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Bublinatka ledvinitá 
(Utricularia reniformis A. St. Hil.)

(fotografie k článku na straně 14)
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I. lutea - květenství, květ, plody
P. louisianica - květ, květ, plody

Fotografie k článku na straně 3 Jiří Uher.

Poznámky k pěstování některých druhů rodů  
Proboscidea SCHMID. a Ibicella VAN ESELT.

(fotografie k článku na straně 3)

JIŘÍ UHER

Mladá rostlina 
H. folliculata 

k článku 
na straně 
19, Dobrá 
zpráva o 

H. folliculata.
Foto M. Srba.
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Vážení kolegové, 
příznivci DARWINIANY,

s potěšením  Vám oznamuji, že naše 
společná výpověď o vztahu k masožravým 
rostlinám a jiným botanickým raritám 
formou TRIFIDA pokračuje:

Výpověď o nás samých, o našem 
koníčku, zájmu, zálibě, povolání, lásce, 
libůstce, extravaganci……

O naší poněkud zvláštní zálibě, 
která se mnohdy jen obtížně vysvětluje 
nezasvěcencům, natož, abychom ji plně 
sami chápali…..

O čemsi, co snad hraničí s čímsi 
instinktivním….

O posedlosti, s kterou se snažíme 
nakládat s rostlinami tak, aby na nás 
nezanevřely a tu a tam nám o sobě něco 
prozradily.

O tvrdohlavosti, s jakou se své zelené 
oblíbence a oblíbenkyně pokoušíme 

Darwiniana bude 
vystavovat

Jedním z dalších úspěchů Darwiniany je 
vyjednání možnosti uspořádat společnou 
výstavu v Botanické zahradě Univerzity 
Karlovy v Praze. Je to výborná možnost 
jak prezentovat naši neustále se rozvíjející 
společnost a zároveň se připravit na 
mezinárodní výstavu, kterou budeme 
příští rok v září pořádat právě v těchto 
prostorách.

Výstava se uskuteční ve dnech 
22. 9. - 26. 9. 2004. (čtvrtek až neděle). 
Tento termín nám byl sice přidělen, 
ale vůbec se nemusíme zlobit, protože 
zkušenosti ukazují, že konec září je pro 
výstavy pořádané v Praze ten nejluxusnější 
termín, o nějž se pere velké množství 
vystavovatelů. (Všichni se vracejí z 
dovolených, studenti přijíždějí na VŠ).

Instalace bude probíhat ve středu 
22. 9. 2004.

V tomto termínu bude bohužel jeden 
z výstavních skleníků využit k jiným 
provozním účelům, takže budeme mít k 
dispozici prostor o rozměrech 8 x 12 m. 
Pro pořádání EEE 2005 budeme mít k 
dispozici další dělený prostor o rozměru 
přibližně 8 × 25 m.

I letos však vybudujeme společnou 
expozici a část vyhradíme za účelem 
prodeje.

Expozice bude vybudována společnými 
silami z rostlin, které a o to Vás prosíme, 

zapůjčíte. Výstavní skleník skýtá dobré 
podmínky, nepřehřívá se a je možné chránit 
ho podle potřeby proti slunečnímu úpalu. 
Na malé ploše také velmi snadno ohlídáme 
rostliny proti odcizení. Zajištění této 
části bude vycházet z letitých zkušeností 
ostřílených vystavovatelů MR.

Prodejní část bude zahrnovat několik 
stolů (pravděpodobně 10), které se budou 
prodejcům pronajímat. Částka bude 
výsledkem rozpočítaného nájmu, který 
bude Darwiniana botanické zahradě platit. 
Předběžná suma je 2500Kč (po vydělení 
deseti tedy 250). Jeden stůl vyhradíme 
pravděpodobně zdarma pro drobné 
pěstitele, kteří si zde budou moci prodat 
své přebytky, maximálně však 10 rostlin.

p ě s t o v a t  v  n e j n e u v ě ř i t e l n ě j š í c h 
podmínkách.

O cestách blízkých i dalekých, které 
podnikáme, abychom rostliny našeho 
zájmu shlédli v přirozených podmínkách.

O otázkách, které si o našich rostlinách 

klademe, a poté se na ně snažíme 
nacházet odpovědi.

O hrátkách, které s nimi rozehráváme, 
či ony s námi.

O nezdarech, které s nimi míváme a 
tak těžce je neseme, aniž by nás dokázaly 
definitivně odradit.

Díky všem, kteří se na realizaci tohoto 
čísla TRIFIDa podíleli. Díky všem, kteří 
zůstávají věrní DARWINIANĚ a jejímu 
poslání. Díky všem, kteří konkrétně 
pomáhají, abychom nezanikli a nadále 
mohli společně šířit výpovědi o kráse, 
zajímavosti a významu živých forem z 
říše rostlinné, mezi něž nesporně patří i 
má oblíbená fenestrárie, jejíž momentku 

z parapetu východního okna mé pracovny 
Vám zasílám jako zdravici.

Dne 5.6. 2004

ZDENĚK ŽÁČEK, PRESIDENT DARWINIANY

 Fenestraria aurantiaca f. rhopalophylla
Foto Z. Žáček

Pro zajištění celé akce budeme 
potřebovat dobrovolníky, kteří přiloží 
svoji ruku k dílu (instalace, zalévání 
rostlin), zájemce z řad prodejců a hlavně 
ochotné pěstitele, kteří zapůjčí své 
„miláčky“. Ze zkušeností vyplývá, že 
největším problémem je sehnat základní 
druhy (např. D. capensis, D. capillaris, 
P. x sethos, D. muscipula). Pokud máte 
pěkné exempláře některých rostlin 
označovaných (neprávem) za méněcenné 
– sem s nimi. Jak zkušenost ukazuje – každý 
se na výstavách vytahuje s darlingtoniemi, 
cephaloty, heliamphorami, ale D. capensis 
nepřinese nikdo. Na výstavě v Suchdole 
před dvěma lety byly na výstavě 2 a 
tvořily tak přibližně 0,1% vystavovaných 

rostlin…
Kromě toho budeme 

p o t ř e b o v a t  t v ů r c e 
plakátů a letáků. Zkrátka 
každého, kdo nám pomůže 
zrealizovat první a doufejme 
n e z a p o m e n u t e l n o u 
přehlídku Darwiniany. 
Podaří-li  se nám tato 
akce, budeme moci klidně 
spát a nechat si zdát o 
připravované  mezinárodní 
burze, kterou budeme 
ve spolupráci s PřF UK 
pořádat v září 2004.

VICEPREZIDENT 
SPOOLEČNOSTI, 

MIREK SRBA

... a tady to bude.
Foto M. Srba
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V posledních letech se mezi hrstku 
nadšených pěst i te lů  opět  vracej í 
»martynie«, rozložité rostliny s listy 
hedvábně lesklými a hebkými, přece 
však poněkud lopuchotvarými, nadto 
vlhce žláznatými a většinou ne zrovna 
libovonnými. Tyto drobné kosmetické vady 
budou ovšem brzy vyváženy nádhernými 
hrozny velikých, pastelově zbarvených, 
jemně prokreslených květů, následovaných 
neméně zajímavými dřevnatějícími 
tobolkami chráněnými masitými, slupkám 
mandloní nikoli nepodobnými, po dozrání 
pukajícími a opadávajícími perikarpy. 
Čnělka na dozrávajících plodech přetrvává 
a daleko z nich prorůstá, po seschnutí 
se poltí a takto vzniká onen zajímavý 
dvoutrnný útvar, zvaný už prvními 
mexickými misionáři »unguis diaboli« 
(v poangličtělém tvaru se toto označení 
rychle vžilo mezi americkými farmáři, 
bezpochyby výstižně charakterizuje jejich 
naladění při pracném vyprošťování pevně 
zaklíněných trnů ze zanícených kopyt 
svého dobytka).

Před sedmi lety podrobně pojednal 
o morfologii, původu i předpokládané 
hmyzožravosti nejpěstovanějších taxonů 
v úvodním čísle Trifida Z. Žáček na s. 23-
28. Se zájmem jsem si tamtéž (s. 4-8) 
přečetl článek J. Flíska o jejich pěstování; 
občas jsem sice nevycházel z údivu nad 
okolky, jaké mohou být s tak nenáročnými 
a doslova plevelnými rostlinami dělány, 
praktické postřehy zmiňovaného autora 
jsou nicméně plně objektivní a nanejvýš 
výstižné. Pokud jde o taxonomii, k oběma 
článkům bych jen dodal, že popisovaná 
Proboscidea louisianica (MILL.) THELL. 
se pěstuje přinejmenším ve dvou rasách: 
typová subsp. louisiana (Martynia louisiana 
MILL. nebo též M. proboscidea GLOX.) 
je představována robustními rostlinami 
s listy na půl lokte širokými a květy 
lososově růžovými, levandulovými nebo 
bělavými, jenom ve žlutě proužkovaném 
jícnu hnědě a purpurově značenými, kdežto 
subsp. fragrans (LINDL.) BRETING 
(Martynia fragrans LINDL.) bývá útlejší, 
s listy o něco drobnějšími, zato s květy 
obvykle většími, temně purpurovými a 
sladce vonnými - bezpochyby právě této 
subspecii náleží rostliny ve zmíněném 

Trifidu vyobrazené. Také rozdílné 
populace Ibicella lutea (LINDL.) VAN 
ESELT. bývaly kdysi představovány 
jako Martynia lutea LINDL. (rostliny s 
trny na plodech doširoka rozevřenými 
a délkou nápadně převyšující ostnitý 
korpus tobolky) a Martynia montevidensis 
CHAM. (s trny podstatně kratšími), popisy 
nebyly ale založeny na znalosti zralých 
plodů a skutečné rozdíly tu budou asi 
zanedbatelné. U proboscideí tobolky 
varírují více ve velikosti i ve tvaru, nejdelší 
se téměř vyrovnají bezmála 0.2 m dlouhým 
plodům ibicelly, s výjimkou hřebenitého 
švu jsou ovšem bezostné a podstatně 
útlejší, s trny rovnoměrněji ohnutými a ne 
tolik oddálenými.

Z popisovaných zástupců obou rodů 
žádný není v kultivaci novinkou: o pěstování 
»Martynia proboscidea 
GLOX.« je pojednáváno 
už v Martynově přepisu 
proslulé Millerovy 
zahradnicko-botanické 
e n c y k l o p e d i e 
z e  s l a v n ý c h 
l innéovských dob, 
»Martynia fragrans 
LINDL.« a později i 
»Martynia lutea DON« 
se objevují mezi nově 
d o p o r u č o v a n ý m i 
rostlinami v devátém, 
desátém, třináctém 
a patnáctém ročníku 
» A l l g e m e i n e 
G a r t e n z e i t u n g «  z 
poloviny předminulého 
s t o l e t í .  P r a v d a , 
p ř e h n a n o u  a  v 
mnohém až úsměvnou 
péči - na to nebylo 
možno při pročítání 
výše  zmiňovaných 
článků nevzpomenout 
-  v ě n o v a l i  t ě m t o 
nevítaným plevelům 
bavlníkových polí i 
tehdejší autoři, to už 
jaksi patřilo k dobovému 
koloritu onoho zlatého 
v ě k u  e v r o p s k é h o 
zahradničení. Thomas 

Martyn (ano, právě po něm byly martynie 
pojmenovány) například uvádí, že semena 
lze z tvrdých tobolek bez poškození jen 
stěží vyprostit a doporučuje proto (jaký 
to protiklad k sadistickému loupání 
samotných semen, j ímž pomáhají 
rostlinám na svět dnešní pěstitelé!) 
vysévat celé plody. Nezřídka vzcházely 
potom rostliny v celých shlucích, daly se 
však od sebe oddělovat a hrnkovat zprvu 
do menších, po dalších čtyřech až šesti 
týdnech opatrného zalévání, vydatného 
větrání a příležitostného přistiňování 
pak do větších, na stopu širokých hrnků 
naplněných výživným substrátem. Ve 
skleníku pěstované rostliny měly být 
nadále postaveny co nejblíže sklu a 
ošetřovány s náležitou pozorností, aby 
nedošlo k poškození nasazovaných plodů. 

Poznámky k pěstování některých druhů rodů  
Proboscidea SCHMID. a Ibicella VAN ESELT.

(s barevnou přílohou na straně IV)

JIŘÍ UHER

Detail stopkatých žlázek a jejich obětí
Foto Jiří Uher
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O tři desetiletí později doporučuje už J.E. 
von Reider dubnové výsadby z únorových 
výsevů předpěstovaných rostlin přímo 
do výživné, hojně zavlažované prsti na 
slunné zahradě, přičemž ještě zdůrazňuje 
potřebu nakrývání za chladných nocí. 
Dvacet let poté také londýnský zahradník 
R. Marnock pěstoval nově zavedenou 
»Martynia fragrans LINDL.« zprvu ve 
skleníku, brzy však shledal, že teploty jsou 
tady pro »martynie« příliš vysoké a přešel 
k výsadbám na nekryté záhony: rostliny 
nekvetly tak bohatě jako ve skleníku, zato 
květy byly sytěji vybarvené a ochotněji 
nasazovaly plody. Redaktoři »Allgemeine 
Gartenzeitung« k tomu dodávají, že 
v květnu téhož roku prodával tento 
pěstitel mladé rostliny po neuvěřitelných 
jedenadvaceti librách šterlinků!

Sám jsem pěstoval v několika 

p ř e d e š l ý c h  l e t e c h  o b ě  r a s y 
Proboscidea louisianica (MILL.) THELL., 
stejně jako Ibicella lutea (LINDL.) VAN 
ESELT., podobným způsobem - snad 
jen s tím rozdílem, že jsem se neodvážil 
výsadby předpěstovaných rostlin do 
zahrady před polovinou května a vyhnul 
jsem se tak onomu nezbytnému nakrývání 
- a musím potvrdit, že dobře živené rostliny 
při dostatku vody vyvíjejí nepřetržitě 
nakvétající polštáře přes půl metru vysoké 
a dvakrát tak široké. Nevšední krásou 
svých velkolepých květenství rostliny 
nijak nezaostávají za vzdáleně příbuznými 
gloxiniemi, horizontálně větvenými stonky 
o síle dětských paží i robustním olistěním 
připomínají však více tykve a jakkoli to 
pravověrným obdivovatelům masožravých 
rostlin může snad znít kacířsky, bez 
nadsázky lze říci, že stejně jako tykve 

je lze i pěstovat. Předloňského jara jsem 
si maličko přispal a na uložená semena 
jsem si vzpomněl až koncem dubna. 
Odsypal jsem proto něco semen od obou 
subspecií Proboscidea (Ibicella mi tehdy 
ještě nepřinášela plody s podobně inflační 
strategií, tady jsem se po chvíli váhání 
opatrně přiklonil k vyčkání do příštího roku 
a upřímně jsem toho pak litoval: možnost 
vyhnout se předvýsadbové manipulaci právě 
s těmito rostlinami bych vzhledem k zvlášť 
odpornému zápachu ulpívajícímu na všem, 
s čím přijdou jejich žláznaté listy do styku, 
nadšeně uvítal). Proboscidea - vyséval 
jsem ji skutečně jako tykev po čtyřech 
či pěti semenech do jamek na půl metru 
vzdálených v řádcích o metrové rozteči 
- vzešla do čtyř týdnů v takovém množství, 
že bylo nutno ji nemilosrdně vyjednotit. 
Rostliny sice zůstávaly zřetelně slabší než 
ony předpěstované z březnových výsevů, 
podobně jako tyto kvetly však už od 
konce června, do příchodu podzimních 
mrazíků vyvíjely květenství nad čtvrtým 
či pátým větvením a v plodech, ač 
podstatně úsporněji nasazovaných, plně 
dozrála semena. A jako by tomu nebylo 
dosti, v místech, kde rostla Proboscidea v 
předešlém roce, jsem koncem května po 
nakopčení objevil několik vzcházejících 
rostlin v řádcích mezi bramborami: 
vyvíjely se arci ještě pomaleji než ony 
vysévané (navzdory poctivě odváděné 
práci mandelinek rychle přirůstající 
brambory přece jen semenáčkům příliš 
stínily), svou plevelnou povahu však ani 
v podmínkách našeho jihomoravského, 
oproti mexické domovině jistě podstatně 
chladnějšího klimatu přece jen nezapřou.

Co tedy říci závěrem k pěstování obou 
taxonů? Proboscidea i Ibicella vyvíjejí 
v krátké době neuvěřitelnou biomasu a 
jako takové rostliny vyžadují především 
prostor: pěstování v hrnkách jakékoli 
velikosti sotva může jejich požadavky 
plně uspokojit. Předpěstované rostliny 
se asi budou v porovnání s přímo 
vysévanými vyvíjet přece jen o poznání 
robustněji a přinesou k podzimu po pěti 
až devíti plodenstvích (méně u ibicelly), 
každé o čtyřech, šesti, výjimečně až 
deseti vyvinutých tobolkách. V poměrně 
útlejších tobolkách proboscideí najdeme po 
jednom až třech tuctech černých, stříbřitě 
lesklých, úlomky koksu připomínajících 
semen, v robustních plodech ibicelly 
jsou semena šedá, maličko zavalitější a 
bývá jich tu seskládáno až třikrát více; v 
obou případech bývá ale zhruba třetina z 
nich držena při vnitřních stěnách tobolky 
tuhou zdřevnatělou blanou a dokonce 
i po nikterak snadném rozštípnutí plodu Semena.

Foto Jiří Uher.
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zůstává prakticky nedobytná. Semena 
mohou klíčit dlouho a nepravidelně: odtud 
jsou nejspíše odvozována doporučení 
vysévat rostliny už v únorových termínech 
za teplot vystupujících alespoň k 18 °C. 
Vzejdou-li pak rostliny přece jen do dvou 
nebo tří týdnů, bývá naopak doporučováno 
snížení teplot ke 14 - 16 °C, aby do 
výsadby nepřerostly. Ani sloupnutí tvrdého 
osemení, doporučované J. Flískem, 
není novinkou - opatrné nařezávání 
nabobtnalých semen doporučoval už 
věhlasný erfurtský zahradník F.A. 
Haage ve třicátých letech předminulého 
století pro příbuzné kraniolarie (tehdy 
ještě »Martynia craniolaria SW.«). 
Nevyzpytatelné vzcházení »martynií« 

P. louisianica - profil.
Foto Jiří Uher.

Navzdory polopouštnímu původu budou 
rostliny vděčné i za pravidelný přísun vláhy 
- opakované zavadání vede k růstovým 
stagnacím, provázeným redukovanou 
násadou plodů. Plně vyvinuté rostliny 
pochopitelně nelze už přesazovat, s prvními 
mrazíky jsou odsouzeny k neodvratnému 
zániku. Vzhledem k uspokojivé násadě 
plodů s dostatečným množstvím klíčivých 
semen je však lze přesévat jako spolehlivé 
a mimořádně ozdobné letničky, kvetoucí 
- řečeno opět slovy autorů minulých staletí 
- »od Jana do Všech svatých«, přeje-li tomu 
průběh pozdně podzimního počasí. □

bývalo připisováno špatnému vyzrávání 
semen za chladných let anebo s chladným 
počasím souvisejícím nedostatečným 
opylením, o jehož průběhu nebylo ještě 
donedávna mnoho známo - dnes ale 
víme, že jakkoli jsou rostliny běžně 
opylovány samotářskými včelami 
Amegilla a Xylocopa, nejméně třetina květů 
vyvíjí plody ve srovnatelné kvalitě i ze 
samoopylení. Potvrdit nemohu ani dvě stě 
let staré pozorování T. Martyna, že vitální 
semena stihnou u nás rostliny vyvinout 
pouze v plodech z prvního nasazeného 
květenství a že nikoli čerstvé, ale nejméně 
tříleté osivo teprve uspokojivě klíčí: něco 
semen vzhledem k polopouštnímu původu 
rostlin přeléhat jistě může, úspěšné pokusy 
s gibberellinovým ošetřením popisované 
J. Flískem se tomu koneckonců zdají 
nasvědčovat, zmiňované přímé výsevy 
požadující jednocení vzcházely však ze 
semen posbíraných v předešlém roce a bez 
ohledu na velikost nebo postavení plodů 
na rostlinách. Vyséváme-li semena přímo 
do hrnků, dvojí nebo dokonce čtvero 
přesazování, jak bývalo doporučováno 
starými autory, rozhodně nebude nutné. 
Substrát by měl být ovšem propustný a 
výživný, rostliny velmi rychle reagují 
na dusíkaté hnojení - to bylo možno 
pozorovat i u oněch samovýsevů v 
brambořišti a jakkoli jsem dosud neměl tu 
příležitost pozorovat přírůstky »martynií« 
na skutečně úrodných půdách (sám je 
pěstuji na mělkých a léta zanedbávaných 
hlinitopísčitých naplaveninách s neutrální 
až slabě kyselou reakcí na štěrkopískovém 
podloží), nebál bych se je podobně jako 
tykve vysazovat přímo na kompost. 

