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Sarracenia flava
(fotografie k článku na straně 20)

Výrazně zbarvená láčka S. flava var. flava Květ S. flava var. rugelii Láčka S. flava var. rugelii

Láčka S. flava var. flava z hmyzí perspektivy, dobře zřetelná jsou nektária

Matka čmeláka Bombus pratorum opylující květ  S. flava var. maxima
Dospělá rostlina S. flava var. ornata
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S. flava var. flava S. flava var. rugelii S. flava var. rubricorpora

Kovově zbarvené víčko S. flava var. cuprea

S. flava var. maxima

S. flava var. ornata
S. flava var. atropurpurea

Fotografie k
článku
© Mirek Srba
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UV záření a rostliny
(fotografie k článku na straně 12  © Bjørn Rørslett)

Glechoma hederacea L. - viditelné světlo, UV, světélkování Angelica sylvestris L. - viditelné světlo, UV, světélkování

Angelica sylvestris L. - viditelné světlo, UV
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Tak jsme si opožděnou zimou konečně 
proklest i l i  cestu k jaru i  k  Vám s 
prvním letošním vydáním TRIFIDa, 
s prvotinou druhého ročníku v novém 
vzhledu a střihu. Po Michalovi Rubešovi 
bude letošní obálku svými výtvarnými 
artefakty pravidelně dekorovat též 
Michal, ale Kouba. Jeho počítačové 
abstrakce kouzlí s tvarovým a barevným 
bohatstvím masožravých rostlin opravdu 
sci-fi způsobem.

Díky všem, kteří se na vzniklém 
nejnovějším TRIFIDovi jakkoliv podíleli. 
Redakce má vždy snahu zpracovat 
každé nové číslo s předstihem. Bohužel, 
členové, proti všem předpokladům, 
píšou, kreslí, malují a fotí minimálně. 
Kdyby redakce chtěla začít zpracovávat 
další číslo právě v této době, neměla by 
prakticky z čeho, protože archiv zeje 
prázdnotou. Každé nové číslo je co do 
obsahu edice napětí do poslední chvíle. 
Pro každé nové číslo je třeba adresně 
oslovovat vytipované jedince a uprošovat 
je o příspěvek. Předpoklad, že konečně 
začne do redakce od členské základny 
spontánně proudit nepřetržitá řeka dojmů, 
zážitků, postřehů, rozsáhlých článků, 
unikátních snímků atp., zůstává stále 
jen předpokladem. Kdy už si členové 
vezmou TRIFIDa opravdu za svého? 
Kdy už začnou přispívání do TRIFIDa 
brát jako nezbytnost jeho existence? 
Kdy už konečně vezmou na vědomí, že 
TRIFID je především jejich prezentací 
v co největší šíři? Kdy pochopí, že 
nejde o magazín vyvolených? Proto 
bych Vás, vážení kolegové, všechny a 
beze zbytku, chtěl zcela vážně vyzvat k 
mobilizaci na záchranu TRIFIDa. Není-
li Vám lhostejný a nechcete-li, aby se 
z něj stal pouhý příležitostný občasník, 
považujte za samozřejmé, že zcela závisí 
na každém z Vás. Nenechávejte si své 
zkušenosti a dojmy pro sebe. Posílejte 
je do redakce. Pište, jak dovedete. 
Není důležitá forma, ale sdělený obsah. 
Veškerý servis je pro Vaše příspěvky 
připraven, stačí jej už jenom využívat.

Zvýšeným příkonem příspěvků 
ulehčíte členům redakce, kteří tolik 
nebudou muset sahat  do vlastních 
rezerv. Budou se moci více soustředit 
na  ru t i nn í  r edakčn í  p r ác i ,  t j .  n a 
korektury Vašich příspěvků a jejich 
vkládání  do e lektronické matr ice 
určené pro tisk. Redakční rada sestává 
z hrstky členů, kteří jsou zavaleni také 
jinými správcovskými povinnostmi 
DARWINIANY, nejde o jedince, kteří 

by se specializovali pouze na vydávání 
TRIFIDa. Jinak řečeno, budete-li v 
hojnosti  a často zasílat příspěvky, 
vytvoříte členům realizačního týmu „D“ 
větší prostor, jenž pak mohou věnovat 
uskutečňování  j iných us tavených 
projektů, jež váznou jen proto, že vázne 
Vaše spolupráce. Rádi bychom konečně 
začali naplňovat vytvořenou databázi 
rozsáhlého projektu VAMR, rádi bychom 
se soustředili na přípravu Euroburzy 
´05 v Praze, rádi bychom pořádali další 
„Spanilé jízdy DARWINIANY“, rádi 
bychom se systematicky zaměřovali na 
vyhledávání sponzorů, rádi bychom…..

