob cevv rostlinných. Jsauto

sklípk}' pi'odlrtUŽené, nad sebau postavvené, opatené nití nebo tkanicí

po stn na záwit zatoenan , z druliodiích sklípku složcnau; 13, 13,

72. Jsau ale jednoduché, kruhaté, nerozwinutelné , rozvvínutelné, r-
žencovvité, schodovvité, u|)katé ; 12, 13.

Zdívoj , velm, der Scideicr ; ilstka teichu blánovvitá u hub hned pod

placlietkau se nalézající hned bez ní ztuha piléhající na klobauk a

tei, naež, když vvšecky díly vvyrostly, se triiá a pak na teni dlá
prsten, annulus, der Ring, a na kraji klobaukovvém oponku, cortina,

der T^orlumg; 218.

Záuojicek, veium, das Dcckhaulclien; tcniká blana odívvající mladý plod

hawnatck.
Záwojiékatý, velatus, hescldeiert ; plošek na teri závvojíkem (vv. jej) po-

wlecný, tak zmládi u havvnatky.

Zdwojnatý, velatus, hescldcierl ; opatený závvojem, vv. jej.

Zateený, inclusus, eingeschlossen ^ 1) u vvnil anebo vv dutin jiného dílu

obsažený, n. p. kel vv pytlíku kelním u leknínu a d. ; 2) nenjicí, n.

p. tyinky a nlky jableníkvv.

Zawitý , clausus, gesc/dossen ; 1) beze vvšeho otvvoru , nebo nepravvidln

otvvírající se; 2) otvvorem opatený, jenž chlupami, šupinami ad. zacpán.
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Zhateený, z-prošlný, orbadis, berfiuhl; nemající díla pnvé pítomného, n.

p. zbawcný nlky. kalicím, koruny, chlopní a d.

Zbol/ii/eui, mutatio baccans, ílíe bceictuniigc rerrmdcrnng ; když stcdoob-
plodí nabylo \vclikeho množstwa sklipkw mkkých mnolio šfáwy ob-
sahujících 5 143.

Zbobuloicatelý, baccalus, hccrigwerdend ; okwtí zráním mknaucí a fiiv-
natjící ; n. p. žmínda, moruše, tis.

Zbra, arma, div Jfagcn; rozdílné pnwsky a obrostky tuhé, twrdé, pí-
chané, jako jsau trny, ostny, žáliadla, osiny.

Zbicený, aeutatus, geschdrji; hrana peostrá.
Zbroccný, rubrotinctus, mih gefdrbi; díl barwcný jinait barwaa obzwlášt

ernenau obšírné rozlitau znamenaný.
Zbýwajici, jt-bijlý, remancns, zuriiclxbleibcnd ; asi jako stálý, obzwlášt ale

se potebuje, když díl njakého ústroje zstane, n. p. zpodina kalicho"
wá durmanuw.

Zernalý, nigritus, schivarz gcivorden ,• ernau barwu nabyly.
Zirtcenalý, roih geivordcri ; erwenau barwu nabyly.
Zdéli. longítudino, so langc als , van der J.iiiigc; n. p. hro<sen %déli listu,

jako nebo co list dlatihý , racemus long:ítudinc folii, die Traube so
Ittiig als dds Blíitt, voii der iJinge dcs Blatles.

Zdrawemj
, perforatus, durddóvliert , durcJislochcn , durchbohrt j jcdnau

nebo mnohau dírkau opatený , n. p. zuby obústowé roketw a prut-
níkw.

Zdilný \v. spolený.
Zdrnoicaflý, cacspitosus, rastg ; w drn nashromáždný, n. p. listy, lodyhy.
Zdicojnsobený, conduplicatus , dop/>cl(licgeiid; na dél složený, takže obé

polowiky plochami WHitními ili hoeními na sob ležÍ3 listy tešnowé,
wišnowé w pupenu, dlohy želíce, hoice.

Zedni, muralis, niauerbeivolincnd ; na zdi rostaucí.

Zeowilý, niuriformís, niaiicrforriug ; složený ze sklípkw tyhranných
(kostkowitých anebo tyrbokých) stídaw na sob ležících, jako kwádry
\ve zdi, n. p. složené wýtjus^' bradawnice pomaranowé.

Zejík, crenula, das KcrbcJicn^ drobný zejk.

Zejikotcaný, w. tcraubekowaný.
Zejk, crena, dic Kerbe, der Kerbzahi ; zub malý, zaokrauhlený, wždycky

množitý na obrysu listowém, od wedlejších záezem ostrým oddlený.
Zejkatý, z-ejkoicaiiý, crenatus, gekerbt ; na zejky naezaný, n. p. listy bu-

kwic, poponce obecného.

Zela, w. •zelina.

Zelenaicjici, viridesccns, griiwverdend; asem nebo nawlhením zelené

barwy nabýwající. Jako poslední se má haunatka bradavinatá.

Zelenatcý, iiáz-elený, virens, grihdich; do zelena se táhna uc i.

Zelenina, chloropiiyllum, das C/doro/j/ijIl ; 8, 9, 41

Zeleno-, chloro-
,

griin-; n, p. aelenolesklý , chlorophaenus , n. p.

hawnatka bradavinatá.

Zelený, víridis, griin; všeobecný wýraz barwy zelené nebo ist zelené.

Zelina, zela, herba. das KrauL j rostlina, jejíž lodyha nikdá dokonale ne-

zdewnatí, za jedno léto wyroste, kwéte, plody dáwá a hyne; též rost-

• lina jarní, ja, jer 5 309.

Zelina fý, herbidus, kriiutcneicli } zelinami obrostlý, n. p. kopec.

Zelinný, zelin náležející.

Zelinottilý, \\crh^cc\\s, krautartig, kraiUig ; podstaty zelinné, wíce nebo mén
mkký a obyejn zelený, naopak dcwnatý, mázdrowitý, plátkowitý.

Zelnišíé, z-elnisko, oleraceum, der Geniiisrgoiícn.

Zelnišni, oicraccus, m Gcmiisegiiríen ivavhscnd; w zciništích rostaucí.

Zemni, tcrrcstris, terrigenus; na zemi nebo w ní rostaucí. naopak tcodui.

41-
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Zeslíwni, mutatio drupacca, dic p/Iaumenarlige P^ciiindcrung,- stfedoobplodí

vv dwoje vvrstwy rozdleno, jichž wnóšná zbobulcla, wnitní zorešela ; 143.

Zestili, ndstih, iiicisura, der lunschinltj štrbina od kraje ke prostedku
listu nebo ústroje listovvitólio sahající.

Zestrihaný , incisus, ei/ií^eschnittcn; s cípami píncstejnými úzkými a za-

konitými pes prostedek jedné polovviéky listowé nesaliajiciini. Wýraz
ten málokdy pro sebe se potebuje; &eslihano-%ejkoicaný, inciso-cre-

natus, cingescliniltcn-gekeibt i ísestnhano- muhatý, inciso-dentatns, einge-

schiiitlcn-gezahiil ; s-estríhano-filowuhý, inciso-serratus, eíngeschnillen-

gesiigt
; prstnalo-zcstihaný , digitato-incissus, /ingerig eiiigeschiulten.

Zjehlený, w. náboditý.

Zjewný, lícný, patrný, fsejmý, manifestus, co snadno od jiných díl ro-

zeznati se dá.

Zjinaéený, rcductus, zuriickge/iihrt ; n, p. listy w šupiny zjinacnc, folia ad
squamas reducta, n. p. u hubihracliu, samowratcc, podbílku.

Zhroanélý, in racemunt conversus, iit eine Traube venvandelt ; w hrozen

iromnéný.
Zhuštný, condensatus, gedrnngcn ; kwtenstwí , jehož stopeky k ose pi-

blížené, které tedy htistokivété , dcnsiflorusj asi jako smstnaný, u n-
hož stopeky nejsau pímé ani pitlaen.é.

Zhynulý, zemelý, emortuus, íibgeslorben.

Zliapatnjíci, colliquescens. liqucscens, Jtiissigivcrdcnd.

Zkapawjíci, liquescens, ýliissig iverdend
; jako rovplýwdjicí.

Zkrácený, abbreviatus, vcíkiirzt ; co swau obyejnau délku anebo z ohledu

audw blízkých nemá. Naopak prodlatiiený.

Zkraiíceiiý, torquatus, torlilis, tortus, gedrcht ; na spitsob prowazu, motauzu

na ose zkraucený, n. p. osina na dolejším dílu u owsa srstnatého, ka-
wilu péitého, štt skrutku obecného.

Zkiwowaný , flexuosus, gcschlangell
; jako prohýbaný, prohnutiny ale ne-

jsau (upoúhlé nébrž oblaukowité, n. p. osa metlice kíwowané.
Zkropený, guttatus, getropfl, bctropfi ; jakoby jinau barwau pokropený, n.

p. dolení pysk kejklenky skropené.

Zkueratející, cincinatus, lockig; listy jmenowit mechowé usušením wšanio

zohybané, takže, wlastné ale lodyha nebo wtew, wyiiližej! jako kuera.
Zlatosktcrný , auratus, goldgejlecki ; skwrnau jednau nebo ninožitau ryzau

opatený.
Zlomenina, fractura, der Bruch ; 323.

Zmatený, zpletený, implexus, implicatus, vcrjlochten, vcrschhingen ; dihhv

Avíce zkraucených anebo swinutých dohiomady spletených a jakžtakž

stejný smr majících, n p. niti nkterých drkatek.

Zmáza, kaííha, kaka, liUira, der Klcks ; skwrna neprawidelná tmavvá.

Zmnný, mutatus, veriindert, venvaiidell ; n. p. zákrow samiího kwtu
dubw w misku ili šešelinu promnný, listeny u olše w šupiny dewnaté.

Zmnitelný, odmnný, mutabilis, vcraudcrlich ; swj twar a barvvu snad-

nji anebo tížeji zjinaující, jako nkteré sázené rostliny, jež každým
wysetím dáwají odrody, n. p. macoška co do barwy kvvtw.

Zmenšený, zmalený, diminitus, verklcinert, verringcrt ; jisté díly nedosahší

swé obyejné weiikosti a rozvvinulosti , n. p. ti dolení plátky kwtw
vvomjowých ; epelky listowé na hoejších apíkách cmeice smradlawé.

Zinen.htjicí 'se, decrcscens, abnchmcnd, kleiiicr werdend; n. p. listy lody-

howé \vzlii'u u protže lesního.

Zmiz-cloiilný , abruptinervis, evanidinervis, schn'indnervig ; list se žilami

zmizejícími. Naopok rclvhilný.

Zmnoieitý, auctus, vcrmchrt ; jiným dílem, n. p. kalich hwozdíkvv šupi-

nami, okrow starekw okrowekem.
Znamenaný, notatus, gezeiclmct, bczcicJuicl ; opatei)ý ntístciU jcdniiu anebo
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mnoliýiii barweným , n. p. skwrnamí , tekami, krápkami, árkami,
mcrhami.

Znašinlý, inquilinus, eingebiirgert j rostliny náležcjíci puodné jiným kra-
jinám, asem ale se usadily, takže není teba, aby lowék je rozsýwal,
n. p. pupiila ozimá, turánek kanadský, šfáwel tuhý u nás.

Znoienoílelený, pedatipartitus, fussthcUig ; w. z-noietiý.

Znoienoklaný, pcdatifidiis, fusíxpaltig ; \v. z-noi-ený.

Znoienosený, \icAi\{\?iAafi, fussschnuiig ; \v. z-nui-ený.

Ziioienoiilmj, pedatincrvius, /uí.vwe/w^',- když apík se rozdluje na wétwe
rozewcné, tlusté QUi žíly), a když tyto uétwe na sírane wnitní nebo
hoení opt se rozdlují co hlawní žíly do cípw ili uštw wnika-
jicí

;
píklady wiz mioiený.

Znoiený , pedatus, fussfurmig; když listy znoženožilé též podlé rozwt-
wení žil jsau rozdleny. Podlé lilaubky wýezw rozeznáwáme s-no-

zenoklaný
, ^cAviúMa^

,
fussspaltig ; když wýezy saliají k polovvicc

listowé, n. p, u loniikameiiu kakostowélio ; z-no-henodlený , pedatipar-
titus, yi/ííí/íei'//;^ ,• jdauli wezy až k samým lilawním wtwím apíku,
n. p. u emeice smradlawé; z-noienoseétiý, pcdatisectus, fiisssclniiitig

;

když cípy docela jsau oddleny a lilavvní vvtwe žílowé nahý, n. p. listy

emeice erné, takowý slowe též z-noiený, pcdatus.

Zoban, ob, ob , rostrum , der Schnahcl; protah obyejn cepný, zobano-
vvitý, patrn dlauiiý, anebo takowý díl na konci njakého audu nasa-
zený; tím názwcm se znamená špika nawíku mnohých mechw, pro-
dlaužená trubka kalichowá na nžkách locik a hadíchmordvv, stálá a

prodiaužená nlka zclic, hoic, lomikamenihv.
Zobtniatý, rostratus, gcscIiriUbeh ; protahem zobanowitýra opatený na konci

nebo echalce; píklady w. zoban,
Zobánek, rostcllum, das óíhniibclchen ; 1) wubec malý zoban, w. zoban;

23 protah krátký zobanowitý na bližn nebo nad ní u nkterých wiolek

a \vsta\vao\vitých.

Zobdukatý, rosteilatus, hurzgeschniibell
;
'md\ý zoban, zobánek mající, n. p,

wíko na banice ploníka wlasatého.

-Síobanný , -rostris, -schniibelig: dicojz-obanuý , birostris, zíveisclinubelig y

n. p. kalich lomikamenw; /.•»v/7/ío»o6rtHni/, brevirostris, kurzschiuibclig

;

kitcoísobanný, curvirostris, hrummschnabdig ^ rotcnozobanný , rectiro-

stris, gradschnabclig.

Zioraný, exaratus, aiisgeíurchí; brázdikami hlubšími nebo mlejšími nebo

rznosmrými opatený ; též se íká brdz-dait nebo brázdami zo-

raný, sulco, sulcis cxaratus.

Zoešeni, mutatio nucameiUacea, die nussarligc Veríinderung; stredoobplodí

docela zdewnatlo; 143.

Zpichaný, ;;o!;.6</V/aNi/, punctatus , punhtiiti jakojchlau zdrawený; sem také

prosíCííae íSfíícAa/jý, pellucide punctatus, n. p listy tczalky prowrtané.

Zplegtilo-kuloicatý , depresso-globosus, nicdergcdriickt-kugelig ; kauie na-

hoe zpleštilá, n. p. jablka.

Zfleitdý , depressus, medcrgcdriickt ; kulowatý nebo zakulatlý, nahoe
zplošený.

Zplošetiy , complanatus, ver/lacht ; na plochý twár ztenený, n. p. wtwe
plawun chwojky.

Zplífwajici, natans, schnimniend ; na hladin wodní ležící a plowajicí, n.

p. listy leknínowé, stulíkowé, celá rostlina okehkinv a j.

Zpodina, basis, die Basis; díl proti konci bu tla tlustého, bu w plochu

rozšíeného ; b3.

Zpodinowý, basilaris, grundstiindig ; nazpodin njakého ústroje umístný.

Zpodui. inlcrus, unicrsiiindig ; wczpod, nazpodní ploše neho, n. p. rauško

u bcdcl, hib a j.
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Zpodobnowdni, assimilatio, die yhsitnilulion.

Zponenálihj, íspoísnencililý, siicccdnneus, <dlniiilií^; po niillu, w delším éase,
posteupn se dlající, ii. p kwtení nejmnožšícli zelin a bylin.

Zpotwoilost, deíToraiitas, dic fllissbdduii!^; 313.

Zpi-imený, arrectus, mifí^enchtct ; aud (wtew , list, stopka a d.) dlající
nahoe s osau, z níž wynikl, úhel 10—20".

Zpimujici se, errigens , sic/i aufrichíend ; lodyha dríwe položená nalioe
zprímélíí.

Zproliybaný, w. prohýbaný.
-fípruhý, -spirus, -s/nrií^ ; k poznamenání ninožstwí zpruh cílí wláken zkrau-

ccných njakého dílu rostlinného, Jerfno-, dicau- , tri-, ctyro<tpi'ufiý,

mono-, di-, tri-, tctraspiius, eiii^, ztvci-, drei-, vicrspirigj n. p. mršif-

níky porostnic a kížitck, befsefspruliý, a,sj^ir\is, spirenlos ; n. p. rarštníky

hlewíkw.
Zpruiný, elasticus, elastisch,- zpružnost mající, n. p. ni zpružná na seme-

nech preslikowých.
Zralost, maturitas, die fíeifc; stíiAV zralého plodu.

Zralý, maturus, rcif; jsaucí dosplý ; naopak rip/sralý, nedoeralý, nedaleko
zralosti; dozralý, uzrálý, dokonale zralý, pezralý , wíce než doko-
nale zralý.

Zráni, maturatio, das Rcifcn, Ueifivcrdcnd, dic Rcifzeil; zábyvv, jímž plo-

dovvé dospíwají, zrají; 139, 293.
Zmaty, zrnkowaný, granulosus, hílniig ; jakoby ze zrn složený, n. p. pod-

zemní ástka lodyhy lomikamcna zrnatého, stélka dutohlawky sobí.

Zrnka sedodéjnd
,

grana proliíioa, dic Bratkorucr^ kreícky nahrnuté,

zrnowté, di'obné, rozdíln barwcné, poprášené anebo autle chlupaté u
lišejnikihv; 202.

Zrnko, granulum, das Kdnichcn; wywýšcnina bradawicowitá , zakulatlá,
podluhowatá nebo wejcovvitá na wtších lupenech okwtoAvých u šowíkw.

Zrno, acinus, Stciiibeerchen ; pldek šáwnafý, twrdau pccíkau opatený,
jako na malinách, ostružinách, jahoditch.

Zrnonosný, zrnanosný, granifer, kom-, konicrtragcnd ; n. p. lupeny wtší
okwlowé mnohých šowíkw.

Zrnowilý, graniformis, korn/drinig; jako zrno wyhlížcjící.

Zrubený, na rub obrácený, rcsupinatus, ungcsiiilpt ; wnitíní plochau jakoby
rubem wen obrácený, n. p. prašníky pižmowky.

Zrst, prýt, vegetatio, das tVachstlauii', auad , jímž rostliny poi'ád obje-

mu wtšího nabýwají a se zweliují. Jest ale trojí : koiicoobtcodni,

koncotý a obwodni ; 67.

Zrúsloslotvi ; 3.

Zrtlioícatélý, ros\úat\is,rosettenfor/nig; wspsob rže smstnaný, n. p. listy.

Zrýpamj, rivulosus, haclirinnig ; n. p. trai hubný ncprawidlné, nerowno-
bžn a asto pctržcn brázdowaný.

Zšii, latitudine, so hrcit als, von der Breile ; široký jako nebo co.

Zslilianý, w. zestihaný.
Ztenený, aftenuatus^ vcrdiinnt^ tla dlauhá k jednomu konci tlaušky po-

zbývvajicí.

Ztepilý, procerus, lioch; n. p. strom.

Zllaušti, llusíý jako, co, crassitie, wo/í der Dickc, so dick als.

Ztlustlý, incrassatus , verdickt j na jistém míst tlustší, n. p. okraj plodíi

zapaliek.

Zíoboléeni, mutatio capsularis, dic kapscltiilige P^crandernng; obplodí, jehož

stedoobplodí nabylo wtší nebo menší pcwnosti a twrdosti; 142.

Ztuha, tsn, arcte, knapp anliegcnd ; piléliající, objímající, obkliující.

Ztupený, obtusatus, gestump/i ; a) dlající tupau hranu, h) dlající wýez
tupoúhlý nebo zaokrauhlcný.
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Zhcrdlý , induratiis , crhlblel ; prwé mkký pak twrdosti nabywši , n. p.

kalicli kotwicc, stálý dolcjšek trubky koruiiowé nocenek.

Zub, dens, der ZaJiii; \) cipck malý ostrý ncpesaliujíci tWTtlnu prmru
ústroje, na nmž se nacliází a pedstawujc ti^ojúlielnik lamcn stejn
dlauliých rovvných anebo kriwýcli ; 3) protah šidlowitý na obiísti me-
chw; 3) wboc každý protah zubowitý, n. p. na nitkách ernoliláwka

a taíice ; 190.

Ztibálý, dcntatus, geza/inl ,• zubami (w. «h6) opatený, listy wecrniky zmnné.
Ztibonosný , dentifer, zalmtnigcnd ; protah zubowitý mající; n. p. delší

tyinky ernohliiwk:* obccnélio.

-ít-ubý, -dentatus, -:ii/i/iig ; li/r-, pli-, šesti-, vmohozubý, quadri-, quin-

que-, SCX-, multidentatns, vicr-, fiinf-, sec/is-, vicLzaliiiií^ ; lirubo-, dro-

bnozitbij, grosse, niinutim dentatus, grob-, fcingczalint j tupo-, ostro-

z-iibý, obtiise, acutc dentatus, spilz-, stumjilziihnig.

Zúrodnní , •z-úrodíioifání , foecundalio, fructilicatío, dic liefiitchliuigj zá-

byw, jímž pel pichází na bliznu a k wajékm ; 136, 393.

Ziirodiiiijicí , foecundans, bcfiuclilciul; zúrodnní psobící, pel na bliznu

wypauštjicí.

Zstáicajici, remancns. zariichblcibcud; když jistý ústroj na njakém míst
zstane, n. p. dlohy wikwe a hracliw pod zemí.

Zwejení, ovificatio, dic KibUdung; promnní zárodk we wajéka j 136,

Ztvétrající, fatiscens, venvillcnid j díly na kausky nebo na prach se roz-

sypující a pry mizející. N. p. jalka trhulek.