DE CANDOLLE A.: PEDALINEAE, IN: DE CANDOLLE A. (ED.): PRODROMUS SYSTEMATIS NATURALIS REGNI VEGETABILIS, SIVE ENNUMERATIO 
CONTRACTA ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM. 9: 253-255. FORTIN, MASSON & SOCIORUM, PARIS 1845

DIETRICH A.: NEUE EMPFEHLENSWERTHE ZIERPFLANZEN FÜR UNSERE GARDEN: MARTYNIA LUTEA DON. ALLGEMEINE GARTENZEITUNG 13 (7): 
50, 1845

FLÍSEK J.: PĚSTOVÁNÍ IBICELLA LUTEA A PROBOSCIDEA LOUISIANICA. TRIFID 2 (1): 4-8, 1997
HAAGE F. A.: ÜBER MARTYNIA CRANIOLARIA SWARTZ. ALLGEMEINE GARTENZEITUNG 5 (2): 11-12, 1837.
MILLER P. (MARTYN T.): THE GARDENER´S AND BOTANIST´S DICTIONARY - A COMPLETE ENNUMERATION AND DESCRIPTION OF ALL PLANTS 

HITHERTO KNOWN WITH THEIR GENERIC AND SPECIFIC CHARACTERS, PLACES OF GROWTH, TIME OF FLOWERING, AND USES BOTH MEDICINAL AND 
ECONOMICAL. F. & C. RIVINGTON, LONDON 1797

GORDON G.: AUSZÜGE AUS ENGLISCHEN GARTENSCHRIFTEN: MARTYNIA FRAGRANS LINDLEY. ALLGEMEINE GARTENZEITUNG 10 (19): 150, 
1842

OTTO F., DIETRICH A.: DIE SCHÖNBLÜHENDEN PFLANZEN, WELCHE IM BOTANICAL MAGAZINE, BOTANICAL REGISTER UND IN SWEET´S 
FLOWER GARDEN ABGEBILDET SIND UND DEREN ANZUCHT IN DEN DEUTSCHEN BLUMEN UND PFLANZEN-GARTEN ZU EMPFEHLEN IST : MARTYNIA 
FRAGRANS LINDL. ALLGEMEINE GARTENZEITUNG 9 (18): 143-144, 1841

OTTO F., DIETRICH A.: DIE SCHÖNBLÜHENDEN PFLANZEN, WELCHE IM BOTANICAL MAGAZINE, BOTANICAL REGISTER UND IN SWEET´S 
FLOWER GARDEN ABGEBILDET SIND UND DEREN ANZUCHT IN DEN DEUTSCHEN BLUMEN UND PFLANZEN-GARTEN ZU EMPFEHLEN IST : MARTYNIA 
FRAGRANS LINDL. ALLGEMEINE GARTENZEITUNG 15 (22): 175, 1847

REIDER J.E. VON: BESCHREIBUNG SELTENER UND NEUER VORZÜGLICHER BLUMEN UND ZIERGEWÄCHSE SAMMT DEREN KULTUR UND 
VERMEHRINGSMETHODEN BEWÄHRTER GÄRTNER. - II. VERLAG VON CONRAD HEINRICH ZEH, NÜRNBERG & LEIPZIG 1827

STEINECKE H.: GEMSHORNGEWÄCHSE. GARTENPRAXIS 21 (9): 14-15, 1995
ŽÁČEK Z.: PORTRÉTY ROSTLIN: PROBOSCIDEA LOUISIANICA A IBICELLA LUTEA. TRIFID 2 (1): 23-28, 1997

P. louisianica - pohled ze předu.
Foto Jiří Uher.
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V současné době se rozmnožování rostlin 
v raných stádiích vývoje přeneslo do 
komerčních laboratoří a ty chrlí květináče 
do všech koutů světa po desítkách milionů 
ročně. Mikropropagace rostlin in vitro 
opustila výzkumné laboratoře a ovládla trh 
a tak můžeme vidět jako v šicích vyrovnané 
řady vojáků, jeden jako druhý, které k 
nám přichází v kamionech z Holandska a 
dalších států EU. 

Vzhledem k dostupnosti obecných 
informací a materiálu není již problém, 
aby se tento způsob rozmnožování dostal 
i do koutů našich obývacích pokojů. 
Rád bych se podělil o zkušenosti z mého 
koutku s rostlinou P. fragrans, která 
mě překvapila svou výbojností. Je to 
rychle rostoucí letnička, která vyžaduje 
prosluněné stanoviště, bohatou zálivku a 
propustnou půdu. Proboscidea fragans z 
čeledi Martyniaceae je rostlina, která se 
původně řadila mezi masožravky, ale bylo 
prokázáno, že nevylučuje trávicí enzymy, 
takže lepkavé kapičky mají zřejmě funkci 
pouze obrannou. 

Postupně a v časovém sledu očima 
fotoaparátu zde budu demonstrovat  postup 
vývoje klíčení semene v podmínkách in 
vitro, až po rostlinu schopnou života v 
podmínkách mimo sklo. 

Semínko bylo sterilizováno v 70% 
etanolu po dobu 2 minut. Dalších 30 
minut prodělalo v bělicím prostředku 
CHLOROX a postupné trojí propláchnutí 
ve sterilizované destilované vodě. Semínko 
v laminárním boxu bylo v podélné ose 
ve třetině rozříznuto a dva takto vzniklé 
segmenty umístěny do zkumavek.

P o u ž i t o  b y l o  1 / 2  m é d i u m 
MURASHIGE & SKOOG s plnými 
vitamíny, IAA 0,2 mg/l, KINETIN   
0,2 mg/l, 30g cukru, 6 g agaru, pH 5,6.

Reakce byla patrná již druhý den. Pátý 
den byl již diferencován hlavní kořen 
(Foto 1) (pro orientaci: zkumavka má 
šířku 15 mm). Osmý den růst stonkové 
části a patrný rozvoj děložních lístků 
(Foto 2). Desátý den byl již zcela zřejmý 
stonek s patrnými kapičkami na koncích 
chloupků, pokračuje růst děložních lístků. 
Dvanáctý den – prodlužování hlavního 
kořenu (Foto 3). Čtrnáctý den – stonek 

se prodlužuje a zvedá lístky z média, 
v kořenové části doslova výbuch růstu 
postranních kořenů (Foto 4). Šestnáctý den 
prodlužování stonku, vytáčení děložních 
lístků, posilování kořenového systému 
(Foto 5). Vzhledem k rychlosti růstu 
je zřejmé, že během dvou dnů bude již 
zkumavka malá a bude nutné přesazení do 
nové nádoby a čerstvého média. Sedmnáctý 
den již rostlinka vyčerpala stísněný prostor 
zkumavky. Osmnáctý den (Foto 6) transfer 
v laminárním boxu na čerstvé médium. 

Devatenáctý den je zjevné, že jí tato 
změna prospěla a pokračuje v nezměněné 
rychlosti (snad se těší na demižon), ale 
další cesta povede do substrátu, týden 
aklimatizace při vysoké vzdušné vlhkosti - 
přivětrávání a poté na záhon do volné půdy 
(Foto 7). To by mělo zaručit po odkvetení, 
doufejme, bezproblémové dozrání semen 
v podmínkách mikroklimatu naší zahrady. 
Druhý segment, který byl současně 
ponechán v růstu (Foto 8) mnohonásobně 
zvětšil svou velikost. Ten bude rozdělen a 
přemístěn také do nové nádoby s čerstvým 
médiem.

Současně s P. fragrans byly na stejné 
médium umístěny segmenty dalších rostlin, 
ale nikde nedošlo k takto překotnému 
vzrůstu - tvorba kalusu převážně pouze 
u „vděčné“ saintpaulie (africké fialky) 
rostlo pohledné  stromořadí (Foto 9). 
Tzv. „vděčné“  musíme vždy přidávat ke 
svým experimentům už jen proto, aby nám 
udělala radost alespoň ta, když se nezadaří 
ta „choulostivější“, mezi něž saintpaulia 
určitě patří. Jako další kategorii bych 
k „vděčným“ přiřadil „rychlíky“. Mezi 
ty lze nesporně zařadit P. fragrans, jež 
roste opravdu před očima, a podle vlastní 
zkušenosti můžu říci, že předčí i některé 
plísně a houby, kterých jsem si v počátcích 
pokusů vytvořil poměrně slušnou sbírku 
- foto není nutné. Výrazné změny lze 
pozorovat v průběhu jediného dne. Většina 
ostatních se za stejných podmínek a téhož 
média chová velice rozvážně a prvá fáze 
trvá 6 - 8 týdnů a je tedy nutné obrnit se 
trpělivostí. Vzhledem k těmto časovým 
prodlevám, paměti, různým nárokům 
rostlin a rozdílnéhmu výchozímu materiálu  
je nutné si pečlivě zaznamenávat veškeré 

postupy do protokolů. Nejprve si stanovit 
postup desinfekce materiálu, složení média, 
vitamíny, hormony, pH, počet nádob, 
počet segmentů, které budou zpracovány, 
označit si nádoby a teprve potom se pustit 
do samotné práce. Jinak v tom do tří 
měsíců bude takový binec, že se v tom už 
nevyznáte a můžete začít od začátku.

Cílem tohoto pojednání nebylo 
unavovat odbornými citacemi o přepnutí 
morfogenetického programu či o indukci 
přímé somatické embryogeneze, tomu 
se nevyhnete, pokud se do toho pustíte a 
dostanete do rukou odbornou literaturu. Pak 
vás čeká po večerech  anatomie, fyziologie, 
biochemie, zvládnutí techniky práce v 
aseptickém prostředí atd. Chtěl jsem se 
prostě pokusit oživit diskusi na toto téma  
pro všechny, kdo se k této problematice 
přiblížili, nebo chtějí přiblížit a z pozice 
záliby či svého koníčka se chtějí se svými 
zkušenostmi podělit třeba na stránkách 
TRIFIDA nebo CHRAMST!u.   □

Proboscidea fragrans – klíčení 
semene v podmínkách in vitro

(s barevnou přílohou na straně V)

MICHAL KOUBA

foto 7
Dvacátý šestý den - záhon

Fotografie k článku M. Kouba
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Minulý díl seriálu o „bezkonfliktním“ 
pěstování MR v bytových podmínkách byl 
věnovaný láčkovkám. Problematiku jejich 
pěstování jsem vědomě zúžil na okruh 
snadno pěstovatelných a dobře dostupných 
druhů, popř. kříženců. Učinil jsem tak s 
cílem, aby nezanikly podstatné věci, které 
ocení zejména začínající pěstitelé. Po 
prvních úspěších, které na sebe nenechají 
dlouho čekat, jistě každý zatouží po 
„luxusních“ druzích láčkovek, které na 
nás vesele „pomrkávají“ z výpravných 
barevných atlasů nebo internetových 
stránek. Pro tyto odvážlivce bych chtěl 
shrnout různé zkušenosti jednak moje, ale 
zejména specializovaných pěstitelů, kteří 
se zabývají pěstováním oněch „luxusních“ 
a často extrémně náročných druhů rodu 
Nepenthes.

Rod Nepenthes dnes čítá přibližně 90 
popsaných druhů a tento počet se dále 
pomalu zvyšuje. Láčkovky jsou rozšířeny 
prakticky v celé indo-malajské oblasti. Je 
tedy logické že tolik druhů v tak rozsáhlém 
prostoru obsadí obrovské množství různých 
biotopů. Musíme si předně uvědomit, že 
různé láčkovky rostou v nadmořských 
výškách od 0 m nad mořem až po 3 300m 
nad m. Některé rostou v podrostu deštných 
lesů, jiné šplhají do korun stromů, některé v 
korunách dokonce rovnou koření a najdou 
se i takové, které rostou na výslunných 
skalách! Toto je nutné při pronikání k 
náročnějším druhům mít na paměti.

Jednou z nejčastějších met je N. rajah, 
která má největší láčky z celého rodu 
(i když se srovnatelnou konkurencí 
N. merilliana). Je to dobrý příklad, na 
kterém si lze problematiku náročných 
druhů láčkovek ukázat. Tato rostlina 
se vyskytuje ve výšce 1 700 – 2 700 m. 
Biotopy jejího výskytu trochu připomínají 
subalpínská vřesoviště, jaká známe např. 
ze slovenských hor. Jsme sice na rovníku, 
ale ve dvou tisících metrech bývá i tam 
docela chladno. Optimální teplota pro 
pěstování je 15 - 25° C. Dostáváme se zde 
do stejného konfliktu jako s heliamphorami. 
Potřebujeme hodně vlhka, hodně slunce, 
ale chladno. Potřebujeme tedy akvárium. 
Když ho dáme na slunce, aby měly rostliny 
dostatek světla, tak se nám uvaří. Někteří 
pěstitelé obkládají své rostliny ledem, 
alespoň do té doby, než se rostliny adaptují 
na jejich podmínky. Jiní používají nákladné 
chladící agregáty. A nebo, jak to řeším 
já, pěstuji je společně s heliamphorami. 

Postup jejich pěstování jsem popsal v 
TRIFIDu 4/2003 (návod je možné nalézt i 
na http://www.sarracenia.cz).

Ne všechny „luxusní“ druhy vyžadují 
chlazení. Například N. bicalcarata je druh 
vyloženě teplomilný a při teplotách kolem 
15° C se tváří vyloženě zoufale. Obdobné 
nároky na teplo má další „kýblovník“ 
– N. merilliana. Obě tyto rostliny při 
zajištění dostatečně vysoké teploty a v 
případě N. merilliana též dlouhého dne 
rostou velmi dobře.

První překážkou je tedy nadmořská 
výška původního výskytu a tomu 
odpovídající nároky na teplotu, viz 
tabulka.

Pozn.: U chladnomilných druhů 
nekupujte rostliny menší než 5 cm. 
Aklimatizace jim dělá velké problémy 
a menší rostliny toto nezvládnou. Je to 
opakovaná zkušenost většiny pěstitelů. 
Jednou z důležitých podmínek úspěchů je 
tedy zdravá rostlina. U N. rajah to platí 
100%.

Většina luxusních druhů je bohužel 
velmi světlomilných, což nám problém s 
teplotou jedině komplikuje. N. ramispina 
velmi dobře prosperuje při úpalu na jižním 
okně a ještě k tomu v první řadě květináčů. 
V přírodě roste místy na skalách… 
Svého času jsem se pustil do překrásné 
N. muluensis, jejíž láčky jsou v dospělosti 
vespod černofialové a v horní polovině bílé. 
Roste v osluněných korunách stromů a na 
jižní expozici při červencovém úpalu se 
tváří, že by si „dala“ ještě víc… A toto jsou 
požadavky, jaké u vděčných klasik typu 
N. alata nebo N. rafflesiana neznáme.

Všichni zkušení pěstitelé láčkovek 
zajišťují své úspěchy právě optimalizací 
teploty a světla. Na jednu věc snad všichni 
zapomínají…

… a teď nadhazuji téma k zamyšlení. 
Jak jsem již předeslal, láčkovky kořenují 
v nejrůznějších substrátech. Taková 
N. merilliana nebo N. truncata jsou 
„kapusty“, které rostou prostě v zemi. Když 
se nám nepovede příliš vzdušný substrát, 
slehne se v květináči a jakákoliv láčkovka 
by uhnila, pak tyto dvě budou spokojené. 
Pro většinu druhů 
však musíme míchat 
vyloženě vzdušné 
substráty tak, jak jsem 
popsal minule. Ale co 
taková N. muluensis, 
která koření buď v 

čerstvé hrabance nebo místy 2 m nad 
povrchem substrátu někde v koruně 
stromu a své kořeny zapouští téměř 
do ničeho? Takový běžný epifytní 
substrát pro ni musí být příliš humózní 
a lepivý. Jednu ze svých rostlin jsem 
zkusil zasadit do takového „ničeho“ 
– velkozrnný perlit, trochu kůry a 
suchého listí (asi 3:1:1) Výsledek 
excelentní! Co je však zcela opomíjeno 
je podloží, na kterém láčkovky 
rostou. Bornejské a sumaterské 
hory jsou vyvřelého původu a snad 
každý kopec v této oblasti má jiné 
chemické složení horniny. Nalézáme 
zde horniny plné hořčíku, draslíku, často 
vyloženě zásadité. Většina láčkovek roste 
v mělké vrstvě hrabanky, jiné přímo na 
takovémto podkladu. A všichni je sázejí do 
neutrálních či dokonce kyselých substrátů 
s určitým podílem rašeliny. Nestálo by za 
to udělat nějaký pokus s hadcem, popř. 
umělým dodáváním příslušných zásaditých 
prvků?

Doposud jsem líčil obecně záludnosti 
náročných druhů láčkovek. A konkrétní 
rady, jak se k tomu postavit? Téměř 
polovina z oněch 90 druhů má různé 
speciální požadavky. Nemám takový 
přehled a ani by nešlo pobrat jednotlivé 
„potížisty“. Odkážu Vás tedy na literaturu. 
Rozhodnete-li se pro nějaký náročnější 
druh, pak hledejte na internetu a v knížkách. 
Existuje několik populárně naučných knih 
(z nichž některé jsou i v knihovně „D“),  kde 
je možné načíst řadu postřehů o přirozeném 
výskytu onoho druhu. Nečekejte, že u 
každé láčkovky bude napsáno „Tuto 
láčkovku pěstujte tak a onak…“ V lepším 
případě najdete údaje o nadmořské výšce, 
světlomilnosti, substrátu. V horším případě 
naleznete několik fotografií. Ale i z těch 
je možné vzít si ponaučení. Zvládáte-li 
pěstovat N. rafflesiana a tato je focena 
v podrostu lesa, zatímco vaše vysněná 
N. dubia je focena v téže knížce zalita 
sluncem v koruně stromu, pak to bude 
chtít přinejmenším vzdušnější substrát a 
mnohem více světla, než u N. rafflesiana. 
Pokud máte, pak hurá do toho!   □

Náročnější druhy láčkovek
MIROSLAV SRBA

nadm. výška 
v metrech

optimální 
teploty

krátkodobě 
tolerovaná teplota

náročnost

0 – 500 25 – 35 °C 15 – 45° C nenáročné

500 – 1500 20 – 30 °C 10 – 35° C nenáročné nebo středně náročné

1500 – 2500 15 – 25 °C 10 – 30° C mírně obtížné až obtížné

2500 – 3500 15 – 25 °C 5 – 30° C velmi náročné, někdy nepěstovatelné

Jak snadno pěstovat ...
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Fotografujeme aj  preto,  aby sme 
zachytili moment optimálneho, alebo 
inak zaujímavého stavu našich rastlín. 
Z pohľadu dokumentovania rastliny 
je fotografia ideálny prostriedok. 
Dlhotrvajúce – večné a verné farby, veľké 
množstvo informácií v relatívne malom až 
zanedbateľnom priestore. Lenže chýba tu 
tretí rozmer. Stratený objem, hmotu, reálny 
rozmer nenahradí žiadna zdokumentovaná 
informácia.