R á d i  b y c h o m  p r o s t ě  c h o d  a 
p r e z e n t a c i  D A RW I N I A N Y s t á l e 
zdokonalovali, ale bez Vaší spolupráce 
bude vše mnohem pomalejší, mnohé se 
bude muset odkládat na neurčito, jiné 
zcela rušit. Má prosba, abyste zasílali 
příspěvky a realizačnímu týmu tak 
trochu ulehčili, je maximální minimum. 
Kdybych se odvážil většího požadavku, 
byl by asi formulován takto:

Vyzývám celou členskou základnu 
k větší aktivitě, k větší spolupráci s 
vedením. Kdo se cítíte schopný pomoci 
v řídících funkcích, ozvěte se nám, neboť 
realizační tým je nutné posílit a rozšířit o 
další šikovné managery. Lze se nabízet 
komukoliv z nynějšího vedoucího týmu 
DARWINIANY. Vás ochotné a schopné 
s potěšením zapojíme do našeho týmu.

Chtěl bych věřit, že si můj první 
letošní úvodník opravdu vezmete k srdci 
a mé volání vyslyšíte. Nechť jsou Vám 
příspěvky tohoto čísla inspirací k Vašim 
vlastním.

DNE 1.4. 05

ZDENĚK ŽÁČEK, PRESIDENT 
DARWINIANY

Milí kolegové!

Byla bych nerada, aby Vás tato moje 
poznámka pod čarou, respektive pod 
úvodníkem, s jehož obsahem se plně 
ztotožňuji, zase ukolébala do jakési 
dormance, ve které se většina z Vás 
nachází .  Přesto bych chtěla  touto 
cestou poukázat i na některá pozitiva a 
poděkovat všem těm z Vás, kteří nám 
jsou oporou a nezištně aktivně pomáhají 
zabezpečovat chod společnosti. Jelikož si 
nemůžeme dovolit žádné jiné ohodnocení 

jejich práce, než slovní, byla bych ráda, 
aby se na ně nikdy nezapomnělo.

S i tuace  se  podle  mého názoru 
stále lepší. Když jsme se stali členy, 
komunikace členské základny s vedením 
prakticky neexistovala. Ačkoliv to stále 
není nikterak růžové, musím konstatovat, 
že velmi živo je v diskusích na webu, 
přibližně třetina členů se pravidelně 
účas tn í  va lných  hromad a  z  lůna 
základny se vynořilo několik opravdu 
neocenitelných a nezastupitelných 
pomocníků. 

Proč tedy stále ten zneklidňující apel 
a tlak?

P r o t o ž e  b y c h o m  V á s  c h t ě l i 
nadchnout pro naši představu živé 
společnosti - takového mraveniště - 
které pro Vás bude dělat první, poslední, 
vymýšlet mnoho akcí a kde se budete 
cí t í t  dobře.  Budete moci využívat 
mnoho a mnoho zajímavých služeb, 
a když nebudete vědět, co s načatým 
víkendem, automaticky se podíváte, 
zda „D“ nepořádá náhodou nějaký výlet 
či akci. Mraveniště, kde najdete vždy 
dobrou radu, pomoc a přátele. Nezištné, 
nadšené, kteří Vás ale nebudou do 
ničeho nutit. Taky nejsem ráda, když mě 
pořád někdo do něčeho nutí, to mě pak 
spíš znechutí.

Ta k ž e  m o j í  c e s t o u  k  V á m  j e 
p ř e s v ě d č i t  V á s  o  t o m ,  ž e  p o k u d 
někdo udělá pro všechny něco málo 
dobrovolně, protože prostě chce udělat 
radost a mít z toho dobrý pocit, tak se 
mu to zpětně z mraveniště několikrát 
vrátí. 

A že byste byli sami nebo první? To 
ne, za poslední rok jsem v „D“ nalezla 
mnoho nových kamarádů a kamarádek, 
kteří nám neváhali pomoci. A že Vy 
konkrétně nemůžete s ničím pomoci? A 
že přeci se vždycky najde někdo, kdo to 
místo Vás udělá, kdo může? Nebuďte si 
tak jistí. Neomlouváte jen svou stydlivost 
či lenost? Vždyť i naprosté maličkosti 
jsou v mraveništi neocenitelné a důležité. 
Nemusíte pomáhat nepřetržitě pořád. Ale 
až Vás napadne něco, co by ostatním 
mohlo udělat radost, řekněte to nahlas. 
Třeba nabídnout někomu z blízkého 
okolí místo v autě, až pojedete na příští 
valnou hromadu, abyste se dozvěděli, co 
se pro Vás rozhodli udělat ostatní.

Všem nám přeji hodně sluníčka, 
málo mšic, puklic a žížal a hodně nových 
přátel!

JANA RUBEŠOVÁ

Double mobilizace
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Několik podnětných článků, které se 
objevily v poslední době v Trifidu, mě
inspirovaly k napsání následující rozvahy 
nad způsoby pěstování MR v našich 
zemích. Těmito články byly - Michal 
Parvanov: „Využit ie mäsožravých 
rastlín“, Trifid 1/2004 a Michal Rubeš:
„Domestikace MR“, Trifid 4/2004. Svým
textem bych se rozhodně nechtěl pouštět 
do polemiky s citovanými články, ale 
chci využít některé myšlenky jako 
odrazový můstek a rozvést je o kousek 
dál.