Ztctšehj, auctus, vcrgrussei t ; \\ixW\ welikoíti nabyly.

Ztcéthijicí se, aucias^ zunc/imend ; ástky kvvtu a blízkých ústroj\v zrá-

ním plod zweliující se, n. p. kalich mochyn, rulíku, okwtí žmindy,

lžko jahody.

ZwJíislni, w. obiwláshií.

Zwodiuitni, dus T^trschtiachen ; 321.

Zwonkowitíj , campanulatus, gloclicnfórmig; jako zwon vyhlížející, koruna

zwoncvv, okwtí tulipanw.

ZtCíjši, tcysoUý jako, co, altiludine, von der Iló/te, yo hocfi ols.

K.

Žádný, nullus, keiiicr ; chybící, n. p. koruna.

Židtudlilý, stimulosu.s brcnnltiutrig ; obrostlý žáhadly.^

Žahddlo, stimulus, das Brcimhaar ; chlup cepný, obyejn na žlazc stojící.

dotknutím šáwu leplawau wypauštjíci, jako na lodyze a listech ko-

píiw}, žáliawky a <!. ; ITl.

Žáhutcý, urcns, bicnucnd; dotknutím pálení psobící, jako žahadla rozdíl-

ných rostlin, n. p. lodyha a lisly kopiwy a žáhawky.

Žalud, glans, die Eichcl; nažka se šešciinau ili niiskau; u dubu.

Žeberno-iilnatý, venoso-nervosus, a<lcincrvig ; když žíly neprawideln roz-

wtwené se wúštují, n. p. na listech eišnice obecné ,
podražce obecného.

Žebraly, latcrinervius , seitcnncrvig, seiícnrippig ; list, n. p. žebiy opatený.

Žebro, véna, dic y/dcr ; wtew poboná žíly listu nebo wtwc listowité

patrným úhlem odcházející; i-ebro Idatrní , véna primaria, die Haupt-

ader] žebro nepostf-cden ze žíly wyniklé; 77.

Žebroivni, íeberui, costalis, zw Hipjie gchu rig ; íchvw náležející, n. p.

uponka ze žebra wynikající, nebo na, žebe stojící.

-iebt-ý. -nervis, -ndrig; s rozdílnými pedložkami, n. p. mnoho-, ídko-,

bludno-, be-z-eiebrý.

Zele%o, ferrum, das Juscii; 19.
_

Ženomuiný, gynandrus, gynandriscli ; kwty, jejichž tyinky srostle jsau

s pestikem.
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Zenomnistwo , saurodstwo, gynandria; tída linncowa 20tií, mající kwty
ženoniiižné.

Zidelni, fontinalis, qucllcnhovohnend ; rostliny w žídlách, zdrojích rostaucí.

Židký, limpidus, diiiuijliissig ; o kapaninácli ncluistých.

Žila, iicrviis, der i\erv ; u rostlin žilnatých swazek cew stedolistím na
dél bžící a ze zpodiny zaínajíc!, u rostlin bczžilých (meclivv) ale

ára složená ze sklípkw tsných, wice nebo mén prodlaužcných, na
dél listem bžící ; TtJ, 182.

Žilnatost, norvatio, <lie fíeiiervang ; zpoádáni žil na listu, zdali totiž žíly

bží oblaukowit a pi tom wícc nebo mén rovvnobžn s krajem anebo

^ w arách rovvných od doia ku konci nebo krajm.
Žilnatý, nervosns, nervií^ ; list aneb ústroj listowit rozšíený žíly mající,

naopak bez-éilý, a pro rozdíl iebralý.

Žilonosný, nervigerum, bencrvl ; list, jehož žily délné tepruwa z prostední
wynikají.

-iilmj, -šfVý, -ncrvis, -nervius, -ncrvatus, ^/e/iiíf-, iíc/ie/f-
;
jedno-, dicoj-,

troj-, ty-, pli-, a d. mnohoiilný, uni-, bi-, tri-, quadri-, qninquc-,

ctc. multinervis, eiit-, zívci-, drci- , vier-
, fiinf-, u. s, iv. viclncrvií:!;

',

když žíly ze zpodiny listu wynikají, n. p. na listech hocowjch, jitro-

cclowých, eišnicowých; tikrát-, ptkrát-, sedmkrát-., mnohokrát-
iilný, tiipli-, quintupli-, .scptupli-, multiplinervis, dreifach-, fiinjjach-,

sichcnfach- ^ viclfachhcnervt^ jestli 3, 5, 1 nebo mnoho žil nad zpodi-

^ nau z hlawní žíly wj'niká, n. p. listy swídowé. dinowé a d.

Žítié, crines, die Pfcrdliaare; chlupy žíním koským podobné; 173.

Ziou-ilý , criniformis, pfcrdehaaridudich ; n. p. trny dlauhé tenké kak-
tusu žíaté (Cactus senilís).

Zitcici, nutriens, cnidlirend ; rostlina žiwící, na níž rostliny pižiwné od

její šíávvy žijí.

Zlahatý, canalicnlatus, gerinnt ; žlaby opatený, n, p. lodyha.

Zlábkatý; jsauli žlábky menší.

Zlaboicilý, canalículatus, rinitenforndf^ ; na dél prohlubený, jako žlab wy-
hližející, n. p. listy jitrocel pomoského, žonkyly.

Zlatitkoivý, vitellinus, dotierí^elb ; žlutý jako žlautck vvejcovvý.

Zláz-a , jilandula, dic Driisc; ústroj rozliný na powrcliu rostliny, alespo
w jistém ase obzwlášní kapaninu wyluiijieí a obsahující; sesfávv>i

bu toliko ze sklípkatiny, n. p na listech mcruzalky erné, na roz-

hách a á|)íkách trnownka; «/»'*« sklípecntitá
,

gl. ccllularis, Zcllcn-

driisse ; nebo sestojí ze sklípk a žil, jako na apíkách mandlon obec-

né, kaliny, na listech Avišowých: kláza iHnatá, gl. cellularis vascu-

laris, jassdriissc ; 51, 172. 175.

Zld^nato-cMupatý, -hníuitý
,

glanduloso-pilosus , -villosus, driissc/diaarg,

-zoltig ; chlupw nebo liunin žlázonosných.

Zluz-nalý, glandulosus, driinsig ; žlázami obi'ostIý.

Ztáz-onosiiý ,
glanduliíer, driisenlragcnd ; chlupy élázonosué, pili glanduli-

feri, Driiserdiaarc j na konci nesauci žlázu.

ZláZ'Owitý ,
glandulosus, drii.isig-; povvali žlázowých , n. p. kruh zpodinu

nlky u swidy obkliující: ter pod wajcnikem u jfíHoru, klokoe a d.

ZliUawý, váihilý, lutcsccns, gelblich ; bl«d žlutý.

Zltdina, pigmentm ílavum, tlas Gclb- Pigment ; 9, 4t.

Zlidiianrí, lutcsccns, gelb iverdeml ; žlutau barwu dostáwající.

Zhilohifij, ochroleucus, gelblicliivcis.i.

^líiloécriccný, pnineranzeuroth ; ervvený s mnohým žlutým.

Zbitý, lutcns, gelb j syt žlutý.



J)IEXOVVATEL LATIXSRO-CESKÝ.

A.

Abbreviatus, z-krnceny.

Abicns, tcychú%e}ici.

Ablactatio: odmi':-eni, z-akojeni,

Abnoniiis, odádný.
Abiiormitas, odódnost,
Aborticns, fometmcý.
Ahoitivus, ponielalý.

Aboitus, fometáni.
Abrupte, náhle, ndhlo-. sudo-.

Abrupte acuminatus, náhle zakon-
itif.

Abrupte aristatus^ náhle osinatý,

Abrupte pinnatus. sudopeený.
Abruptinervis, zmizeloHliiý.
Absconditus, skrytý.

Acalyculatus, nekaliscitý.

Acrtulis, beztody/iý, nepeatý.
Accessorius: 1) nadpoéetný ; 2) ná-

hodný ,• 3) pidahiý.
Accrescens, tczrnistujici, zteelicMJici

se.

Accretns, pirostlý.

Aecumbens, piléhajici, piloiený.
Acerosus: 1) jehlicowitý , chtcojoirý,

setina, jehlici, špendliéi ; 2) je-

hlinatý, chtcojný, jehliný.
Acetabuliformis, šálekotcitý,

Acetates, octany.

Aeicularis, jehlowifý.

Aeiculatus, pobrysaný.

Acidium, kyselina, kyše.

Acídnm hydrocyanicum, psotnina. ky-
aelina psotninná, wodnoinoduwá.

Acies, bit.

Acinacifomiis, satclowitý,

Acinus, zrno.
Aconitinum. tcoméjowina.
Acotyledonea planta, bezdélohnice.

Acotyledoneus, bez-dloiný.
Acramphibryus, tcvamorostauci, tr.ia-

inorostlý.

Aerobryus , koncorostauci , konco-
rostlý.

Aculeatus, ostnatý.

Aculeolatus, ostenitý, ostenenatý.
Ai"u»icn, picásek.

Acuminatus: \)picáskatý ; 2) zakon-
ily.

Acutano^ulus, ostrohranný,

Acutatus, zbiceuý.
Acute dentatus, ostroziibý.

Acutinsculus, ostraunký.

Acutus, ostrý.

Adfflutinatus. pilepený.
Adhaerens, v. accretus.

Adligjans, piepitrý.
Adligatus, piepený.
Admotivus, pibtiiitcý.

Adnatus, v. accretus.

Adnatus periantliio, náoktretni.

Adnatus pistillo, nápestini.
Adnexus, pipojený.
Adplicitas. v. adpressus.

Adpressus, pitlaený.
Adsceudcns, tczstaupatcý.

42
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Adspersus: 1) krapntý, kropenati),

skropctiý; 2) potrametiý ; 3) po-

sypaný.
Aduuciis, v. liamosus.

Atlvcnliviis, odinisliiý.

Advcrsus, pUrrácený.
Aeinulans, stékowný.
Aeqiiabilis, slejuoplochý.

Aequalis: 1) stejný; 3) stejnodi/ý.

Aoqualis basi, stejno^-podiniiý.

Aequalis numero, stejnoetný, stej-

tiocíslý.

Aequalis, xdéli, dlauhý jako, co.

Aoqui-, stejná-, stejné.

Acquicrassus, stejnotlnstý.

Acquidistans, stejné wz-ddlený, stej-

né odlehlý-

AtMiuilonsus , slejnodlatihý , stejné

dlauhý.

Aiiíus, powélrný.
Acruginosus, plí.sfoinj.

AescuHinim, madulotrina.

Aestivatio: 1) paupétstwi ; 2) cle-

nosmér.
AíTixus, v. adnexiis.

Ag;anius: ) hez.esnuhný; 2) he<sj}lo~

didelný; li) bemodidedlný.

Ager, role.

Agrestis, rolni.

Agglutinans, v. adglntinatus.

Aggregatus, hromadným hromadný.

Agyratus, hezkruhý.

Acliaena, nakka.

Aclienia, v. achacna.

Achenium, v. achacna.

Achrous v. dccolor.

Ala: 1) kidélko; 2) kidlo; 3)

roz-pora.

Alabastrm, pmipé.

Alaeformis, kidtowilý.

Aiaris, roz-porni

Alatus, kídlatý. okídlený.

Albiíscens, bélíijici.

Albicans, bélaicý, bélatý, bélastý, ná-

bélawý.

Albumen, bílek.

Albuminosus. bílecnatý, bilkalý.

Alburnum, 6e7, blána.

Albus, bílý.

Alcalia, alkalíe.

Aliscarinum, maenotvina.
Alligator, fiepek.
Alligatus, v. adiigatus.

Aloinum, aloowina,

Alpcs, alpy.

Alpinus: Ij alpský; Z) alpejni.

Alteranns, stídající se.

A i tern a ( im , stidawé.
Altcrnus, slidatcý

Altitudinc, n-u-ý.u , n-i/soký co, icy-

soký jako, wýšky toho.

Aluminm. hliník.

Alutaccus: 1) koi.ný; 2) capotntý.

Alveoiatus, korytnalý.

Ambiens, obkliující.

Ambitus, obtcod.

Ambulacrum, stromoudi, aleje.

Amentaceus: \) je/mdéiiý ; 'i) j«-

linédowý; 3) jehnédou;ilý.

Amenfum. jehnéda.

Anicthystinus, amctyslowý.

Ammonium, amonion, cpawek.

Amorplius, beí-lirarý.

Ampliibius, obojiiwelni.

Amphibryus, kolemrostauci, kolem-

rostlý.

Amphidermis, poponka.

Ampliigastria, piUsiy.
Amphitropus: 1) dwojobraltiý ; 2)

dicojbékný.

Amplectens, objímájící.

A mplexicaulis, objimawý.

Aniplexus, v. amplcctens.

Ampliatus, prostranélý

Amplus, prostranný.

Ampulla, blabuné,

Ampullaceus, cobolowifý.

AmpuUaeformis, v. ampullaceus.

Amygdaiinum, ntandlowina.

Amylaceus: í) škrobnatý ; 'Z)škro-

bowilý.

Amylas, skroban.

Amyloideum, skrobowalina.

Amylum, škrob.

Anablastema, wýbéika stélkotcá.

Anastomosans, wbihujicí, wu-štiijici.

Anatropus: 1) protibékný ; 3j sau-

béiný.
Anceps, dwojsecný.
Androceum, plodidlo.

Androgynus, obojpohlawý.

Androphorum, korunka.

Androstylum, v. gynostemium.

Anfractus, wint, &áicitek

Angiocarpus, krytoplodý.

Angiospermia, krytosemenstwo.

Angiospermus, krytosemenný.

Angulatus, hranatý.

Angulosus, tíhlatý, auhlatý.

Angulus: 1) hrana; 2) auhel; 3)
kaul.

-angulus, -úhly, -auhlý.
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Ansiifstatus, saMÓewi/.

Ansríistiollis, tésnoUrký.

Angustiseptus, tí-ikopehrádený, úz—
kokriiiý.

Angustus: 1) šliply, éipfý ; 2) mí>-

ky, auský.
AniKisus, letitý, &leliíý.

Annotinus: 1) roéni ; 2) coroni.
kaidorocni.

Annulitris, v. annulatiis.

Annula<us: 1) krauikowauý; 2)
okrauhloítrámný.

Annulliformis, kruliowilý.

Annulus: 1) léto; 2) prsten.

Annulas pilorum , kratiiek chlu-

fUtO.

Anmius, jarý.

Anoiualus, odchylný.

Ansa, stenka,
Ansatus, steneckalý.
Antliemium. v inílorescentia.

Antliera, prašnik.

Antheridifer, pelnlkouosný.

Antheridium, pelatka.

Antherifer, prašnikonosný.
Antliesis: ÍJ roz-icilost, roz-kictloslj

2) rosiícíjeni, roz-kicldni.

Antliiarin, ancaroiciiia.

Antliodium, v. periclinum.

Anthophorium, v. g:3'nostcmium.

Aiithotaxis, rozkicétnatnstici, ros-
kwétnatélslwi.

Anthracinus. tihloerný.

Antluirifcrus : l) chwostný ^ 2)
chwostnalý.

Anthurus, chicost.

Anticus: 1) pední; 2) iicotcý.

Antitiopus, prolibéiiiý.

Antrum, šiše, htšeií.

Apertus, otewený.
Apetalus, bespláteciiý, bekoruný.
Apex: 1) špice; 2) óeclialka.

Aphyllus, bez-listý.

Apicalis: 1) špióny, spicotcý ; 2)
éeclialkowý.

Apiculatus, špidlalý.

Apiculiinn, špidla. spic-éka.

Aphnpliysatus, podsaditý.

Apopliysis. podsada.
Apotlieciuin, plesek.

Applanatus, plošitý. plošený.

Applicativus, pipa-iený.
Appcndicula, pitceseéek.
Appendieulatus, piícskatý.
Appi-ndix, pitcések.
Appositus: 1) pistojici, pistojný

;

2) nadbilecni; 3) s^dbilecni; 4)
podbileéni:, 5) pibileni.

Appresiis, v. adpressus.

Approximatus. pibliiený , ohbliíný.

Apiicum : 1) suchopar, práhliiia,

prahlé mislo; 2) tcýslunni . tcý-

sluništé.

Apricus: 1) suchoparní; 2} tcýslu-

tiišni.

Apterus. be^ekidlý.
Apyrenus, bez-pecký.

Apytlimenius, betpícepký.
Aqua, tcoda,

Aquaticus, tcodni.

Aqueus: t) tcodný , wodojasný ; 2)

tcodoícítý.

Aquosus: 1} wodnatý; 2) wodoicitý.

Araclinoideus, paivnóiuný.

Araneosus, pítwuinaíý.
Arbor^ strom.

Arboi-escens: t) stromoiclý ; 3) siro-

viowitélý.

Arboreus: 1) stromowilý; 2) stro-

nioicý.

Arbuscula, strmek.
Arete, z4uha, tsné.
Arctus, tésuý.

Arcuatus, oblaukotcilý.

Area: 1) somolka ; 2} dworecek.

Aréna, písek.

Aréna niobilis, homok.
Arenarius: 1) písený; 2) homoéný.

Arenosus, písitý, pisenutý.

Areola, poliko.
Areolatio, polikaténi,

Areolatus, polikatý.
Argenteus. stíbrný.

Argute, oste, ostro-.

Argutus, ostrý.

Arilizus, be-skoenný.

Aridum, wýsuch, tcýsucha.

Arillatus, mišenatý, tní.ikalý.

Arillus, misek.

Arista, osina, osténa.

Aristatus, osinatý.

Anna, %braii, zbroj.

Armatus, ozbrojený, zbrojný, bran

ný.

Arrectus, zpímený.
Arrl\izus, v. arhizus.

Articulatio, lenaléni.

Articuldtus: 1) lenatý ; 2) klaiib-

natý.

Articuius; 1) lánek; 2) klaub.

Arundinetum: 1) rákosí; 2J ráko-

sišl.

42-



532

Arvensrs, rolni.

Arvum, roie.

Ascidiatus, tríeckatý.

Ascidium, wece.
Ascigerus, weckoiiosný.
Ascus, tcecko.
Ascyphus. be-z,j)olKtrý.

Asper, drusný, drsný.

Aspcrgillifonnis, krupáckowitý.
Asperies, drasnost, drsnost.
Aspcritas, drusluwina.
Asperiiltis, drastiamiliý , drasniký,

drsnaniiký, drsniký.
Assa foedita. óertuwo lejno.

Assimilatio, zpodoboicfini.
Aspiius, bezprtiký, nepruhutý.
Assiirs^ens, v. adsiiigens.

Astciis, befspod.stawi'/, nepodslawnaiý,
Astii-patus, neklucatý.

Astomus, be<5tíslý.

Astylus, be-znélecný.

Ater, ernoerný.
Atropiiim, m/ikowina.
Atropurpureiis, ernonnchowý.
Atroviiens, ernozelený.
Attenuatus, ztenený.
Atypicus^ odrazný.
Auctus : 1) zmnoiený ; Z) ztcél-

selý ; 33 ztcétšujici se.

Aurantiacus: 1) erwenoklntý ; 2)
ponieranowý, ihiloerwený.

Auralus, zlaloskwrný.
Aureus, ryzý, ryzoskiclý.
Auricula, auško.
Aiiriculatiis, aikowaný, uuskalý.
Auritus, ušatý.

Avenius, bezžebrý.
Avcrsus, odwrácený.
Axilis: 1) osni; 2) osowý.
Axilla: 13 aui/abíko ; 2) rozpora.
Axillaiis ; t) úilabikotcý , aužla-

bikotcý } 2) rozporní.
Axis, osa.

Axis, v. rliachis.

Azonus, bezpasý.
Azoturn, du.sik.

Azureus, blankytný.

B.

Bacca, bobule.

Baccatus: 1) bobulowUý ; 2) bohu-
lalý ; 3) zbobulelý ; 4} zOubulo-
waiélý.

Baccans: 1) bobtilujici ; 2} bobulo"
watéjici; 3) zbobulejici.

Baccilaris, hiilkowitý.

Badius, tisaivý, kaštanowý.
Biilsamum, balsam.
Barba, wavsy, fansy.
Barbaius, wausalý, fausatý.
Bases vegetabiics, zásady rostlinné.

Basi aeqiialis, stejnozpodinný , stej-

nozpodený.
Basilaris, zpodinowý.
Basis, zpodina.
Benzoe, benzoe.

Benzoates, benzoany.
bi-. dwau-, dwé-, dwoj-.
Bicarinatus, divankýlný.

Bicoccus, dwojkokiisný.
Bicornis, dwojrohý. dwaurohý,
Bicruris, dwanstehenný.
Biennis, dwanlelý, ozimý.
Biariam, dwojad.
Biarius, dwauadý.
Bifidus, na dwé klaný.

Biíloi'us, dwaiikicétý, dwojkictý.
Bifolius, dwojlistý.

Biformis: J) dwojaký ; 2) dwoj-
twarý.

Bigeiiiinatus^ dwojdwojný , dwakrát
dwaujamý.

Bijugus, divaujahný.
Bilabiatas, dwanpyský.
Bilainellatus, dwojfpelený.
Biloculai-is , dwojpauzdrý , divau-

punzdrý.
Bilobus, dwaulaloký, dwaulatoný.
Binarius, podwojnatý.
Binato-bijugus , dwakrát-dwauja-
mý

Binato-pinnatus, dwojené pereny.
Binatus, dwojený.
Binervis, dwauiihiý, dwojíHný.
Biiius: 1) podwojný; 2) dwojnatý,
Bipaleaceus^ dwauijtudiý.
Bipartitus, rozpoltný.
Bipiímatifidus, dwakrát protisený.
Bipiiinatim raniosus, dwakrát pere-
n wtewnatý.