Zachovať živú štruktúru v neživom 
stave je problém. Tak ako mení v prírode 
štruktúru každá hmota, zmení sa aj tá 
najväčšia pasca nepentesu na N, H, O, ... 
Tento proces však dokážeme maximálne 
oddialiť. Rastliny môžeme vysušiť, alebo 
konzervovať v kvapalinách. Konzervácia 
v pevných médiách je najzložitejšia, avšak 
výsledný efekt je najlepší.

Najjednoduchšie je sušenie rastlín 
v teplom piesku. Na tento účel je vhodný 
jemný piesok bez organických častíc. 
Tenkú vrstvu piesku nasypeme do drevenej 
nádoby s otvormi v dne, utesnenými 
zátkami. Rastliny vložíme do teplého piesku 
a zasýpame tak, aby sa netvorili vzduchom 
vyplnené dutiny. Podľa staršej literatúry 
je vhodné, za stáleho miešania, pridať na 
liter rozpáleného piesku 1g stearínu a 1g 
tuku. Udržujeme teplotu asi 35ºC. Asi 

po týždni vypustíme piesok cez otvory 
v dne. Rastliny po 24 hodinách vyberieme, 
oprášime jemným štetcom. Pokiaľ však 
rastlinné pletivo obsahuje väčšie množstvo 
vody, prípadne je preparát objemnejší, môže 
rozkladný proces v prvých fázach sušenia 
poškodiť výslednú farbu. Preto je oveľa 
výhodnejšie sušenie pomocou silikagelu. 

Táto kryštalická 
l á t k a  m á 
schopnosť prijať 
a  udržať  vodu 
a jej nasýtenosť 
m ô ž e m e 
k o n t r o l o v a ť 
vizuálne. Suchý 
silikagel má sýtu 
t m a v o m o d r ú 
f a r b u .  P o č a s 
p r i j í m a n i a 
vody postupne 
prechádza do slabo 
ružovej až sa stane takmer transparentný. 
Pre zachovanie čo najdokonalejšieho 
tvaru preparátu je vhodné použiť silikagel 
s čo najmenšou zrnitosťou. Na sušenie 
použijeme nádobu, ktorá sa dá hermeticky 
uzavrieť a tým vylúčime prístup vodných 
pár z okolia, čo by malo za následok 
rýchle nasýtenie silikagelu vodou. 
Suchým silikagelom rastlinu zasypeme, 
mierne utrasieme a udržujeme pri izbovej 
teplote niekoľko dní. Pokiaľ silikagel 
vybledne a rastlina nie je ešte dokonale 
suchá, vymeníme ho. Silikagel môžeme 
regenerovať vysušením v elektrickej rúre 
zahriatím na vysokú teplotu po dobu, kým 
nie je opäť sýto tmavomodrý. Potom ho, 
čo najrýchlejšie, uskladníme v hermetickej 

nádobe, vyhovuje zavárací 
pohár. Nevýhoda použitia 
silikagelu spočíva v jeho 
o b t i a ž n o m  z í s k a v a n í 
a  vysoke j  cene .  Menej 
vhodnou, aj keď použiteľnou, 
náhradou je Borax.  Dá 
sa kúpiť bez problémov, 
ale nevýhodou Boraxu je 
pracnejš ia  manipulác ia 
a horšie vlastnosti. Borax 
je biela, kryštalická látka, 
dekahydrát soli tetraboritan 
sodný ,  Na 2 B 4 O 7 10H 2 O. 
Odstránenie vody prebieha 
podobne ako v  pr ípade 

silikagelu, ale Borax niekoľkonásobne 
zväčší svoj objem a stane sa z neho tuhá 
hmota, ktorá navyše priľne ku stenám 
nádoby, v ktorej bol vysúšaný. Túto hmotu 
treba rozdrviť, alebo rýchlejšie rozbrúsiť 
pomocou hrubého brúsneho papiera. Potom 
pripomína hladkú múku (škodí zdraviu 
v styku so sliznicami). Do pasce nepentesu 

ho treba natlačiť. Rovnako ho treba tlačiť 
aj do okolia preparátu v nádobe, uzavretej 
hermeticky. Sušenie trvá dlhšie, niekoľko 
dní až týždňov. Vizuálna kontrola je 
nemožná. Po určitej dobe, keď sme si istý, 
že preparát je suchý, opatrne vysypeme 
Borax. Často sa stane, že vplyvom vlhkosti 
stvrdne a je ho potrebné odlupovať. 
Najzložitejšie je vybrať stvrdnutý Borax 
z dutín rastliny. Vysušené rastlinné pletivo 
je neočakávane krehké a je potrebná 
manipulácia ostrejším predmetom. 
Odporúčam si túto metódu najskôr 
vyskúšať na preparáte, ktorého zničenie 
by nebolo veľkou stratou. Výsledný 
preparát má pomerne verné farby, ale na 
jeho povrchu je vrstvička bieleho prášku, 
pozostatok Boraxu, ktorá sa nedá úplne 
odstrániť ani jemným štetcom. Zmizne až 
po prelakovaní preparátu sprejom na lesk 
listov – Spring (teoreticky, dal by sa použiť 
aj bezfarebný lak). Vysušené rastlinné 
preparáty skladujeme v tme. Priame 
slnečné lúče zničia aj zvyšok zachovaného 
farbiva.

K o n z e r v á c i o u  v  k v a p a l i n á c h 
pripravíme preparáty, ktoré si zachovajú 
pôvodný tvar, ale keďže väčšina fixačných 
a konzervačných látok obsahuje etanol, 
rozpúšťadlo rastlinných farbív, uchovať 
pôvodnú farebnosť je pravdepodobne 
nemožné. Výhodami tohto spôsobu fixácie 
sú: relatívne rýchla a jednoduchá práca; 
možnosť upraviť preparát na mikroskopické 
alebo morfologické i  anatomické 
pozorovanie. Pre zachovanie farby rastlín 
je údajne dobré ponoriť pletivá na 1 – 3 dni 
do 10% formalínu a následne do 80% liehu. 
Uloženie do fixačnej alebo konzervačnej 
látky má byť čo najšetrnejšie a rýchle, aby 
objekt zbytočne nestrácal vodu. Používané 

Mumifikácia
MICHAL PARVANOV
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nádoby sa musia dať dokonale utesniť, 
aby nedochádzalo k stratám konzervačnej 
tekutiny. Bežné uzavretie zátkou ako na 
plastovej fľaši sa neukazuje ako 100 % 
dostačujúce! V prípade, že konzervačná 
látka obsahuje glycerol, nesmie byť zátka 
gumená, guma v glycerole napučí. Menšie 
nádoby môžeme vložiť zátkou nadol do 
väčšej nádoby a doliať konzervačnou 
látkou. Nesmieme zabúdať na dokonalé 
označenie nádoby názvom rastliny, 
časovým údajom, použitou konzervačnou 
látkou a ostatnými potrebnými údajmi! 
Spoliehanie sa na pamäť sa neosvedčilo. 
Objem fixačnej tekutiny sa odporúča 
minimálne 50 − 100 × väčší ako objem 
preparátu. Fixujeme objekty čo najmenšie! 
Čím menšia časť rastliny je vo fixáži, tým 
je menšia spotreba chemikálií a hlavne 
lepší prístup látok k rastlinným pletivám. 
Doba fixácie je závislá na veľkosti 
a priepustnosti objektu a od typu a teploty 
použitej fixáže. Tieto faktory je potrebné 
dopredu odskúšať. Najjednoduchšie sa 
pracuje s fixačnými látkami, ktoré nemajú 
obmedzenú dobu fixácie a je možné použiť 
ich zároveň ako konzervačné:

FAA formaldehyd-aceto-etanol
50 % – 70 % etanol   90 – 100 ml
ľadová kyselina octová  5 ml
40% formaldehyd 10 ml
Doba fixácie je 6 – 12 hodín a materiál je 
možné v FAA prechovávať. Vypierame 
tečúcou vodou alebo etanolom.

FPA formaldehyd-propiono-etanol
50 % – 70 % etanol 90 ml
kyselina propionová 5 ml
40 % neutralizovaný formaldehyd 5 ml
Doba fixácie je 6 hodín a materiál je možné 
prechovávať. Vypierame tečúcou vodou 
alebo etanolom.

Formaldehyd (formalín)
3 – 4 % roztok pre fixáciu jemnejších 
štruktúr, 5 – 6 % roztok pre hrubšie 
štruktúry. Vo formaldehyde môžeme 
objekty dlho prechovávať, dochádza však 
ku strate farbiteľnosti, farba však zostane 
relatívne zachovaná, no objekty môžu 
zmäknúť.

Etanol
70 % a pre zbierkové účely 96 % etanol 
je vhodný aj na fixáciu veľkých objektov. 
Objekty odvodní, tie následne stvrdnú 
a stanú sa veľmi krehkými. Opätovným 
ponorením do vody pletivá zmäknú.

Kingove konzervans
5 % formaldehyd  100 ml
96 % etanol  150 ml
glycerol   50 ml
Látka vhodná pre fixovanie a uloženie 
materiálu pre anatomické pozorovanie.

Hammarlundove konzervans
n a s ý t e n ý  v o d n ý  r o z t o k  
síranu meďnatého 150 ml
40 % formaldehyd 10 ml
destilovaná voda  50 ml
Po dvoch týždňoch sa rastliny z tejto látky 
vyberú a uložia sa do vody s obsahom 
50 ml/l formaldehydu. Zachováva zelenú 
farbu rastlín.

Nemcova fixáž a konzervans
96 % etanol  60 ml
40 % formaldehyd 40 ml
Doba fixácie je minimálne 30 minút 
a materiál  je možné prechovávať. 
Vypierame v 96 % etanole. Látka je vhodná 
pre jednobunkové rastliny a jemné objekty 
cievnatých rastlín.

Z fixačných látok, v ktorých nie je možné 
uchovávať objekty uvádzam napríklad:

Nemcova pikro-octo-sírová fixáž; druhé 
hodnoty podľa iného zdroja
nasýtený vodný roztok
kyseliny pikrovej  75 ml 98 ml
koncentrovaná 
kyselina sírová  1 ml 0,5 ml
ľadová kyselina octová 1 ml 1,5 ml
Doba fixácie je 12 – 24 hodín, malé objekty 
fixujeme kratšie. vypierame v 60 % etanole. 
Látka sa osvedčila pre listy papradí a puky 
krytosemenných rastlín.

Farmerova acetoetanolová fixáž
ľadová kyselina octová 10 ml
96 % etanol  30 ml
Doba fixácie je 6 – 12 hodín, vypierame  
2× po 15 minútach v 96 % etanole. Fixáž 
vhodná pre väčšinu objektov pre 
anatomické pozorovanie.

Uchovávanie rastlinných častí 
v pevných médiách je najefektnejšie, 
najtrvácnejšie, ale aj najnáročnejšie. 
Vo všeobecnosti sa dá postup 
zhrnúť takto. Opäť čo najmenšiu 
časť rastliny musíme zbaviť vody, 
následne pletivá prestúpiť látkou, 
ktorá je rozpúšťadlom pevnej 
látky, ktorú použijeme na zaliatie. 
Túto (pevnú) látku zriedime 
tým istým rozpúšťadlom, objekt 
zalejeme a následne vysušíme. 
Najbežnejším médiom, ktoré sa 

nemieša s vodou,  je kanadský balzam 
(používa sa na mikroskopické preparáty). 
Objekt odvodníme v alkoholovej rade, 
teda jeho vložením na niekoľko hodín (cca 
6, podľa veľkosti objektu) do roztokov 
etanolu. Používame (30 %,) 50 %, 80 %, 
96 % a 100 % etanol. V 96 % etanole 
objekt ponecháme 24 hodín, po prvých 12 
hodinách ho nahradíme za nový. Rovnako 
postupujeme aj s bezvodým, 100 %, 
etanolom, ktorý si pripravíme tak, že do 
nádoby naplnenej do dvoch tretín 96 % 
etanolom nasypeme síran meďnatý (modrú 
skalicu – CuSO45H2O), ktorý sme pred 
tým zahrievali na teplotu 150 – 200º C. 
Pri tomto procese sa jasne modré kryštály 
rozpadnú na špinavo biely prášok (CuSO4). 
Ak sa skalica v alkohole sfarbí na modro, 
je nutné proces opakovať. Po dôkladnom 
odvodnení je možné objekt previesť do 
zmesi etanolu a xylénu (alebo benzénu), 
v pomere 1:1 (pokiaľ objekt ešte obsahuje 
stopy vody, vytvorí sa neskôr v preparáte 
zákal). Po niekoľkých hodinách v tejto 
zmesi prevedieme objekt do čistého 
xylénu a asi za hodinu (i viac) vymeníme 
xylén za čerstvý. Po 24 hodinách objekt 
vyberieme a zalejeme do kanadského 
balzamu, rozpusteného xylénom. Namiesto 
kanadského balzamu môžeme použiť aj 
syntetickú živicu, napríklad Polyester 
109. Ako rozpúšťadlo je uvedený acetón 
a riedidlá C6000 a S6005. Objekt teda 
musíme odvodniť a prestúpiť jednou 
z týchto látok. Tento proces som zatiaľ 
nezvládol a uvítam akékoľvek informácie, 
ktoré by mohli postup posunúť o kúsok 
ďalej.

Namiesto záveru: Ak sa vám zdajú 
postupy zdĺhavé a príliš pracné, tak len pre 
informáciu, postup použitia alkoholovej 
rady (12 rôznych zmesí) pri zalievaní 
objektu do parafínu, pre účely rezania 
a mikroskopického pozorovania, trvá 126 
hodín, teda vyše 5 dní a to je len bod 2. 
z 13 bodového postupu práce...   □

Tři výtvarné variace na past mucholapky podivné 
(Dionaea muscipula), M. Parvanov



10 Trifid 2004 / 2 http://www.darwiniana.cz

Pojem „mimikry“ nebo lépe použitelné 
(protože jej umíme skloňovat) synonymum 
„miméze“ označuje vztah, kdy je nějaký 
organismus napodobován jiným. My, lidé, 
si hned představíme tropické motýly, mezi 
kterými existují skupiny téměř identicky 
vypadajících druhů, které si však nemusí 
být vůbec příbuzné. Mezi „miméze“ 
však řadíme i napodobování vůně nebo 
zvuků, člověk ovšem vnímá většinu 
podnětů zrakem, tak nejlépe prostudoval 
mimézi optickou. Pokud nás bude zajímat, 
které organismy napodobují nejčastěji, 
bude to asi 1000:1 pro živočichy. Pojem 
„mimikry“ byl poprvé definován britskými 
entomology-cestovatel i  Kirbym a 
Spencem v roce 1817 jako „napodobování 
částí rostlin hmyzem“. O jeho rozšíření 
do dnešní podoby se zasloužil zejména 
výzkum zbarvení a kreseb na křídlech 

tropických motýlů. 
Každého tzv. mimetického komplexu 

se účastní tzv. mimetik neboli mim - ten, 
který napodobuje, předloha, model nebo 
vzor - to je ten, který je napodobován, 
a příjemce signálu - ten, kvůli kterému 
mimetik napodobuje předlohu. Tak 
například pestřenka (mimetik) napodobuje 
vosu (předloha), kvůli tomu, aby nebyla 
sežrána sýkorou (příjemce). Později byl 
pojem „miméze“ hodně rozškatulkován do 
různých typů podle charakteru organismů, 
kteří se vztahu nějak účastní, a to trvá 
dodnes. Přehled hlavních typů mimetismu 
je uveden v rámečku.

Jak již bylo zmíněno výše, u rostlin 
bylo popsáno mnohem méně mimetických 
komplexů než u živočichů. Naprostá většina 
z nich se týká orchidejí, zejména tořičů (rod 
Ophrys), které napodobují vzhled a vůni 

hmyzích samiček a lákají samečky, kteří při 
marném pokusu o kopulaci se „samičkou“ 
orchidej opylují. Řada druhů trav a plevelů 
úspěšně napodobuje rozmanité kulturní 
rostliny. Typickým příkladem jsou ježatky 
(rod Echinochloa) a plané druhy rýží (rod 
Oryza), které napodobují mladé rostlinky 
pěstované rýže (Oryza sativa). Výsledkem 
jejich nápodoby je hluboký údiv asijských 
rolníků, cože jim to vlastně na jejich 
políčku vyrostlo (a obava, co budou jejich 
rodinní příslušníci jíst). 

Ve vztahu s masožravými rostlinami 
byly uváděny dva typy napodobování 
- Peckhamovská (agresivní) a Batesovská 
miméze. Nejnovější názory však ukazují 
na to, že je to vlastně úplně jinak a naopak 
masožravé rostliny mohou být těmi, které 
někdo jiný napodobuje. 

Jak vypadá rostlina, která 
napodobuje agresivně?

V souvis los t i  s  masožravými 
rostlinami, které loví svou kořist do pastí, 
byl v šedesátých až osmdesátých letech 
20. století v několika publikacích použit 
pojem agresivní miméze. Jak už to ale 
občas bývá, byl pouze použit, a ne příliš 
vysvětlen, a v poslední době se již v této 
souvislosti nepoužívá. 

Pokusme se vymyslet, co by měla 
taková agresivně mimetická kytka splňovat. 
Za prvé by měla něčím napodobovat 
mravence, brouky, housenky, mouchy, a 
všechnu tu havěť, kterou uvidíme, když 
nahlédneme do pastí láčkovek, špirlic či 
heliamfor. Samozřejmě to neznamená, že 
by rostlina musela vypadat jako mravenec 
a k tomu třeba ještě být stejně velká jako 
mravenec, ale třeba nějaká její část by 
mohla mravence připomínat (mravenci 
jsou snad ve všech publikacích uváděni 
jako hlavní potrava masožravých rostlin, 
proto je používám jako příklad). Nebo 
by mohla vydávat vůni mravenčích 
pohlavních feromonů. A dokonce by 
mohla třeba nějakými ostrými útvary na 
láčce vydávat zvuky, kterými se mravenci 
dorozumívají. Tohle však žádná masožravá 
rostlina neumí a řekl bych, že ani umět 

Mimikry u masožravých rostlin
Kdo koho napodobuje?

(s barevnou přílohou na straně VI)

PETR BOGUSCH

Batesovská miméze

Předloha je nějaký nebezpečný, jedovatý nebo nepoživatelný (souhrnně a odborně 
nepalatabilní) živočich. Mimetik je jedlý, ale vypadá podobně jako předloha, tudíž se 
mu predátoři (vektory) také vyhýbají. Z našich živočichů jsou batesovskými mimetiky 
třeba pestřenky napodobující vosy. 