Myšlenky, ze kterých budu vycházet:
Michal Parvanov: „Aj keď je situácia 

s  pestováním mäsožravých rastl ín 
v Českej republike lepšia, centrom 
ich pestovania sú takisto súkromé 
zbierky, vytvorené a prizposobené na 
prežitie druhov, ale ich reprezentačný 
charakter je minimálny.“ Dále autor 
konstatuje, že západoevropské sbírky 
dosáhly bohatšího rozvoje díky tradici 
a  boha tš ímu rozrůznění  úče lů  za 
jakými jsou MR pěstovány (dekorativní 
kompozice, prodej hrnkových rostlin, 
léčitelství, ...). Ideová jednotvárnost 
našich sbírek však není na škodu, 
protože sbírky „přežívajících druhů“ 
mohou sloužit jako rezerva pro případ 
zničení přírodních populací.

Michal Rubeš: „Šlechtěmež!“ – je 
v našem zájmu přizpůsobit MR našim 
podmínkám tak, aby při vynaložení 
menšího pěstitelského úsilí vykazovaly 
lepší růst a přinášely tak radost širšímu 
okruhu zájemců.

P o k r o k o v í  s k e p t i c i  ( p ě s t i t e l é 
polemizující s Michalem Rubešem): 
Jakékoliv pozměňování pěstovaných 
d r u h ů  M R  p o v e d e  k  v y m i z e n í 
botanických druhů ze sbírek, následně k 
chaosu, který budou řešit pěstitelé toužící 
po botanických druzích drancováním 
přírodních populací. Tak je tomu prý u 
sběratelů orchidejí a kaktusů. 

Michal Parvanov konstatuje, že naše 
sbírky slouží k přežívání druhů s určitým 
optimismem. Já s tímto tvrzením plně 
souhlasím, ale konstatuji to samé s 
určitým zarmoucením. Proč?

Jak  pos tupu je  náš  pěs t i t e l  p ř i 
zakládání sbírky? Koupí nebo si půjčí 
zahraniční obrázkovou knížku, otevře 

ji, vidí tam krásný obrázek nevšední 
rostliny a řekne si: „Tu chci!“. Otevře 
si některou z nabídek MR a rostlinu 
objedná.

Schází mi tam ovšem zamyšlení 
nad tím zda rostlina z obrázku i v jeho 
podmínkách bude vypadat tak jako 
na tom obrázku. V mnoha případech 
by samozřejmě odpověď zněla „Ne!“. 
Náš budující pěstitel tedy zatouží mít 
láčkovku s velkými láčkami, přečte 
si, že největší láčky na světě vytváří 
Nepenthes rajah a za účelem jejího 
vlastnictví vysolí dost vysokou cenu 
(zpravidla ještě spojenou s mezinárodní 
obchodní transakcí). Přijde mu 5 cm 
velký „element“, který opatří honosným 
štítkem „Nepenthes rajah“ a ve svém 
snažení pokračuje. Výsledkem není 
vitrína plná nevšedních rostlin, ale 
vitrína plná honosných cedulek.

A  j s m e  u  t o h o  „ s b í r k y 
středoevropských pěstitelů jsou zaměřeny 
na přežívání druhů“ – bohužel ty druhy 
ve většině našich sbírek nerostou, ale 
přežívají. Dobře, tak přežívají, ale pořád 
mohou sloužit jako rezerva pro ohrožené 
přírodní populace. Ptám se: „Mohou?“ 
Já odpovídám: „Nemohou“.

Aby totiž umělá kultura rostlin mohla 
sloužit jako zdroj obnovy pro vyhubený 
druh, musí zachovávat alespoň částečně 
genofond tohoto druhu, to jest obsahovat 
různé, pokud možno nepříbuzné jedince. 
Uchovávat takové množství jedinců, 
klonů například na tkáňových kulturách 
je příliš technicky náročné, a proto není 
běžnou praxí. Reálnou cestou by bylo 
pravidelné rozmnožování ze semen. 
A podívejme se konkrétně na rostliny, 

kterých se to týká. Kriticky ohrožené 
druhy špirlic (Sarracenia oreophila, 
S. rubra ssp. jonesii, S. r. ssp. alabamensis, 
S. purpurea ssp. venosa var. montana), 
které jsou vyhledávány specializovanými 
pěstiteli, se daří množit semeny velmi 
uspokojivě. Ve sbírkách tak roste velké 
množství jedinců, které uspokojí jednak 
další zájemce a může navíc sloužit 
k „zalepení“ vymřelých populací . 
Vysněnými metami našich sběratelů 
jsou spíše než špirlice nejrůznější 
l á č k o v k y  ( z e j m é n a  t y  h o r s k é )  a 
heliamfory. Které z těchto rostlin jsou 
pravidelně ve sbírkách rozmnožovány 
semeny? Troufnu si tvrdit, že druhy 
ohrožované nebo ohrožené člověkem 
jako Nepenthes mira ,  N. argenti i , 
N. aristolochioides, N. clipeata, N. lowii, 
N. rajah, N. tenuis a téměř všechny 
druhy heliamfor v Evropě nevysévá 
nikdo.