Bipinnatus, dwakrát pereny.
Biplicatus, dwauasý.
Birimosus, dwauštrbinný.
Biradiatus, dwojpaprsený.
Birostris, dwojzobanný.
Biseptatus, dwaubrániný,
Biserialis, dwan.iárý.
Bisetus, dwauístétinný.

Bisexualis, dwojpolilawý.
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Bisubulatus, dicojšidlý.

Biteriuitus, dwétrojný , dtcojtrojený,
Bíulnarís, dwauloketni.
Bi val vis, dicaucliliipný.

Bivittatus, dicojpruhý, dicautnjmý.
Blastema, pokel.

Biastocarpus. piodokliný.
Blastoplioius, klonoi.

Bombycinus, atfaxowitý.

Botanica, roslliniclici.

Bracliialis, ramenný. loketní.

Bracliiatus, ramenatý.
Bracliium, rameno, loket.

Bractea, listen.

Bracteatus, listenatý.

Bracteola: 1) liatenec; 2) listene-

ek.
Bracteolatus: 1) listenilý j 2) li-

steuekatý.
Brevicollis, králkokrký.
Bievis, krátký.

Breviusculus, kraounký.
Brevirostris, krátkoi-obanný.

Bromiuni, tctoiik.

Biucinum, brucoicina.

Brunneus, ernohndý.
Biyopliilus, mec/inbi/tný , mechomilý.
Bulbiceps, cibulolihucý , pnkohlawý.
Bulbifer, cibulonosný, pukonosný.
Bulbiforniis, cibuiowilý. pukoicilý.

Bulbillus, v. bulbogemma.
Bulbogemma , papiióik, cibulopupeu,

pukopiipen, pupen cibuloicitý, pu-
pen pukotcitý.

Buibosus, cibufalý, pukatý.
Bulbotuber, cibu!oltli<ia, pukohlis.a.

Bulbus, cibule, puk.
Bulla, buchá.

Bullosiis, bachastý. bachatý.

Bursicula, pytlíek, waióek.
Biiisiculatus, pytlíckatý, tcaéíkatý.
Butyrinum, má.sloicina.

Byssaceus, byssoideus, bisorotcitý.

C.

Cacumen, kos.

Cacuminosus, košatý.

Caducus, prchairý.

Caerulescenti albus, bélasý.

Caei"uleu.s, modrý.
Caesiiis. modrošedý.
Caeapcij, dru.

Caespitosus: 1) <sdrnoicaté/ý ; 2}
drnotcitý ; 3) drnalý.

Calamus, sít (u).

Calatiiitieus, auboený.
Calatliidium, aubor. úbor.

Calatliis, v. calatliidium.

Calcar, ostruha.

Caloaiatus, ostruhatý
Calcareus: 1) wápenný ; 2) tcápuo-

witý.

Calceiformis, stewicowitý, backoro-
tcitý

Calcium, ícápnik.

Caliiiin, draslík.

Calliferus, moz-olatý.

allus, mo-z-ol.

Calor, teplo.

Calvus, holý.

Calycatus. kalichatý,

Calyptraeformis, éepickotcilý.

Calyciflorus, kalichokiclný,
Calyciformis, kalichotrilý.

Calycinus, kalichotcý.

Ualycosus, kalichatý, kališilý.

Calyculatus, kališkatý.

Calyculus, kalíšek. »

Calypa, epika.
Calyptratus, epiatý.
Calyx, kalich.

Cambiuni : 1} oblana; 2) štáwa obla-

Hotcá.

Campanulatus, s:-wonkotritý.

Caiiipestiis; 1) polní, polský j 2^
ladní.

Carapus: 1) pole; 2) lada.

Campylospeniius, kriwojadrý.

Campylop tropus, kiícobiný.
Canalis: 1) rauraj 2) rýha.

Canalis medullaris, streowice, trau-

ba steotcd.
Canaliculatus : i) ílabalý ; 2) iluh-

kalý ; 3) ilahoicilý ; -t) rýhatý.

Canceilatus, míiowaný.
Cancer, rak.

Candidus, blostný.

Canescens, šednauci, šediwý.

Canus, šedý, šeditcý.

Capillaceus : • 1 ) pauhoictášenikalý,
samoiclášeníhatý; 2) wlasalý,

3) wlasowitý.
Capillaris, tcláskotcý.

Capillatus, tclášení/>atý.

Capillitiuni, kosmatiko.
apillus: 1) whiseh; 2) ictušeni/iO.

Capitatus: 1) hotrbowitý: 2^.ftrbftu-

lalý; 3) strbaulenýi i) kolrbuiý.
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Capitellum. strbanlek.

Capitulmn; 1) strbaul; 2) kotrbu.

Cupituluin antheriferum^ hláwka pe-

tatkonosná.

Capreolus, papruíka, roi<tvilina, ru-

ika.
Capreolatus, paprutkahj , ruikufý.
Capsicinum. pepikowina.
Capsula, tobolka.

Capsiilaris: 1) tobolkowitý , 2) lo-

bolkowý, tobolený.

-capsularis; -tobolený. -tobnlUý.

Capsulatus, tobofiíý, tobolkalý.

Caput, hlawn, litawi^na.

Caput ia(lici>, hlatrn koenowá.
Cnrapinuin, karapowina.
Carbo, uhel.

Carbonaceus: 1) uhelný; 2) ulilo-

wilý.

Carbonas, uhlan.

Carbonium, uhlík.

Careiis, chybící.

Cariiia : 1} lunek ; 2) kýl.

Carinalis: 1) lunkoicý j 3) kýlowý.

Cai-inatus: 1) kýlatý ; 2} lunkalý.
Cariosus, efrwotoitcý.
Caiiosuš, v. exesus.

Carneus, pleotcý, masvý.
Caniosus, libiwinatý.

Carnulosus. duknatiky, duénataun-
ký.

Caro, duísnina.

Carpellum, vzoreek, pldek.
Caipicus, tcorekowý

,
pldkowý.

Carpophorum, tioika.

Carpopliyllum, plodolisl.

Cartilagineus, chruplawý.
Caruncula, v. strophiolum,

Caryopliyllaceus, karafdátowý.
Caryopsis : 1) holénka; 2) .sotor.

Caryopsis, v. sterium, sititim.

Caseinum vcgetabile, sýrowina rost-

linná.

Cassidcus, helmatý.

Cassis, v. galea.

Cassus, v. fátu US.

Caí?taneus, kastanohnédý.
Castaneus, v. badius.

Castratus, wyklesténý.
Catenatus, etíz-kowifý.
Cateiiuiutus, v. catenatus.

Cau('a, ocas.

Caudatus, ocasatý.

Caudex, rokyt.

Caudiciformis, stonkowitý, peiiowitý.

Caudicínus, peiiowý.

Caudicula, ocásek.

Caudiculatus, ocáskíííý.

Caulescens: 1) lodyhuatý, lodyha-

tý ; 2) lodyhutjíci ; '3) lodyiuil/ý.

Cauliculus, pniek.
Caulinus, lodyhowý, fiiowý.

Cauliforinis, lodyhoioitý, peoiciiý.

Caulinus: 1) peiiatý ; 2) powý : 3)

lodyéni, lodyhowý.
Caulis: 1) pe; 2) lodyha.

-caulis, -lodyhy.

Cavitates aCieae, hlubinky.

Cavus, daupnatý, dutý.

Ccllula, sktipek.

Ccllula accessoria, sklípek náhodný.

Celiula area, sklípek wtrný.
Cellula filiformis, sklípek nilowilý.

Celiula lignea, sklípek dewni.
Cellula niatricalis, sklípek nuiteui.

Cellulosus, sklípkatý.

Centralis, stední.

Centricus, westední.
Centriugus, xástediwý.
Centripetus, dosíedin:ý.

Ceplialodiuni, klawika.
-cephalus, -hlatcý.

Ceraceus, woskoicitý.

Ceratus, icoskoicaný, wostný.
Ccrinum^ woskowina.
Cerinus, woskoélutý, u-oskotrý.

Cernuus, nií.
Cicatricos'!S, srdmatý.
Cicatiicuia, šrámek.
Cicatrix, šrám
Cilia, brwy.
Ciliatus, brwatý, brwitý.

Cimicinus, stinkowý.

Cinctus, opásaný.

Cinerascens , napopelawélý , nápo-

pelatcý.

Cinereus, popelawý.

Cingens, opásaný.

Cinchoninum, cindionowina.

Cinnabarrinus , rumlkoivý , ino-
browý.

Cinnamomcus, skoicowý.
Cincinatus, ^kueratéjici.

Circinatus: \}swijawý; Z) swinutý.

Circinans, kruiný.
Circulatio, v. rotatio.

Circumferentia, v. circumscriptio.

Circumnexus, kolpírostlý.

Circuiiipositio, kywák, oblaiik. ma-
tenik.

Circnmscisse dchiscciis, kolpukajici.

Circumscissus, obi&nulý.
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Circnmscriptio. ohnjs.

Circumscriptus, objí.sani'/.

Circumvallatus. v. obv.illiitus.

Cirrliifer, upotikalij.

Cirrliiformis, upniilionitii.

Cirrhus, vponlm.
Citrinus, cilroiiouý.

Citrates, citrony.

Classis, tída.
Clausilis, obemknutý.
Clausus, fsatcitý.

Clava, kej. kyj.

Clavaeformis, kcjotcilý.

Clavatus : 1) kejnalý : 2) kejotritý.

Claviforniis, heboicitý.
Clavula, kejik.

Clima, podnebí.

Clypeatus, v. scufafns.

Coalescens, srostajici.

Coarctatus : 1 ) smé.ilnaný^ stésnaný

;

2) sewený.
Coccatus, koku.skatý.

Coccineus, erwcnitý.
Coccus^ kokausek.
-coccas, -kokusný.
Codeinum, nspalina.

Coclospermus, dutojddrý.

Coenantliium. píacalka.

Coenaiitlioidcus. placatkowaný.
Coenopodus, slejnonohý.

Coffeiiium. kdicowina.
Cohaerens, saiidrkný.

Coclileaiis, li-icotcitý.

Culeopeltis, v. colcopliyHum.

Coleophyllum, obp/ri.
Coleorliiza, obkoini.
Colcliiinum. ocúnoicina.

Coliabcns, klesajici.

CoUariatus, obnjkatý.

CoIIariiiiii, obojek.

CollateralÍ8, podléslojici , podléslo-

Jutý.

Collicosus, kopitý.
Colliculosus: 1) puhrbekalý ; Z)ko~

peckafý.

Collinus: 1} kopeéni ; 2) pahrbeóni.

Colliquescens, ^-kapalnjici.

Collis : 1) pahrbek; 2) kopec.

Collocalus, ses atrený.

Cnlophoiiium, kolofona, kalafuna.
-color, -bartrý.

Coloratus, banený, baretcný.

CoUiím, krk.

Collum railicis, krk koenotcý.
Cfliuinbinum, kolttmboiciua.

Columclla, staupeek.

Columna, sloupek.

Columna, v. gynostcmium.
Coluinnaris, slaiipoicitý.

(^oina : 1 ) cfioc/iof., uba ; 2) uprynn.
(Joiiiatus; 1) uprynalý ; 'i) cUoclio-

latý, ubatý.
Cornnússura. pn%.
(^onimissuralis, pai-owý.

Comniunis: 1) spolený, •sdílným 2)
druiebný, tawaryšný.

Coriipactus, plotny.

Compactus, v. coarctatus.

C^ompagiiiatus, saustranéný.

Coniplanatus, f.plošený.

Coiupletus: 1) cetkowitý ; 2) plno-
pnetiiý ; 3) auplný. úplný.

Coniplicatus, násobený.

Compositus, sloiený.

Compressus, sinaknutý.
Compressus opposite. prolibéine .<tin.

Compressus parailele , rotcnobéin
sm.

('.(nicatcnatus, setz-ený.
(^oncavus, poddutý, proláklý.

ConcentricHS . saustedný.
Conccptaculum, nádré-ka.

Conceptaculiimgemmarum,/í»iae7fco.

Coniinum, boleldawotcina.

Coiicolor, stejnobartrý, stejnoburetcný.

Coiuleiisatus, zhusléný.

Coiuluplicat US. 'zdicojndsobený.

Conferruminatus, sletotvuný.

Coiifertus, smésinaný, nahlauený.
Conílucns, stíkaicý

Coiiormis, stejnotwarý.

Confusus, slitý.

Congestus, shlauený, v. confcrtus.

Con2;lobatus , schoulený , klubený,

c/iuchelný.

Conglutinatus. sklejený.

Congregatus. v. aarsreiratus.

Conchaeformis , lasturotcitý.

Conicus, homolowitý.
Conidium, prach kliný.
Coniocysta, prachatka.

Coniomycctes, re^otcité.

Conjunctus, spojený.

Conjug;ato-piniiatus , v. biiiato-pin-

natus.

Connatus, srostlý.

Connc(;ticulum, v. connectivuni.

Connectivum, spojidlo.

Couiiexus, v. conjunctus.

Connivens, sklimený.

Conoidcus, v. conicus.

Cunsociatu.s stlupený.
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Conspicnus, patrný.

Constans: 1) gestdwnjici , sestojici,

iíkláilujici se ; 2) stálý.

Constiditio chcmica, slauenstici.

Coiistrictio, škrcenina.

Constrictus, íikrcettý, škrcowaný.
Constructus, ustrojený.

Contexto-ccllulosiis, nadsklifkatý
Contentum^ obsah.

Contextus^ protkaný.
Contextus cellulosus, sklípkatina, cel-

nina.

Contingens, v, contí^uus.

Contiguus, v. continuus.

Continiius, nepetržený.
Contortuplicatus, tnviilý, tswirilý.

Contractus: 1) stakený; 'i) ^akrsalý,
ísamrklý.

Contrarius, odporný.
Conus, v. strobilu=.

Conversens, sbíhatcý.

Convergei)tibusnervis,sfe//meHo«í7ný.

Conversiis, promnný.
Conversus iii racesnum, •t.liro^nélý.

Convexus, naddutý, krabutý.

Convolutus: í^swhmlýi 2) kornau-
towilý.

Copaiva, kopaiwa.
Copal, kopal.

Copiosus, mnoiitý, mnohoislný, et-
ný, licný.

Copulatio, spojowdni, spdjení, se-
swoení.

Cnpulatiis, spojený, seswoený.
Coracinus, wrunný, wranisticý.

Cordatus, srditý.
Cordifoimis, srdcowilý.

Coriaceus, koi.owitý, tisnowitý.

Corneus, rohotcý.

Corniculatus : 1) rikatý ; 2) ri-
kowitý.

Corniculum, riek.
Corniger, v. cornutus,

-cornis, -rohy.

Cornu, roh.

Cornutus, rohatý.

Corolla, koruna.
Corollatus, komnaty.
Corolliflorus, korvnokwétý.
Corollinus, korunowilý.
CoroUoides, v. corollinus.

Corona, wnec.
Coronans, wnnjici.
Coronatus, wénený.
Coroniformis, wéncou-ilý.

Coionula, wéneek.

Corpori* Micheliana , tilka wecho-
witd.

Corpus cotyledoneum, télo délohowé.
Corpus ligiii, télo dewní.
Corpus radicis, tlo korenowé.
Corrosus v. ruminiitus.

Corrugatus : 1) tvráskatý ; 2) srhnm-
laný , smuchtaný, jtokrcmaný ; 'A)

scwrklý.

Cortex, kra.
Corticalis, korowý.
Corticatus, okornatélý.

Corticosus, nákorni, pokorni.
Corticosus, korowitý.

Cortina, oponka.
Cortinatus, oponkatý.

Corydalinum, dýmniíckowina.
Coryinbosus: 1) chochoUený ; 2)

chochoUkatý , chocholinatý ; 3)
chocholíkowý, chocholiný.

Corymbus, chocholik.

Costa, i-ebro, ebo.
Costalis, iebrowní, keberni.

Costato-venosus, idkoi.ebrý.

Costatus, iebratý, mnohoiebrý.
Cotyledon, dloha,
Cotyledonaris, dlohowý.
-cot3'Iedoneus, -dloiný, -dlohy.
Cotyliformis, misowitý.
Crassitie , Sítlatišti , tlustý jako,

tlustý co, tlaušky toho.

Crassiusculu -, tlustaunký.

Crassus, tlustý.

Cratcriformis, išowitý.
Crena, ssc/fr.

Crenatus, wranbkalý, z-ejkatý, wraub-
kowaný, z-ejkotcaný.

Crenula, ísejik.

Crcnulatus: 1) wraubekatý, wrau-
bekotcaný, s-ejikowaný.

Crescenti pinnAtus, pibýtcawpeený.
Crectaceus : 1) kídowitý ; 2) ki-

dowý.
Crjbrosus, rešatowitý.

Crines, kin.
Criniformis, éiowitý.
Crinitus : 1^ íialý ; 2) hiwnatý.
Crispus, kaderawý.
Crispatus, v. crispus.

Crista, hebin.
Cristaeformis, hrebenowitý.

Cristatus, hebenatý.
Croceus, sufránowý.
Cruciatim, kiimo.
Cruciatus, kiiatý, kíimo, na kii
pipewniiý, u-yniklý.



537

Cruciformif!, kiioicitý.
Ciura, Ápírif, soxky.

Crusta, sirup.

Crustaccus : 1) slnipatjici; 2) slnt-
potcaféjici; 3) sínipoicilij.

Crystalli celuIlArcs, idati sklipkoicé.
Cubitalis, pedrameiiý.
Cubitus, predrameno.
Cucullatus: \) kuklalý, kdpalý f 2)

kúpowitý.
Cuciilliformif:, kuklotcitý.

Cucullus, káp, kukla.

Culmatus, stéblafif.

Culnicus, íilélilotcý, slébelinj.

-culmis, -slébhj,

Culmus, stéblo.

Cultus, sd-zeuý.

Cumulatus, v. aggrcgatus.
Cuneatus, kliiioicitý.

Cuniculalus, rijhalij.

Cupicus, meoencenij.
Cupula: 1) koflík; 2; ée.htle.

Cupularis: 1) kuplowilý ; 2) kofli-

kowilij.

Cupulatus: 1) ko/likatý ; Z) cíio-

tcitý.

Cupulifer, koflikonosný.

Cuprum, mé.
Curvatus, kucij, &kt'iwetiý , »kri-

tcélý.

Curvinervis, kiwozilný.
Curvincrvius, lukoiMý.
Curvirostris, kriícozobanuý.

Cuspidatus, nfíbodilý, sí-je/ilený.

Cuspis, ndboda.
Cuticula, poicldcka.

Cuticula, koika.
Cyaneus, cliarpotcý.

Cyatliyformis, v. Gratcriformis.

Cyciicus, v. circuluris.

Cyciosis, kranženi.
Cycius: 1) okruh; 2) oicilek.

-cyclus: 1) oicitný ; 2) -kruiiiij

Cylindraceus , tcdlcoicitý , hridelo-

tcilij.

Cyliiidiicus, v. cylindraceus.

C^iindrus, wdleek.
Cyma, icrcholik, duiidel.

Cymalis, wrcholikowij. duiidelowý.

Cymbacformis, lunkoicihj.

Cymifer, tcrcholikalij, dnndelalý.

Cyniosus, tcrcholienij, duiidelciiý.

Cynosbaton, mrlielec.

("yphlhi, hlubinkii.

Cyphiformis, išou-iíý.

D.

Dacn-oidcus, krdpowilý.
Daedalcus, bludisna ý.
Diipiclio, v. zapiš.

Dat urinm, durmanowina.
Dauciformis, v. fusiformis.
Dcbilis, slabý.

Deca-, desíti'.

Decalvatus: 1) ohjsajici ; 2) oly-
salý.

Dcciduus, padawý.
Declinatus, sehnutý,
Declive, auboc, auboci, úbo, úboí.
Declivis, sklonily.

Decolor, bezbaru-ý.

Dccompositus, dicakrdt sloéetnj.

Decorticalio, lavpdni se kry.
Decorticatus : 1} bes-korý; 2) olati-

paly,

Deerescens, %menšnjici se,

Dccrcscenti pinnatus. ubiraicpetiný.
Decumbens, lehatcý, prostený

.

13ecurrens, dolábiici.
Dccursive pinnatus, sbhne pereny.
Decurvus, y. recurvus.

Decussatus, kiimo stiný,
DeíTormis, s-poticoilý.

DefTormitas, z-poticoiilost.

Deficiens, v. carens.

Dcfinitus, urený, uritý.
Deflexus, nahnuly.
Dcfloratus, odkictlý, poktcllý.
Defluens, kapawý.
Defossus, zahrabaly.
Dcfoliatio: 1) odlistni, prcháni list,

listoprchdni ; 2) lislupuddni.

Degener, odrodilý, tcyrodilý, nerud-
ný, ncnida.

Deliiscens: 1) rozpadatcý ; 2} ^jí-

kajíci.

Dchiscentia, pukáni,
Deiapsus: 1) odpuklý j Z) spadlý,

npadlý,

Dclpliininum, hnido.wiciua.

DeltoTdcus : 1) deltotcitý; 2) licho-

biniitý,
Delif|uescpns: l^ tratici se; 2) roz-

plýicajíci se.

Demersus, v. .<;ubmersu3.

Demissus, spuštný.
Demittens, roztrn.iujici.

DendroTdeus, strmkoicilý.
Dcn=, zub.

Deusillorus, husluktctý.

43
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Densus, 1) hustý; 2) kepowihj.

DentatuSj ísubatý.

-dentatus -zuby.