Müllerovská miméze

Není předloha ani mimetik, nebo je, lépe řečeno, nedokážeme definovat. Většinou se 
jedná o více než dva druhy, které jsou všechny nepalatabilní, a mají stejné zbarvení. 
Predátor si snáze zapamatuje jeden stejný vzorec zbarvení než několik různých, a 
tudíž nežere třeba černo-bílo-oranžové motýly o rozpětí křídel kolem 8 cm. Každý 
takový druh má oproti jinak zbarveným velkou výhodu. Patří sem komplexy stejně 
zbarvených motýlů z tropických pralesů, pokud jsou všichni nepalatabilní.

Peckhamovská (agresivní) miméze

Predátor napodobuje svoji kořist, aby se k ní mohl přiblížit a sežrat ji. Patří sem i 
paraziti, napodobující své hostitele. Do této kategorie řadíme všechny predátory 
mravenců, kteří napodobují mravence, dravé světlušky, napodobující epigamní signály 
jiných světlušek nebo různé pavouky, kteří napodobují jiné pavouky, kterými se živí. 

Krypse

bývá často s mimézí zaměňována, nejedná se však o napodobování jiných organismů, 
ale ochranné zbravení, definovatelné nanejvýše jako napodobování okolního prostředí. 
Organismus s kryptickým zbarvením se obvykle chce ukrýt, zmizet před predátory, a 
bývá zbarven třeba jako kůra stromu.
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nepotřebuje. Řada druhů sice vydává různé 
vůně, nejsou to ale žádné hmyzí feromony. 
Zmínka v souvislosti s agresivní mimézí je 
zřejmě jen výsledkem toho, že masožravé 
rostliny jsou prostě dravci mezi rostlinami, 
a proto právě když ony napodobují, tak 
jak jinak, než agresivně. Jednou to někdo 
napsal, a pak řada autorů citovala, až si 
někdo uvědomil, že to asi tak nebude. A 
tak tedy masožravé rostliny agresivní jsou, 
ale agresivně mimetické ne. Nebo se to 
zatím alespoň nepodařilo prokázat.

Napodobování květů

To, co bylo napsáno výše, však 
neznamená, že je masožravým rostlinám 
mimetismus úplně cizí. S napodobováním 
živočichů se u nich sice nesetkáme, u 
některých druhů to však vypadá, že by 
mohly napodobovat jiné rostliny. Bohužel, 
ani tady to však není stoprocentní a 

může se jednat pouze o podobnost 
vzniklou různými adaptacemi, a ne 
cílenou mimézi. Jednotlivé formy 
napodobování jsou přiblíženy v 
následujících třech odstavcích.

Vůně .  Většina masožravých 
rostlin vydává nějaký zápach nebo 
vůni. Obecně se říká, že láčkovky 
voní po shnilém nebo kvasícím ovoci, 
špirlice po květech, rosnatky a tučnice 
vydávají také velice slaboučkou, těžko 
identifikovatelnou vůni. 

Pestré zbarvení a kresba. 
Lapací pasti některých láčkovek 
mohou být  červeně zbarvené, 
některé mají zesílené, červené obústí 
lapacích konvic, a při troše fantazie 
můžeme říct, že vypadají jako květy. 
Rovněž pasti mucholapky podivné 
(Dionaea muscipula) mají červeně 
zbarvené středy a trochu voní. Láčky 
některých špirlic mají podélné, červeně 
zbarvené pruhy, vinoucí se k otvoru do 
láčky, ty mohou napodobovat barevné 
vodící linky k nektariím, známé z 
květů řady druhů rostlin. Kapičky 
na žláznatých chlupech - lapacím 
zařízení rosnatek a tučnic prý mohou 
být hmyzem zaměněny za nektária. 

Produkce nektaru.  Některé 
masožravé rostliny produkují nektar, 
jímž lákají svou kořist. Špirlice a 
láčkovky mají na láčkách nektaria, 
která slouží jistě jako atrakce pro 
řadu druhů hmyzu, které skončí 
jako jejich potrava. Nektaria jsou 
většinou umístěna na bázi pokličky 
lapací konvice, a často jsou červeně 

Společný výskyt Brocchinia reducta 
a Heliamphora heterodoxa

Brocchinia reducta se vyskytuje na planině Gran Sabana v okolí horského komlexu 
Mt. Roraima a Ayuan Tepui. Na vrcholcích těchto hor roste příbuzná a velmi podobná 
B. hectioides. Právě u těchto byla jako u jediných brocchinií masožravost bezpečně 
prokázána. Nevyřešenou otázkou zůstává, jestli není B. hectioides horskou formou 
B. reducta. Není zřejmé, jestli se jedná o jediný druh B. reducta, který roste jak 
pod stolovými horami tak na nich, nebo existuje nížinný druh B. reducta a horský 
B. hectioides.

Heliamphora heterodoxa nejvýznamněji sestupuje z náhorních plošin na rovinu 
Gran Sabany. Nížinný výskyt byl popsán též u H. minor a H. nutans, nikdy však ne 
masově.

Společný výskyt heliamphor a brocchinií je ošemetná záležitost. Nepochybně 
rostou ve společné oblasti i ve stejných nadmořských výškách. Heliamphory se spíše 
setkávají s druhem B. hectioides, pokud ho jako druh uvažujeme. B. reducta roste v 
trávou zarostlých stanovištích, zatímco heliamphory obsazují obnažená místa nebo 
vegetaci plazivých keříků. Bezprostřední sousedství těchto rostlin je tedy spíše náhodný 
jev, než masová záležitost. To poněkud hypotézu o vzájemné mimézi zpochybňuje.

MIROSLAV SRBA

Lupenitka zelená (Phyllium siccifolium). Kresba Z. Žáček
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obroubena nebo se nacházejí v soustředném 
kruhu červených žilek. 

Na rozdíl třeba od výše zmíněných 
mimetických komplexů zde chybí 
předlohy, modely. Žádná masožravá 
rostlina nenapodobuje ani vzhledově, ani 
chemicky (třeba nektarem nebo vůní) žádný 
jiný určitý druh rostliny, nebo napodobuje, 
ale ne tak dokonale, abychom na to přišli. 
Všechny tyto adaptace navíc nemusí 
souviset s napodobováním, ale jednoduše 
s lákáním kořisti. Vůně i červená kresba 
láček, o nektariích nemluvě, mohou být 
prostě prostředky, kterými se masožravé 
rostliny naučily lákat kořist do svých pastí. 
V Joelově (1988) studii o mimetismu u 
masožravých rostlin jsou uvedeny důvody, 
proč masožravé rostliny nenapodobují, a 
tudíž nejsou mimetiky (týká se to rostlin 
s láčkami):

• nemáme žádný doklad o tom, že by 
napodobování bylo zaměřeno na lákání 
jednoho konkrétního druhu nebo malého 
množství druhů
• neznáme druhy, které by mohly být 
předlohami
• tyto masožravé rostliny jsou obvykle 
dominantními rostlinami na lokalitě, je jich 
tam více, než případných rostlin-předloh 
(u mimetických komplexů téměř výhradně 
platí, že mimetik je obvykle vzácnější než 
jeho model)
• nabízejí kořisti nektar jako odměnu, což 
by bylo u mimetismu ojedinělé

Masožravé rostliny se tedy zřejmě 
neúčastní žádných mimetických komplexů 
v roli mimetiků, a jen některé kresebné 
struktury na jejich pastech nám mohou 
připomínat květy či vodící linky k 
nektariím. Zatím si tedy můžeme alespoň 
říkat, že máme co do činění se skupinou 
organismů, která si vyvinula řadu 
charakteristik a postupů, díky nimž získají 
efektivně dostatečné množství kořisti, a 
tudíž nemusejí nikoho a nic napodobovat.

Obráceně, ale přece

Jeden příklad prokázané Batesovské 
miméze, týkající se masožravých rostlin, 
však přece najdeme. Je to vztah mezi 

bromélií Brocchinia reducta a masožravou 
rostlinou Heliamphora heterodoxa. 

Bromélie B. reducta roste na náhorních 
plošinách ve Venezuele, kde se vyskytují 
i některé druhy heliamfor. Je jednou z 
několika málo bromélií, u nichž byla 
prokázána masožravost, tj. přítomnost 
trávicích enzymů v listových růžicích. 
Svým vzhledem (viz foto) nápadně 
připomíná druh H. heterodoxa, který je na 
lokalitách jednou z dominantních rostlin, 
rostoucích zde ve velkých trsech. Analýzy 
ulovené kořisti prokázaly, že okolo 90% 
veškeré kořisti obou zmíněných druhů 
tvoří mravenci. 

B. reducta by tedy mohla být mimetikem 
druhu H. heterodoxa. Ve prospěch tohoto 
tvrzení hovoří i další dva rozdíly mezi 
oběma rostlinami. První z nich je ten, že 
druh H. heterodoxa je na lokalitách velmi 
početný, zatímco B. reducta se vyskytuje 
vždy v poměrně malém množství. A dále -  
H. heterodoxa produkuje nektar, jímž láká 
kořist, zatímco B. reducta žádný nektar 
neprodukuje, láká však kořist slabou vůní 

podobnou vůni heliamfory. 
Nakonec se tedy mezi těmi všemi 

možnostmi napodobování květů a vůní 
našel příklad obrácený - masožravá rostlina, 
patřící do nemasožravé čeledi, napodobuje 
svými listy láčky masožravého druhu. 
Přesto si troufám tvrdit, že mohou existovat 
mimetické komplexy s masožravými 
rostlinami v rolích mimetiků, k jejichž 
poznání nás však dovede pouze soustavné 
studium těchto fenoménů, které doposud 
nikdo neprováděl.   □

Mistři v napodobování mezi rostlinami
Pravými mistry v napodobování mezi rostlinami jsou orchideje. Dalo by se dokonce 

říct, že celá čeleď vstavačovitých (Orchidaceae) je přizpůsobena k napodobování 
jiných rostlin a k využívání jejich opylovačů ve svůj prospěch. Napodobování jiných 
rostlin zástupci čeledi vstavačovitých se navíc neomezuje jen na barvu a tvar květů, 
ale i na řadu dalších signálů, třeba vůně. Z našich zástupců je zajímavým příkladem 
okrotice červená (Cephalantera rubra). Tato krásná orchidej s fialovými květy si 
za opylovače vybrala drobné včelky rodu Chelostoma. Tyto včelky však opylují 
zvonky, a květy zvonků jim slouží i jako potkávací místo obou pohlaví při páření. 
Okrotice napodobuje květy zvonků trochu i vzhledem, ale hlavně vůní. Pak už je jen 
opylena samečky chelostom, kteří zde čekají na své samičky, a přitom přenesou mezi 
okroticemi pyl. 

Některé orchideje se však zaměřily i na napodobování živočichů. Klasickým 
příkladem jsou tořiče rodu Ophrys, jejichž květy opravdu vypadají jako samičky 
některých včel, čmeláků, vos nebo much. Jednotlivé druhy se podle zbarvení a 
tvaru květů dokonce jmenují – tořič muchonosný, včelonosný, a dokonce i třeba 
pavoukonosný. A to nejde jen o české názvy – latinská druhová jména „insectifera“ 
nebo „muscifera“ hovoří za všechno. 

Tořiče svými květy napodobují samičky včel, čmeláků, žahalek apod., a nejen 
květy, některé druhy tořičů dokonce umí vyrobit pohlavní feromony svého opylovače. 
To jsou látky, které samička vylučuje, když se chce pářit, a sameček je jimi naveden 
přímo k cíli. Stejně tak je umělou samičkou představovanou květem tořiče naveden 
přímo do nitra květu, kde je mu na tělo přilepena brylka neboli pollinium, útvar, který 
nese pylová zrna. Při pokusu o páření s jinou „samičkou“ na jiné rostlině brylku předá 
a dostane novou...

PETR BOGUSCH

KOMÁREK, S. 2004 MIMIKRY, APOSEMATISMUS A PŘÍBUZNÉ JEVY. DOKOŘÁN PRAHA, 192 PP. 
BARRETT,S. 1987 MIMICRY IN PLANTS. SCIENTIFIC-AMERICAN. 1987; 257(3): PP. 68-75. 
JOEL, D.M. 1988. MIMICRY AND DECEPTION IN CARNIVOROUS PITCHER PLANTS (SARRACENIACEAE, NEPENTHACEAE, CEPHALOTACEAE, 

BROMELIACEAE). BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 35: 185-197

Popis k fotografiím na straně VI

1. Brocchinia reducta, foto M. Srba
2. Heliamphora sp., foto M. Srba

3. Obústí Nepenthes × ventrata, foto M. Srba
4. Drosera venusta, foto M. Rubeš

5. Nektária na sloupku Sarracenia flava var. cuprea, 
foto M. Srba
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Dovoluji si začít tento článek mírně 
etymologicky. Původ jména této zajímavé 
rostliny jsem nalezla v řeckém výrazu 
„zygon“ = jho, jařmo a „sikyos“ = divoká 
okurka, dýně. Ovšem výraz zygon znamená 
v podstatě také něco, co spojuje dvě věci 
do celku, takže dohromady by se název 
zygosicyos mohl překládat při troše dobré 
vůle jako „zdvojená divoká okurka“. To 
již nezní příliš romanticky, a nevím zda 
proto, ale tato rostlina dosud svůj český 
název nemá. (Ovšem můj manžel, jemuž 
je taxonomie dosti cizí, jí říká prostě 
„řepa“).

Každopádně  jak  z  l a t inského 
pojmenování vyplývá, řadí se rod 
Zygosicyos do čeledi tykvovitých či 
dýňovitých (Cucurbitaceae Juss.) mezi 
okurku setou (Cucumis sativus L.), 
meloun cukrový (Cucumis melo L.), tykev 
velkoplodou (Cucurbita maxima Duch.), 
tykev obecnou (Cucurbita pepo L.), 
meloun vodní (Citrullus lanatus /Thunb./ 
Matsum. et Nakai) a ještě dalších cca 825 
převážně tropických druhů. Tato čeleď je 
velmi rozmanitá a mnoho druhů člověk 
hospodářsky využívá již tisíce let. 

Zygos icyos  pa t ř í  k  podče led i 
Zanonioideae a do tribu Zanonieae a byl 
poprvé popsán v časopise Bulletin de la 
Société Botanique de France 91: 168–170, 

t. 2(1–9). 1944 a v další literatuře 
p a k  o b j e v i t e l e m ,  f r a n c o u z s k ý m 
botanikem Henri Humbertem (1944. Les 
Cucurbitacées-Féuillées de Madagascar). 

Tento madagaskarský endemit se 
přizpůsobil podnebním podmínkám a 
vyvinula se u něj sukulence (tedy schopnost 
zadržovat vodu), a to konkrétně sukulence 
kaudiciformní (zbytnělý je stonek, 
respektive jeho dolní část, z horní vyrůstají 
normální větvičky s listy). Je nasnadě, že 
podobně jako u jiných sukulentů nebo i 
kaktusů bude u tohoto druhu tedy základem 
úspěchu zálivka. 

Ale začněme od začátku. Svůj 
Zygosicyos jsem si koupila na výstavě 
kaktusů před přibližně třemi lety. Bohužel 
informací o pěstování či jiných rad jsem 
našla v různých mediích opravdu velmi 
pomálu. Většinou jsem nalezla obecný 
popis, zařazení, případně fotografii. 
Vycházela jsem ale z předpokladu, 
že tento sukulent potřebuje klidovou 
(nezálivkovou) periodu a to téměř půl 
roku. Přestože je to rostlina původem z 
jižní polokoule, nastolila jsem jí léto 
od začátku podle našeho. Na rozdíl od 
kaktusů ovšem údajně nemusí mít přímé 
slunce, a proto byla moje rostlinka nejprve 
na poličce kousek od okna a nyní se 
nachází s našimi masožravkami v jednom 
odlehlejším koutku pod zářivkami. Každý 
rok přibližně od května do října jí zalévám 
(cca jednou za týden jí pořádně proleji), 
je dobré, aby voda stála i v podmisce a 
substrát úplně nevysychal, protože v této 
době vyhání dlouhé šlahouny se střídavými 
listy a úponky. V zimním období rostlinku 
striktně nezalévám vůbec a jakmile 
začnou lístky žloutnout, ostříhám všechny 
šlahouny, takže zbyde jen zbytnělý kaudex. 
Rostlina v tomto období žije ze zásob 
vody, které si udělala dříve a je také patrné, 
jak se kaudex postupně scvrkává. Zde je 
opravdu důležité nepodlehnout nutkání 
rostlinu zalít, jakmile začne schnout a 
žloutnout, neboť zálivka v tomto období 
může být osudná. Zimní teplota by neměla 
klesnout pod cca 15 °C, což při pěstování v 
pokojových podmínkách snadno splníme. 
Rostlinka kvete drobnými, zelenožlutými 
květy a plodem jsou bobule, leč bohužel, 
můj exemplář mi ještě nekvetl. Alespoň 
se mi ale podařilo letos na jaře rostlinku 
rozmnožit vegetativně, řízkováním, a 
získala jsem tak dvě nové, které zatím 

dobře rostou a tvoří listy. Dokonce 
nyní (tj. po asi třech měsících) pozoruji 
velmi nepatrné počínající ztlušťování 
spodní části stonku. Zbytnělý kaudex 
dospělce je tmavě zelený a má na sobě 
šedé až nahnědlé šupinky či stroupky, 
někdy se objevují i rýhy či dolíčky. 
Šlahouny s lístky jsou také tmavě 
zelené, listy jsou dlanitodílné a jemně 
stříbrně ochlupené.

Substrát používám zahradní, ale 
odlehčený kamínky, kousky kůry atp., 
aby byl dobře propustný, jelikož jejich 
původní stanoviště jsou v podstatě 
skalní úbočí. Přírodní podmínky 
donutily mnoho druhů napříč všemi 
čeleděmi přizpůsobit se za účelem 
přežití dlouhých období sucha, a nám se tak 
nabízí pestrá paleta různých „tlusťochů“, 
kteří jsou obvykle dosti nenároční a snadno 
pěstovatelní. Přitom svými bizarními tvary 
budou vždy poutat mou pozornost.   □

Zygosicyos tripartitus Humbert
(s barevnou přílohou na straně VII)

JANA RUBEŠOVÁ

Fotografie k článku M. Rubeš

... a jiných botanických kuriozit
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V  č e l e d i  b u b l i n a t k o v i t ý c h 
(Lentibulariaceae) se tato bublinatka řadí 
do sekce Iperua spolu s dalšími 4 druhy 

(U. nelumbifolia, U. humboldtii, 
U. nephrophylla a U. geminiloba).

Popis

Jde o bezkořennou středně velkou 
robustní bylinu. Je vytrvalá a buď 
terestrické nebo epifytní povahy. 
Vyznačuje se početnými stolony, 
které jsou větvené, hladké a oválné, 
relativně masivní a dužnaté, až 30 cm 
dlouhé i delší a silné až 1,5 cm. 
Větvení stolonů velmi početné, dělené 

v množství vláknitých segmentů. 
Asimilační prýty vyrůstají ze stolonů a 

jsou dlouze řapíkaté, řapík hladký, matně 
červený, 1 – 3 cm silný, čepel, v obrysu 
ledvinitá, kožovitá, mnohožilná, 3 – 14 cm 
široká. Celková délka as. prýtu až 65 cm.