Situace se tak poněkud obrací . 
Poptávka je značná, ceny jsou vysoké. 
Aby byla poptávka uspokojena, vyjíždí 
specializovaní pěstitelé na přírodní 
lokality, kde sbírají rostliny, které 
následně zavádějí zejména do tkáňových 
kultur. Tam však pěstují jeden nebo 
několik málo klonů. Víc se jim zpravidla 
nepodaří nebo nevyplatí pěstovat. Pro 
komerci přece stačí jediný klon např. 
Nepenthes argentii. Vede tedy sbírání 
těchto rostlin k jejich ochraně nebo 
naopak k tomu drancování lokalit?

Nebudu takový skeptik a  spíše 
konstatuji, že na tuto otázku nejsem 
schopen odpovědět ani sám pro sebe. 
Je také nesporné, že je třeba situaci 
posuzovat u každého druhu zvlášť a 

Štítkovka zakrslá (Labelaria nana Srb.)
(S barevnou přílohou na straně VI)

MIREK SRBA

Pro přežití či nepřežití druhu je rozhodující zachování jeho přirozeného prostředí. 
Toto prostředí může samozřejmě zaniknout přirozenou cestou, ale v poslední době 
jsme svědky člověkem vedené devastace mnoha biotopů na celé zeměkouli. Se 
zničenými biotopy mizí i druhy, které je obývaly a mnohdy je to ještě dříve, než 
jsme je stačili poznat. Právě mnoho druhů láčkovek se takto dostává do ohrožení 
díky vypalování deštných lesů. Tučnice česká (Pinguicula bohemica) byla z celého 
středního Polabí vytlačena do dvou posledních refugií, kde musela být po několik 
let uměle udržována, než se stav těchto populací stabilizoval.

Dočasné přežití druhu v umělých podmínkách samozřejmě možné je. Čím je 
však tento „pobyt“ druhu v kultuře delší, tím více se druh vzdaluje svým původním 
vlastnostem a přizpůsobuje se podmínkám kultury (resp. chovu v zajetí). 

Ochrana přirozených biotopů je tedy důležitým cílem, jehož naplnění zamezí 
dalšímu mizení druhů a zároveň umožní urychlený návrat těch druhů, které jsou 
uměle zachraňovány člověkem.
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generalizace této otázky by mohla být 
zavádějící. Každopádně mě nepřestává 
mrzet, když naše sbírky vypadají jako 
akvária plná štítků, zatímco mnohé 
zahraniční sbírky jsou na tom lépe.

Nedávno jsem narazil na internetu 
na přetisk čláku jednoho australského 
pěstitele. Tento článek je určen „to 
purists“ – tedy puristům, puritánům, 
nebo jak Michal Rubeš říká „kytkovým 
rasistům“. Tedy lidem, kteří automaticky 
opovrhují kříženci a musí mít pouze 
„čistou rasu“. Onen australský pěstitel 
odpovídá puritánům na častou otázku, 
kterou slýchám i já „Proč pěstujete 
hybridy?“ Odpověď zní „Ze stejného 

důvodu jako pěstuji ostatní rostliny 
– protože jsou zajímavé“ ... a zkrátka 
stojí za to. Toto tvrzení se mi velmi líbí, 
protože trefně pojmenovává problém.

Náš český puri tán sbírá  š t í tky, 
p r o t o ž e  p ř i  p o h l e d u  n a  o b r á z e k 
neuvěři te lné „záchodovité“ láčky 
Nepenthes lowii vykřikuje: „Tu chci!“ 
Pak  pěs tu je  š t í tek .  Kdyby ovšem 
prohlásil „Takovou chci!“, dal by už 
určitý prostor k tomu opatřit si nějaký 
kultivar (třeba kříženec), který sice 
nebude botanická Nepenthes lowii, ale 
narozdíl od té botanické poroste bujně 
a bude velké záchodovité láčky tvořit 
snadno a velmi často. A bude tak svému 

majiteli dělat pravidelně radost.
Jenže to se u nás neděje. A pak 

jsme svědky situací, kdy přijede český 
pěstitel do Belgie nebo Nizozemí a 
padá mu čelist nad pestrobarevnými 
záhony hybridních špirl ic .  A proč 
ohromí  holandský  pěs t i te l ,  k te rý 
ošetřování své plantáže věnuje minimum 
našeho pěstitele, který svým štítkům 
věnuje maximum jak peněz tak úsilí? 
Holanďan na začátku lépe zhodnotil, 
o  co mu vlastně jde – „mít  pěkný 
masožravky“.

Ale nemusíme chodit daleko. Když 
někomu dám do ruky seznam svých 
rostlin, tak o seznam dvou set kříženců 

Vlevo láčkovka N. maxima × veitchii, vpravo „štítkovka“ N. veitchii     foto © Mirek Srba
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okem ani nezavadí, ale opakovaně 
pročítá seznam čtyřiceti rosnatek nebo 
pěti láčkovek. Když ten samý člověk 
přijede ke mně do sbírky, tak stráví celé 
odpoledne právě nad těmi rostlinami, 
které mu předtím nestály ani za 5 vteřin 
zamyšlení  (mnohokrát  opakovaná 
zkušenost).

Ale pozor! Nevzdávejte se svých 
rostlin, nezačínejte houfně pěstovat 
holandské hybridy!