Deiiticulatus, aaubkowaný, zaubkalý,

Denticulus, %aubek.
Dentifcr, ísubonosný.

Denudatus, obnaiený, obnaíilý, od-

halemj.

Denus, desaternatý.

Dcopcrculatus, be%imký.
Dcpauperatus, ockudlý, ischudlý.

Dcpendens, wisici.

Deplanatus, v. applanatus.

Depresso-globosus , ssflcsHlo-kulo-

watý.
Depressus : 1) spleslilý ; Z) placatý,

pleskatý.

Dermatinus, v. pelliculosus.

Descendens, sestupující.

Desiliens: 1) rozskakujíci se; 3)
odskoily.

Dcsquamatus, odlaupilý.

Destitutus, lišený, nemající.

Detergendus, odlHtelný.

Dctergibilis, odlitelný.

Determinatuíi, uslanowený.
Dctersus, oteny.
Dextrinum, skroboicina.

di-, dicau-f dwé-, dwoj-,
Diadelphia, dwaubratrsttco , dtcoj-

bratrsíwo.

Diadelpíius, dwaubratrý , dwojbra-
trý.

Diagiiosis, wymezení.
Diandria, dwaumuistico.
Diandrus, dwaumuiný.
Diaphanus, prossracitý, proxracný,
Diapliragma, bránice.

Diastase, obilowina.

Diclinus, dwojloéný.
Dicoccus, dicaukokusný.
Dicotyledoneus, dwaudloiný, dwoj-

déloiný, dwaudélohý.
Dicyclus: 1) dwojowitný ; 2) dwoj-

owojný; 3} dwojkruiný.
Didymus, spáený.
Didjnamia, dicojmocenstwo.
Didynamus, dwojmocný.
Diííluens; 1) roztikawý ,• Z) kapatcý.
Difformis : 1) rznoltcarý ; 2} po-

tcorný.

Difforinitus, rúznotwarost.
Diffractus, rozsedulý.
Difiussus, roísestený.

Digitaliformis, náprslkowitý.
Digitalis, prslný.

Digitato-incisus, prstnato-t-eslíha -

ný, prstnato-slihaný.
Digitato-pinnatiis, pr.ilno-pcený.
Digitatus, prsteny.

Digitiis, prst.

Diglochis, dwojkoticiný.
Digynia, dwauienstwo.
Digjiius, dwauieny.
Dicliaena, dicojnaika.
Diclioganius, jinomaníclný.
Dichogamus androgyiius , asao'
samí.

Dicliogamus gynandrus, casnosanrii.

Dicliotomia, ro^-sochání.

Dichotonius, rozsochacený , rozdtco-

jowaný.
Dilatatus, rozšíený.
Dilute_, swtle.
Dilutus, swéllý.

Dimerus, dwojatidý.

Dimidiatiis, polowióný.

Diminutus, zmenšený, stmalený.

Dioecia, dwojdomsíwo.
Dioicus, dicojdomý.

Dipctalus: \) dwojpláleéný ; 2) dwau-
pldtený.

Dipiiyllus: 1) dwaulistý ;. 2^ dwoj-
lupenný.

Dipyrenus, dtcaupecký.

Dircctus, stejnosmérý , stejnobéiný.

Discedens, rozpadající se.

Disciformis. terowitý.
Discolor, rznobarwý.
Discus: 1) kotauc ; 2) ter.

„ antherifer , kotau pelalko-

nosný , ter pelalkonosný,

pelatka.

„ hypogjT.us, ter podplodni.

Discretus, rozpáraný.
Discoideus: 1) kotauowiíý ; 2) ko-

taucowý ; 3) tercodobný , teréo-

twarý ; 4) kotaucitý ; 5) ter-

catý.

Discpalus : 1) dwaulupenný ; 2)|
dtcojlupenný.

Disjunctus, rozpojený.

Dispansus, skulinatéjíei.

Dispar, rúznopárý.
Dispermus, dwausemenný.
Dispirus, dwauzpruliý,
Dispositio, rozpostaweni, rozpora-

dání.

Dispositio fructuum , rozplodnatn-
slwí.

Dispositus, rozposlaivený, rozpará-
dný, rozpoádaný.
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Disrompcns, v. rnmpcns.

Disscctus , roísstíhaiiý.

Disscmiiiittio: 1) ro-zlrmotcdnif Zy
rozséicúni.

Dissimilis, nepodobný.

Dissiliens, roz-skakujici se.

Dissipimentutn, pehrádka, kri.

Dissitus, odlehlý.

Distichus, dtcaustranný.

Disliiictus, oddlený.
Distortus : 1) stoený ; 2} stáející se.

Diurnus: 1) denní; 2) jednodenní.

Divaricatus, ro^kladitý, rozkilý.
Divergens: 1) ro&eicený ; 2^ roís-

chásejicí se.

Divergentibus nervís , rasetceno-
šiilný.

Divisio, rotsdleni.

Divisus, roz.délený.

Dodccagynia, dicandctiienstico.

Dodecagynus^ dtpaudctiienný.

Dodecandria, dwandctimnhsttco.
Dodccandrus, dwandciimuiný.
Dodrans, pí.
Dodrantalis, piowý.
Dolabriforrais, hobloivilý.

Dorsura : 1) fsdda ; 2) hbet.
Dorsalis: 1} ^adni; 2) hbelni.
Drupa^ peckoícice.

Drupaceus : 1) peckotcicnalý ; 2)

peckowicoicilý; 3) peckoicicowý.

-drupaceus^ -peckoicicný.

Drupcola, peckowiéka.
Ductus intercellulares, prchody me-

%isklípecué.

Ductus resinosi, nádržky prysky-

icné-
Dumctum : 1) kríbi; 2) kíbiité.

Dumosus, kibišní.
Duodcnus, dicandcternatý

Duplex, dwauduchý, dtcojndsohný.

Duplicato- crenatus, dwakrdt zejko-

xcaný.

Duplicato-dcntatus, dwakrdt &ubalý.

Duplicatus, dtcakrdtný.

Duphis, dwakrdtný.
Duramen : 1) srdce deicni, dewo;

2) jddro deivowé.
Duratio, trwdni.

Duriusculus , ttcrdaunký, twrdiéký.

Durus, ticrdý.

Eborinas, slonoteý.

Ebracteatus, bezlistenný.
Eiiurneus, v. eboiinus.

EeahíiVAtas, beít.oxtruiný,be<so»tru/iý.

Ecalyculatus, bezkališký.
Ecarinatus, bez-kýlný, nekýlnatý.
Ecaudatus, bez-ocasý, neocasalý.
Ecellulosus, besísktipécný , nesklip-

katý.

Ecorticatus, be^korý.
Ecostatus, betsiebrý, nesebraly,
Edentatus, besiZ-ubý, nez-iibatý.

Edentulus, bez.isaubeóný , be-zaatib-

ký, nezaubkatý,
EfFiciens, pedstaicujici. peštirajíci.
EíFiguratus, wylwdený.
Efflorescentia, rozktcítdni , roz-tcí-

jeni se.

EfToetus, tcyprdzdnéný,
EITormatus, dosplý.
Effusus: 1} rozlily; 2) rossloiený,

Egenieulatus, bezkoíenný.
Eglandulosus, bezeilds-ý.

Eliilatus, bez.pupecný.

Echinatus, fezatý,

Eeliinus, ježina.
Ejttgus, besšnorený.
Elabens, tcypadajíci.

Elaeopten, rídkopatcina.
Elaidinum. tamanina.
Elainum, tylina.

Elasticus, z-pruiný.

Elater, inršnik.
Elaterites, pružek.
Elatcrium, praskaicka.

Elatus, podnesly.

Elegans, tcýteéný.

Elemeiita chcmica, prwky.
Elcmi, elemi.

Elevatns, po'idwížený.

Ellipsoideus, ellipsoicitý.

Eilipticus, elliplióný, shodnicntcitý.

Elongatus, prodlanžený, táhlý.

Eniarcidus, swadlý.
Emarginatura, wýkroj, wykrojeni.

Emarginatus, tcykrojený.

Etnbolus, z.álka.

Embryo, kel.

Embryonatus, kelaíý.

Embryonalis, kloieý, kelní.

Eiiibryotcgium, v. papilla cinbryo-

tcga.

Eincigens, wynorujicí se, tryíonuuct.

Emeisus, tcynoilý, tcyluitulý.

4.3-
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Emcrsus, v. cxscrtus.

Emetinum^ dátcoibina.

Emis^us, wypusltiý:
Emittcns : 13 wyhánéjici', 2) tcy-

faiisléjici.

Emortuus, uhynulý, zemelý.
Eniulsinum, cnmlsoicinn.

Endocarpiuni, nitroobpfodi.

Emlogoniuni, Jádro wajeénikotcé.
Endospcrmiiini : 1} z-dktowina j 2)

nitroobjadi.
Endostoma, nitroúsli.

Endothalaniiuin, ihowUa.
Encrvís, be<iii(ý, neiilnalý,
Ennea-, deicili-.

Enncandria, dewitimnistwo.
Enneandrus, ' dewitimuéný.
Enodis, be^hnený.
Ensiformis, meoicitý.
Entophytus, nilrorosllhmý.

Entoxyíus, nilrodcicý.

Epelliciilosus, bez-éec.helný.

Ephcmerus, Jcdnodeuni.
Epicalycinus, ndkaliini.

Epicarpium, niíroobplodí.

Epicorollinus, ndkorunný.
Epidermis, pokoika.
Epigaeus: 1) nadísemni; 2) po-

temni.
Epígonium, obhalka.

Epigynus: 1) nadplodni; 2^ nad-
plodotcý.

Epipetalus, ndpláteni.
Epiphragma^ branická.
Epipliyllus: 1^ polistni ; 2") nálislni.

Epipliytus, porosllinný.

Bpipodium, nadloi-i

Epispermium, v. perispermium.
Equitans, jessdiícý.

Equisctaccac, peslickotcité.

Erasus, odetiý.

Erectiusculus, pimmmkij , pimi-
ký.

Ercctus, primy.
Ericetum : 1) wi^esowi; 2^ tceso-

wiit.
Errigcns, sprimujici se,

Erostratus, be-i-iobaný.

Erosus, icykausaný.
Erumpens: 1) protcalujici se; 2)

wypukujici.
Esquamatus, bcs.htpinný.

Esscntialis, podstatný.

Euplíortium, euforbium.

Evacuatus, t. eíFoetus,

Evalvis, beachlopný.

Evanescens, mianauci, mi<sajici, tra-

tící se.

Evanidinervis, tratiiiliiý.

Evanidincrvis, v. abruptinervis,

Evanidus, v. evanescens.

Evaporatio, tay^ewowdni.
Evcsiculosus, bezbubtiniiý.

Evittatus^ be^lrytný.

Evolutio, rozwinnti se^ rozwinoicdní
se.

Evolutiis, roz-tcitý, roztcilý , roz-tci-

nulý.

Exacanthus, bevtrný.

Exalbuminosus, bez-bilený.

Exaltatus, wz-nešený.

Exanulatus, bezprstenný.

Exapopliysiatus: \) be^ndsadký, be9s-

protahý ; 2) bezposadkalý.
Exappendiculatus, hezpríwéský.
Exatatus, zoraný.
Exaieolatus, ncpotickatý.

Exarillatus, bez-mišeciiý , nemiškalý.
Exaristatus^ bez-osinný, neosinalý.

Excavatio , prohlubinu, prohlubinka.

Excavatus, prohlubený.

Excedens, pesaliujici , pretcyšujici.

Exccntricus, z-dsledni,

Excipularis: í) jalkotcý ; 2) ckrá-
niný.

Excipuluin : 1) chráni; 2) jalka.

Excipulatus: 1} chránicitý ; 2) jal-
kalý.

Excisura, wýslrih.

Excisus: í) tcystrihnutý ; 2)wysíi-
howaný, tcyezdwaný.

ExcuiTons: I3 dobihajíci ; 2} tcy-

bihajici.

Excrcsccns, wyroslajici.

Exembryonatus, bezkelný.

Excsus, wyéraný, proiraný.
Exhalát io, wydyclioiráni.

Exindusiatus, bez-ostérý,

Exinvolucratus : 1) bea^ákrowý ; 2)
bez-pokrywený.

Exoriiizus, nahokoenný.
Exospc rm i u in, tcnéobjadi.
Exostonia, wnéústi.

Exoticus, cizoz-emský.

Explaiiatus, rozloiilý, tcyrownalý.

Explicatio, wyícijení se.

Explicatus, rozrušený, rozwraštný,
rozkrcený.

Exscapus, bez-esíícolý.

Exsculptus, icyrylý.

Exsertus , njici , cumici , wystd-
wajicú
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ExsHpnlatus, bei-palislý.

Exsuccus, be^-esdtvý.

Exsuccus, v, siccus.

Exterior, v. externtis.

Exterius, tcné, tcenku.

Externns, trtiéšný.

Extraxilis, Séáosni.

ExtraxilL-íiis, ii-átiilabikoKý.

Extiactiim, tcýlah rostlinný.

Extra foliaceus, s-álisfní.

Extrancus, cizwkrajní.

Extiarius, mimobiletii.

Extrorsuni. tcen.

Exunguiculatus^ beanehlý.

P.

Facies; 1) irsesreu'; 2) strana.

Falcatus, styotcilý.

Falsinervis, niyrmcoUlý.
Familia, ele.
Farctus, naditý, nacpaný.
-fariam, -ad.
-fnrius. -rady,
Farinaccus, maukotcitý.
Farinosus: l^mauénatý; 2) pomau-

enxj.

Fascia: 1) šmára , šmaiiha ; 2)
merha.

Fasciatio, staulioiratlost.

Fasciatus: 1) šmárafý , šmauhalý

;

2) merhoicaný ; 3) prauhalý, pru-
hatý, prauhoicaný.

Fascicularis, swaakowílý, chomáóo-
icilý

Fasciculatus: 1) chomáený, stcaz-

euý ; 2) chomdóotcitý , sicaako-

witý.

Fasciculus, sicaaek, cfiomac.

Fastigiatus, stejné tcysoký.

Fatiscens, Siícélrajici.

Fatuus, hluchý.

Faux, hrdlo.

Favcolatus, plastikoitilý.

Favosus, plastoicitý.

Femineus, samici.

Ferrugincus, revawý.
Fcrrum, i-elez-o.

Fertilis: 1) tírodný , aurodný ; 2)
plodný, plodisltcý.

Fibra, tcldkno. brz-a.

Fibra lignca, tcldkno, brssa deicni,
detcotcd.

Fibrilla : 1) mrcas, frnoch, fraus;
2) mrcdsek.

Fibrillosiis, inrcasalý, frnochatý, fr-
ausatý.

Fibriiia vcgctabilis, wldknina rost-
linná.

Fibrosus : 1) wldknalý, bn-atý; 2)
pauhomrcasný, samomrcasuý.

Ficus^ smokwa, fik.

-fidus, -klaný.

Filamentiformis, nithoteitý.

Filamentosus: 1) niCnalý; 2} nio--
witý.

Filamentum, nitka.

Filices, kapraoícilé.
Filu ni, ni.
Fimbria, tdsn. trisne.

Fimbrilla, trásnicka.

Fimbrillatus^ trdsnickalý.

Fimctarius, hnojni, smetišni.
Firmas, krepký.
Fissus, klaný.

Fissura, wýštérb.
Fistulosus: 13 rauroicitý ; 2^ pí-

Áalotcifý.

Fixus. pipewnéný.
Flabcllatus, tcejiotcitý.

Fiaccidus: 1} chablý , ochablý; 2)
klepechý.

Flaecus, v. flaccidus.

Flagelliformis, wýroslkottitý.

Flag;cllum, irýrostek.

Hainmcus^ plamenný, ohenný.
Flavescens, bledé élutátcý.

Flavus, bledoilulý.

Flexilis, hebký, ohebný.

Flexuosus : 1) prohýbaný, z-kiiro-

laký, z.prohybaný ; 2) z-kitroiratiý.

Floccosus: 1) klukalý , klkatý ; 2)
klukowilý, klkoicitý.

Floralis: V)kicétotcý; 2)piktcétniy
píkwétotcý.

Florescentia, ktréíeni.

Florifer, kwétonosný.
-ílorus, -ktcétý.

Flos, kicét.

Fiosculus, ktcitek,

Fluitans, plotcajici, plotcauci.

Fluviatilis, ricný.

Fluxilis, rozpfyz.lý.

Foccundans, a-úrodíiujici.

Foccundatio, ssúrodnéní , x-tirodo—

icáni.

Foliacco- crustaccus , listotcil o-slru-

potcitý.

Foliaceus, listoicitý.
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Folianeus, mistoUstý.

Foliaris, listowý, listni.

Foliatio: 1) listnatní; 2) olislén-

stwi.

Foliatus, listnatý.

Foliifer, lislonosný.

Foliinuus, listoménný.

-folius, -tistý.

Follicularis, méchýikotcitý.
Folliculatus^ Y. follicularis.

Follicuius, méchýik,
-folioiatus, -listecný.

Foliolum, lístek.

Foliolulum, v. pinnula.

Folium, list.

Folim acerosum, setina.

Fontinalis: i") poéidelní ; Z) iidelni,

Foramcn, díra.

Foramcn germinationis, v. micropile.

Foraminulatus, v. porosus.

Foraminulum, dírka.

Forcipatus, kleslotcitý,

-formis, -Iwarý.

Foniicatus, klenutý.

Forniccs, klapky.

Fornix, fiklofek.
Fossa, latiie.

Fovea, jáma.
Fovcola, upka, dolíek.

Fovcolatus: 1) flastwikoicitý ; 2)
ubalý, dojatý, ísdbbaný, doli-
katý.

Fovilla v. sperma.

Fractura, sslomenina.

Fragilis, lomný, kruchý,

Fragrans, blahowonný, mirysnij.

Fragum, jahoda.
Friabilis, roisemnulelný.

Frondescentia, rašení.

Frondiformis, v. frondosus, 2.

Frondosus : 1) chástnatý ; 2) chd-
stowiiý.

Frons, chást.
Fructifer, plodonosný.

Fructificans, v fructifer.

Fructiger, v. fructifer.

Fructus, plod, ksenec.

Frustularis, rotskatiskotcaný.

Frustulosus, drobkatý.

Frutescens, koieatejíci.

Frutex, ke, kúk.
Fruticctum : 1) kowi, kotcina,' 2)

kowišté.
Fruticosus, kowitý.
Fruticulosus, kíékowitý.

Fruticulus, kikek, kdek.

Fugax, tkatrý.

Fulcrans, podiiorný.

Kuicriilus, podporatý.
Fulcrum, podpora.
Fuligineus, sa-iowý.

Fultus, podepený.
Fulvus, platvý.

Fumaroídcus, dýmniwkowý.
Fumeus, dýinowý, kauowý.
Fumosu^, v. fumeus.

Functiones yitales , auady iiícolni.

Fundus, dno.

Fungiformis, hanboicitý.

F'unginum, haubowina.
Fuiiicularis: 1} híúrotcitý y 2) 0n-

rowý.
Funiculatus, šmlratý.

Fuiiiculus umbilicalis, hmra pupení.
Funiformis, v. funicularis,

Furca, soška.

Furcatus : 1) sochatý ; 2) roz-so-

chaný.

Furfur, otruba.

Furfuraccus, otrubnatý.

Fuscus, hndý, smdý, sndý.
Fusiformis, welenowítý.

«.

Galbanum, galbán.

Galea: 1) helma, helm, hemelín^

2) leb, lebka, pilbice.

Galeatus, lebatý , lebkatý
,
pilbic-

natý.

Galeiformis, lebkotoitý, lebkowitý.

Galia , dubnka , dubtnka , dubowka,^

halka.

gamo-, srostlo-.

Gamopctalus, srostlopldtený.
Gamosep.alus, srostlolupenný.

Gasteromycetes, bichalky.

Gelaiinosus, huspninowatý.
Geminato-pinnatus, v. binato-pinna-

tus.

Geminatus, dwojatný.
Geminus, v. geminatus.

Gemma : 1) pupen, oko; 2') nebed,
ndkwlek.

Gemma florifera. nebetf náhwtek.
Gemma prolifica: 1) pupen sedo-
djný ; 2) sddilto.

Gemmaceus, v. gemmiformis.

Gemmatio : 1) pupciini
, pupenco-

wdní; 2) pupensluoi.

I
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Gcmmatas, pupfinattj.

Geniiiufer, pupeiimiosný.
Ucniinibrniis, pupenoicilý,

-gcnimis, -pupenity,
-gcmniius, v. -^efuniis.

Geinmula: 1) adrodek ; 3) piipen-
ik.

Generatio, ploz-eni.

Guncrativus, plodící.

Genciicus, pokoletnnj, pokolehotnj.

Gcniculatus : 1) háitkatý } 2) kole-
nalý.

Geniculum: 1) kolínko; 2) hdnka.
Cenitalia^ ústroje rouplemenotcaci.
Gcnus, pokolení.

Gt-rmen, v. ovarium.

Germinatio, klíeni.

Gibbcr, hrb.

Gibberosus, v. pibbosus.

Gibbosus, hrbatý,

-gibbus, -hrby.

Gilvus, v. isabelínns.

Glabcr, lysý, holý, plchy.

Glabratus, olysalý, ople.vdlý, oblez-lý.

Glabrescens, oplchiijící, olysající.

Glabriusculus, lysaunký, holaunký.
Glandula, ildza.

Glandula vascularis, kldaa žilnatá,

ceicnatá.

Glandulifer, ildz-onosný.

Glanduloso-pilosus , klsnato-chlti-
palý.

Glanduloso-villosus, ž/a«Ma/o-/íM«ia/ý.

Glandulosus : 1} žlsnatý ; 2) ild-
aowílý.