Pasti na kapilárních větveních stolonů, 

velmi početné, kulovité, téměř přisedlé 
nebo krátce stopkaté, 0,7 – 1,5 mm dlouhé, 
ústí pasti se dvěma krátkými, hřbetními, 
nazpět ohnutými šídlovitými výrůstky. 
Všechny vegetativní části s výjimkou 
horního úseku řapíku a čepele více méně 
hustě pokryté nápadnými kulovitými 
žlázkami. 

Květenství vzpřímené, až 1 m dlouhé, 
květní stopka oblá, žláznatá, silná 1 – 4 
mm. Šupiny řídké, bazálně přisedlé, velmi 
úzce nebo úzce oblé či eliptické s ostrým 
nebo tupým hrotem, dlouhé 0,8 – 1,5 cm. 

Listeny bází přisedlé, eliptické nebo 

úzce eliptické, 0,6 – 1 cm dlouhé a s 
tupým hrotem. Brakteoly poněkud kratší a 
mnohem užší než listen.

Květy v počtu 3 – 8 (-14) uspořádané 
v hroznovitém (racemózním) poněkud 
nahloučeném květenství, internodia o 
délce 0,5 – 2,5 cm, květní stopky přímé 
nebo prodloužené, vláknité, dorsoventrálně 
zploštělé, až 4 cm dlouhé. Kališní lístky 
téměř rovné, oválné, mnohonervé, zelené, 
0,9 – 1,8 cm dlouhé, bazálně zaoblené, horní 
cíp neostrý, úzce uťatý, anebo nezřetelně 
krátce dvojně rozeklaný. Korunní lístky 
modrofialové se dvěma žlutými nachově 
lemovanými proužky na zbytnělé 
bázi dolního pysku, 2 – 4 cm dlouhé; 
horní pysk široce oválný se zaobleným 
koncovým úsekem, nebo uťatý, spodní 
vakovitá pasáž s pozdviženým oblým 
lemem, asi 1 ½ x delší než kalich. Okraj 
spodního pysku transversálně protáhlý, 
3 – 4 cm široký, báze s velmi nápadným 
dvoulaločným zbytněním, lemy hřebenité, 
apex hluboce trojlaločný, postranní cípy 
oblé, střední lalok značně menší nebo více 
méně zakrnělý, půlkruhový nebo deltoidní; 
patro má nepatrně přizvedlý zaoblený lem; 
ostruha od široce kuželovité báze úzce 
válcovitá s tupě zašpičatělým koncem, 
trochu delší než spodní pysk, s nímž je více 
méně souběžná. Tyčinky zakřivené, cca 
5 mm dlouhé, prašníky přímé. Semeník 
kulovitý; čnělka téměř stejně dlouhá, 
spodní lem blizny půlkruhový, horní lem 
podobný, ale mnohem užší. Semeník puká 
jedinou spodní podélnou štěrbinou. Semena 
jsou úzce válcovitá, 1,5 – 2 mm dlouhá. 
Osemení blanité, průsvitné s početnými 
kuželovitě mnohobuněčnými výrůstky. 
Buňky osemení protáhlé s vyvýšenými 
antiklinálami, orchidoidní a periklinální 
stěny hladké. Embryo se značně dobře 
vyvinutým základem asimilačního prýtu.

Rozšíření

Domovinou tohoto druhu bublinatky jsou 
jižní pobřežní oblasti brazilských států 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais a snad 
i Espirito Santo.

Prostředí a ekologické poznámky

Obvykle druh terestrický fixovaný na 
vlhké nížinné oblasti (750 – 1 900 m nad 
mořem) v jižní části svého rozšíření, až po 
horské svahy do výše 2 500 m nad mořem v 
severní části přirozeného výskytu. Kvetení 
v přírodě udáváno z období mezi říjnem a 
březnem.

Stručně si zde dovoluji převyprávět 
něco z cenných a jedinečných postřehů 
o distribuční strategii tohoto druhu, 
které velmi poutavě v časopise Živa 
vylíčil RNDr M. Studnička, jenž jednu z 
jeho přírodních lokalit osobně navštívil 
(podrobněji  viz l i terární odkazy). 
Bublinatka ledvinitá (U. reniformis) 
se vyskytuje na horských svazích 
přivrácených k Atlantiku, které jsou často 
zamlžené a skrápěné dešťovými srážkami. 
Obvykle se jí daří za hranicí mlžného lesa 
s četnými výstupy hornin a nesouvislou 
vrstvou rašelinného substrátu. Právě zde se 
lze setkat s celou řadou petrofytů, jakýchsi 
obdob epifytů, a mezi nimi s význačnými 
specialisty na tento způsob života z čeledi 
broméliovitých (Bromeliaceae), z nichž 
zde pro naše účely uvádím především druh 
Vriesea atra. Tento druh vriesey vytváří v 
popsaném terénu mohutné trsnaté listové 
růžice, v jejichž paždích je zadržována 
voda. A právě v těchto nádržkách se daří 
bublinatce ledvinité. Své asimilační prýty 
vysílá na dlouhých řapících z nádržek 
ke světlu a opírá je o výše odrůstající 
listy vriesey. Osídluje totiž přednostně 
nejspodnější a tedy nejstarší listová 
úžlabí, jejichž stěny již začínají podléhat 

Bublinatka ledvinitá 
(Utricularia reniformis A. St. Hil.)

s barevnou přílohou na straně II

ZDENĚK ŽÁČEK
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Růstový vrchol lapacího prýtu U. reniformis

Prodlužovací fáze růstu trávicích žlázek 
U. reniformis
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prostoru katapultují na značnou vzdálenost 
semena s prakticky hotovými miniaturními 
semenáčky. Vodou a větrem se mohou 
semena transportovat do vhodných vodních 
jímek vzdálenějších vrieseovských 
základen. Pokud se tak stane, minirostlinky 
se ihned začínají bouřlivě vyvíjet.

Podobnosti a rozlišení 

Bublinatka ledvinitá (U. reniformis) 
má asimilační prýty velmi podobné 
s příbuznou bublinatkou z téže sekce 
Iperua, s bublinatkou U. nelumbifolia. 
Jistým rozlišovacím znakem obou druhů 
jsou jejich lapací měchýřky. Ty je ale 
nezbytné prohlédnout pod mikroskopem 
a ten vždy po ruce nebývá. Zde je 
velmi praktickou rozlišovací pomůckou 
makroznak, který ve svém pojednání o 
U. reniformis v prvním letošním vydání 
Živy uvádí RNDr M. Studnička: řapíky 
U. reniformis jsou na příčném řezu plné, 
kdežto u U. nelumbifolia obsahují vzdušné 
kanálky, které sestupují do ponořených 
částí rostliny (tzv. plováková inovace) a 
její řapíky se tedy na příčném řezu jeví 
jako duté, pletivem vyplněné nedokonale.

Bublinatka ledvinitá v kultuře, 
pěstitelské poznámky

Pěstitelsky se rozeznávají dva typy: minor 
(as. prýty max. 8 až 10 cm šířky) a major, 
přičemž typ major představuje klasickou 
variantu vytvářející obří asimilační prýty 
(dle sdělení RNDr. Studničky až 24 cm 
šířky).

Substrát by měl být lehký, nejčastěji se 
uvádí čistý živý rašeliník. Květináč by se 
měl umístit do hlubší podmisky s vodou, 
aby byl substrát stále silně zamokřen, neboť 
lapací měchýřky jsou aktivní pouze ve 

rozkladným procesům a do vody se z nich 
proto začínají uvolňovat živiny v takovém 
množství, které dovoluje pochopit, 
odkud tento druh bere tolik energie k 
produkci mohutné biomasy ve formě 
často překvapivě obřích asimilačních 
ledvinitých prýtů. Zdá se, že bublinatka 
ledvinitá využívá uvedený druh rodu 
Vriesea k vlastní existenci a šíření formou 
dvou strategických postupů:

Dospělí jedinci bublinatky ledvinité 
(U. reniformis) vytváří v nejspodnějších 
axilárních vodních jímkách vriesey značně 
robustní bílé prstencovité oddenky, z nichž 
odrůstají četné vláknité prýty s pastmi 
a rovněž stolony, kterými se bublinatka 
rozrůstá do okolí mateřské vriesey, do 
mokrého humusu. Svažité a členité 
prostředí je ale velmi variabilní ve stupni 
zamokření a síly humózní vrstvy a navíc, 
jedinci Vriesea atra rostou roztroušeně a 
často ve značných vzájemných odstupech, 
jež mnohdy vůbec nesplňují vhodné 
podmínky pro růst bublinatky. Jak tedy od 
tvrze k tvrzi?

a) Vzdálenost od jedné vriesey ke druhé 
se překonává plošným šířením vlhkým 
humusem do okolí mateřské vriesey. 
Případné aktuální snižování vlhkostních 
podmínek cestou může rostlina dočasně a s 
úspěchem kompenzovat oddenkem, který 
je bohatou zásobárnou vodního pletiva a 
pak snížením odparu vody velmi rychlým 
opadem asimilačních prýtů a celkovým 
zvolněním či zastavením růstu (svou úlohu 
zde jistě hraje též charakteristická kožovitá 
konzistence - silná kutikula - asimilačních 
prýtů, jež asi rovněž napomáhá snižování 
vodních ztrát). Tak lze dosáhnout bližších 
základen, ale je možné dosáhnout i těch 
podstatně vzdálenějších? 

b) Zde bublinatka ledvinitá (U. reniformis) 
uplatňuje tzv. boleoautochorii. Zralé 
tobolky na vysokých květních stvolech se 
kymácí v permanentním vánku a pukají 
jedinou podélnou štěrbinou. Při tom se do 

Lapací měchýřek U. reniformis

vodním prostředí (terestrická a nejčastější 
kultura). Není vyloučena hydroponická, 
popř. epifytní forma kultury. RVV by se 
měla pohybovat v rozmezí 60 – 80 %. 
Osvit přímý, rozptýlený. Vhodný druh pro 
větší vitríny a do skleníků. Denní optimální 
teploty 18 – 20 °C, noční mohou klesat až 
na 15 °C.

Z a j í m a v ý m  p ě s t i t e l s k o -
experimentálním polem či výzvou 
zůstává nepochybně dosud zcela 
nevyčerpaná simulace vztahu bublinatka/
vriesea v kultuře, ať už věrná nebo 
improvizovaná   □

Popis k fotografiím na straně II a III

1/ Celkový pohled na kvetoucí U. reniformis
2/ Stažený hrozen květů U. reniformis (poloprofil)

3/ Stažený hrozen květů U. reniformis (pohled 
zezadu, při němž je hezky vidět květní ostruhy a kv. 

stopky)
4/ Charakteristické ledvinité asimilační prýty 

U. reniformis při pohledu shora
5/ Asimilační prýty U. reniformis z bočního pohledu 

s dobře patrnými dvěma základy nových as. prýtů 
(drobný modrofialový kvítek patří blíže neurčenému 

druhu terestrické bublinatky, který substrát 
spontánně zaplevelil)

6 – 8/ Optické řezy U. reniformis
6/ vnější povrch stěny měchýřku

7/ vnitřní stěna s trávicími žlázkami
8/ průřez dutinou

9/ uprostřed sklerotizované buňky obústí měchýřku
10/ Detailní pohled na květ U. reniformis z 

poloprofilu
11/ Detail koncového úseku dvou paralelních 
proužků na spodním zbytnělém pysku květu 

U. reniformis
12/ Pohled do nitra květu U. reniformis, jenž se 

naskytne po snížení spodního pysku
13/ Detailní záběr na vrcholovou část nového 

asimilačního prýtu U. reniformis
14-15/ Mikrofotostudie trávicích žlázek 

U. reniformis (mikrofoto M. Srba)
16/ Detailní pohled na reprodukční květní orgány 

U. reniformis

Fotografie M. Rubeš.
Mikrofotografie M. Srba.

Poděkování: 

RNDr. L. Daňkovi, vedoucímu skleníků Katedry 
rostlinné fyziologie PřF UK v Praze za laskavé 

svolení k pořízení všech záběrů kvetoucí 
U. reniformis;

Katedře rostlinné fyziologie PřF UK v Praze 
za možnost využití mikroskopických zařízení 

k zajištění preparátů lapacích měchýřků 
U. reniformis a jejich fotodokumentaci.

STUDNIČKA, M.: OBŘÍ MASOŽRAVÁ BUBLINATKA Z PEDRA DO SINO, ŽIVA, Č.1/04, STR. 22 – 24.
TAYLOR, P.: THE GENUS UTRICULARIA – A TAXONOMIC MONOGRAPHY, KEW BULLETIN 

ADDITIONAL SERIES XIV, LONDON, ROYAL BOTANICAL GARDENS, KEW, 1989, REPRINTED 
1994.

Detail poupěte U. reniformis
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Čtenářům TRIFIDa

Příležitost k sepsání tohoto článku je 
potěšením a já doufám, že se s vašimi 
členy v budoucnu setkám. Setkávání s 
pěstiteli masožravých rostlin z různých 
zemí a sdružení a rozmluvy s nimi mě 
stále baví a pokaždé mě překvapuje, 
kolik se toho můžeme vzájemně dozvědět 
ohledně různých přístupů, které vyvstávají 
z odlišných kultur a společností. Jde tedy 

o pokus představit sebe, své zájmy a 
zkušenosti s masožravými rostlinami.

Jmenuji se Stewart McPherson a 
bydlím v Jižní Anglii (i když v současnosti 
studuji v SRN). Masožravé rostliny 
už pěstuji asi 12 let se zaměřením 
na rod špirlice (Sarracenia), třebaže 
pěstuji rovněž rostliny rodů rosnatka 
(Drosera), láčkovka (Nepenthes), tučnice 
(Pinguicula) a bublinatka (Utricularia). V 
Anglii je mírné a relativně vlhké podnebí, 
extrémní podmínky nejsou obvyklé a zimy 
jsou nevýrazné. Teploty pod nulou sotva 
přetrvávají pár nocí. Špirlice se  zde proto 

pěstují nesmírně snadno. Nevyžadují přes 
zimu přitápění. Sbírku mám umístěnou 
v malém plastovém tunelu, kde pěstuji 
přibližně 300 ´vybraných´ klonů špirlic 
a zvláště se zajímám o proměnlivost, 
která u každého druhu existuje, tj. barvy, 
venace, velikosti a květu. Polovina sbírky 
je věnována nejproměnlivější špirlici 
S. flava.

Ve snaze dozvědět se o špirlicích něco 
víc jsem se v roce 2002  vydal se svým 
dobrým přítelem Mikem Kingem na terénní 
výpravu po jihovýchodních státech USA, 
abychom tam tyto rostliny pozorovali v 
přírodě. Během výpravy jsme se setkali s 
druhy S. alata, S. leucophylla, S. minor, 
S. psittacina, S. rubra ssp. wherryi, 
S. purpurea ssp. venosa a přirozeně s 
četnými hybridy. Rozmanitost všech druhů 
byla úžasná a utvrdila mě v představě, jak 
je pro záchovné snahy životně důležité 
chránit nejen každý druh, ale také spektrum 
biodiversity, které zde je. Prostředí 
špirlic bylo stejně zajímavé a rozmanité. 
Zatímco na některých lokalitách rostly 
špirlice v otevřených borovinách, jinde 
představovalo jejich prostředí bažinatou 
lučinu. Překvapilo mě, že jako čeleď 
jsou špirlice neuvěřitelně všetranné a 
přizpůsobivé k rozmanitým prostředím a 
podmínkám.

Biodiversita patří zjevně všem čeledím 
a druhům. Během roku 2003 jsem strávil 
tři měsíce v bornejské Malajsii, kde jsem 
v Maliauské pánvi v Sabahu pomáhal s 
jedním ochranářským projektem. I když v 
místech uskutečňovaného projektu žádné 
nížinné druhy rodu láčkovka (Nepenthes) 
nerostly, podstoupil jsem pětidenní výlet 
do tzv. „kerangas“, lesa ve vyšší nadmořské 
výšce, kde jsem našel láčkovky N. hirsuta, 
N. renwardtiana, N. stenophylla, N. veitchii 
a hybrida N. stenophylla × veitchii. 
V Maliauské pánvi roste také N. lowii, ale 
na extrémně odlehlých místech, a proto 
bohužel nebylo možné, abych ji navštívil. 
První, co mě na láčkovkách rostoucích ve 
volné přírodě překvapilo, byla nesmírně 
výrazná lokalizace. Při výstupu do 
vysočinného lesa se každý druh objevoval 
v určité nadmořské výšce a v padesáti až 
stometrovém odstupu se stával extrémně 
běžným. Těžko se líčí, jak zvláštní je vidět 
láčkovky poprvé spíše než ve sklenících 
rozptýlené v terénu. Znovu jsem žasl nad 

rozmanitostí barevných forem a variet, a to 
zejména u druhu N. hirsuta. 

Zažil jsem něco, co zde myslím 
stojí za zmínku. V Lobah Camp, poblíž 
helikoptérové přistávací plochy, jsem 
pozoroval malou populaci asi 20 rostlin 
N. hirsuta. Několik jedinců vykazovalo 
úplnou dospělost, jeden se šplhavou 
lodyhou přes 7 m dlouhou, kvetoucí a s 
horními láčkami. Prohlédl jsem si vzorek, 
jehož čepelnaté listové úseky měřily v 
průměru 30 cm. Postrádal sice horní láčky, 

ale početné dolní byly typicky zahnízděny 
v listovém opadu na zemi. Protože mě 
zajímala kořist, kterou rostlina polapila, 
prohlédl jsem si obsah láčky o výšce asi 
140 mm. Obsahovala hodně listového 
opadu (asi 20 g) a asi z poloviny byla 
zaplněná vodou (cca 100 ml). Obsahovala 
mnoho hmyzích mrtvolek (cca 10 g), k 
nimž jsem navíc nalezl tělíčko malého 
hlodavce o délce 40 mm (bez krátkého 
17 mm dlouhého ocásku) a šířce 17 mm. 
Tělíčko mělo našedle hnědé zbarvení. 
Velice mě to ohromilo, protože se jednalo 
o první láčku, jejíž obsah jsem zkoumal.

Hlodavec musel být zjevně polapen 

S. × moorei, na lokalitě v serverní Floridě

N. rajah v rezervaci Mesilau, národní park Kinabalu, 
Sabah

Připojte se k výpravě do Venezuely
STEWART MCPHERSON - PŘEKLAD: Z. ŽÁČEK
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setkávat se ve volné přírodě s rostlinami, 
které znám tak důvěrně z kultury.

Při téhle zmínce bych rád všem 
zasvěceným pěstitelům dodal odvahy. 
Není totiž jednoduché jen tak vyrazit a 
shlédnout masožravé rostliny v přírodě. 
Vyžaduje to jen odhodlanost k cestování 
a přizpůsobivost  j iným kulturám, 
zkušenostem, a také trochu předvídavosti a 
plánování. Právě jsem se vrátil z Venezuely 
(kde jsem nečekaně přišel na jistou tučnici 
(Pinguicula) rostoucí ve vyšší nadm. výšce) 
a v září chystám expedici zaměřenou na 
heliamfory v přírodě. Krajina tepuis bere 
dech a za samostatnou návštěvu jistě stojí. 
Má-li některý z čtenářů zájem se ke mně 
přidat, napište mi email.

Jsem nesmírně vděčný, že mi byla 
dána příležitost představit sebe i své 
zájmy. Nová přátelství jsou vždy milá, 
zvláště s lidmi z rozmanitých společností 
se zaměřených na pěstování masožravých 
rostlin, a proto bude každý, kdo by se mnou 
rád navázal kontakt, vítaný. Bude báječné 
dozvědět se něco i o vašich zkušenostech s 
masožravými rostlinami.