Jej ich plantáž svojí  barevností 
s ice ohromí,  ale i  já  jako vášnivý 
sběratel hybridů si jich moc nevážím. 
Zpravidla totiž vůbec není jasné, o jakou 
rostlinu se jedná. Na štítku si přečtete 
Nepenthes hybride nebo Nepenthes 
hybrid Holland nebo Sarracenia Mix. A 
zejména u špirlic by estetická hodnota 
těchto rostlin odradila od jejich pěstování 
i mě. Láčky nevybarvené, zpravidla 
dlouhé a hubené.

Na západě je totiž velmi oblíbené 
křížení S. leucophylla a S. alata, které 
teoreticky slibuje kropenaté láčky v 
hojném počtu ale v praxi poskytuje 
f ádn í ,  d louhé  a  hubené  l áčky  (v 
hojném počtu). Nespornou výhodou 
je velké množství semen u takových 
rostlin a tudíž potřeba menšího počtu 
mateřských rostlin. Ale, že jim to stojí 
za to? Osobně nebo písemně jsem se 
bavil s některými šlechtiteli, od kterých 
bych čekal objevnější přístup. Jenže 
vždycky jsme došli k tomu, že „někde 
jsem koupil takovouhle zajímavou 
rost l inu a už nevím od koho jsem 
dostal tuto, zkusil jsem je opylovat, 
uvidím co z toho vyleze“. Snaha cíleně 
kombinovat zajímavé a žádané vlastnosti 
jednotlivých botanických druhů tedy v 
nedohlednu. A takový trend bych u nás 
rozhodně propagovat nechtěl.

Podle mě má totiž kříženec cenu 
jen tehdy, když je znám jeho původ a 
ještě navíc, když pěstiteli přináší lepší 
estetický a pěstitelský požitek než jiné 
rostliny.

Nechci si dělat reklamu jen na své 
hybridní špirlice. Naopak bych chtěl 
vyzdvihnout řadu našich pěstitelů, kteří 
se věnují křížení MR, a tudíž vývoji 
rostlin, které pěstitelům poskytnou nové 
a někdy netušené možnosti. Na rozdíl 
od těch, se kterými jsem měl tu čest 
seznámit se na západě, naši pěstitelé 
přistupují ke křížení a šlechtění velmi 
zodpovědně. Cíleně a přesně přenášejí 
pyl  z  rost l iny na rost l inu a  je j ich 
výchozím materiálem jsou kvalitní 
zdravé rostliny, jejichž původ je rovněž 
znám. A týká se to i jiných rostlin než 

špirlic. Velkou řadu hybridních tučnic 
vytvořil a shromáždil Jan Flísek. V 
rámci svých experimentů vytvořil 
RNDr. M. Studnička řadu unikátních 
hybridů tučnic ,  špir l ic  a  dokonce 
orchideokvětých bublinatek! Křížení 
špirlic se dříve velmi fundovaně věnoval 
Vít Čejka a v současné době např. Jan 
Novák z Otnic. Výtvory těchto pěstitelů 
jednoznačně předčí svojí krásou tuctové 
zahraniční dovozy, ale navíc má pěstitel 
k dispozici veškeré údaje, které lze ke 
kříženci mít. Nezahlťme svoje sbírky 
neurčenými a nezajímavými hybridy 
z obchodů! Pak by jednoznačně nastal 
chaos, který předjímají oponenti Michala 
Rubeše.

Ale svoji úvahu rozhodně nechci 
tímto ukončit. Rozvaha a zodpovědnost, 
ke  k te ré  nabádám,  se  ne týká  j en 
kříženců, ale i botanických druhů. A to 
ve dvou rovinách.

Rozmnožování botanických druhů 
za účelem jejich dalšího rozšíření mezi 
pěstitele vyžaduje to samé, co vyžaduji 
u hybridů. Zodpovědnost. Když už 
začneme rozmnožovat botanické druhy, 
měly by naším výchozím materiálem být 
zdravé rostliny, které vykazují všechny 
znaky daného druhu a nevykazují znaky 
druhu jiného a pokud možno by měl být 
znám jejich původ (buď lokalita nebo 
alespoň původní majitel). Fundovaně 
mohu posoudit jen situaci u špirlic. 
Opakovaně se stalo, že u nás byly 
rozšířeny neurčené a neurčité hybridy 
pod označením botanických druhů. 
Týká se to zejména druhů S. alata, 
S. leucophylla, S. purpurea a bohužel i 
kriticky ohrožené S. oreophila. V jejím 
případě je to obzvlášť závadné, protože 
jakýkoliv kříženec roste lépe než tato 
rostlina, a tudíž postupně zaplaví sbírky 
v neprospěch „čistých“ rostlin, které 
by mohly sloužit k obnově v případě 
vyhubení. Puritáni samozřejmě nemají s 
hybridy zkušenost, tudíž takové rostliny 
od pravých nerozeznají a hrdě je pod 
jmenovkou botanického druhu šíří dál. 