Glaiis, kalud.
Glarea, strek, štérk.

Glareosa, štrkotcist, strkotcisko.
Glareosus, stérkowí.ifní.

Glaucescens, nasiíctý.

Glaucus, siícý.

Glcbaeformis, hraudowilý.
Globosus, kulatý, kitlikalý.

Globularis, v. globosus.

Globosus: 13 kulotcatý ; 2) kulatý.

Globulosus, kulíkatý.
Globulus, kulika.
Glocliideus, v. glochidialus.

Glochis, kolicika.

Gloehidiatus, kolwikalý , kotwiko-
tcaiiý.

-glocliis, -Koticíný.

Glonieratus: 1} klnbený , slíhibciiý,

klnhený. chuchlený ; 2~) klubka tý,
klubenatý.

Gloiueulus, klubko, klubcko.

GInma, ptema.
Glumaccus: 1) pleicnalý ,• 2) ple-

wotcý.

Glumaformis, pletrowitý,

Glurnella, v. palea.

Gluten: 1) lep; 2) caca.
Glutcinum, cacowina.
Glutinos««, lepnatý.

Glycerinm, tnkosladlna.

Glycyrrliicinum, leknicoicina,

Gnomonicus, uhelnicowilý , auhelui-
cotcitý.

Gomphus, píchytek.
Gonidium, kreteka.
Gonimicus, kretekatý.
Goniinos. v. gonimicus.

Gonophorum, v. gynopliorum.

Gonotropliium, hnízdeko,
Gonotropliium, v. cyplieila.

gonus, -boky, -boný.
Gramineo-viridis, trdtco-&elený.

Graminosus, trdtcnalý.

Grnna prolifica, z-rnka scdodjná,
Graiiifcr, zrnonosný, z.rnanosuý.

Granulatus, obrnný, oz-rnkotcaný.

Granulosus, tsrnntý, z.rnkowaný.
Granulum, isrnko.

Granulum pollinicum, tsrnko pelowé.

Gratus: í^líbý, líbez-ný ; 2) lahodný.

Gravcolens, pdchnauci , aapdchajíci.

Gravis, silný.

Grcgarius, pospolný.

Gi iseus, šerý.

Grosc, hrubé, hrubá-, zJiruba.

Grosse dentalus, hruboz.nbý.

Grumosus, okrusitý.
Grumulosus, v. grumosus.

Guaraninum, gnaranina.

Gummi, klowatina.

Gummi gutta, guta.

Gummiresina, klejopryskyriee.

Guttatus, skropený.

Guttur, chrat.

Gymnium, holénka.

Gymnoblastus, nahokelný.

Gymnocarpus, nahoplodý.

Gym nospcrmus, unhosemenný.
Gymnostomus, holotislý.

Gynaecum, mdidla.

Gynandria, kenoinukttwo , saurod-

stico.

Gynandrus, ienornuiný.
Gynobasis, podpeslii.

Gynophoro afTixus, pestikonotmi.

Gynoplioro pertincns ,
pestikonahtcý.

Gynopliorum, peslikonoti.
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Gynopodíum, noika.
Gynostcgium, yotlpeslici.

Gynostcmium, sancnléí.
Gyratus, krithalý.

Gyrus, Uruh.

Gyrus spurius, kruh nepratcý , lii-

tcý.

Gyrus verus, kruh jiratcý.

-gyrus, -kruhy.

II.

Habitatio, obyt, obydli.

Habitus, jmní.
Haematoxylinuin, rutnnkowina.
Hainosus : 1]) kákowilý ; 2) hdc-

kalý.

Hamulosus : 1) hdókatý ; 3) hdko-
tcilý.

Hamulus, háek.
Hastatus, šipoulý.
Haustoiium, pissajidlo.

Ilcnii-, po/o-.

Hcmianotropus, polosaubiný.
Heiiiisphaericus, v. seinigiobosus.

Hcpaticac, jdírowkowilé.

Hepaticus, jdlrowý, játrami sirko-
tcýiiii pdchnauci.

Heptandria, sedmimuisttco.
Heptandrus, sedmitnuiný.
Herba, zeln, zelina.

Hcrbaceus, iselinowitý.

Herbidus, zelinalý.

Heimapliroditus, obofaký , šlyrowý,
obojdk.

Heterogamus, rúz-nopohlawý.
Hctcrogeneus, jinorodý.

lleeroideus, jinoltcarý.

Hetciomallus, r^nosíranný.
Hctcroniericus, jinowrslewný

,
jino-

tcrsticý.

Heterophylius, rtlznolistý.

Hcxa-, sesli-.

Ilííxagonns, šesliboký.

Hexandria, seitimuí.sttco.

llcxaiidrus, sestimuitiý.
Hexapetalus, seslifdálecmj.
Hexasticlius, sesliady.
Hiaiis, roíidu-i/ý, roz-iewifý.

Hibcrniículum, pa-iinisl, obpupeni.
- Iiilatus, -pupy.
Hiluin, pupek.

Hilm cnrpicuin^ pupek plodowý.

Hilm seminale, pupek semenowý.
Hifcinus, prkoirý.

Histologia, tkanslotci.

Hirsutics : 1) srs( } 'i^ srsCnaíosl.

Hirsutus, .sr.stnalý.

Hirtus, skohluwý.
Hispidus, mrtnatý.
Holoseiiccus, aksamiinalý.

Hoioscricuni, aksamit.

Homogamus, stejnomanielný.
-diclinus, stejnoiiianielný dicojlohný.

-monoclinus, stejnomanielný jedno.-

loéný.

HornoKcneus, stejnorodý.

llomoidcus, santícarý.

Homomallus, slejnostranný,

Homotropas, slejnoloiný.

Horizontalis , roicnowdéný , wodo-
rotcný.

Hornotinus, letošni.

Hornus, v. hornotinus.

Hortensis, aahradni.
Horticola, isa/iradobyttíý.

Huiiiosust 1) prsfnatý; 2) prstní,

prsoícý.
Hyalinus, wodný, tcodnjasný.

Hybriditas: 1) miiencowáni ; 2)

7ni.ienecttci.

Hybrid US, mišenec.

Hydrogcniuin, wodik.
Hydrops, wodtiotelnost.

Hygi'oscopicitas, wlahojemnost.
Hymcnius, rauskowý.
Hymcniuni, rausko.
Hymcnophorum, rauškonoš.
Hymcnoin3'cctcs, hanby.

Hyoscyaminm, blinoicina.

Hypantliium, podhcéti.
Hyphomycetes, plisotcilé.

H3'pociateriformis, epicotcitý.

Hypocrcpicus, podkotcotcitý.

Hypojfaeus, v. subteirancus.

Hypoj;ynus: 1) ndložni; 2) podplod-

ni. podplodný.
Hypoplilocodes, podkorni.

Hypophyllus, podlislni.

Hypopodium, podfoii.

Hypostioma, v. mycelium.
H3'potliailus, proslélka.

Ilypotliallus, v. mycelium.

Hypotlialiinus, pronfélitalý.

Hypothecium, lehátko.

Hysterantliiu.'', po-zdnoUstý.
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Ch.

Clialaza, tylliek.

Chalybeus, ocelomodrý.

Cliaraceae, puroénalcowité.
Characteriformis, fisinenotcilý.

Chartaceus, papiroicitý.

Clielidoninum, dvatcnicowina.

Chinates, chynany.
Chininm, chynowina.
Chlamydoblastus, odtokelný.
Chlorium, solik.

Chloro-. celeno-.

Chlorophaeus, z-elenolesklý.

Clilorophylluni, %elenina.

Chryso-, ryso-, zlato-.

I.

Icosandria. dwacetimuinlwo.
Icosandrus, dicacelimuiný,
Igneus, v. flammeus.

Illinitus, namazaný.
Imberbis, bez-trausij. beisfausý.

Imbricatus, stechowitý.
Iinmaculatus , beeeskicrný , nepo~

skicrnéný,

Immarginatus, neobraubený , bez-

obrubý.

Iminaturus, ne&ralý.

Immersus, propadlý, proboený, pro-

boily.
Immobiiis, nepoknulelný.

Immotivus, nepohnutý.

Impar, lichý.

Imparipinnatus, lichopeený

.

Impeditus. pekažený.
Impellucidus, neprovraný.
Imperfectus, nedokonalý.

Iniperforatus, neproicrtaný.

Iinpervius, neprochodný.

Implexus, zmatený, zpletený.

Implicatus, v. impluxus.

Inipositus, nasazený.
Inipressus, wtlaený,
Impuber, nedosplý.
Impunct;ttus , neteókoicaný , nepo-

zbáduný
Imus, nejdolejši.

Inacquabilis, jinoplochý , neslejno-

plochy.
Inaequalis, nestejný. '

Inacquilatcnis, neslejnostranný.

Inaequilongus, nesíejnodlauhý.

Inapertus, neolewený.
Incanus, oiediwélý.

Incarnatus, masný.
Inciso- crcnatus, slihano-zejkowaný.
Inciso-dcntatus, stíháno- zubatý.

Inciso-serratus, stihano-piloicaný
Incisura; 1) zestih, mistih; 2)

wriib,

Incisus, zestíhaný, stihaný.
Incisus apice, nastihnutý.
Incitabilitas. popuditelnost.

Inclinatus, naklonný.
Includens, zawirajici.

Inci usus, zatcený.
Incolumis, neporušený, nedotený.
Incompletus, neauplný.
InconspicuuR. neauhledný.

Incrassatus: 1) ztlustlý ; 3) tlusl-

nauci.

Incrementuna, wzrst.
Incrustatus, oskoapinatlý.
Incabus: 1) nadbihatcý ; 3) nahoru

stechotcitý

,

Incultus, newydlaný, nezdlaný.
Incumbens: 1) piložený; Z) nad-

ložený.

Incurvatus, tcehnutý, wekiwený.
Iiicurvus, v. incurvatus.

Indefinitus: 1) beztnezný ; 2') ne-

uritý, neurený.
Indeliiscens, nepukající.

Indeterminatus, neobmezený.
Indigcnus, našinský.

Indigo, indich.

Indigotieus, indichowý.

Indistinctus: 1) neodélený ; 2) ne-

patrný.

Indivisus, nerozdlený.
Induinentum, poicléka.
Induplicaius, tcetcinulý.

Induratus, ztwrdlý.

Indurescens, ttcrdnauci.

Indusiatus: 1) oslratý : T) obleó-

katý.

Indusiformis. košilowilý.

Indusium. ostra.
Indutus, obleený.
Induviae, obléka.

Inermis, bezbranný.

Inexcipulatus, bezchrdniný, nechrá-

niitý.

44
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Infcrior, dolejší.

Inferior pars, dolejšek.

Inferne, dole.

Infenis: l^doleni; Z) fodobalni ; 3)
t.podni.

Inílatus, nafauklý , nafauhnulý, na-
dmutý.

Inílexus, nadhnulý.

Inflorescentia, kwtenstwi.
Iiifoccunditas, neaurodnost.

Infraapicalis, podlionený.
InlVaaxillaris, podauildbíkowý,
Infractus, frelomený.
InlVastipuIaris, podpnti.ihii.

IníVatcrminaUs: I3 podtcrcholni ; 2)

podkošní.

Infundibuliformis, ndlewkowifý.

Inn-ratus, nelibý, nepijemmj.
Iiiiianis : 1) prázdný ; Z) ridko-

dentiý.

Iiinatus, wrostlý.

Innovans, odinlwznjici se.

Innovatio, odmla^owáni.
Inquilinus, z-našinélý.

Insculpte punctatus, icypichaný.

Insculptus, wypichaný.
Inscrtio, wýnik, tcymkdni, wepeni.
Inscrtus, wyniklý, wóepeuý.
Iiisidens^ sedici.

Insipidus, bezchulný.

Insitum, raub.

Inspersus, wlraušený.
Intcgcr, celý.

Integerrimus, nejcelejhi, pecelý.
Integumentum : \^obal; 2) zákrywka.
Interaneus, wnilhio.stný.

Intcrceptus, prerwaný.
Intercurrens, mez4bi.7iý.

Interfoliaceus, mez-ilisíý.

Intcrfurcalis, mez-ispirý.

Intcrgerinus, tcsnnulý.

Interior, wnitiii.

Interjcctus, viez-tstojný.

Intermctlius, prostedni.
Intcrnodiuni, mez.iu^.li.

Internus, v. interior.

Iiiterpetiolaris, me&iapicni.
Intcrrupte pinnatus, petržené pe-

reny.

Intcrruptus, petri-evý.
Intertcxtus, setkaný.

Interstitium, mez.era.

Interval vis, mez-iclilopný.

Intortus, wkruucený.
Intramarginalis, s.ákrujni.

Intrarius. wbileni.

Inrastamineus, edtycinkoirý.

Introílexus, icechlipniitý.

Introrsuni ; 1) v. intus; Z) do wnilr.

Iiitus, icnifku, u wnit.
Inulinum, omunowina.
Inunctus, namašfný.
Inundatus, z<atopený.

Invcrsu.i, pekocený.
Investicns, zahaltijicí.

Involucellum : 1} pokrywecka ; 2)
aákrowec.

Involucralis: 1) x-ákroumi; 2) po-

krywkowý.
Involucratns: 1) okrnwafý ; 2) pod-

halnalý ; 3) fsákrowutý ; 4) po-
kryiclcutý.

Invoiiicrum : 1) podhal ; Z^ pokryw-
ka ; 3) okrow ; d) z.fikroto.

Involiitivus, v. involutus.

Involutus, nadwiniilý.

Involvcns, ssatvinujici.

Irregularis, neprawidelný.

Irregulariter, neprntcidln.

Irritabilis. drdéditelný.

Isabcllinus, je^.abelotcý.

Isoctaceae, šidlalkotcilé.

Isthmus^ stésnanina, ísauienina.

J.

Jalapinum, jalopowina.
JamaiíMnum, jakoroicina.

Jodium, cli(ilu%ik, asik.
Jiigatus, .šnorkatý, šnorkowaný.
Jugura, jamo.

„ šnorek.

„ carinale, šnorek hbetni.

„ dorsale, svorek Z'ddowý.

„ margiiiale, šnorek krajní.

„ priniarium. šnorek hlatcní.

„ secundarium , šnorek ice~

dlejší.

-jugiis, -jamy.
Julus, šišworec.

.1uncctum_, smiisko, smiíšl, sili-

št.

Kermesinus, knrmasinowý.
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li.

Labelliim, pyšték.

Labiatifloriis, jii/skatokwétý.

Laliiafus, yyskalý.

Labilis, v. deciiiuus.

Labium, pysk
Labiiim iiíeiius, fysk dolenL
Laljiiiin su|iciius, fysk hoeni.
Labyiintliiforniis, lubyrinloicitý

Lacca, laka.

Laceratus, roztrhaný.
Lacinia : 1) dípa ; 2) ušet.

Laciniatus: i) dipnatý , dípalý;
23 ušeínalý.

Lacinu I a, dipka.
Lacinulatus, dipenatý, dipkafý.
Lactescens. mlenatjíci.
Lacteus: 1) mlénatý ; 2) mléný,

m/ékobtfý : 3} inlékotcifý.

Lacuna, icz-diiAnicc.

Lacunosus, jnmalý.
Lacus, jes.ero.

Lacnstris: 1) pojefserni; 2}je«erni.
Laevigatus, hlu^-ený.

Laete, kivtné, skicéle.

Laevis, hladký.

Lagenifonnis. láhtcotcitý.

Lamclla. epelka, asa.
Lameilatus. epelkatý.
Lamina, epel.
Laminacforinis, epelotcitý.

Lana. wfna.
Lanatus, tclnatý.

Lanceolatus. kopinatý.

Laneus, tclnotcitý.

Lanuginosus, tclnkalý, tclnkowaný.
Lanug;o, iclnka.

Lapiileus, kamenowalý.
Lapidosus: 1) kamenitý; 2) ka-

inenišni.

Lapiíiosus locus, kameništé.

Larvatus, v. pefsonatus.

LatcTalis, poboní, postranní.

Lateriloliu.s, icedlclislý.

Lateritius, cihhicý.

-laterus, -boky, -boný.
Latinervius, i.ebratý.

Latiseptus, síropehrádený , stro-

kriuý.
Latituiline, s^šíi, široký jako, ši-

roký co, šíe, šíky toho.

Latus, bok.

Latus, široký.

Laxe, ídko.
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Laxiflorns, ídkokwétý.
Laxus; 1) tcolný; 2) ídký} 3)

béwný.
Lecus, podcibulí, podpui.
Learumen, lusk, luska.

Leguminacens, laskotcilý.

Leguminiformis, v. legumineas.
Lcguminosus, luskaly.

Leguniinum, luskoicina.

Lenticclla : 1) šipet, éoulka ; 2)
piha.

Lenticellatus: 1) šiplatý ; Z) pihatý.
íiCnticuhiris, okotcitý.
Lentus, kecoicitý, hustý.

I/epides. lupty.

Lepidotus, luptatý, luptitý.

liCprosus, otrusowitý.

Liber, lýko, lut.

Liber, prostý.

Liberatus, oddélujici se.

liignatilis. nádetcni.
Lignescens, dewnjici, dewnnf-

f íigneus : 1) dewowýj 2) deteni,

deu-oicý.

Lignicolor, v. lignatilis.

Ligninm, dewoícina.
liignogus: 1} dewnalýi 2) detco-

ivilý.

Lignum, dewo.
Ligula, jaz-ýek.
Ligulatus^ ja<í.ýkatý
Lichenes, lišejníky.

Liiacinus, lilákowý.

Liliaceus, lilijoicilý.

Limbatus, krajnatý.

Limbus, kraj, pokraj.

Limitatus, ohmez.ený.

Limosrus, kaluie.

Limosus, kaluiní.

Limpideus, iídký.

Linea, ára.
Lincaris: i^ drkowilý ; 2) árkotcý.

Lineatus : 1) drnatý; 2) kryslený,

árkoicaný.
Lineoiatns. drkotcaný, drkatý.
Linguaeformis. jat.ykotcitý.

Liqucsceiis, sskapaicéjící.

Liquidus, kapaly.

Liquor cellularis, šdtca sklipkotcá.

Lirellaeformis, šnorkoicilý.

Litoralis, pomoský.
Litura, s-md-za, kaiiha, kaka.
liituratus, kahatý, kakaly.
Lividus, morautný.
Lobatus, lulokatý, lalonatý

44*
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Lobulatus, lalokatý.

Lobulus, lálocek.

Lobus, lalok.

-lobus, -laloky, -laloiiý.

Loculamentum, v. loculus.

-locularis, -pau«drý.
Loculatatus, pninsdratý.

Loculicidus^ patt^droseSný.

Loculosus, brániénatý.

Loculus, pauísdro.

Locus nrridus, v. apricum.

Locus graminosus, Irátcnik, paii.
Locus natalis, wlast.

Lodicula, v. palea.

Lomentaceus : 1) strukatý; 2) strn-

kotcilý ; 3) obrtlikowihj.

Lomentiformis, v. lomentaceus 2).

Lomentum, struk.

Longaevus^ dlauhotrwalý , dlauho-
wký.

Longicollis, dlauhokrký, dlauhošijný^
Longior, delsi.

Longitudinalíter, dlné, po dél.

Longitudine, ssdélí, dlauhý co, dlau-
hý jako, délky.

LoDgitudo, déle, délka.

Longus, dlauhý.

Lorica, kruný.
Loricatus, krunýitý,
Loriformis^ emenowitý.
Lubricus^ kluzký.
Lucidus, blýskawý, skwélý.
Lucus^ luh.

Lunaris, v. lunatus.

Lunatus, mésiéitý.

Lunulatus, v lunatus.

Lupulinura, chmelowina.
Luridus, brudný.
Lutescens : 1) ilutnauci } 2) klu-

tawý, náilutý.
Luteus, ilutý.

Lutosus, blatný.

Luxuríans, bujejici.

Lycopodiaceae, plawunowité.
Lyrato-, lyrowilé.

Lyratopartitus, lyrotcité wyštérbený.
Lyratus^ lyrowitý.

SK,

Macropodium, weloloika.
Macula, skwrna, škwrna.
Macula fmctifcra, skwrna wýtrus-

natá.

Maculatus, skwrnatý, škwrnutý.
Madidus, wlhký.
Magnium^ hoík.
Magnus, tceliký.

Malafcs, jablkuny
Malleolus, podfuslka.
Malvaceus, slez-owitý.

Mamillaris^ prsowitý.

Mamillatus, seseénulý.

Mammillosus, v. niainmillatus.

I>Ianganium, jermik.
Mancus, chybný.

Manifestus, tsjewný, liéný, patrný.
zejmý.

Marcescens, wadnauci.
Margarinnin, sadloicina.

Marginalis, krajní.

M arginans, okrajkujiet.

Maiginatus^ okrajkowaný.
Margine planus, rownokvajný.
Hlargo: 1) obruba; 2) kraj,

IVlarinus, moský.
Marnioratus, mratnoroiraný.
Marsileaceac, miowkowité.
Mas, samec.
Masculus, samci.

Massa, bryla.

„ sjíoracea, bryla wýtrusowá.

„ pollinica, bryla petowá.
Massula, brylka.

Massula pollinica^ brylka pelotcá.

-massulatus, -brylecný.

IVlastyx, maslyks.
Materia intercellularis, hmota mezi-

sklípecná.

Matricalis, mateni.
Maturatio; 1) zráni; 2) uzráni.
JVIaturitas, zralost.

Maturus, zralý.

Mediocris : 1) pomrný; 2) mirný.
Medivalvis, sledochlopný.
Medius^ prostedni.
Medulla, sten, deii, puká.
Mcdullaris, detiowý, steiiowý.
JVlcdullosus, deafý, steatý.
Mclleus. medowitý.
Mellifer, medonosný.
Mellinus, medoílutý.
Mellosus, mednatý.
Membrána, blána.