Se srdečným pozdravem

STEWART MCPHERSON

stewart@mcpherson.net

nedávno, pravděpodobně v rozmezí 3 dnů, 
protože jeho tělo nebylo nijak rozložené. 
K přivábení téhle myši do pasti určitě 
posloužily jako návnada páchnoucí hmyzí 
ostatky, anebo tekutina v ní, zvláště proto, 
že helikoptérová přistávací plocha byla v 
nadm. výšce 100 m, popř. 300 m daleko od 
řeky Maliau, nejbližšího zdroje vody.

Na tomhle pozorování mě nejvíc 
fascinovalo, že se netýkalo mnohem 
r o z m ě r n ě j š í c h  d r u h ů  l á č k o v e k , 
jakými jsou například N. veitchii nebo 
N. stenophylla, které bych býval považoval 
za pravděpodobnějšího kandidáta na 
polapení takové kořisti. Týkalo se ale malé 
N. hirsuta, jejíž pasti jsou v porovnání 
relativně měkké a křehké. Popsané 
pozorování mi napovědělo, že i mnohé jiné 
druhy než N. rajah mají schopnost polapit 
velkou kořist, a že lapání hlodavců nemusí 
být v některých situacích vzácností.

Po ukončení výpravy v Maliauské 
pánvi (a po týdenní hospitalizaci s 
malárií) jsem vystoupil na Mt. Kinabalu. 
Okázale zde při stezce působila láčkovka 
N. villosa, která, což je zajímavé, rostla 
často pod lehkým příkrovem bylin a 
křovisek. Rozměrnost rostlin napovídala 
pozoruhodnému věku. V Mesilau Resort 
jsem rovněž viděl láčkovky N. burbidgea 
a N. rajah na tamní proslulé stezce 
rádžovy láčkovky. Jde o atraktivní druh 
a opět lokalizovaný ve zvláštní populaci. 
Četné rostliny kvetly a velikost některých 
dospělých jedinců byla úžasná, snadno 
se dalo představit, jak tento efektní druh 
dokáže lapat hlodavce. Zvlášť jsem si také 
povšiml jedné rostliny extrémně tmavé 
formy N. tentaculata (charakteristická 
forma je po celém Kinabalském parku 
hojná),  láčky tohoto jedince se zdály skoro 
černé. Před opuštěním Sabahu jsem po 
„věžové stezce“ vystoupil na vrchol hory 
Gunung Api v NP Gunung Mulu, odkud je 
báječný výhled na neuvěřitelné vápencové 
věžoví. Výstup na Gunung Api zdobily 
veliké porosty láčkovek N. tentaculata 
a N. faizalana a při zpáteční cestě  jsme 
procházeli nížinným lesem kerangas hustě 
zarostlým láčkovkami N. ampullaria, 
N. bicalcarata a N. rafflesiana. Ze všech 
druhů láčkovek, které jsem viděl, byla 
podle mého názoru nejproměnlivější a 
nejzajímavější N. faizalana, jejíž zbarvení 
kolísalo od rudých odstínů k růžovým a 
nachovým. Zakoušel jsem tolik úcty k 
ochrannému úsilí, jež v Malajsiji nadále 
pokračuje, protože je očividně životně 
nezbytné, aby se ekoturismus držel 
pravidel uplatňovaných na ochranu 
křehkých ekosystémů v rezervacích včetně 
masožravých rostlin. Bylo potěšující 

H. nutans vypěstovaná mým dobrým přítelem, 
Andym Smithem

Fotografie k článku Stewart McPherson

Nechcete na Mt. Roraimu po svých? 
Člen SR DARWINIANY a hlavní koordinátor všech „spanilých jízd“ DARWINIANY 
po zajímavých lokalitách doma i v zahraničí, kolega J. Mazurek, mi včera, 2.6. 2004, 
zaslal zprávu, kterou na jeho podnět modifikuji ve všeobecnou výzvu všem členům na 
vědomí:

Kolega J. Mazurek se spojil s S. McPhersonem, aby zjistil podrobnější informace o 
chystané výpravě do Venezuely, která ho velmi zaujala. Ke svému zklamání však zjistil, 
že celý podnik by ho přišel na neúnosně vysokou finanční částku i v “nejlevnější” verzi 
(už jen letové hodiny za vrtulník značí sumu cca USD 2000, a to nejsou započítány 
náklady na letenku Praha - Caracas, na stravu a na základní výbavu!!). Tím se však 
McPhersonova nabídka nevyčerpala. Zmínil kolegovi J. Mazurkovi ještě jednu 
možnost, která vyhlíží finančně mnohem únosněji a tedy i nadějněji na realizaci pro 
jedince, kteří se v penězích zrovna netopí. Pan S. McPherson bude v příštím roce 
pořádat výpravu na Mt. Roraimu. Kolegovi J. Mazurkovi navrhl následující variantu:

Celý podnik by se uskutečnil pěšky, čímž by se náklady snížily na již přijatelnou 
částku cca 600 USD za průvodce atd. (částka za letenky, vybavení a stravné není 
vyčíslena). J. Mazurek je pevně odhodlán nabízenou šanci uchopit pevně za pačesy, 
a proto se touto cestou obrací na všechny potenciální zájemce, kteří by se s ním na 
této nesporně atraktivní výpravě rádi spolupodíleli. Pokud tedy tato zpráva někoho z 
Vás vážně osloví, nebo zaujme, spojte se, prosím, přímo s kolegou J. Mazurkem na 
mailové adrese jmazurek@seznam.cz 

ZDENĚK ŽÁČEK 
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Zkušenosti se zimováním 
masožravých rostlin

Ani nevím jestli má cenu tento příspěvek 
psát, když už bylo o pěstování a zimování 
masožravých rostlin napsáno tak mnohé. 

Může se snad zdát, že na nic nového 
nelze přijít, anebo, že nemá význam 
se o svých zkušenostech rozepisovat. 
Přesto mně to nedá a níže předestírám 
výsledky vlastních pokusů v této 
problematice.

Již léta bydlím v paneláku a byt 
s námi sdílí spousta květin. Abych 
ušetřil, nechal jsem si po zavedení 
měření tepla zasklít lodžii, aniž 
bych si uvědomil, jak skvělý prostor 
tím získám pro pěstování rostlin. 

Orientace lodžie je na jihovýchod, takže 
mám ranní sluníčko od prvních časných 
paprsků až do tří hodin odpoledne. V 
této „zimní zahradě“ pěstujeme se synem 
některé rostliny celoročně, jiné sezónně. 
Celoročně zde máme umístěny kaktusy 
a část masožravek, sezónně orchideje, 
tilandsie a zbývající „masožravky“.

V praxi to znamená, že na podzim 
stěhuji některé rostliny ze zahrady na 
lodžii, z lodžie do bytu a zjara zase 
opačným směrem.

V létě za slunných dní přesahují teploty 
na této lodžii 400C a v zimě klesají na –30C 
při venkovní teplotě –200C. V takových 
tepelných podmínkách pěstuji úspěšně 
velké množství rostlin z rodu tučnice 
(Pinguicula), některé druhy z rodu špirlice 
(Sarracenia) a mucholapku podivnou 
(D. muscipula).

U tučnic na podzim omezím zálivku 
tak, aby byly rostliny do listopadu úplně 
na suchu a měly vytvořeny zimí růžice. 
V únoru se začínají objevovat první 
poupata, a to nejdříve u jedinců druhů 
P. esseriana a P. jaumavensis. V takových 
podmínkách pěstuji celoročně tučnice 
P. agnata, P. cyclosecta, P. jaumavensis, 
P. moranensis ,  P. rotundi f lora  a 
hybr idn í  j ed ince   P.  x  ´Se thos ´ , 
P.  x  ´Weser´ ,  P.  ´Sethos´  x  agnata , 
P. ´Sethos´ x gypsicola. Mírně vlhký 
substrát udržuji po celou zimu u tučnic 
P. emarginata, P. esseriana, u špirlic 
S. leucophylla, S. minor a u mucholapky 
podivné (Dionaea muscipula). Při nočních 
teplotách kolem 50C ukládám tučnice 
P. moctezumae, P. ´Afrodite´a při dalším 
poklesu na 00C i tučnice P. gigantea a 
P. zecheri.

Ještě několik zajímavých postřehů: 
Tučnice P. cyclosecta působí vybledlým 

dojmem, ale jak se dni prodlužují, krásně 
se zase zazelená. Tučnice P. jaumavensis 
nesnese v těchto podmínkách ani zvýšenou 
vlhkost a má tendenci k rozpadání listové 
růžice na jednotlivé listy, z kterých již v 
březnu raší nové rostliny a zbytek růžice 
od středu zahnívá.

Při letošních sice krátkodobých 
extrémních mrazech až –260C klesla 
teplota na lodžii na –60C a z 30% uhynula 
kultura tučnice P. moranensis a kříženců. 
Tento pokles byl již smrtelný pro tučnice 
P. agnata a P. emarginata. Bez jakýchkoliv 
problémů tuto teplotu přežily tučnice 
P. cyclosecta, P. esseriana, špirlice 
S. leucophylla a S. minor a mucholapka 
podivná (Dionaea muscipula).

Závěrem mohu konstatovat, že rostliny 
po takovém zimování lépe kvetou a 
působí zdravějším dojmem. Jen tučnice 
P. cyclosecta posouvá kvetení na pozdější 
dobu.

S  u v e d e n ý m  z i m o v a c í m 
experimentováním budu samozřejmě 
nadále pokračovat a tak se za čas můžete 
těšit na příspěvek o tom, co jiného si 
nechají rostliny ještě líbit a jak se u nich 
projeví růst a kvetení.

ZDENĚK AKSAMIT

Jak jsem se zbavil 
housenky

Na podzim loňského roku jsem měl 
velký problém s housenkou blíže 
neurčeného druhu motýla. Na Zahradě 
Čech v Litoměřicích jsem si koupil dosud 
neznámou tučnici. Doma jsem ji dal k 
ostatním rostlinkám. Dařilo se jí krásně, 
ale asi za 14 dní ji začalo něco pomalu 
likvidovat. Jednou až dvakrát týdně se 
rostlině ztrácely spodlí listy, někdy zůstala 
i polovina listu zachována. Bylo patrné, že 
jde o housenku, tak jsem rostlině vyměnil 
substrát, ale tento zákrok nepomohl. V 
té době už byla asi nastěhovaná v jiném 
květináči. Ne nadarmo se říká, že se 
pachatel vrací na místo činu, a tak jsem 
se rozhodl, že se po ní opatrně podívám. 
Po nadzvednutí jednoho lístečku tam byla 
díra do hlíny asi 0,5 cm silná. Tučnici 
jsem vytáhl, hlínu vysypal na papír a hle, 
housenka tam opět nebyla (potvora). Za pár 
dní se mi pustila do rosnatky D. capillaris, 
vyžírala pouze lapací část. Několik listů 
bylo sbalených (to jak se neopatrně 
dostávala přes plně funkční listy do středu 
květináče). Jednou ráno, po prohlídce 

rostlinek, na mě smutně vykukoval 
substrát z květináče, kde byla ještě večer 
svěží a vitální bublinatka U. sandersonii. 
Zdecimovala mi 5/6 všech asimilačních 
prýtů, smutný to pohled. Napadlo mě, že 
by nemusela být daleko, a proto jsem začal 
vymýšlet nejrůznější pasti, návnady, no 
prostě něco, na co bych ji mohl „dostat“. 
Ale návnada se mi zdála moc něžná, chtěl 
jsem ji nemilosrdně vypudit, ba dokonce 
zlikvidovat. Jenomže jak? Vyměnit substrát 
u bublinatky je celkem nemožné, jedině ji 
vyplavit. VYPLAVIT, to je to pravé, co by 
se mohlo osvědčit. Vzal jsem si tedy hrnec 
asi o 10 cm vyšší než květináč a pomalinku 
jsem začal přilévat zálivkovou vodu (já 
používám čistou, někdy i filtrovanou 
dešťovku). Aby se hlína nevyplavila, voda 
se musí přilévat velmi pozvolna a mimo 
květináč do takové výšky, aby z něj nic 
nevyčnívalo nad hladinu. V této lázni jsem 
ji nechal stát asi 2 hodiny. Po této době 
jsem se šel podívat, co housenka provádí. 
Myslel jsem si, že by mohla být na povrchu 
substrátu, ale tam se nikde nenacházela. Už 
jsem byl zklamaný, že se můj experiment 
nepovedl, ale když jsem tu moji chuděrku 
vytáhl z vody, byl jsem velice mile 
překvapen, protože na dně hrnce ležela 
schoulená do klubíčka hnědá, šeredná 
housenka. Pinzetou jsem ji opatrně vytáhl 
z vody a položil na list papíru. Najednou 
se mi ji ani nechtělo likvidovat, jelikož 
vím, že i z té nejodpornější housenky se 
může vyklubat nádherný motýl, a tak jsem 
jí daroval volnost.

Tak tohle byl můj příběh o nenasytné 
housence. Kdybyste měli podobný 
problém, zkuste to také. Možná se to 
povede i vám. 

JAROSLAV RAJSNER

Brno, 29.5. 2004
Při setkání členů Darwiniany v Brně 
jsme měli možnost si v klidu prohlédnout 
instalaci botanické zahrady a nahlédnout 
i do zázemí a musím konstatovat, že 
jsem byl opravdu mile překvapen s jakou 
pečlivostí a čistotou je tato expozice 
udržovaná. S naprostou samozřejmostí 
je do ní začleněna výstava masožravých 
rostlin, kterou prezentuje výsledky 
své práce Ing. Vladimír Sedláček a je 
nesporné, že výstavy tohoto druhu, které 
mají seznámit veřejnost s touto oblastí 
rostlinné říše, je nutné realizovat touto 
formou. Naskládané květináče na parapetu 
okna jsou ideální pro sběratele – vejde se 
jich tam hodně, ale pro laickou veřejnost 
je instalace výstavy s přiblížením biotopu 
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Náladový Cephalotus 
(s barevnou přílohou na straně VI)

Je  těžké  napsa t  něco  nového o 
rostlině, o které toho bylo už hodně 
publikováno. Svoji láčkovici australskou 
(Cephalotus follicularis) pěstuji již 
několik let, a to s různými úspěchy. Je 
to rostlina, která umí dost často člověka 
překvapit a to jak v tom kladném, tak v 
tom záporném slova smyslu. Už kolikrát 
se mi stalo, že jsem měl krásnou vzrostlou 
rostlinu, která krásně prosperovala. Pak, 
po několika měsících úspěšného pěstování 
ve stále stejných podmínkách, stačil týden 
na to, aby se její stav rapidně zhoršil a už 
jsem ji nezachránil a odešla - jak se říká 
- do věčných lovišť. Dlouho jsem nevěděl, 
proč se tak stává. Zkoušel jsem jí měnit 
různé podmínky - zálivku, osvětlení, 
teplotu atd. a nakonec jsem snad našel to, 
co tato rostlina potřebuje. V současných 
podmínkách pěstuji láčkovici už tři roky a 
zdá se, že jí vyhovují. Aspoň zatím.

Substrát
Používám rašelinu s perlitem, a to v poměru 
2:1 až 1:1 s dobrou drenáží. Je možné přidat 
i trochu křemenného písku. Je důležité 
povrch substrátu osázet rašeliníkem, který 
vytváří příhodné mikroklima a udržuje 
vzdušnou vlhkost. To je potřeba zvláště pro 
menší rostliny. Je také dobrým indikátorem 
kvality substrátu.

Osvětlení, teplota
Láčkovici pěstuji celoročně ve vitríně spolu 
s láčkovkami, a to pod umělým zářivkovým 
osvětlením. Teplota se pohybuje v rozmezí 
20 až 25 °C v zimě a do 35 °C v létě. 
Je samozřejmě možné ji pěstovat i pod 
přírodním osvětlením, pak je ale třeba jí 
vytvořit polostín. V mých podmínkách jí 
přímé slunce moc nevyhovuje.

Zálivka
To je asi nejdůležitější kapitola. Květináč 
s rostlinou mám umístěn na parapetu ve 
vitríně bez podmisky. Rostlinu pouze 
dvakrát týdně vydatně rosím, zbytek vody, 
co proteče květináčem, nechám odtéci. V 
zimním období rosím pouze jednou týdně 
až jednou za dva týdny. Už kolikrát se stalo, 
že substrát téměř vyschnul, ale rostlině 
to vůbec nevadí. Patrně jí stačí vysoká 
vzdušná vlhkost vitríny. Podle jednoho 
kolegy je dobré rostlině dopřát v zimním 
období chlad (kolem 10 °C). Rostlina může 
i shodit listy, ale na jaře opět začne růst a 
dokonce často i kvete. Já nemám možnost 
rostliny takto zimovat, takže jim dopřávám 
aspoň sušší období během zimy. Zdá se, že 

zimní přísušek rostlině stačí. Neosvědčilo 
se mi nechávat stát květináč trvale ve vodě, 
byť i jen částečně. Hrozí hniloba kořenů a 
rostlina spolehlivě uhyne. Správný vodní 
režim lze zabezpečit i umístěním květináče 
do vlhkého křemenného písku.

Přesazování
Pokud se rostlině daří, není potřeba ji 
přesazovat častěji než jednou za rok 
případně jednou za dva roky. Pokud 
rostlina stagnuje, případně shodí všechny 
listy a pasti, je dobré ji přesadit do nového 
substrátu co nejdřív. Většina rostlin se tím 
tak zachrání. Cena každé rostliny závisí 
na několika faktorech, jako je dostupnost, 
obtížnost pěstování, obtížnost množení. 
Když to vezmu popořadě - v dnešní době 
je již láčkovice relativně dostupná. Patří 
sice k obtížněji pěstovatelným rostlinám, 
ale aspoň v mých podmínkách se nedá říct, 
že by se špatně množila. Rostliny dobře 
odnožují, takže za rok mám z jedné rostliny 
tři a více kusů.

Jak se tedy zdá, nejdůležitějším faktorem 
úspěšného pěstování láčkovice je dodržení 
správného vodního režimu. A v tomto 
případě platí to staré známé přísloví, že 
méně je někdy více. Usušit tuto rostlinu je 
obtížnější než ji přelít. I když samozřejmě 
všeho s mírou. Závěrem bych vám chtěl 
popřát hodně úspěchů při pěstování této 
krásné australské rostliny.

VÍT CHUDOBA

dekorativní a přitažlivá. I technické 
řešení, dobrý nápad, kdy je kořenový bal 
kompletně vložen do igelitového pytlíku s 
vodou, který můžeme kontrolovat a denně 
doplňovat, vyřeší problém s možným 
poškozením rostliny při dlouhodobější 
výstavě. U rostlin citlivějších na deficit 
vody by bylo možné doplnit o signalizaci 
hladiny vody (hydroponie) a o vtokový 
otvor (husí krk) umně zamaskované za  
láčkou. Předpokládám, že se mnou bude 
řada členů Společnosti souhlasit, že setkání 
bylo přínosem, dobře zorganizované a 
připadá mi vhodné opětovně poděkovat 
za podporu Katedře zoologie a ekologie 
Masarykovy univerzity v Brně. 

MICHAL KOUBA

Výprava do Mexika 
Pro pěstitele exotických rostlin je Mexiko 
učiněným rájem. To je rovněž hlavní důvod, 
proč bych v příštím roce rád podniknul 
expedici zaměřenou na lokality mexických 
tučnic + kaktusové rarity (především rody 
Turbinicarpus a Ariocarpus).