Takového chaosu se bojí  nejen 
„pokrokoví skeptici“. Toho se bojím i já 
jako příznivec hybridů a měli bychom 

se bát všichni. Protože kdyby takové 
rostliny zahltily naše sbírky, pak nám 
nezbude nic jiného, než všechny rostliny 
zahodit a jít si nakrást nové do přírody. A 
že to není nereálná hrozba dokumentují 
právě hlasy skeptiků, kteří se rekrutují 
z řad kaktusářů a pěstitelů orchidejí. V 
těchto skupinách totiž nezodpovědní 
pěsti telé způsobili  nenapravitelný 
chaos. Ani situace ve středoevropských 
sb í rkách  MR nen í  růžová ,  a l e  j e 
rozhodně optimističtější.

Dále stojí  za úvahu, zda vůbec 
podporovat obchod s botanickými 
druhy s jeho negativními důsledky. 
Myslím, že než člověk začne pěstovat 
kriticky ohroženou rostlinu, měl by pro 
vlastní čisté svědomí mít k tomu nějaký 
důvod. A nevím jestli: „Je to botanický 
druh a vzácnost, chci ji mít“ obstojí. 
Rozhodně tím nechci říct, že smíme 
pěstovat botanické druhy, jen když na 
nich děláme vědu. Ale bylo by fajn, 
kdyby každý z nás si pořizoval kriticky 
ohrožený druh například s tím, že: „Mám 
podmínky na to ji pěstovat a chtěl bych, 
aby mi vykvetla a já zjistil jak voní. A 
až to zjistím, tak napíšu do Trifida, aby
to věděli všichni, dříve než tento druh 
zmizí z naší planety.“

A proto bych byl rád, abychom 
námi pěstovaným rostlinám věnovali 
maximální pozornost a péči. Každý 
by si měl dopředu říci, co od svých 
rostlin skutečně očekává, aby se snáze 
dobral výsledku, ze kterého bude mít 
opravdovou radost. Botanické druhy 
bychom měli pěstovat s vědomím, 
že se jedná o potomky rostlin, které 
jsou ve své domovině ohrožené. Naší 
snahou by proto mělo být tyto rostliny 
co nejlépe poznat a v dobré kondici 
je uchovat pro budoucnost. Ale ani ke 
křížencům nemusíme přistupovat jako 
k bezejmenným zmetkům, protože je 
vytvořili zdatní pěstitelé za účelem 
s n a d n ě j š í h o  a  v ě t š í h o  p o ž i t k u  z 
masožravých rostlin.   □

Evoluce běží všude. I prostředí sbírek je výseč přírody podléhající tomuto 
fenoménu. Už semeno je živý a vnímající tvor. Provedeme – li výsev, vzejdou 
nám pouze ta, která usoudí: „ano, nastaly vhodné podmínky pro růst a vyklíčím“ a 
tak se rozhodnou, že to s námi zkusí. Semenáčky rostou a každý pěstitel si z nich 
logicky vybere ty rostliny, které vyrostou nejdříve, jsou nejsilnější a nejzdravější. 
Ty dále množí, sklízí z nich semena... Jak vidíte, v každém kroku upřednostňujeme 
ty rostliny, které jsou nejlépe přizpůsobené našim okenním podmínkám. Ale byly 
by tyto rostliny těmi zdravými favoritkami i ve své domovině? Přežily by vůbec 
ve svém původním přirozeném prostředí?
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V tomto příspěvku bych se rád věnoval 
úvahám nad některými jevy v in vitro 
kulturách, kde jsou z mého pohledu 
určitá nejasná místa. 

In vitro, neboli ve skle, se označuje 
technologie rozmnožování rostlin ve 
sterilních podmínkách, v prostředí 
řízené teploty a osvětlení, na živných 
médiích s obsahem minerálních solí, 
cukru, vitamínů a hormonů. Celý proces 
mikropropagace je možné rozdělit do 
samostatných fází :

V celém průřezu těchto fází mají 
rostliny rozdílné požadavky na výživu.

Mezi řadu faktorů, které významně 
ovlivňují růst rostlin v podmínkách 
in  v i t ro ,  je  možné zařadi t  účinky  
fy tohormonů,  sachar idů ,  tep lo ty, 

osvětlení, ale oblast spojená s příjmem 
minerálních živin a jejich zužitkováním 
je mi zatím vcelku ne příliš jasná. 
Poměry živin a jejich koncentrace se už 
století stanovují v podstatě empiricky (v 
původním M&S médiu, byly stanoveny 
ze sušiny kalusu). Prozatím je nutné 

pro každou rostlinu tyto 
h o d n o t y  l a b o r a t o r n ě 
ověřovat. Podle reakcí u 
dané rostliny je nejprve 
potřebné zvážit nastavení 
základních prvků média 
jako jsou osmotika, pro 
metabol ismus důleži tý 
fosfor v různých poměrech, 
a pak teprve přijdou na 
řadu další. 