Membi anaccus : 1) blánatý ; 2) blá-

noivilý.

Membianifer, obblánéný.

Meniscatus, msicnwitý.
Monticns, pešiirajici.

Mcricarpiuni, polonožka.
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-merus-, -clený.

Mesenterifonnis, okruiowitý.
Mesocarpiuni, sledoobplodi.
Mesopliyilum. mei-ilisti, stedolisli.

licans, tpiflhcý.
IVIicropile, díra klowá.
Miniatus, miniotcý.

Mituitim dentatus, drobnosubý.
Minutus, v. parvus.

J>litis, jemný.
Mitracformis, éapkowity.
Hlitrella, v. pileolus.

Mobilis: 1} pohnutelný ; 2) hýbajici

se.

Modificatio, promna.
Mollis, mkký.
HIonaHclpIiia, jednobraír.ittco.

Monadclplius, jednobralrý.

IMonandria, jednnmtiisttco.

i>lonaii(lrus, jednomuiný.
Moniliformis, riencotcilý.
Mono-, jedno-.

Monocarpaeus, jednorodný.
Monocaipus, jednoplodý.
Monoclinicus

,
jednoloiný.

Monoclinus, v. monoclinicus.

Monocotyledonea plenta, jednodloi-
nice.

Monocotyledoneus, jednodloiný, je
dnodlohý.

Monocotyleus, v. monocotyledoneus.

Monolyclus : 1) jednokriiiný
, je-

dnokruhý ; 2} jednoowilný.

^onoccin, jednodomstwo,
Monoecus, v. monoicus.

Monoicus, jednodomý.
l>lonoclilamydeus, jednoobalný
Monopetalus

,
jednopláleéný

,
jedno-

pldlký.

Monopliyllus, jednolupenný.
Monopyrenus: \)jednofecký ; Z) je-

dnopecicný,

Monoscpalus, jednolupenný.
Monospermus, jednosemenný.
Monospirus, jednoa-pruhý.

Monosporus, jédnoicýtnisý.

Monostachyus, jednoklasý.

Dlons: 1) tcrck, brdo; 2} chlum.

Monstrositas, pottcornost.

Monstiosus, policorný.

Montanus, wrchoicý, brdni, chlumni.

Morbus, choroba.

Morpliium, vuikowina.
I>lorum, moruše.
iVIoscImtus, píhmoicý.
Mucilago, slix.

IVIncilagínosuí; : 1) slizký
,

plzký
;

2) slií-otcilý.

Mucinum, plz-kotcina.

Mucro, hrot.

I>lucronatus, hrotitý.

I>lucrones sporopliori, hroty tcýtru-
sonosné.

Mucronulatus, hrolikatý.

Mucronulus, hrotík, hroticek.

Mucus matricalis, sHís matecni.
Multi-, mnoho-.
INIulticeps, mohohlawý.
IMulticoccus, mnohokokusný.
IMultidentatus, mnohoz-ubý.

Multifarius, mnohoadý.
IMultifidus, na mnoho klaný.

Multilorus, mnohoktctý.
iMuUifolius, mnoholistý.

IMultigemmis, mnohopupenný.
Multijugus, mnohojariný.
Mukilocularis, mnohopauz-drý.
IMultinervis, mnohok.ilný.

Muitinervius, v. multinervis.

iMultipartitus, mnohodílný.

INlultiplcx, mnohonásobný.
Muliiplicatio : 1) rozmnoieni, rofs-

7nnoiotcáni:, 2) plnní se.

Multiplicatus: I) rox-mnokený ; 2)
plný., naplnný.

Multiptinervis, mnohokrátíHný.
Multiradiatus, mnohopaprsený.
31ultiseiialis, mnohošárný.
iVIultisectus, mnohosený.
Multivalvis, nmohochlopný.
3Iuitivittatus, mnohopruhý.
iMultoties, mnohokrát, mnohem.
Muralis, x-adni.

M uiicatus, mkkoostnatý.
jNIurices, mkkostny.
iMuriformis, fseoicilý.

iMurinus, šidatý.

IVIuscicolus, v. bryophilus,

IMutabilis, x-mnný, odmnný.
Mutatio baccans, abobuleni.

„ capsularis, s-toboleni.

„ drupacea, xesliícní.

y, nucamcntacea, isoešeni.

Muticus, komolý.

Mycclium, podhaiibí, podplísni.

jNIyirha, myrha.
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nr.

Nanus, trpnsliný , mé«arný , kar-
lowý, ssakrpený.

Napiformis, epowitý.
Narcoticus , mamiwý , omamiwý,

onirdiwý.
Narcotinum, mamitcina.
Natalis locus: 1) rodišti; 2) wlast.
Natans, aplýtcajici.

Naucum, rtibina.

Nauseosus, hnusný, oskliwý.
Nnvicularis, loliotcihj.

Nebulosus. mlliowitij.

Ncctar, med, slrdi.

Nectarifer, medodárný.
Nectariger, v. nectarifer.

Nectatifluus, medodejný.
Ncctariformis, mednikowilý.
Ncctarium, mednik.
Nemá, v. fiium.

Nemorosus, hájni.

Není US, háj.

Nepliroideus, ledwinoicitý.

Nervalis, náiilný.
Ncrvatio, i-ilnalost,

-nervatus, v. -nervis.

Nervigerum, i.ilonosný.

-nervis: 1} iifnýj 23 -kebrý.
-nervius, v -nervis.

Nervosus, kdlnatý.

Nervus, kila.

Neuter, nijaký.

Nidulans, hni%diwý.
Nig;er : 1) erný ; 2) kalocerný.
Nigrescens: 1} ernající ,• 2) er-
nawý, náerný, ponaerna/ý.

Nigricans, v. nigrescens

Nigritus, zernalý, ssernéný.
Nitens, lesklý, le,<sktitý.

Nitidulus, lesklaunký.

Nitrates, dusinany.
Nivcus: \~)snéini; Z')snéhný, sn-

hobílý.

Nocturnus, noni.
-nodis, -hánký.
Nodosus^ hánkatý.
Nodus, v. geniculum.

Normalis, ádný.
NotatuSj xnamenaný,
Notiius, neprawý, liitcý, šemný, še-

metný.
Notorhizus, sádokoetmý.
Novellus, mladistwý.

Novem-, -dewiti-.

Novcmplinervius, dewétkrátkilý.

Novenatus, dewiléný.

Nubecula, obláko.
Nucaceus, occhowilý.
Nuclcus, jádro, jádérho.

„ cellulae. jádro xklipkowé.

„ gcrminis
,
jádro wajeiii-

Icowé.

Nucula, oí.š'ek.

Nudiusculns, nahaunký, naiiký.
Nuilus, nahý.

Nullus, iádný.
Nuineiosus, liný.
Nuiiierosus, v. copiosus.

Numero acqualis, stejnoetný , slej-

noislý.
Nutriens, íitcici

Nutans: A') nndujleny, nadtcislý; Z)

feicfieuý, pewislý.
Nux, oech.

O.

Obcompressus, stlaený.
Obconicus, oblioiiiolowitý.

Obcordatus, obsrditý.
Obductus, potaiený, powleený.
Oblileratus, nait.naený.

Obiiquus: 1) úkosný, kosý; 2) šej-

drý, .hirý.

Oblongus; 1) podlouhlý; 2} podlu-

howafý.
Obscurus, temný, tmawý.
Obsessus : 1) obrostlý; 2) zarostlý.

Obsitus, v, obsessus.

Obsitus, posetý.

Obsoletus, neivýrassný.

Obtecto-venosus, krytoiebrý.

Obtextus, oblkaný.

Obtusangulus: 1} tupohraný; 2) tu-

poauhlý, tupoúhlý.

Obtusatus, ztupený.

Obtusiusculus, tupaunUý.

Obtuse dentatus, tupozubý, tupo%u-
batý.

Obtusus, tupý.

Obvitllatus, obhraiený.
Obverse, pekocen.
Obvolutus, poloobjatý.

Occultans, skrýwajici.

Occupans, zaujimajici , zavjmauci.
Ocellatus, okowaný, okalý.
Ocellus_, oko.
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Octandria, osmimuhíthto.

Octandrus, oxmimuiný.
Octo-, oct-, oxmi-.

Oetonus, osmerafý.
Odoratus, v. odorus.

Odoius, tconný, tcomcý.
Ocliraceus, hlinoilitlý, okrotcý.

Oclirea, botka.

Oclireatus, botkalij.

Ochroleucus, hliiioilulý.

Oleinum, olejotcina.

Oleosus: t) olejnatý; 2) olejowatý.

Oleraceum^ sselnisté, fselnisko.

Oleraceus, sselnifsni.

Oleum, oleg.

„ aethereum, silice.

Olibanum, kadidlo.

01Í£?o-, chdo-.
Oligophyllus, chudoUipenný.
Olivaceus, hnédoz-elený.

Omphalodium, uifropupí.

Oophorum^ wejconoš.

O; acus, balesklý,

Opcrculatus, tctkalý, tctékatý.

Operculuiii, tciko, tcicko.

Opliinglosseae. hadijaz-ykoicité.

Opopanax, opopanaks.
Oppositiflorus, slicnokíctý.
Oppositifolius : 1) prolilislý ; 2)

stinolistý.
Oppoíitus: 1) stiný, tcsticnij ; 2)

predslojnij, pedstojicí.

Orbatus, z-batcený, z-prošléiiý.

Orbicularis, okrauhhj, kriihlý

Orbiculatus, v. orbicularis.

Orbiculus, krauiek.
Ordo: 1) ád : 2) ada.
Organa ap|iendicularia. atidy boní.

„ fundaniendalia . audi/ «a-
klinbti.

y,
propagaíiva, líslroje , audy
ro^innoioicaci , ro-spleme-

oicaci, roz-pfemeiiidta.

„ vcgetativa, mtroje roslitcé.

Organologia. audoslotci

OríLanon, ustroj, atistroj.

Organon gcnerativum, plodidlo

Orgya, sáti.

OrKvalis, sdhoitý.

Orcliidcus, muulcný.
Origiiiarius, rodilý, poclwdici.

Orthoploceus, roxcnoasý.
Orthospernius, ploskojadrý.

Orthotropus : 1) stejnochylný ', 2)
sicjnoobraluý.

Ortus, wmiklý. tcyniklý.

Os, lista, ústi, mto.
Oscillans. kýwajíci. se.

Osseus, kostný.
Ossiculuin, pecka.

Ostiolatus, ústiókatý.

Ostiolum. tistiko.

Ovalis, tcajený.
Ovarium, tcajeénik.

Ovatus, tcejitý.

Ovificatio, z-u-pjeni.

Ovoideus, tcejcowitý.

-ovulatus, -tcajený.
Ovulum, wajéko.
Oxalas, šotcan.
Oxydum, kyslinik.

Oxygenium, kyslík.

P,

Pagina, strana.

„ inferior, rub.

„ superior, líc.

Palaceus, lopatowilý.

Palari- ramosus, klowétwatý.
Palaris, ktitowý.

Palatum, ret.

Palea: 1) pletca ; 2) plucha.

Paleaceus, pluckoirý.

-palcaceus: 1) -plucliý ; 2) -pleicý.

Paleaceus, v. glumaeformis.

Pallens, blednaucí.

Pallescens, v. pallens.

Pallidus, bledý.

Palmatiíidus, dlaiiitoklaný.

Palma tilobatus, dlanitolaloný.

Palmatinervis, dlanitoiUý.

Palmatipartitus, dlanitodleuý.

Palmatiscctus, dlanitosený.

Palmatus, dlumtý.

Paludosus, bahnitý.

Palus, bahno, bahni.ité.

Palustris, bahni.

Panduraeforniis, hausloicitý.

Panicula. lata.

Paniculatus : 1) laténý ; 2) latnatý.

PannoSus. suknotcatlý, suknowitý.
Papilionaceus. motýloicitý.

Papilia: IJ pupenec; 2) pucliýik.

„ embryotega, tcicko kloiré

Papillosus: 1) pupeneénalý ; 2) pti-

chýikatý.
Pappiforinis, chmýroteitý.
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Papposus, chmýratý.
Pappus, chmýr, chmér.
Papula, naitowiclea, neštowicka.
Papulosus, naštowikatý.
Papyraccus, v. chartaceus.

Parabolicus, parabofiný.
Paralleliseptus, v. latiseptus.

Parallclus, rownobiný.
Paraphysis, wldkno šáwnaté.
Parasiticus, píiiwný.
Pareucliyma, libiwina, libowina.

Parens, rodika.
Paries, stna.
Parietalis : 1) stnný , sténotcý

;

2) nástnný.
Parilinum, parilowina.

Paripinnatus, sudoverený.
Pars superior, hoejšek.
Partialis, ástený.
Partibilis, dlitelný, rofsdlujici se.

Partitus^ dlený, rozdlený.
-partitus, -dlený^ -dílný.

Parvus, malý.
Pascuum, pastwina, pasttcišt.

Pascuus, pastwinný, pastwišni.
Patclla miska.
Patellaeformis, v. acetabuliformis.

Patens, odstálý.

Patentissimus, nejodstdlejsi.

Patulus, odstálaunký.

Pauci-, chdo-.
Paucidentatus, chudoístibý.

Pauciflorus, chudokwtý.
Pauciradiatus, chudopaprsený.
Pauci vittatus, chudopruhý.
Pectinatus, hebenatý.
Pcctiniformis, hebenowitý.
Pectinum, kocenina.

Pcdalis, slewiný.
Pcdatifidus, znoienoklaný.
Pedatinervius, &no&enoiilný.
Pcdatipartitus, ísnokenodlený

.

Pedatisectus , noéenosený , znoie-
nosený.

Pedatus, noiený, fsno&ený.

Pedicellatus: 1} stopkatý ; Z) sto-

pekatý, slopekotcaný
Pedicellus: 1) stopeika j 2) slu-

peka.
Pedunculaneus, místostopený.
Peduncularis. stopeni, stopkowý.
Pedunculus^ stopka.

Pellicula : 1) obsemeni; 2) echel.
Pelliculosus, echlatý.
Pellucido - punctatus , proswilaw

xptchaný.

Pellncldus, v. diaplianus.

Pcloria, peloria.

Peltatus, štilnalý.

Peltiformis, štitotcitý.

Peltinervis, v. pcltinervius.

Pekincrvius^ stitokilý.

Pelviformis, v. patellaeformis.

Pendulus, odwislý.

Pennicillatus : í^ kysfnatý; 2) kys-
natný.

Pennicilliformis, kysowitý.
Penniciilus, šttec, kys.
Peniiatus, v, piiinatus.

Penniformis, perowilý.

Penninervis, v. pinninervis.

Pentadynamus, ptiinócný.

Pentagynia, ptiienstwo.
Pentagynus, pliienný.
Pentaiidria, ptimiiislico.

Pentandrns, ptinmíný.
Pentamerus, ptilenný.
Pentapetalus : 1) ptiplátený ; 2)

pateroplátený.
Pentaphyllus, ptilupenný.
Pentasepalus, ptilupenný.
Pepo, dýn, dine.

Perducens, protáhlý.

Perductus, protaiený.
Perdurans, trwajici.

Perennis, mnoholetý.

Perfectus, dokonalý.
Perfoliatus, prorostlý.

Perforatus: í^ propíchnutý ; 2) ««e-
rawený.

Perfossus, prowrlaný.
Pergameus, blpuchowý , pergame-

nowý.
Periantiiium, kwétokryt,

Pericarpium, obplodi.

Pericladium, botika.
Periclynum, v. involucrum.

Periderma, koráb, borka.

Peridiolum, okrqweka.
Poridium, okrowka.
Peridium internum, teišek.

Perigonialis. okwtoivý.
Pcrigoiiium, okwti.
Perigynium, obpestii.

Perigynus. obienný.
Pericliaetialis, obšttný.

Pericliaetium, obštti.

Peripliaeria, obkres.

Peripherico-terminalis, fco«coo6ícorf«í.

Periphaericus: 1) obkresni , obkre-

sotcý ; 2) obbilení.

Pcrisperraium. obklowina.
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Pcrisporiunj, v. sporangium.
Pcristoma, v. pciistomium.

Peiistoniatus, obiistnalý.

Peristoniium, obústi.

Peristomus, v. peristomatus.

Peritlicciuiu : 1} balatika ; 2) le-

hátko.

Pcritliccium, v. Iiypothecium.

Peritropus, protiobicodiií.

Perpendicularis, kolmostojný, prosto-
padný.

Perpendicularitpr, kolmo.
Persistens, tncaiilitcý, tncalý.

Personatus, gklebiwý.

Pcrspicuus, v. conspicuns.

Pertusus, proraiený, probitý.

Pervius, procliodný.

Pciula, v. Iiibcrnaeulum.

Perulatus. obptipenitý.

Pes, steicic, stopa.

Petalinus, pldtkowý.
Petaloideus. plálkotcitý.

Petalum, plátek.

-petalus/ -plátený.
Petiolaceus, oapicený
Petiolaneus, niistoapiný.
Petiolaris, apicni. rapikotcý.

Petiolatus, apikatý.
Petiololus. apiéek.
Pctiolus, apik.
Petiololulatus, rapickatý.

Phaenogamia, jeicnusuubsttco.

Pliacnoganius, v, phanerogamus.
Phalanx, swuísek.

Phaneroganiia, v. pliaenogamia.

Phanerogamus, jetcnosnubný.

Phloretinum. hrušesinol.

Phioridzinum, hrušotcina.

Phosphates, kostany.

Phosphorus, kostik.

Phragmiger, phragmigerus, bránié-

natý.

Phyllodium, licholiist.

Phyllopodium, puapik.
Phyllum, v. sepalum.

-phyllas, -lupenný.

Phyraa, bedelka.

Phytograpliia, rostlinopis.

Phytologia, rosltinosloicí.

Phytotomia, pyttca rostlinná.

Piceus, smolný.
Picrotoxinum, chebulowina.

Pictus, muloicaný.
Pigmentm, bartcina.

„ caeruleum. modina.
- flavum. žlutina.

Pigmentm nigrm, óemiua.

„ rubrum, cenceniiia,

Pijearis, klobaukowý.
Pileatiis. klobaukalý.

Pileiformis, klobaukotcitý.

Pileolu&, klobauéek.

Pilcus, klob atik.

Pilifer, chluponosný.

Piliferus. v. pilifer.

Pilo pertinens, chliipoirý.

Pilosiuscuius, cfilupataunký.

Pilosus. chlupatý.

Pil US, chlup.

Pinealis: 1) borni ; 2) chtrojišdii

;

3) jedlowišfni ; 4) smrkowiAni.
Pinetum : 1) smrina, smrkotvi, smr-

koici.ilé ; 2) bor; 3) chwojina,

chtcojisté, chtcojotcí; 4) jedlina.

Pinguedo, luk, mastnota.

Pinguis, tuný, mastný.
Pinna, lístek.

Pinnatifidus, protisecný.

Pinnatiforniis, pérodobný.
Pinnatilobatus, peenolaloný.
Pinnatim, peren.
Pinnatipartitus, peenodlený ,

pee-
uotlilný, tcyšléplaný.

Pinnatisectus, peenosecný, tcystér-

bený.

Pinnatus, pereny.
Pinninervis, peenoiehrý.
Pinnula, lísteek.

Piperinum, pepowina.
Pisciua, rybník.

Piscinalis, rybniný.
Pistilliger, pestikatý.

Pistillnm, pestik.

Placenta, semenice.

Placentaris, semenini.
Piacentifcr, semeninalý.
Placentiferns, v. placentifer.

Pia cent iformis, plackotcilý.

Planities, rotoina, planina.

Pianiusculus. plochaunký.
Plano-conipressus,p/o*fco-«macfcnM/ý.

Planta, rostlina, býl, beji.

„ acstivalis, twar letni.

„ biennis, bylina.

„ dicotyledonea , dwaudloi-
nice.

y, leiiumínosa, lušlinatina.

„ monocotyledonea, jednodéloi-

nice.

„ par:isitica, sopaska , rost-

lina piiiwná.
Flanum. plocha.
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Planus^ plochý, ploský.

Pleio-, wice-.

Pleiocyclus, wiceottUný.

Pleiophyllus, tcicelistý

Pleioscpalus, wícelupenný.

Plenus, plný.

Plctliora, plnoštawost.

PletocFiaena, komik.
Plcurorliizus, bonokorenný.
Plica, asa, wráska, tcrdp, í&áhyh.

Plicatus, asnatý , wrápalý , icrá-

skalý, ssdhybnalý.

Plumbus. modroserý.
Plumosus, pernalý.

Plumula, pirko.

Pluri-, wice-.

Pluiiceps, wicehlatcý.

Pluriovulatus, wicewujeéný.
Podetium: 1) podstawa ; 2) noiice.

Podicelatus: lynoiiónatý, noiiói ý

;

2) podstawnatý.
Podicellus, noiika, podstdwka.
Podospermium , v. funiculus umbi-

licalis.

Polacliaena, v. diachaeiia.

Politus, hlazený.
Pollcn, pel, pyl.

Pollex, palec, caul.

Pollicaris, paleóný, caulowý.
-poUicaris, -palený, -caulowý.

Pollinicus, peloicý, pylowý.
Póly-, mnoho-.
Polyadelphia, ninohohratrstwo.

Polyadelpluis, mnohobralrý.
Polycyclus, mnohokrtiíný

.

Polygamia, mnohomaníehtwo.
Polygamus, mnohomanietiiý.
Polygynia, tnnohoženslwo.

Polyg;ynus_, mnokoietiný.
Polypctalus, mnohopldtený.
Polypliyllus: 1) mno/wlislý ; 2) mno-

holupentiý.