Hledám šílence stejného ražení

Pro expedici je v Mexiku k dispozici zcela 
nová možnost pronájmu velkého auta 
(Chevrolet Van pro 7 pasažérů). Řidič 
navíc vládne českým jazykem, mluví 
rovněž španělsky (v Mexiku žije 20 let).

Rozpočet:
- letenka do 22 000 Kč
- auto + řidič na jeden den 62 USD (při 4 
členné skupině to dělá na 14 dní cca 7000 
Kč)/osoba
- benzín cca 5000 Kč

Připočteme-li náklady na stravu + 
nějaký ten nocleh (nebude-li možné spát 
venku), tak celkové náklady na osobu by 
měly být kolem 40 000 Kč.

Plán trasy je možný sestavit dle 
konkrétních přání účastníků. Zcela 
předběžně by měl být navštíven stát 
Oaxaca (výskyt P. hemiepiphytica , 
P. gigantea, P. medusina) V případě zájmu 
mě prosím kontaktujte, nejlépe pomocí 
mailu (jan-novak@volny.cz).

JAN NOVÁK

Dobrá zpráva o 
Heliamphora folliculata 

(s fotografií na straně IV)

Heliamphora folliculata je jedním z 
posledně popsaných druhů heliamphor 
(popsali ji roku 2001 Wistuba, Harbath a 
Carow). Její bizarní láčky se svým tvarem 
naprosto vymykají všemu, co je v rodu 
Heliamphora zvykem. Právě díky tomuto 
faktu vděčí tento druh za ohromný zájem 
ze strany všech pěstitelů MR. Bohužel 
dostupnost této rostliny je značně omezená. 
Sehnat ji je možné pouze od dvou, nebo 
spíše jednoho pěstitele. Souhra poptávky 
a nabídky vyšroubovala ceny za 2 – 3 cm 
velkou neduživou rostlinku v přepočtu na 
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2000 – 3000 Kč. Podle osobního sdělení 
Andrease Wistuby se na této ceně podílí 
fakt, že při převádění malých rostlinek 
z in-vitro kultur je 80 – 95 % úmrtnost, 
většinou 90 %. K tomu mohu dodat, že 
zbylých přeživších 10 % bývá v poměrně 
špatné kondici a jejich aklimatizace v 
nových podmínkách sbírky je mimořádně 
náročná. Vím pouze o čtyřech odvážlivcích, 
kteří H. folliculata za nekřesťanské peníze 
zakoupili a pokud je mi známo, uspěl jsem 
pouze já. Musím přiznat, že zavedení 
tohoto druhu do mé sbírky bylo spojeno 
s mimořádně nadstandardní péčí. Časté 
vyměňování nejčerstvějšího rašeliníku za 
ještě čerstvější, časté rosení, funění (přísun 
CO2) atd… Nu, že jsem kytku udržel by 
nebyla taková „pecka“, ale…

V podmínkách  mé  sb í rky  se 
H. folliculata ukázala jako nejrychleji 
rostoucí druh z celého rodu!!! Mé 
rostliny mají zatím juvenilní láčky, ale 
tyto jsou krásně tvarované, mají velmi 
široké obústí, výrazné červené zabarvení 
a největší rostlina má průměr růžice asi 
10 – 12 cm (původně 2 cm). Nejstarší 
rostliny jsem získal před rokem a půl a 
tím pádem mohu konstatovat, že již 
nejsou hormonálně ovlivněny z původní 
laboratorní kultury. Kvalitní růst je tedy 
podmíněn pouze zdravím rostlin. Pro ty 
z vás, kdo máte s heliamphorami nějakou 
zkušenost prozradím, že H. folliculata v 
mých podmínkách roste tak rychle, že 
v paždí ještě neotevřené mladé láčky je 
již patrná vyvíjející se další past!!! Toto 
jsem nepozoroval u žádného druhu a ani v 
jiných sbírkách.

Mám-li porovnat H. folliculata v 
nárocích s ostatními druhy, pak bych řekl, 
že se jedná o druh se středními požadavky 
jak na teplotu, tak na světlo, což jsou 
dvě hlavní podmínky, které musí pěstitel 
ovládnout. Zcela konkrétně bych její 
růstové optimum přiblížil k H. heterodoxa, 
H. ionasii, H. heterodoxa x ionasii a 
H. heterodoxa x minor. Z tohoto výčtu je 
zřejmé, že svými nároky se jednou bude 
tento unikát řadit mezi běžné a snadno 
pěstovatelné druhy.

Bohužel tomu tak zatím není. Pokud 
poroste H. folliculata tak rychle v mé 
sbírce a popřípadě i někoho dalšího, pak 
v horizontu několika let budou k dispozici 
rostliny množené klasickými řízky a tedy 
zdravé a silné v porovnání s rostlinami 
množenými in-vitro. 

M. SRBA

Podzimní setkání členů:
V rámci pořádané výstavy se uskuteční 
též setkání a valná hromada společnosti. 
Proběhne v sobotu 25. 9. 2004 v zasedací 
místnosti Katedry fyziologie rostlin PřF 
UK (jako je již zvykem). Hlavním bodem 
diskuse bude připravovaná mezinárodní 
burza a naše (v tu dobu) čerstvé zkušenosti 
s výstavou a burzou na půdě BZ UK.

Program:

9.30 - 10.00  Uvedení a sraz členů
10.00 - 12.00  Organizační část schůze
Úvodní slovo (cca 5 min.) ·
Referát na téma současný stav společnosti 
(cca 10 min)·
Diskuse o přípravě budoucí EEE 2005 
11.30 - 12.30  Výměna MR
12.30 - 14.00  Oběd v restauraci.
  (za své)
14.00 - 15.00  Přednáška – Miroslav 
Srba „Výtvarné umění a špirlice“
15.00 - 17.00  N á v š t ě v a  s k l e n í k ů 
Katedry fyziologie rostlin PřF UK

Místo konání:

Setkání se uskuteční na Katedře fyziologie 
rostlin PřF UK. Tam se také v 9.30 sejdeme. 
Tato budova se nachází ve Viničné ulici na 
Praze 2 - Albertově. Abychom neohrozili 
bezpečnost ústavu, zůstane hlavní vchod 
z Viničné uzavřený (!!!) a účastníci 
setkání budou přicházet zadním vchodem 
z Botanické zahrady PřF UK. Botanická 
zahrada se hledá snadno a služební průchod 
do KFR bude otevřen.

Pro mimopražské se pokusím cestu 
popsat. Jsou dvě možnosti. Za předpokladu, 
že je pro Vás výhodnější jet metrem “B” 
(žluté), pak vystupte na stanici Karlovo 
náměstí a ze stanice vyjděte směrem na 
Karlovo náměstí. (Nikoliv na druhou 

stranou na Palackého náměstí). Na náměstí 
jezdí tramvaje a můžete využít linku 18 
nebo 24 do zastávky „Botanická zahrada“. 
(Cesta pěšky podél kolejí trvá asi 7 
minut).

Druhá možnost je z metra „C“ (červené) 
Nejkratší cesta je ze stanice I. P. Pavlova. 
Na této stanici vystoupíte směrem na 
náměstí I P. Pavlova. Po náměstí půjdete 
směrem dolů (svažuje se). Přejdete 
pražskou magistrálu a po levé straně máte 
velkou skleněnou budovu „Price Water 
Coopers“. Ta je v ulici Kateřinská. Touto 
ulicí dojdete až na malé náměstíčko, nebo 
chcete-li větší křižovatku. Zcela zachováte 
směr a půjdete navazující ulicí, která se 
jmenuje Benátská. Ne jejím dolním konci 
se nachází hlavní vchod do botanické 
zahrady.

Od hlavního vchodu do BZ se dáte 
po chodníku směrem ke skalkám a k 
velké budově (Katedra botaniky). Až k ní 
dojdete, uvidíte před sebou pamětní desku 
prof. Krajiny, otce Pinguicula bohemica, 
a po pravé straně mezi stromy uvidíte 
úzké schody. Po těchto schodech vyjdete 
nahoru a budete sledovat šipky „Služební 
průchod botanickou zahradou“. Dojdete 
až ke skleníkům KFR a od nich zamíříte 
k další velké budově (KFR). Kolem zdi 
s břečťanem projděte na dvůr a vstupte! 
Setkání se uskuteční v druhém patře na 
konci chodby. 

Pozdě příchozí bych rád upozornil, že 
v 10.10 vchod do budovy KFR uzavřeme. 
Je nutné zamezit krádežím, které se na 
PřFUK už několikrát staly. Pokud zavoláte 
z budky nebo mobilního telefonu, přijdeme 
Vám otevřít. K dispozici jsou Vám tato 
dvě čísla: 604 402 160 a 22195 1688. 
(Toto je ale pouze poznámka pro případ, 
že by se vyskytl nějaký problém, což 
nepředpokládáme.)

Upřímně se těšíme na setkání s Vámi.

M. SRBA

Takhle se 
hlasovalo  

minulý rok.
Foto 

M. Rubeš
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Živa, 2/04, roč. LII (XC)
Pavel Sekerka, Kopytníky známé 
– neznámé, str. 65 – 67, 9 bar. snímků 
+ titulní strana čísla

Jozef Májsky, Helikónie jsou hodny 
jména mystického Helikónu, str. 68 
– 69, 4 bar. snímky

Tomáš Hájek,  Ivan Babůrek, 
Metasekvoje čínská – tajemná dáma 
okrasných zahrad, str. 62 – 64, 11 bar. 
snímků

ZŽ

Býložravá láčkovka?
J.A. Moran, C.M. Clarke a B.J. 
Hawkins: From carnivore to detritivore? 
Isotopic evidence for leaf l itter 
utilization by the tropical pitcher plant 
Nepenthes ampullaria International 
Journal of Plant Science 194 (4): 635-
639, 2003

Zmiňovaní autoři se rozhodli ověřit, zda se 
opadané listy skutečně podílejí na výživě 
láčkovky N. ampullaria Jack. Zjistili, 
že z nich pochází bezmála 40 % dusíku 
láčkovkami absorbovaného! 

K „býložravosti“ jako takové má však 
i tato láčkovka přece jen daleko. Pro hmyz 
se její pasti nezdají být příliš atraktivními 
(velmi zajímavé porovnání láčkovek v 
tomto ohledu přinesli J.A. Moran, W.E. 
Booth a J.K. Charles v Annals of Botany 83: 
521-523, 1999 - dostupné též na http://aob.
oupjournals.org/cgi/reprint/83/5/521.pdf), 
něco drobných bezobratlých živočichů do 
nich ale z vyšších pater porostu přece jen 
napadá. Vedle toho si rostliny evidentně 
přilepšují i spadaným ptačím trusem. Za 
dešťů je tekutina v nekrytých láčkách 
pravidelně ředěna, její složení se příliš 
neliší od vody zateklé do dutin stromů a 
stává se proto vyhledávaným biotopem 
celé řady jiných bezobratlých, především 
larev moskytů. A právě tyto nacházejí v 
listech spadaných do láček hojnost potravy, 
láčkovky vlastně zužitkují - podobně jako 
v případě spadaného ptačího trusu - teprve 
jejich amoniakálními složkami bohatý 
detrit. Autoři vyvozují, že »hladovění« 
rostlin isolovaných od listového spadu může 
být jednou z příčin nepoměrně vzácnějšího 
výskytu Nepenthes ampullaria JACK na 
otevřených stanovištích.   

J. UHER

zaznam
enali jsm

e

Slavnostní otevření 
skleníku Fata Morgana 

- byli jsme při tom!

V sobotu 12.6.2004, několik málo minut po 
desáté hodině dopolední jsme byli přítomni 
slavnostnímu otevření nového a ojedinělého 
skleníku Fata Morgana Botanické zahrady 
Praha. RNDr. Oldřich Vacek, CSc., ředitel 
Botanické zahrady hl.m. Prahy úvodem 
vyzdvihl záslužnou funkci botanických 
zahrad a připomněl, že právě skleníky 
umožnily uchovat ve světových sbírkách 
unikátní rostlinné druhy, které člověk svou 
činností již dávno vyhnal z jejich původních 
habitatů (jedním z takto přeživších druhů 
je mimochodem i orchidej z rodu Vanda, 
kterou má skleník ve znaku), a samozřejmě 
přivítal zástupce sponzorů, ministerstva 
životního prostředí a mnoho dalších hostů, 
mezi jinými např. radu Velvyslanectví 
Číny v Praze, jelikož právě s Čínou se 
rozvíjejí na poli vědeckém a botanickém 
dobré vztahy. Poté předal slovo RNDr. 
Miloši Gregarovi, radnímu Magistrátu hl. 
m. Prahy pro resort životního prostředí, 
který měl po krátkém proslovu čestný 
úkol přestřižení zelených stužek, doposud 
bránících vstupní halu.

Pak již nešlo zastavit proud dychtivých 
návštěvníků, kteří následovali čestné 
hosty a reportéry do útrob hada ve tvaru 
S, který se hřeje na jižním trojském svahu 
nad řekou Vltavou. Základní informace 
o vnitřním uspořádání skleníku jste se 
mohli dočíst v článku z prosince loňského 
roku v rubrice Výlety. Nyní se vám 
pokusím popsat, jak to ve Fatě Morganě 
vypadalo tuto sobotu. Podle informací z 
relevantních zdrojů je ta úplně maximální 
vyzkoušená kapacita skleníku přibližně 
470 lidí. Ovšem pro pohodlnou prohlídku 
by byla mezní asi polovina. Vzhledem 
k očekávanému počtu návštěvníků bylo 
nastaveno maximum na 400 osob, tedy tak, 
aby se na všechny dostalo. Z ilustračních 
záběrů je patrno, že zájem o tuto skvělou 
podívanou projevilo opravdu hodně lidí. 
A neozývala se pouze čeština! Je jasné, že 
Fata Morgana svou ojedinělostí přitahuje 
pozornost i v jiných částech světa. Tato 
stavba je 130 metrů dlouhá, 17 metrů 
široká a v nejhlubším místě (tj.z důlku na 
dně tropického jezera po strop) je 11 metrů 
vysoká. Velice neobvyklá je i poslední, 
chlazená část, která bude ovšem po dobu 
konání výstavy motýlů uzavřena. Výstava 
tropických motýlů (od 12. do 27. června 
t.r.) se nachází v centrální části skleníku, 
kde byly umístěny kukly a postupně se 
zde líhnou nádherná, barevná a třepetající 

se stvoření. Své oblíbence proto budete 
možná muset chvilku hledat. Ovšem jak 
si jistě všimnete na fotkách, létalo jich 
tu opravdu velké množství, někteří se 
oddávali sladkým ovocným dobrotám na 
krmítkách, jiní usedali nebezpečně blízko 

číhajících konvic masožravých láčkovek 
(Nepenthes truncata). Po dobu trvání 
výstavy je možné si prohlédnout skleník 
denně od 9 do 19 hodin a od 29. června 
t.r. bude otevřeno denně kromě pondělí 
až do září od 9 do 19 hodin (v říjnu od 9 
do 17 hodin a od listopadu do března od 9 
do 16 hodin, v dubnu od 9 do 18 hodin). 
Již není nutné se jakkoliv objednávat, 
vstupné se platí v hale skleníku a činí 90,-
Kč pro dospělé, 45,-Kč pro děti (6-15 let), 
důchodce a ZTP, děti do šesti let zdarma a 
za rodinné vstupné zaplatíte 220,-Kč. Za 
příplatu je k dispozici průvodce v českém, 
německém či anglickém jazyce. Více se 
dozvíte na stránkách Botanické zahrady 
Praha http://www.botgarden.cz.

Po skončení výstavy motýlů se do 
skleníku zcela určitě vraťte a nenechte si 
ujít expozici v poslední chlazené části, 
kde je uprostřed vytvořena unikátní 
napodobenina venezuelské stolové hory 
a najdetete tu mnoho vzácných druhů 
masožravých rostlin, rododendronů a 
nejen těch.

Když jsme se zcela unešeni ocitli před 
východem z Faty Morgany a měli jsme za 
sebou „Cestu kolem světa za 80 minut“ 
(dle slov ředitele Botanické zahrady 
Praha), scházeli jsme směrem ke vstupní 
bráně. Na náměstíčku pod skleníkem je 
několikero stánků, zní tu hudba ve stylu 
„etno“ a kromě občerstvení je zde možno 
zakoupit i různé druhy rostlin, např. 
kaktusy, sukulenty, ale i orchideje či 
masožravé rostliny. Tyto doprovodné akce 
potrvají po dobu výstavy motýlů.

Závěrem bych ráda poděkovala tiskové 
mluvčí Botanické zahrady hl.m. Prahy 
Ing. Lence Prokopové za vstřícnost, 
spolupráci a poskytnuté informace.

JANA RUBEŠOVÁ

Foto M. Rubeš
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Zápis z valné hromady 
společnosti pěstitelů 
masožravých rostlin 
a jiných botanických 
kuriozit DARWINIANA 

konané dne 29.5.2004 
Datum konání: 29.5.2004
Místo konání: Botanická zahrada 
Brno

1) Úvod

President Z. Žáček zahajuje letošní 
první valnou hromadu. Vítá všechny 
zúčastněné a vyslovuje poděkování 
za poskytnutí uvedeného zázemí a 
organizaci celého průběhu vedení BZ 
v Brně, kolegovi Ing. V. Sedláčkovi a v 
neposlední řadě našemu vicepresidentovi 
M. Srbovi. Kolegou Ing. V. Sedláčkem 
jsme byli ubezpečeni, že toto místo je již 
předem zajištěno i k setkání v roce příštím. 
Za celou „D“ jsme všem zajišťovatelům 
a organizátorům proběhlé akce srdečně 
zavázáni.

Vicepresident M. Srba podrobněji 
seznamuje účastníky s místem setkání.

2) Provozní část

Následuje detailní referát kolegy M. Rubeše 
o finanční situaci „D“ a jeho účetnictví, o 
sponzorském daru státního podniku Řízení 
letového provozu, o nutnosti zavedení 
podvojného účetnictví, o způsobu platby 
příspěvků, o neplatičích a důsledcích, jimž 
se vystavují, o možnosti inzerce v “T” a 
na našem webu. Synchronně s projevem 
kolegy M. Rubeše, jenž je ilustrativně 
doprovázen promítáním počítačových 
záznamů na plátno, tu a tam přispívají 
poznámkami či dotazy rovněž posluchači. 
Zvláštní část svého vystoupení věnuje 
kolega M. Rubeš problematice starších 
čísel TRIFIDa a zde dochází k nutnosti 
prvních hlasování.

Hlasování o návrhu dát stará čísla 
časopisu Trifid k dispozici zdarma jako 
propagaci: Návrh byl schválen všemi 
hlasy. 

Hlasování o návrhu archivovat stará 
čísla časopisu Trifid elektronicky (ve 
formátu .pdf, CD-R): Návrh byl schválen, 
tři se zdrželi. 

Hlasování o návrhu šířit zbylá čísla 
časopisu Trifid jednotlivým zájemcům 
pouze za náklady na poštovné a balné: 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 

3) Přestávka

4) Referát 

M. Srba po přestávce informuje o inovaci 
seznamu položek v knihovně na webu, o 
podmínkách a okolnostech chystaného 
podzimního setkání „D“ v BZ Na Slupi, 
jejímž ředitelem je Dr. V. Větvička (též 
ilustrativně doprovázeno promítáním 
počítačového záznamu na plátno), 
předběžně informuje o stavu příprav na 
Euroburzu ´05 ve spolupráci PřF UK a 
Faty Morgany v trojské BZ. V souvislosti 
s pořádáním setkání členské základny „D“ 
zmiňuje kolega Ing. V. Sedláček potřebu 
nových propagačních posterů „D“. 