První médium, které 
jsem vařil, byl návod od 
Dr. Acram Taji (Professor 
U n i v e r s i t y  o f  N e w 
England, Australia), jak 
sestavit doma v kuchyni 
médium z NPK, cukru, 
vody,  agaru ,  v i t amínů 
a  kokosového mléka  v 
množs tv í  po  šá lc í ch  a 
l ž i č k á c h .  Z a s u n u t ý  v 
plastové kapuci s kahanem 
a lihem jsem málem založil 
požár. Ani jsem netušil 

kolik druhů plísní a hub doma máme. 
Médium bylo vskutku živné. Letos jsem 
si zavzpomínal a bohatší o informace a 
zkušenosti jsem uvařil trochu lektvaru 
z hydroponického hnojiva s vitamíny z 
lékárny, ale s přesnější navážkou a pH 
a vida, ono to fungovalo docela dobře. 
Ne pasáž rozběhnutých kultur,  ale 
start přímé morfogeneze na listových 
segmentech. Rozdíl oproti používanému 
M&S médiu byl vyšší podíl draslíku vůči 
dusíku a fosforu. Draslík je důležitým 
osmotikem a podílí se výraznou měrou 
na udržení iontové rovnováhy v rostlině, 
podporuje dlouživý růst buněk, aktivuje 
řadu enzymů a plní mnoho dalších 
rozličných funkcí. Je nutné ale vzít v 
úvahu, že materiál, který byl použit, 
byly zbytky lístků z pasáží rostlin z in 
vitro kultury. Tedy kde jsou zcela jistě 
oslabeny vrstvy epidermis a propustnost 
iontů kutikulou je mnohem vyšší než za 
normálních podmínek a přenos informací 
k cílovým buňkám je snazší. 

U masožravých rostlin je situace 
problematická a ještě ne zcela vyjasněná. 
Jak víme, tak k životu dotaci živin z 
pastí nepotřebují, ale z živin čerpaných 
pouze z pastí schopny života nejsou. 
Je otázkou, jaký vliv má přítomnost 
rozkládajících se  látek v láčce nebo 
na listu na příjem živin kořeny a jejich 

In vitro - experimenty a otázky 
minerální výživy

MICHAL KOUBA

in vivo stupeň 0: v ý b ě r  m a t e ř s k é 
rostliny, preparace

in vitro stupeň 1: odvozen í  s t e r i l n í 
kultury

stupeň 2: rozmnožování 

stupeň 3: růst, stabilizace 

stupeň 4: indukce kořenů  

in vivo stupeň 5: a k l i m a t i z a c e  a 
přizpůsobení in vivo 
podmínkám



http://www.darwiniana.cz Trifid 2005 / 1 7

následné zpracování rostlinou. Zde se 
mi jeví jako možné uvést příklad příjmu 
živin a dalších látek ovlivňujících růst 
celou listovou plochou u mucholapky. 
V in vitro kultuře je její růst obecně 
výrazně rychlejší než v substrátu a v 
podmínkách, které jí jsem schopen 
připravit. 

R o s t l i n u ,  k t e r o u  z a s a d í m  d o 
základního média  tak, že kontakt s 
médiem je pouze kořínky a prvními 
listy růžice, prorůstá do jedné růžice s 
prodlužováním a růstem listů. Druhá 
rostlina, kterou zasadím do stejného 
média a nádoby a ošetřím ji v tekutém 
médiu  a  po č t rnáct i  dnech pře l i j i 
(osprchuji) druhou vrstvou tekutého 
média, začne tvořit další četné nové 
růžice a v malé velikosti jde do hustých 
trsů. Takto mohu kultivovat jeden klon 
v jedné nádobě s tím, že jednu nechám 
růst do velikosti, aby bylo zřejmé co z 
ní bude, a ostatní jdou do množství. Pro 
techniku kultivace rostlin v jedné nádobě 
s rozdílnými požadavky na jejich projev, 
kdy jsou látky, které ovlivňují růst 
doplňovány prostřednictvím „koupele“ 
listových ploch, a v průběhu kultivace 
dalším přelitím agarového média, jsem 
si zavedl termín „glass sharing“ - sdílení 
skla.  Toto jsem zat ím aplikoval  u 
masožravých rostlin, které tvoří přízemní 
růžice, a jak se zdá, tak to funguje 
celkem uspokojivě.  U rostl in,  kde 
můžeme očekávat při opylení různými 
klony mezi sebou vznik nových variací, 
je to praktické. Při větším množství 
ušetříme místo, čas a holky jsou pěkně 
pohromadě. Při těchto operacích je nutné 
velice pečlivě dbát na sterilitu prostředí 
a připravované tekuté médium pro jeho 
větší obsah v nádobě sterilizovat déle. 
Obdobná technika pod názvem double 
layer se používá u rostlin s delší dobou 
kultivace, kdy po cca 3 měsících jsou 
rostliny na  agarovém médiu přelité 
druhou vrstvou čerstvého média. Je 
to ekonomické a výsledek výtečný. Z 
toho je patrný vliv příjmu a zpracování 
minerálních látek povrchem celé listové 
plochy a násobený i již zmiňovanou 
oslabenou kutikulou. Z rozdílu růstu 
v podmínkách in vitro a in vivo, lze 
také vyvodit chybu v komponentech 
substrátu, který, postavený pouze na 
rašelině, písku a perlitu, je možná příliš 
chudý pro její normální růst. Ve skle 
prostě mucholapky miluji a v květináči 
mi přes zimní období moc radosti 
nedělají. 