Polypyrenus, mnohopecký.
Polyspermus, mnohosemenný.
Polysporus, mnohowýtrusy.
Polystacliyus, mnohoklasý.
Polystichus, v. multifarius.

Pomaccus, jablkowý,
Pomarium, štpnice.
Poniarius, stpnimj.
Pomctunij v. poniarium.

Poimim, jablko.

Porcctus. wytaicný.
Porosus: 1) dératý i^Ulérnalý ; 2)

dirkastý ; 3) pichatý.

-porosus, -dérý.

Poruš: 1) dirka; 2) dira; 3) pich.

Poruš, v. foramcn.
Posticus, xadni.
Praecox : 1) raný, ráni:, 2) ranci.

Praeditus, v. munitus.

Praefloratio^ clenosmer.

Praemorsus, ukausmilý
, pekaus-

nulý.

Praeproperus, pedasný.
Praeruptum, strmina, pikina.
Prasinus, ošlejchowý.

Pratensis, luní, latiéni, launý.
Pratum, lauka.

Primarius : 1) prwni; 2) pwodnt,
prwoini; 3} hlawni, elní; i)

prwoadý.
Primigenius, prtcotinný.

Piimitivus, v, priinigcnius.

Priniordialis, v. priniigcnius.

Prisniaticu^^ hranolowitý.
Proboscidcus, rypákowitý.
Procerus, ulepily.

Processus : 1) protah , násadec ,• 2)
postup.

Procumbens, prostený, lehatcý, pó-
loiený.

Procurrens, icybihawý.

Productus, wytaéený.
Procmbryon, prokel.

Profluvium, tcýtok.

Progerminans, wfsepuici.
Proles, nápiiek.
Prolifer, prorostawý.
Proliíicans, sedodjný , sadodjný,
Prominens, irystáwající.

Promincntia , icyícýšenina , wystau-
plina.

Proniinulus, wystálaunký.
Propago, ro^wodidko.
Propagatio, rox^mnoiowáni , ros-plc-

meiiowáni.
Propagulum, v. propago.

Propolis, dlui.

Proprius, obft-wlástni, alášlní, wtast-

ní, telastni.

Prosedá, držadlo.

Prostratus, v. procumbens.

Proteinm, proteinu.

Proterantliius, pedkwélotcý,
Protractus, wyta&ený.
Protrusus, wystreuý.
Protuberans, wybanlený.

Pruina, jiní, jinowatka.

Pruinosus, Jínalý, ojinatný.

Prurier.s, pruditcý, swédiirý.

Pseudogy r atus, lichokruhý.
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PseudolatcraHs, lichobocniy liibucni.
Pubci', dosplý.
Piiheitas, dosplost.
Pubeiulus, pýikalý

,
pýiókotcaný.

Pubes, pýi.
Pubescens, pýitý.
Pugionifonnis, dykoicitý.

Pullus, smtihlý.

Pulpa: 1) kaše; Z) Hbitcina , diti-
nina.

Pultaeeus, v. pulposus.

Pulposus: 1) kasowitý; 2) diiinatý.
Pulveraceus, v. pulvereus.
Pulvereus, prachowitý.
Pulverulentus, poprášený.
Pulvinatus, poduškoicitý.
Pulviniformis, v. pulvinatus.

Pulvinulus^ podiišticka.

Pulvinus, polštáík.
Pumilus, v. nanus.

Punctatus : 1) tekalý, teckowaný;
2) upkatý ; 3) spicltaiiý , po-
xbddaný.

Puncticulatus : 1) bodeckafý, bode-
kowaný j Z) teéeckoícauý.

Puncticulosus, v. puncticulatus.

Punctum: 1) teka; 2) iipka ; 3)
bod, pich.

„ vegetationis , bod z-r-
stdivý.

Pungens, pichaicý. pichlaicý.

Puniceus, šarldlowý.
Purpureus: 1) uachowý ; 2) bru-

nátný.
Pusillus, maliký.
Pustula: 1) bakulka; Z) pabulka.
Pustulatus: 1) bakulkatý; 2) ba-

kulkujici ; 3) pabulkatý.
Putamen, v. ossicula.

Putaminatus, peckalý.
Pygmaeus, karloícilý, krlatý.

Pygmaeus, v. nanns.

Pyraniiilalis, jehlatcotcitý.

Pyren, kostka.

„ v. ossicula.

Pyrena, v. pyren,

Pyrene, v. pyren.

Pyrenatus^ kostkatý.

Pyrenomycetcs, ttcrdohauby.

-pyrenus, -kostecný.

Pyriformis^ hruškoteitý.

PythniPn, v. alligator.

Pythmeninus, piécpkalý.
Pytlimenodes, pióepkowitý.
Pytlimenifer, picepkonosný.
Pýxidiuni, ptišticka.

Onadrangularis, tyrúhlý, étyrauhlý.
Quadiaticus, ctwerecný.
(Juadri-, ctyr-, étwero-.
Quadridentatus, clyrssubý.

Quadricoccus, ctyrkokusný.
Quadrifariam, tyrrad.
Quadrifarius, clyradý.
Quadrifidus, na cticero klaný.
Quadrilorus, clyrktclý.
Quadrifolius, tylistý.
Quadrilocularis, ctyrpau%drý.
Quadriphyllus, ctyrlnpenný.

Quadripinnatus, tyikrát pereny.
Quadriqueter, élyrhraný.

Quadriradiatus, étyrpaprský , clyr-

paprsený.
Quadrisectus^ lyrseéný.
Quadriulnaris, ctyrloketni.

Quadrivalvis, ctyrchlopný.

Quasinum, kwasiowina.
(Juaternarius, tyrnatý.
Quaternatus, ttceený.
Quaternus: 1) pottcerný ; 2) dttcr-

natý.

Quercetum, daubrawa.
Quinaríus, ptnatý.
Quinatus, ptný.
Quincuncialis. ptiwrstewný.
Quinque-, pli-.
Quinquangularis, pétiúhlý, ptiauhlý.
Quinquecoccus, petikokokusný.

OuinquedentatuSj pti&ubý.
Quinquefarius^ ptiadý.
Quinquefidus, na patero klaný.

Quinquelocularis, plipauzdrý.
Quinquenervis, pliš&ilný.

Quinqueradiatus, plipaprsený.
Quinquesectns, petisecný.

Quinquevalvis, ptichlopný.
Quintuplinervis

,
ptkrátéilý , pt-

králiilný.

Quinus : 1) paternatý ; 2) popelný.

R.

Racemosns: 1) hrossnatý; 2) hrosi-

niiý; 3) hroznotcitý ; 4} hroz—

nowý.
Racenius, hrozen.

Radialis, paprskowý.
Radíans^ paprskujici.
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Radiatus, paprskatý, opaprsóený,

-radiatus, -paprseciiý, -paprsky.
RaHicalis, koenowý.
Radicans : 1) tpiwý ; 2) koena-

téjici, koenující ; 3^ koenohoiinij.

Radicatus, koenalý.
Radiciformis, koenotvitý.
Radicosus, tcelokoenný
Radicala, koínek.
Radii meduliares^ paprsky steoicé.
Rádius, paprsek.
Radix, koen.
Racliis, weleno.
Ramcalis, wtewni.
Rameanus, místowélewný.
Ramentaceus, olupkatý.

Ramentum: 1) olupka} 3) pasaucek.
Rameus, v. ramealis.

Ramificans, rosswtwujici se,

Ramificatio : 1) wétewnatost ; 2)
ro^wélweni • 3) ro^tcétwenstwi.

Ramosissimus, nejwéteicnatjši, pe-
wtewnatý.

Ramosus, wétwatý, wétwiíý, wlew-
nalý, roz-wtwélý.

Ramulus : 1) wétewka] 2) wt-
tcika ; 3) smítek ; 4) rotha.

Raraus, wétew, halu«.
Raphe, pautec.

Rapiformis, v. napíformis.

Rarus, idký.
Recens, swéi, swiii.
Receptaculum : 1) léko; Z) jesle.

Receptaculutn succi, sfáwnice.
Reclinatus, naprauéený,
Rectangulus, pimoúhlý
Rectinervis, rownoiilný,
Rectinervius, v. rectinervis.

Rectirostris^ rotcno^obanný.
Rectiusculus, rownaunký, rotvniký.
Rectus, rowný.
Recurvatus, podkiwený.
Recurvus, v. recurvatus.

Reductus^ ssjinacený.

Reduncus, kwackowitý.
Reflexus, podhnulý.
Refractus, podlomený.
Regio, krajina.

Regularis, prawidlný.
Remaneiis : 1) zstáwajici} 2) «ftý-

tcajici, s:bylý.

Remotiusculiis , wzddlenaunký , od-
lehlaunký.

Remotivus, wtsddliwý.

Remotus, obddlný, wzdálený , od-
lehlý.

Reniformis: í^ ledwinowifý ; 2^ led-

winitý.

Repandus, wykrajowaný , u-yezd-
waný.

Repens, plaziwý.
Repletus, v. farctus.

Rcpiicatus, v. reflexus.

Rcptans, koenatéjicí.
Rosina, pryskyice.
Resinosus, pryskyinahj.
Resorptio, slebání.
Resupinatus: 1) na anak obráceným

2) %rubený, na rub obrácený.
Rete Viisculosum, sí ceuinwd.
Recticulalo-venosus, sinohebrý.
Reticulatus, síowitý.
Reticulum, síka.
Retinaculifpr, driadlitý.

Retinacuhim, dréadlo.
Rctractus, ssalaéený.

Retroflexus, v. reflexus.

Retrofractus, v. refractus.

Retrorsum, naíspdlek, naz.pét.

Retusus, wlisknntý.
Revolubills, podwiímtelný.
Revolutus ; 1) podwinulý, podwinulý ý

23 podchlipnulý.

Rhachis, v. rachis.

Rhegma, v. elaterium.

Rhizoma, klu, oddenek.
Rhizomatoideus, oddenkowitý.
Rhizomatosus, oddenkalý.
Rhombeus, kosolwerený.
Rigidiusculus, cepnaunký.
Rigidulus, cepnaunký.
Rigidus, cepný.

Riina, štrbina, štrba.
Rimosus, šírbatý, štrbinatý.
Ringens, tlamalý.

Ripa: 1) poii; 2) beh.
Riparius, 1) poiní; 2) bezni.
Rivularis: 1) potoní; 2) popolocni.

Rivulosus, xrýpaný.
Rivulus, potek.
Rivus, potok.

Roridus, rosnatý.

Ros, rosa.

Rosaceus, ráiowitý.
Roseus, rioirý, rienný.
Rostellatus, z-obánkatý.

Rostelluin, ssohdnek.

Rostratus, z-obanatý.

-rostris, -fsobanný.

Rostrum, zoban, ob, ob.
Rosula, riika.
Rosulans, riikowatjici.
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Rosulatus, ssriowatilý.
Rotatio, fraudéni.
Rotatus, koloícitý.

Rotundatuí!, okrauhlený.
Rubens, ruhcscens, cerwenajici, cer-

icenatcý, náerwený.
Rubiginoisus, rudý, hnédoericený.
Rubrotinctus, z-brocený.

Rub 11 ni, malina.
Rudcralis, rtimný, rumowiini.
Ruderatum, rnmotcislé.

Rudinientarius, kypetný.

Rudimentm: 1) pricopoátek ; 2)
kypt

Rufescens, náryšawý, naryšatcélý.
Rufus rysatcý.

Rug;ulosus, swraskalaunký,
Rugosus, swraskalý, .swraštélý.

Rumiiiatus, wykwaclitaný.
Rumpens: 1^ ro<sfaskujíci se ; 2)

frhujici se, skicékajici se.

Runcinatus , kracowilý , krackowitý.
Rupes, skála.

Rupestris, skalní,

Ruptinervius^ klonnozilný.

S.

Sabulosas: 1) písený; Z) písitý.
Sabulosum, pisina.
Sacnatns : 1) pytlowitý, michowitý;

2) pyllatý, méchatý,
Saccliarum, cukr,

Sacculus : 1) pytlíek; 2) sáek.
Sacculus embryonalis, pytlíek kelni,

klowý. sáek klotcý.

Sagapenum, sagapen,
Sagittatus, stelowitý.
Salep, salep.

Salicetum, wrbotcisté, tcrbowi,
Salicinum, tcrbotcma.
Salinum, slatina.

Salinus, slatinný.

Saliretinum, tcrbosmol.

Salsuginosum, v. 8a1inum.

Salsuginosus, v. salinus.

Salsum, v. salinum.

Salsus, v. salinus.

Samara, noinika.
Sanguincus, krwaicý.
Sanguis draconis, drái krew,
Sanguinolentus, pokrtcácený.
Santalinum, santalowina,
Sapidus, chutnající.

Sapo, mýdlo.
Sarincntosus, odrostkalý.

Sarmentosus, v. reptans.

Sarnícntuni, odrostek.

Sativus, setý, sázený.
Saturate, syté.

Saturrime, nejsytji.

Saxatilís , brilni, bilowišni , ft-
powý.

Saxosum, bilowišté, bílowi,iko.
Saxum, kípa, bila.
Scabrities: 1} šerpiwina', 2) šer-

piwost.

Scabriusculns, íserpiwaunký.
Scalaris, stupiiotcitý.

Scammonium, skamonium.
Scapalis, stwolowý.
Scapiformis, sttcolowitý.

Scaposus, sticolnatý.

Scapus, stwol.

Scandens, pnuly, pnaurí se.

Scariosus, mázdrowitý,
Sohistosus: 1) kídliní] 2) kídli-

natý.

Scierochaena, totenka.

Scillitinum, skwilotcina.

Scobiculatus, odpilkotcitý
, pilinoteitý.

Scobiformis, v. scobiculatus.

Scorpioides, sirupanoicitý.
Scrobicularis, ubkatý.
Scrobic -latus, v. scrobicularis.

Scrobiculus, v. foveola.

Scrotiformis, šaurkowitý.
Scutaeformis, v. scutatus.

Scutatus, pukléowitý,
Scuteliatus, pukléowitý.
Scutellum, puklé.
Scyphifer : 1} epíkonosný , epí-

konosný ; 2} ísenosný,
Sypliylus, epíek,
Scyphus, epík.
Sebaceus, lojowitý.

Secedens; 1) rozstttpuiíci se; 2)
rozsypujíci se, rozpojující se,

Sccretio, tcytuotcáni.

Sectio, prez.
Sectus, rozsekaný,
-sectus, -sený.
Secundarius: 1) druhoadý; 2^ tce-

dlejsi.

Secundus, jednostranný.
Seges, osení, oseništ.
Segetalis, osenislní.

Segmentm: 1) ukroj, osek ; 2)
tíkrojek , oseek ; 3) úkrojeek,
oseíek.
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Segregatus, ro«teedený,
Scmcn^ semeno.
Sem i-, pólo-, dopola.

Semiadnatus, polopirostlý.
Seniiamplexans, et

Semiamplexicaulis, poloobjímawý.
Semiamplcxus, poloobjatý.

Scinicordatus, polosrditý.
Scmicylindricus. polotcálcotcitý.

Semidecurrens, polosbihatcý.

Semiglobosus, polokuloicatý.

Semilolularis, polopaíiz-drý.

Seminalis, semenni, semenowý.
Semiovatus, polowejcilý.

Semioviformis, polowejcowitý.
Seraipennatus, polopeený.
Semiplenus, poloplný.

Semiradiatus, polopaprskatý.
Semisagittatus^ polosteloivitý.'

Semiscptatus, polobráninatý,
Seniitcres, polooblý.

Semivalvatus, polochlopnilý.

Semivalvis, polochlnpuý.

Semiverticillatus, polopeslenéný.
Scmpervireiis, widy zelený.
Scnus, Áeslernalý.

Sepalum, lupen.

-sepalus, -lupenný.
Sepes, plot.

Sepicola, plotní,

Scpincola, v. sepicola.

Septntus, brániénalý.

Septem-, sedmi-.
Septenarius, sedmalý.
Septenatus, sedmený.
Septenus, sedmeratý.
Septicidus^ krkosecný

,
preUrádko-

secný.

Septifer, v. septiger.

Septifragus, kriotréný
, pehrádko-

Iriný.

Septiger, krionosný.
Septuplinervis, sedmkrátkiluý.
-serialis, -šiký.

Seriatim, šikami.

Seriatim cellulosus, adosklipkatý.
Seriatus, šikowaný.
Sericeus, hedwdbitý.
Sericum^ hedwáb, hedwdbi.
Series. šik.

Serotiuus, pozdni.

Serpcntinus, hadowitý.

Serratum, zub kraje pilotintého.

Scrratus, pilotmtý, pilowaný.
Scrrulatus, pilkowilý, pilkowaný.
Sesqui-, pldruhé-.

Sesquilongior, púldrufiékrál delší.

Sesquipedalis, pldruhésiewícný.
Scsquiulnaris, pldrufiéloketni.
Sessilis, sedawý.
Seta, šlef, šttina.

Setaceiis. štélinoxcitý.

Setifer, šttonosný.
Sctoso-hispidus, štétnato-mrtnalý.

Setosus, šttinatý.

Setula, štétinka.

Setulosus, šttinkatý.
Sex-, šesti-.

Sexdcntatus, šešfia-tibý.

Sexfarius, šestiradý.

Sexuitlis, pohlawni.
-scxualis, -pohlawý.
Sexus, pohlaici.

Siocitas, suchost.

Siccus, suchý, tvysch/ý.

Sigmoídeus, esowitý.

Silicula, šešulinku.

Siliculosus, šešulinkatý.

Siliqua, šesulka.

Siliquaeformis, šešulkowitý.

Siliquosus, šešulkatý.

Silva, v. sylva.

Silvaticus, v. sylvaticus.

Similaris, lícowný.
Similis, podobný.

Simplex, jednoduchý , jednonásobný.
Simplicissimus, nejjednodušší

,
pre-

jednoduchý.
Simplicitcr pinnatus, jednoduše pe-

reny.

Simultaneus, sfejnoáasý, stejnodobý.

Sinuatus, v, sinuosus.

Sinuosus, chobotnatý.

Sinus, chobot.

Sitium, obilka.

Situs, umístni.
Situs, umístný.
Smaltinus, šmolkowý.
Soboles, odprysk, pobh.
Sobolifer, pobUatý, odpryskatý.

Socialis, druiebný, totcaryšný, spo-
lený

Sodium, sodík.

Solaninum, lilkowina.

Solidinervis, celoiilný.

Solidus, hutný, celisttcý.

Solitarius, osamlý, osamotlý, oje-

dinlý.
Solubilis, oddlující se.

Solum, pda,
Solutas : 1) odlaupmitý , odchlíp-

nutý; 2) aproštný.
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Soninns, sen.

Sordidus, ftpinatcý.

Soredium, kupka.
Soriis, hromádka.
Spadiceiis: 1) kycUý , kykatý, pa-

licnatý ; 2) paliéemj, kyckatiiý.
Spadiceus, tisatcý.

Spadix, palice, kyc, kycka.
Sparsus, ro^lraušený.
Spatha, taul.

Spathaceus, tatilatý.

Spathíílla, taulec.

Spathulatus, kopisotcitý.
Species, druh, rod.

Specificus, rodoicý.

Speciosus, okdz-alý.

Spectans, patrici.

Sperma, c/iam.

Spcrmodermis, plénka.
Spermotyliuni, bosicka semeni.
-spermus, -semenný.
Spliacelatus^ šmahatý, odehnutý.
S| hacelus, mr, liieh.

.

Spliapricus, v. globosus.

Spica, klas.

Spicatus ; 1) klasený ; 2) klasalý.

Spiciformis, klasotcitý.

Spicula, klásek.

Spiculatus^ kláskatý.

Spina: 1) trn, 2) kolec, klec.
Spinescens : 1) tniatjici , trnaicé-

jíci, trnatcélý', Z) kolcatéjici.

Spininervius. trnoiilný.

Spinosus: 1) trnatý ; 2) kolcatý.

Spinulosus, trnikatý.
Spirál is: 1) z-atcilý, ssatcitý ; 2)

tcijmoslojný.

Spirolobeus, stcitodélokný , sicitod-
lohý.

-spirus, -ispruhý.

Spissus, v. ientus.

Sphacelus, inr.
Spithama, malá pí<£
Splendidus, blýskawý, stktcélý.

Spondilochaenium, peslenka.
Spongiola. houbika, hubka.
Spongiola radicalis, hubka koeno-
wá, epika korenowá.

Spongiosus, spuhowilý.
Spontaneus, samorostlý.
Spora, wýtrus.
Sporaceus, wýtrusowý.
Sporangidium: 1} tcýlrusnice ; 2)
brašnika.

-sporaeus, -tcýlrusý.

Sporidium, v. spora.

Sporigenus, tr^trusorodný.
Sporiger, tcýtrusonosný.

Sporacladiuin, smitek irtjfrusnatý.

Sporocysta, wacek icýtrusotcý.

Sporodermis, obwýlrusi.

Sporophylium, lupen icýlrusnatý.
Sporula, v. spora,

-sporus, v. -sporaeus,
Spumosus, penafý.
Spurius, v, notlius.

Squama, mpina.
Squamacformis, supinowitý.
Squamatus, šupinatý.

Squamiger, šupinonosný.
Squamosus, šupinéný.

Squamoso-crustaceus, šupinato~slru-
powitý.

Squamula, šupinka.

Squanialatus , šupinkatý , šupinko-
tcaný.

Squaroso - dentatus , kostrbato-mi-
batý.

Squarroso-pinnatifidus , kostrbato-

protisený.
Squarrosus, kostrbatý.

Stagnalis, plesní.

Stagnum, pleso.

-stachyus, -klasy.

