Pozor! Opět hledáme rostliny s příběhem!
Fotografujete rostliny? Máte zvídavou povahu a zájem o přírodu?
Nebo jste dokonce profesionální biolog?
Pak neváhejte a zapojte se do netradiční fotografické soutěže!
Ve světě rostlin se skrývá mnoho pozoruhodných příběhů. Zaslouží si, aby je někdo vyprávěl
lidem. Můžete to být právě vy – díky druhému ročníku fotosoutěže Rostlina s příběhem. Zašlete
do ní své snímky rostlin, ať už jste je pořídili při procházce přírodou, na exotické dovolené, nebo
třeba v laboratoři.
Ke snímku ale musíte připojit krátký text, jakousi minireportáž o rostlině na fotografii: například
o jejích biologických zvláštnostech nebo významu pro člověka. Staňte se na chvíli fotoreportéry
a vypátrejte zajímavé informace z rostlinné říše. Pro inspiraci zde vidíte dva ukázkové příspěvky.
Pořadateli jsou Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, Odbor mediální komunikace
AV ČR, Ústav molekulární biologie rostlin Biologického centra AV ČR a Botanický ústav AV ČR.
Soutěží se od 1. 6. 2009 do 15. 9. 2009, a to ve třech kategoriích: junioři do 20 let, vědcibiologové a veřejnost. V každé kategorii je 1. cena 10 000,- Kč, 2. cena 5 000,- Kč a 3. cena
3 000,- Kč. Nejlepší fotografie s příběhy vystavíme v listopadu 2009 na Národní třídě v Praze.
Podrobnosti o soutěži najdete na internetových stránkách fotopribeh2009.avcr.cz.
Zelená slípka
Kapradiny se obvykle množí výtrusy. U novozélandského druhu sleziníku
Asplenium bulbiferum se ovšem vyvinul další, dosti neobvyklý způsob reprodukce. Tato kapradina je „živorodá“. Na listech vznikají mladé rostlinky, které
později odpadnou a na zemi zakoření. Pozoruhodná životní strategie byla
inspirací pro anglické jméno rostliny – hen and chickens, tedy slepice s kuřaty.
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organizátoři:
Rostlinná pohlednice
Na Novém Zélandu roste tento keř, někdy
i menší strom – Brachyglottis rotundifolia. Jeho
kožovité, zespodu bíle plstnaté listy měly dříve
poněkud bizarní využití. Z novozélandského
ostrova Stewart Island je turisté posílali místo
pohlednic. Bylo to originální a zároveň praktické,
protože na spodní stranu listu se dá dobře psát.
Zajímalo nás, zda je tato tradice stále živá. Na
dva listy jsme nalepili známky, napsali vzkazy a
poslali je do Evropy. Dorazily oba, dokonce dříve
než běžné pohledy.
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