Kolega M. Srba zmiňuje dále první 
konkrétní nabídku pro zájemce o výpravu 
za MR aj. botanickými pozoruhodnostmi 
Chomutovska (prohlídka sbírky MR 
M. Srby, výlet na chomutovské lokality 
vzácných rostlinných druhů, návštěva 
rašeliniště s výskytem D. rotundifolia 
a lokality s bublinatkou U. australis). 
Koordinátorem těchto akcí je kolega J. 
Mazurek, u něhož se mohou zájemci 
hlásit.

Valná hromada je také informována 
o uvolněném místě ve Správní radě. Pro 
časovou zaneprázdněnost se tohoto postu 
dobrovolně vzdal kolega V. Rybka. Je tedy 
potřeba zvolit nového člena na jeho místo.

Datum pořádání Euroburzy má dvě 
varianty, o něž se rovněž hlasuje. 

Hlasování o návrhu M. Srby uvádět 
údaj o pěstovaných rostlinách v členském 
adresáři, který se přikládá každoročně do 
posledního vydání časopisu Trifid: Návrh 
byl přijat, tři hlasy byly proti. 

Hlasování o návrhu na zveřejňování 
poštovních adres: Návrh byl přijat, dva se 
zdrželi. Volba navrženého RNDr. R. Pichla 
na člena SR: RNDr. R. Pichl byl zvolen, 
dva hlasy se zdržely. 

Hlasování  o  termínu pořádání 
Euroburzy ´05: první termín - týden od 19. 
září 2005, druhý termín - týden od 26. září 
2005: První termín nebyl přijat, pouze dva 
hlasy pro návrh, druhý termín byl přijat 
všemi hlasy. 

5) Ukončení provozní části

President „D“ Z. Žáček vyslovil ještě před 
úplným uzavřením provozní části „D“ 
veřejné poděkování RNDr R. Pichlovi za 
podstatnou iniciaci úspěšné sponzorské 
akce, jež nemá v historii „D“ obdoby, a 
vyslovil naději, kéž by tento první počin 
podnítil další následovníky. Definitivně 
zakončil president „D“ provozní část 

apelem určeným všem řadovým členům: 
realizační vedení „D“ sestává z hrstky členů. 
Chceme-li své nemalé cíle uskutečňovat 
rychleji a kvalitněji, potřebujeme pomoc 
dalších.

V BRNĚ DNE 29.5.2004 
ZAPSAL: ZDENĚK ŽÁČEK
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O brněnském setkání 
„D“ mimo strohý zápis

Aby v nezúčastněných na letošním 
brněnském setkání „D“ nevznikla falešná 
představa, že se jen provozně schůzovalo, 
dovolím si zde zmínit několik osobních 
dojmů a postřehů, které jsem si z Brna 
odnesl.

I na letošním setkání v brněnské 
BZ jsem se s radostí setkal se „starými 
veterány“, kteří „D“ zachovávají věrnost, 
podporu a přízeň a téměř pokaždé si 
dovedou udělat čas, aby se osobně objevili. 
K tomuhle fenoménu mám stále větší úctu 
a s každým rokem si jej považuji víc a víc. 
Tím samozřejmě není řečeno, že bych si 
méně vážil nových členů. Právě naopak! 
Jsou pro společnost novým nadějným 
potenciálem a já jen doufám, že hodně z 
nich vystoupí z řadové anonymity a budu 
se s nimi moci poznat blíže, v ideálním 
případě na poli vzájemné tvůrčí spolupráce 
ve prospěch DARWINIANY.

S velkou zvědavostí jsem očekával 
přednášku našeho nového kolegy Radka 
Havelky, kterého pro naši věc získal kolega 
Mirek Srba. Radka zajímalo, jak rychle a 
jakou strategii uplatňují listy 24 rosnatčích 
druhů. S tímhle problémem si pohrával 
v liberecké BZ pod laskavou patronací 
jejího ředitele, RNDr M. Studničky, který 
mu umožnil využití příslušných rostlin z 
vlastních sbírek. Zjednodušeně popsáno: 
„krmil“ různé druhy rosnatek kousínky 
hovězího srdce jinak určeného pro místní 
akvarijně chované žraloky a sledoval, jak 
se k nim rosnatčí listové pasti zachovají, 
především jejich tentakula. Výsledkem 
jeho experimentů byla práce, kterou 
prezentoval jako svoji maturitní na SŠ v 
České Lípě a posléze i na setkání „D“ v 
brněnské BZ. Abych pravdu řekl, považuji 
Radkovo přednáškové téma v celé řadě 
předešlých přednášek, jež už jsme na 
dřívějších setkáních zakusili, za vskutku 
průlomové. V posledních letech bych 
totiž téma přednášek charakterizoval jako 
šablonovité promítání diapozitivů z krajin, 
které autoři navštívili, včetně úsečných 
glos, co na nich můžeme vidět. Dost nuda a 
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Zpráva o stavu SB
Zdravím všechny dodavatele i odběratele 
semínek,

máme tu nové číslo Trifida a s ním i 
aktuální informace o stavu SB za 1. pololetí 
letošního roku. Během tohoto pololetí nám 
do SB přibyla následující semínka:

P. pumila
P. planifolia
P. lutea
D. rotundifolia (Rostislav Kracík)
D. capensis (Rostislav Kracík)
D. uniflora ( vyprodáno )
D. madagascariensis  (Drahuše 

Chovancová - vyprodáno)
Aristolochia chilensis
Mimosa pudica

Naopak bylo vydáno rekordních 
306 balíčků se semeny MR!!! Největší 
zájem byl o D. rotundifolia, dále pak o 
U. arenaria, D. intermedia, P. pumila, 
P. planifolia a P. lutea.

Bohužel, některé druhy vzácnějších 
semínek (D. uniflora) jsme získali v malém 
množství a tak byly ihned rozprodány. 

Archiv Trifida
V souladu se schváleným návrhem je 
členům společnosti k dispozici archiv 
našeho časopisu zdarma. Každý člen má 
nárok pouze na jeden výtisk od jednoho 
čísla o který projeví zájem. Poštovné hradí 
příjemce.

ročník číslo počet cena pro 
nečleny

poznámka

2003 4 4 90
2003 3 57 90
2003 2 55 90 pouze bez foto
2003 1 56 90
2002 2 33 90
2002 1 8 90
2001 3 28 90
2001 2 26 90
2001 1 26 90
2000 3&4 65 130
2000 2 61 90
2000 1 55 90
1999 3&4 34 130
1999 2 30 90
1999 1 36 90
1998 3&4 22 130
1998 2 37 90
1998 1 21 90
1997 3&4 2 130
1997 2 1 90
1997 1 0 90
1996 4 0 90
1996 3 0 90
1996 2 0 90
1996 1 0 90
1995 8 0 90 APMR
1994 7 36 90 APMR
1993 6 34 90 APMR
1992 5 31 90 APMR
1991 4 96 90 APMR
1991 3 84 90 APMR
1991 1 68 90 Pel - Mel
1990 1 0 90 APMR

SPRÁVCE ARCHIVU - RICHARD PICHL

Trifid má sponzora!
Z podzimní valné hromady vyplynulo, 
že je nutné sehnat další zdroje peněz pro 
chod společnosti. Pouze členské příspěvky 
bohužel nestačí. Zdaleka největší položka 
v našich nákladech je vydávání TRIFIDa, 
který tak byl ohrožen.

Kde tedy hledat peníze na provoz? 
Jeden nápad byl sehnat si sponzora. Dostali 
jsme tip a podali si žádost o dar. Nebylo 
to zdaleka tak jednoduché. Oslovená 
společnost je státní podnik a ze zákona 
mají tutíž přesně určeno, co a jak mohou 
sponzorovat. Ale protože jsme neziskovka, 
která (nejen) podle stanov podporuje vědu 
a výzkum, ochranu životního prostředí, 
ekologii, botaniku... prošli jsme sítem.

automatismus. Myslím, že by nezaškodilo 
zkvalitnění této stabilní kategorie a rovněž 
její rozhojnění co do počtu. Ani ti, kteří se 
Radkovy přednášky zúčastnit nemohou, 
o ni nepřijdou. Kolega R. Havelka mi 
její zpracování pro TRIFIDa přislíbil v 
termínu, který odpovídá závěrečnému 
letošnímu číslu.

Závěr setkání náležel výstavě kolegy 
Ing. V. Sedláčka v citlivě pojatých 
skleníkových interiérech místní BZ. 
Tentokrát měla dvě tématická pojetí. 
První část Vladimírovy výstavy sestávala 
z  přirozeně aranžovaných shluků 
rozmanitých MR, jimž dominovaly druhy 
a hybridi rodu špirlice (Sarracenia), ale 
osvěživě je doplňovali i další zastupci z 
rodů MR (Drosera, Pinguicula a Dionaea). 
Druhá část měla dvě povahy: sukulentní a 
epifytní. Sukulentní zastupovaly rozmanité 
rody, z nichž jsem zaznamenal některé 
nádherně rostlé exempláře např. z čeledi 
pryšcovitých (Euphorbiaceae). Největším 
dojmem na mne zapůsobila Vladimírova 
exkluzivní  kolekce rodu kykatka 
(Tillandsia) z čeledi broméliovitých 
(Bromeliaceae). Většina jedinců na 
větévkách a kmíncích fixovaných v 
drátěných kostrách kolmo zavěšených nad 
plošně vystavenými exponáty jiných rostlin 
fascinovala svými úžasnými adaptacemi k 
epifytnímu životu a mnohdy nádhernými 
květy. Myslím, že pravidelné výstavy Ing. 
V. Sedláčka prostory brněnské BZ vždy 
výrazně obohatí a zpestří. 

A celkový dojem z této akce? Příjemné 
a poklidné setkání s mnoha přátelskými 
pohovory. Inspirace, co vylepšit, co 
zaonačit jinak. Pocit, že DARWINIANA 
žije.

PREZIDENT SPOLEČNOSTI - ZDENĚK ŽÁČEK

V dubnu tohoto roku jsme se dozvěděli, 
že nám bude poskytnut finanční dar. O jeho 
výši a na jaký účel bude poskytnut bylo 
rozhodnuto v dalším jednání. Výsledkem 
je dar 25.000,- Kč vázaný na přímé 
náklady s vydáváním tohoto časopisu v 
roce 2004. Darovanou částku vyčerpáme 
v září, kdy vyjde třetí číslo tohoto ročníku. 
Jen náklady za tiskárnu se totiž pohybují 
kolem 10.000,- Kč za jedno vydání.

A kdo že je tím štědrým sponzorem? Je 
jím Řízení letového provozu ČR, s.p.!

Nabízí se otázka proč zrovna tato 
společnost má zájem o sponzorování 
časopisu jako je Trifid? Pravda, zmínku o 
letadle jsem zaznamenal v minulém čísle v 
článku M. Studničky, ve kterém popisuje 
mimo jiné let starou Cesnou, ale to jistě 
nebude ten důvod. Podle mého názoru 
jsme zkrátka narazili na lidi, kterým 
není cizí nadšení masožravkářů (a jiných 
botanických kuriozit) a věří, že poskytnuté 
prostředky budou použity smysluplně.

Tím, že je Trifid z velké části financován 
darem, se nám uvolnily prostředky, které 
využijeme na jiné akce a další rozvoj. Mně 
osobně spadnul velký kámen ze srdce, 
protože jinak by asi nebyly peníze na čtvrté 
letošní číslo.

Za všechny členy Darwiniany děkuji!

POKLADNÍK - MICHAL RUBEŠ

Nicméně pokud mi vyklíčí, vyrostou a 
budou semínka, dám je do SB, případně 
namnožím a nabídnu rostlinky.

Poděkování:

Na tomto místě bych chtěl alespoň jeden 
řádek věnovat těm, kteří zaslali do SB 
semínka a bez nichž by tak SB nikdy 
nemohla existovat. Takže díky Rosťo, díky 
Drahunko, vážíme si toho!!!.

SPRÁVCE SB - MILOŠ ŠULA
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Summary
Notes to growing some species of the 
genus Proboscidea  SCHMID. and 
Ibicella VAN ESELT.
Jiří Uher
Coloured narration interlaced with many 
useful experiences and advices. When you 
try to follow some piece of advice you will 
soon appreciate the beauty flowers of these 
interesting estival plants. 

Proboscidea fragrans – germination of 
seeds in vitro
Michal Kouba
Very successful essay about propagating 
plants in laboratory conditions with photos 
and step description of each phase of 
seedlings vegetation.

How I´m growing… Demanding pitcher 
plants 
Miroslav Srba
Author brings more advices, this time for 
experienced growers. You will learn some 
tricks how to rule over treacherous species 
of the genus Nepenthes. 

Mummification
Michal Parvanov
For those who are not satisfied by 
photos there is this expert treatise full of 
professional methods to keep parts of our 
favourites in the 3D format.

Mimicry of carnivorous plants
Petr Bogusch
This study deals with possible ways how 
carnivorous plants could use mimicry 
to catch their prey. It emerged that in all 
likelihood they don’t take advantage of 
these means or we are not able to uncover 
it. 

...and other botanical curiosities
Zygosicyos tripartitus Humbert
Jana Rubešová
This endemic plant from Madagascar which 
falls into the gourd family is interesting 
caudiciform succulent. Author describes 
her short experience with growing it as a 
pot plant. 

The plant portrait
Bladderwort Utricularia reniformis A. 
St. Hil.
Zdeněk Žáček
Author introduces the splendidly flowered 
resident of littoral zones in Brazil or safe 
bath in vriesea leaves rosettes. Article is 
supplemented with unique microphotos.

Opravník šotků v 
minulém čísle 1/2004

V minulém čísle došlo v článku  
K. Páska Variabilita mucholapky podivné 
ke špatnému formátování uvozovek.  
U registrovaných kultivarů, kde mají být 
jednoduché uvozovky nahoře byly tyto 
přeznačeny českou gramatikou. Autorovi 
se omlouváme. 

V barevné tabuli IV u popisku obrázku  
bylo uvedeno velké písmeno v druhovém 
jméně N. aristolochioides.

JANA RUBEŠOVÁ

Příště...
A co zajímavého mimojiné najdete v 
příštím čísle? Pokud jste na fotografii 
níže rozpoznali vzrostlou borovičku, pak 
vězte, že se jedná o kalifornský endemit  
Pinus coulteri, která je úzce příbuzná 
s borovicí Jeffreyovou - Pinus jeffrey a 
má největší šišky z jehličnanů na světě. 
Zároveň to bude úplně první zástupce 
nahosemenných rostlin za dlouhou 
existenci Trifida, který se na jeho stránkách 
objeví. Mimochodem, tuto borovici je 
možné vidět např. v dendrologické zahradě 
v Průhonicích u Prahy.

A samozřejmě i tentokráte si vás 
dovoluji upozornit na datum příští 
uzávěrky, která bude 31.8.2004, takže 
využijte prázdnin či dovolené a představte 
nám a všem čtenářům vaše oblíbence v 
nejlepší formě, vynálezy, triky, tipy nebo 
se podělte o své zkušenosti. Těšíme se na 
vaše příspěvky!

JANA RUBEŠOVÁ

Foto M. Srba

Join the expedition to Venezuela
Stewart McPherson
Stunt by our British colleague who use this 
opportunity to introduce himself and lure 
possible interested people to join him at 
the expedition.

Short articles, essays...

My experiences  with wintering 
carnivorous plants
Zdeněk Aksamit
Author tries to grow some species at the 
balcony by his flat year-round. Then he 
probes which plants like this cool wintering 
and which ones don’t like it at all.

How I was removing the caterpillar
Jaroslav Rajsner
Author tells us his uncommon approach to 
fighting with insidious insect pest.

Brno, 29.5.2004
Michal Kouba
Several privat notes about the exhibition 
of carnivorous plants in Brno. Author is 
specially interested in the way how the 
plants were installed – considerately for 
plants and interestingly for visitors.

Expedition to Mexico
Jan Novák
Challenge for all keen travellers to go to 
see a lots of butterworts and cactuses at 
their natural habitats.

Moody Cephalotus
Vít Chudoba
As you can see in the title, sometimes even 
a good prospering plant can change its 
mind and start to wither. Then any advice 
is valuable.

Good news about 
Heliamphora folliculata
Miroslav Srba
It is clear that heliamphoras are one of the 
most demanding and the hardest to grow 
species. Among heliamphoras this latest 
described variety is the queen of sensitivity. 
For all that, author of this article seems to 
be successful in growing one specimen.

Autumn meeting of members
Miroslav Srba
Our society organises the exhibition of 
carnivorous plants in autumn in Prague. It 
will be the best opportunity for this year’s 
second meeting.
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Proboscidea fragrans – klíčení 
semene v podmínkách in vitro

(fotografie k článku na straně 6)

FOTO MICHAL KOUBA
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Na snímku jsou všchna vývojová stádia květu 
Cephalotus follicularis od poupěte až po vyzrálá 
semena těsně před vypadnutím, semen dozrává 
vždy jen 6 v jednom semeníku. Květy opyluje 

Lasioglossum leucozonium. Snímek byl pořízen ve 
sbírce K. Páska. Foto J. Flísek

Láčka C. follicularis.
Foto V. Chudoba

Náladový 
Cephalotus
(fotografie k článku na straně 19)

VIT CHUDOBA

Mimikry u masožravých rostlin
Kdo koho napodobuje?

(fotografie k článku na straně 10)

PETR BOGUSCH

1 2

3 4

5
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Kvíz
obrázek přibližuje v detailu:

a) mladé plodnice houby Clavaria argillacea PERS.
b) symbiotické vzdušné kořeny Cycas pectinata BUCH.
HAM.
c) in vitro rodící se láčky Darlingtonia californica TORR.
d) východoamerický lišejník Cladonia cristatella TUCK.

Správná odpověď z minulého čísla:
c) samčí květy aronovité Spathicarpa hastifolia 
HOOK.

Fotografii a námět zaslal Dr. Ing. Jiří Uher.

Zadní strana obálky:  
Lithops aucampiae L. Bol.

Tenhle sukulent podobný oblázku s jemným narůžovělým 
mramorováním jsem kdysi získal jako titěrný semenáč od 
kolegy Pavla Chramosty. V mých podmínkách prosperoval 
tak dobře, že jsem v září 1996 zaznamenal tvorbu květu. 
Jeho jednotlivé fáze jsem zachycoval až do prvního otevření, 
k němuž došlo 19.9. 96 přesně v 15:15 hod. Jednotlivé fáze 
jsou vypracovány obdobnou technikou, kterou jsem popsal 
v předešlém čísle, tj. akvarelem kolorovanou pérovkou. 
Kolega M. Rubeš si s jednotlivými fázemi v počítači 
trochu pohrál a aranžoval je jinak než je tomu v originále. 
Posloupnost jednotlivých fází je vysledovatelná od prvého 
obrázku vlevo nahoře a dále po směru hodinových ručiček. 
Výše uvedené jen pro pořádek, aby někdo nemyslel, že jde 
o čtyři samostatné jedince. Nikoliv: je to jeden a ten samý 
„živý kámen“ v různých fázích vývoje květu.

ZDENĚK ŽÁČEK

Zygosicyos tripartitus 
Humbert 

(fotografie k článku na straně 13)

JANA RUBEŠOVÁ

Na prvních dvou fotografiích jsou detaily listů, 
třetí zobrazuje zbytnělou část stonku - kaudex

Foto M. Rubeš