Stamen, tyinka.
Staminifer, tyinkatý.
Staminiger, v. staminifer.

Starainifonnis, tyinkowilý.
Stearinum, lojowina.

Stearopten, tuhopawina.
Steilaris, hwéísdowilý.

Steriiis, neaurodný, jalotcý.

Stcllidium, v. podetium.

Sterium, ttcrdka.

Stigma, blizna.

Stigmaticus, bliz-nowý.

Stigmatoideus, bliz-noicitý

.

Stimulosus, kahadlitý.

Stimulus, iahadlo.

Stipatus: 1) sražený; 2) v. cinctus.

Stipella, palístek.

Stipellatus, palistkatý . palistenalý.

Stipes : 1) teii, hlaubek; 2) v. gyno-
phorum.

Stipes pistiili, nožka.

Stipitatus, teatý, hlaubkatý.

Stiphus, kruinatka.
Stipula, palist.

Stipulaceus: 1) palisléný ; 2) pan-
hopalistnahj.

Stipulaneus, mislopalislný.

Stipularis, palistoicý, palistni.
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Stipulatio, palistnstwi.

Stipulatus, pauhopatistnalý.

Stirps, stonek.

Štolo, wýbéika.
Stoloniíer, wýbéiitý, tcýbékkatý.

Stoma, ústi.

Stomatinus, v. pich.

Storax, sloraks.

Stramineus, slámowý.
Stratm ascigerum , wrstwa icec-

konosná.

„ meA\i\\Are,wrslwadewowá.

„ gonimicum, wrstwa kreteé-

kowd.

„ libri, wrstwa lýkowá.

„ parencliymatosum , wrstwa
sklipkatá.

Stria, pratili, pruh., prauha, priiha.

Striatus, prauhatý
,
pruhatý , prii-

howaný.
Strictura, v. constrictio.

Strictus: 1) ttthý , korý, korawý

;

3) wsítýcený.

Striga, hebitec hbélec, hbilko.
Strigis, v. striga.

Strigosus, hebelenatý

.

Striolatus, praukkowaný, prauikatý.
Strobilatus: 1) šiškatý ; 2~) siška-

tlý, šdchatélý.

Strobilescens, šiškatéjici, šdchatéjici.

Strobilus, šiška, šách, sl.
Stroma, podwriek.
Stropliiola, šatka.

Strophiolatus, masiSkatý.
Strophiolum: 1) mozol tytlickotmj

;

2) masíko.
Struma, wole.

Strumifer, wolatý.

Strumulosus, wolátkalý.

Strychninum, klcibowina.
Stupa, kaudel.

Stupaceus, kaudelowitý.

Stuposus, kaudelalý.

Stylopodium, podcnéli.
Stylostegium, v. gynostegium.

Stylus, cnélka.

Stylus columnaris, v. gynostemium.

Siiaveolens, libowonný, blahotvonmj.

S'ib-, pi-j ná~, po^, ««'-.

Sub, pod.

Subalpina, podalpi, pedalpi.
Subalpinus, podalpský, pedalpský.
Subapicalis, podkonecni.

Subcurrens, podbihawý.
Subdimidiatus, pípolowicný.

Sub dio, pod šírým.

Suberinum, korkowina.
Suberosus, korkowilý.

SubglobosHS, pikulowuti)' , ftdknlo-

watý, ndktilaíý.

Subdimidiatus, pípolowicný
Subiculum, v mycelium.
Subjectus, podwriený.
Submersus, ponoený, potopený.

Subrotundus, piokrauhlý, z-aokrmi-

hlý.

Substratus, podestený.
Subterraneus, podmemni.
Subtilis, drobniký, mlkaunký, au-

tlaunký, autliký.
Subtus, wezpod, na rubu.

Subula, bodlinu,

Subuliitus: \~)šidlowitý ; Z) šidlalý

;

3) bodlinatý.

Subulosus, bodlinalý. ^

Succedaneus: 1) zponenáhtý
,
po-

asnendhtý ; 2) náméslný.
Successivus, postoupný, posíaupný.

Succosus, sokatý, štdwnatý.
SuccuUentus, v. succosus.

Succus, šídwa, sok.

Sufírutex: 1) podke, poloke ; 2)

kíb, bylina.

SuíFruticosus : 1) podkowifý, polo-

kowitý ; 2) kibowiíý.
Suífulciens, podporiijici.

Sufíultorius, v. suffulciens.

Suffultus, podepený.
Sulcatus, brdísdéný, brázditý, brdfs-

dowaný,
Sulcus, brdz.da.

Sulphates, sírany.

Sulphur, sira.

Sulphureus, sirkowý.
Summo, nejhoeji, nejtvýše.

Summus, nejhoejší, nejtvyšši.

Superans, v. excedens.

Superficialis: 1) nadzemní; 2) po-
wrclmí.

Superflcies, powrch.
Superimpositus, nadstojný, nadslojíci,

nadpostawený.
Superior, hoeni, hoejší.

Supernc, na wrchu, nahoe.
Superus, nadobalni.

Supinus, v. procumbens.

Supra: 1) nad; 2) na wrchu, na-
hoe.

Sapraaxilaris, nadauilabickowý.
Suprabasalis, nadzpodimiý.

Supradecompositus , nejslokenjši,

tikrátsložený, mnohokrát složený.
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Superinstratus. nadproslený.
8iirciilus, v. caiilis.

(Sursum, wz-hru, nahoru.

Snspensus, potcéšený, %awéíteitý.

Sutura, sew.

„ dorsalis, sew aadni.

„ parietalis, šew slénuý.

„ veiitralis, šew bišní.

Suturalis, šewný.
Su uratus, šewnatý.

-suturatus, -gewiiý.

Sylva, hwoz-d, les.

Sylva caeHua, mý, my, se, pa-

seka, pasecina.

Sylva densa, tmeíi,

Sylvaticus : 1) lesnatý} 3) lesni,

hwo&dni.
Sylvestris^ v. sylvaticus.

Sympetalicus, saiiplálený.

Sympliantherus, v. synantlierus.

Syniphicarpeus, sanplodý , srosllo-

plodý.

Synantlierus, saiiprašniéný.

Synanthius, saukwtný.
Syntrophius, ciz-obylný.

Systeiuatica, saustawoslotci.

T.

Tabacinum, tabákowina.

Tabcscens, chadnauci.
Tabescentia, chadnuti.
Tacahamaca, takahamaka.
Talea, hizenice.
Tartaraceus, kistowitý.
Tartras^ tctnan.

Tectum, stecha.
Tectus , krytý

,
pikrytý , ukrytý,

skrytý.

Tcgens, pikrýwajici.
Tegmen. píkrow
Tegunientum, v. tegmen.
Tla, tká, tkanina.

Tcnax, haui.ewný.
Teniaeforniis : 1) stauhuwilý ; 2)

tasemcowilý.

Tenuis, tenký.

Terebinthina , suikar , lerebintina,

terpentin.

Teres, oblý.

Tei-etiusculus, oblaunký, obliký.
Tergeniinatus, tikrát dtrojeiiý.

Terminalis: I) (vegctatio) koncotvý
(icsríí*/) ,• 2) konený.

Tcrminatus, ukonený, skonený.
Terminologia, ndz-wostowi.

Ternarius, potrojnafý.

Ternato-pinnatus, Irojenopeený.
Ternatus, trojený.

Ternus: 1) trojnalýj 2) potrojný.

Terrestris, %emni.
Terrigenus, v. terrestris.

Tessuiaris: 1) kostenutý , kost-

katý ; 2) kostkotcitý; 3) tá/Io-

waný.
Tsta, slupka, šlapka.

Testaceus, stepoilutý
Testiculatus, viauowitý.
Tetra-, ty-, lwero-.
Tetradynamia : 1) tyrmocenstwo

;

2) étyrmocnost.

Tetradynamus, ifyrmocný.
Tetraedrus, tyrsténný.
Tetragonus, tyrboký, tyrboný.
Tetragynia : 1) tyržennost ; 2)

tyrienstwo.
Tetragynus, tyréenný.
Tetrachotomus, mnohokrát rofstwe^

íi
Tetranria : 1) tyrmuinost ; 2)
tyrmu^stwo.

Tetrandrus, tyrmiikný.
Tetrapetalus : l) tyrpláteéný ; 2)
tweroplátený.

Tetrasepalus, tyrlupenný,
Tetraspirus, tyrozpruhý.
Tetrasporus, tyrwýtrusý.
Textura, sloh.

Textus cellulosus, sklipkatina.

„ fibrosus, vasculosus, cewna-

tina.

Thalamiílorus, loinokwlý.
Thalarnium, plodnice.

Tiiallodes, slélkowý.
Thallus, stélka.

Tlieca, banika.
Tliyrsoideus, kytkowitý.

Thyrsus, kytka.

Tomentosus, plsnatý.

Tomentulosus , plstikatý ,
plsna-

taunký.

Tomentum, pls(.

Tonsus, v. glabratus.

Topliaceus, lopšoicitý.

Torquatus, fskraucený.

Tortiiis, v. torquatus.

Tortuosus. wijawý
Torosus, bochowilý.

Torulošus : 1} hruélatý ; 'i) hralý.
Tortus, torquatus.

46
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Trabecula, trámec.

Trabcculatus, trámcitý.

Trabes, v. trabecula.

Trama, autek.

Tranquillus, tichý.

Transiens, pechdísejici.

Transitorius, fedchodný.
Transversalis, piéný.
Transversus, v. transversalis,

Trapezoidalis, v. detoideus,

Tremulus, tresawý , trasawý , ie-
slawý, taslawý.

Tri-, ti-, troj-.

Triadelphus, tibratrý, trojbratrý.

Triandria , timuistwo , trojmui-
sttco.

Triandrus, timtiiný, trojmuiný.
Triangularis, trojúhlý.

Tribus, podadí.
Tricoccus, trojkokusný.
Tricornis, tirohý.
Tricuspidatus, v. tricuspis.

Tricuspis, trojšpidlatý.

Tricyclus, trojowilný.

Tridynamus, trojmocný.

Trifarius, trojadý.
Tiifidus, na tré klaný.

Triflorus, trojktcétý.

Trifoliatus, trojlístecný, trojlistkatý.

Trifolius, trojlistý.

Trifurcus, roztrojený.

Trifurcatus, v. trifurcus.

Trigeminatus, v. tergeminiitus.

Triglochis: í') trojkotwicný ; 2) roj-
udiný.

Trigonus, tiboký, trojboký, tibocný.

trojboéný.

Trigynia, trojienstwo.
Trigynus, trojkenný.

Trichotomus, rofstrojowaný.

Trijugus, trojjamý.
Trilobus. trojlalocný, trojlaloký.

Trilocularis, trojpauvdrý.

Trinervatus^ trojiilttý.

Trinervis, v. trinervatus.

Trinervius, v. trinervatus.

Tripartitus, trojdílný.

Tripetalus: \) trojplátecný ; 3) ti-
vlálecný.

Tripliyllus, trojlupenný.

Tripinnatim ramosus, trojpeen wé-
tewnalý.

Tripinnatisectus, tikrát tcifitérbený.

Tripinnatus, tikrát peený , troj-

peený.
Triplex, trojnásobný.

Triplicato-geminatus, v. trígcminatus.

Triplieato-sectus , tikrál trojsený.
Triplicato-ternatus, tikrát trojený,

trojlrojený.

Triplicato-trisectus, tikrát trojseé-

Triplinervis, tikrátkilný.
Triqueter, tihranný.
Triradiatus, trojpaprsený , trojpa-

prský.

Trisectus, tisený, trojsený.
Triscpalus, trojlupenný,

Trist!rialis, trojtsiký.

Tr'ispirus. t zpruhy.
Tiistichus, trojstrunný.

Triternatus, v. triplicato-ternatus.

Triternato-sectus, v. triplieato-sectus.

Triulnaris, trojloketni.

Trivalvis, trojchlopný.

Tiiviltatus, trojprauhý.

Trochlearis, kladkowiíý.
Trophospermium, zárodenice.
Truncatus, uíatý.

Truncigenus, nákmenni, nápaezni.
Truncus, kmen.
Tubaeformis, trauhowitý.

Tuber, hlíza, bavibol. bulwa.
Tubercularis, hrbowitý, hrbekowitý.
Tubeiculatus, hrbeckatý.
Tuberculum, hrbecek.

Tuberogeinnia, hlizopupen.
Tubcrosus, bulwatý, hlizatý . bam-

bolalý.

Tubificatio, triibkaténi.

Tubulosus, trubkowitý, raurowitý.
Tubulus, trubika, raurka.
Tubus, trubka.

„ medullaris, v. canalis medul-
laris.

Tumidiusculns, napuchlaitnký.

Tumidulus, v. tumidiusculus.

Tuinidus, oteklý.

Tumor, oteklina.

Tunica, suknika.
Tunicatus, suknikatý.
Turbinatus, ihowilý.
Turfosum, rašeliniitt.

Tuifosus, ra.ielinišúii, rašelinný.

Turfum, rašelina.

Turgidus, napuchlý, nadmutý, na-
dutý.

Turio, odnoha, pazauch, pazuušek,
odnož, odnoži.

Typicus, rázný.
Typus, rá».
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ij.

Udus, mokadni.
Uduin, vwka, mokada.
Ulig;o, íaina, baz-ina, tasoicisko.

Uliginosum, marast, baiina, baina.
Uliginosus : 1} bainatýj 2} bain-

ný, bašstnný, marasítú.

UlDa, loket.

Ulnaris, loketní.

Umbelia, okolik.

„ composita, okolik sloiený.

„ simplex, okolik jednoduchý.

„ partialis, okolicek

„ univeisalis, okolik tcieo-

becný

Umbellaris, okolikotcý.

Umbellatus: l) okoliený} 2) oko-

tiónalý, okolikatý,

Umbelliformis, okolikowitý.

Umbellula, okolicek.

Umbilicalis, pujjecni, pupeéuý.

Umbílicatus: 1) pupeónalý; 2) pujt-

kotcitý

Umbilicus, pupek.

Umbo, pukla.

Unibonatus, puklatý.

Unibonulatus. pukliékatý.

Umbraculiforinis, stinidloicitý.

Umbrosus : 1) stinatý; 2) stinný.

Uncia. v. pollex.

Uncialis, v. pollicaris.

Uncinato-setosus, hákotcité šttinatý.

Uncinatus. hákatý.

Uncus, hák.

Undulatus, eitý, eabatý.
Ungruicalatus, nehetnatý.

Unguis. nehet.

Ungulatus, kopytotcilý.

Uni-, jedno-.

Uniangulatus, jednohranný.
Unicolor, jednobarwý, jednobaretcný.
Unicornis, jednorohý.

Unifariam, jednoadé.
Unifarius, jednoadý.
Uniflorus. jediioktcétý

Unifolius, jednolistý.

Uniformis: 1) jednaký, jednoraký.
jednorý ; 2) jednolicarý.

Unigenimis. jednopupenný.
Unijugus, jednojaný.
Unilabiatus, jednopynký.
Unilateralis. jednoboký , jednoboný
IJnilocularis, jednopau^drý,
Uninervis, jednokilný.

Unipaleaceus, jednopluchý,

Uiiiserialis, jednošdrný.
Unisexualis, jednopohlawý.

Univalvis, jednochlopný.

Universalis, tcieobecný.

Univittatus, jednopruhý.
Urceolatus: 1) baiikotcitý i 2} láé~

katy.

Urceolus : 1) baka; 2) láéka.

Urens: 1) páliícý, páliwý; 2j ia-
hawý.

Uterus, teich.

Utricatus, v. utricularis.

Utricularis, lákowifý.
Utriculosus, v. utiMcularis.

Utriculus: 1) torbicka; Z) moknicka.

„ matricalis, torbicka ma-
tení,

Utrinque^ obak.

V.

Vaeuus, v. innanis.

Vagina, pošew. pokwu.
Vaginalis, poštcowý.
Vaginans, poštcnjiei, poswíwý.
Vaginatus, poswatý.
Vaginella. pošeicka.

Vaginula, poswicka.
Vaginularis, pohciékotcý.

Vagus, bludný, wšestranný. '

Validus, tcalný.

Vallecula, brá%dika.
Valleculatus, bráísdiókotcaný . brásí-

dickatý.

Valva : 1) chlopn, poklop; 2) ««-
tulka.

V'alvaceus, chlopowilý.
Valvatus, chlopnitý.

-val vis, - chlopný.

Valvula, v. valva.

Variabilis, promnný, promnliwý.
Varians, promujici se.

Variegatus, peestý, pestrý, pstrý.

Varietas, odrod, odrodek, porda.
Vas, cewa.

Vasa laticis, mlécnice.

„ propria, sonice.

„ spiralia, zátcitky.

Vegetabile, v planta.

Vegetabiiis, rostlinný.

Vegetatio, %rst, prýt

Vegetativus: 1) rostci; 2')rostiwý.
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Vegetup, cersticý. re^'kif.

Velatus : I) z-áwojnatý', Ž^ fsdwo-

jickalý.

Velatus, v. indusiatus.

Vclum : 1) %átPoj ; Z) sáwojicek.
Velutinus, akHamitnatý.

Véna, žebro.

Venoso-nervo^us, ieberno -iitnatý.

Venosus, kiwoiebrý.
Venter, bicho,
Ventralis, bisni.
Ventricosus, bichatý.
Vepretum, tmi. friii.it.

Veratrinum, /sýchawkowina,

Vermicularis, éerwowitý.
Vernalis, tcesennd rostlina.

Verniceus, pokostotcý.

Vernicosus, pokosténý.
Versatilis, wrliwý, walmtý.

Verruca, bradawice.

„ fructifera, bradawice au-
rodnd.

Verrucosus, verrucatus: 1) bradawi-
citý ; 2) bradawinatý.

Verrucutatus, bradatcikatý,
Versiformis, ménnottcarý.
Versicolor, ménnobartcý.
Versura, /a«.

Versus, obrácený.

Vertebratus, v. lomontaceus.

Verticalis, prostopadný, kolmojdauci.

Verticillaris, peslenowý.
Vcrticillatus : 1) peslenatý; 2)
feslenéný.

Verticillus, peslen, peslinek.

„ dimidiatus, peslen polo-

wiiiý.

y,
spurius , peslen nepra-

ípý, lichopeslen.

Vcrtex, cechnlka.

Vesicuía: 1) puchýik; 2) méchý

;

3) bublina.

Vesiculiformis!, bublinowilý.

Vesiculosus, bublinalý.

Vcstimentuin, v. intfumentum.

Vestitus, obfekalý.
Vcxillai'is, obpatcezený.

Vexilluni, patcé^ka,
Vibrans, drkajici

Vicarius, v. succedaneus.

Villosiusculus, huataunký.
Villosus, huatý.
Villus: 1) humna; 2) koínnina.

Virnineus, v. viniiiialis.

Viminalis, prutowitý.

Vinealis, winiéni, winohradni.
Vinetum. trinice, winohrad.
Violaceus, fialowý, wiolotný.

Violinám, tciolkoivina.

Virens. ^.elenawý, nadlený.
Virescens, v. viridescen*.

Virescenti ater, wranný, wranistwý.
Virgatus, metlowitý.

Virgineus, panenský.
Virgultum, metlišlé, rok,dt.

Virgultum, prutina.

Viridescens, ^.elenawiici.
Viridis: 1) íselený ; 2} brcálowý.
Virosus, trutifstiowý.

Viscidus, mazawý.
Viscositas, tnavawost.
Viscum, maft.awina.

Vitellinus_, Álantkowý.
Vitreus, sklowitý.

Vilta, tryma, praukka.
Vittatus, trymatý, prauikalý.
-vittatus, -pruhy, -prauliý.

Volubilis, tociwý, swlaiwý.
Volutus, ísalocený.

Volva, plachelka.

Voivatus, plachetkalý.

Vulnus, rána.

Vulpinus, lisowý, lisowitý.

K.

Zóna, pás, pásek.

Zonatim, pásowité.
Zonatus, pásatý
Zoogenus, náz.ieérný.

Zapiš, %apis.
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Í8 •-
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8

21 od hora

30
23 -

3 od dola
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16

23 od hora
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postaw: ástky
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postaw: ili ksenec
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- pyxidiunn
- kscncech
- bobul
- nepatrn

strophiolum

spirinm

kseiicch

bnbul

patrné

papilla embryostega-
ped wnitr postaw: u

stojí: cmbryostega ti: embryotega
- píkrowzákrow

míi-ici

balatika
soících
kratikým
aunua
Entrema
setceoatpká

obecný
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seweroalpská
obecnÁ
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398
400
406
411
412
415
421
433
437
450
454
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467
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482

ádka 18
- 10

od dola stoji brusnice

Jednobalné

cti:

2 - -

9 - -

25 od hora

31 - -

7 od dola

23 - -

11 - -

9

2
7

29
5

24
4

zaubkatý

od hora

od dola

od hora

od dola

j
od hora -

í od dola

pinnatiíidus

biscptalus

schodnicowitý -

globaeformis -

nxilocularis

- fehrádkotrkný

-

caulesceus

utriqne

ablectatio -

rameutuin

retrofuxus

- spondilechenium -

pctiolatus

pracox

brusnice

jednoobalné

nezaubkatý,

Sílab

piiinatipartitus.

biseptatus

shodntcowitý.

glebaeformis

unilocularis

pehrádkosený.
caulescens

utrinque

ablactatio

ramentum
retroflexus

spundilachenititn

petiololus

praecox
22

484 po rádce 5 posta\r : Hod, species

492 ádka 21 za cellulae wymaž
,

516 - 21 od dola pidej za zejkatý, crenatus
524 - 10 - stojí diminitus ti: diminutus
525 - 8 od hora - pedatifidus - pedatisectus.

/

0>
62t







PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BIoMed