Vzhledem k tomu, že každé živé 
buňky je škoda, založil jsem pokusná 

tekutá kompostová média, kam odřezky 
při pasážích masožravek umisťuji a 
sleduji reakce. Hledat přesné složení 
takového lektvaru je nemožné. Po 
umístění kupky lístků droser, se jeho 
složení musí v krátké době obohatit 
o množství enzymů a jiných látek z 
tentakulí a řezných ploch, že to spíše 
bude připomínat patoky ze Steinbeckovy 
ulice Na Plechárně, ale funguje to. 
„Docela zvláštní, ale jde to“. Po startu 
tvorby advent ivních pupenů jdou 
okamžitě na pevné médium a jejich růst 
je pak velice rychlý.

Nejsem vědátor, jen pidizahradníček 
a vzhledem k tomu, že oblasti fyziologie 
masožravých rostlin se příliš odborné 
kruhy nevěnují, na skutečné příčiny 

některých jevů si budeme muset asi 
chvíli  počkat.  Ale než k vyjasnění 
řady věcí dojde, můžeme se domnívat, 
vést takovéto řeči, experimentovat a 
provokovat.

V závěru bych rekapituloval pár 
masožravých otázek, které vyplývají 
z předchozích poznámek. Vliv dotace 
minerálních živin listem na příjem 
látek kořeny. Co vše je schopna rostlina 
zpracovávat listem a co není a co může 
být na obtíž. Rozdíl příjmu látek (živin, 
hormonů, vitamínů) listem v kulturách in 
vitro a in vivo. Jak velký je podíl auxinů 
v apikální dominanci. To by prozatím 
mohlo stačit.   □

Fotografie k článku © Michal Kouba

Tato Drosera se ke koupelím staví po svém. Chová se jako kvočna. Každý týden jí musím odebrat ze 
středu růžice pět až šest malých rostlinek. Matečná rostlina žije ze základního agarového média a báze je 
ovlivňována médiem jiného složení, které nutí k vydatnějšímu odnožování. A aby toho nebylo málo, tak 

jde ještě do květu. Čiperná kvočna. 

Po čtrnácti dnech je možné na jednom lístku napočítat i dvanáct adventivních pupenů.
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Úvod
Biologické faktory 

kultivácie

Rod Dionaea
Kultúra druhu Dionaea muscipula bola 
založená aseptickým klíčením semien 
in vitro alebo subkultiváciou z iných in 
vitro kultúr. Subkultivované boli celé 
exempláre, kalusy a listové segmenty.

Rod Drosera
Kultúry rodu Drosera boli založené 
výsevom in vitro, alebo pasážou z 
iných in vitro kultúr. Subkultivovaní 
bol i  ce l í  jed inci ,  vrcholové  čas t i 
rastlín, u hľuznatých rosičiek aj hľuzy. 
Drosera scorpioides bola zavedená do in 
vitro podmienok výsevom gemm.

Rod Pinguicula
Kultúry rodu Pinguicula boli založené 
výsevom in vitro, alebo pasážou z 
iných in vitro kultúr. Subkultivovaní 
b o l i  c e l í  j e d i n c i ,  l i s t o v é  a 
k o r e ň o v é  s e g m e n t y .  H y b r i d 
Pinguicula x Sethos x gypsicola bol 
zavedený do kultúry pomocou povrchovo 
vysterilizovaných listov zimnej ružice.

Chemické faktory 
kultivácie

Plet ivá a  jedinci  bol i  kul t ivovaní 
na  médiách  podobného  z loženia , 
Murashige-Skoog (MS) a Linsmaier-
Skoog (LS). Médium LS sa od MS 
odlišuje  neprí tomnosťou glycínu, 
kyseliny nikotínovej a pyridoxínu, ale 
obsahuje vyššie množstvo thiamínu.
Mäsožravé ras t l iny sú v  spotrebe 
biogénnych látok úsporné, preto boli 
niektoré kultúry kultivované na médiách 
s polovičným obsahom týchto látok. 
Obsah myo-inositolu ako osmotického 
regulátora a agaru ako látky, spevňujúcej 

médium bol  plný.  Pr i  požiadavke 
cieleného zásahu do diferenciácie 
e x p l a n t á t u  b o l i  p o u ž i t é  r a s t o v é 
regulátory. V konkrétnych prípadoch 
to bola kyselina naftyloctová (NAA), 
kysel ina 2,4-dichlórfenoxyoctová 
(2,4-D), 6 benzylaminopurín (BAP) 
a kyselina β-indolyloctová (IAA). 
Predpokladaný účel  hormónov je 
uvedený v tabuľke 1.

Fyzikálne faktory 
kultivácie

Kultivačné nádoby boli umiestnené 
v kultivačnej miestnosti pri hustote 
ožiarenia 10,2 – 14,5 W.m-2. Nastavená 
fotoperióda je 16/8, teda v priebehu 
24 hodín boli explantáty vystavené 16 
hodín svetlu a 8 hodín v tme. Ako zdroj 
osvetlenia sa používajú žiarivky Osram 
L56W/20. Teplota, pri ktorej rastliny 
vegetovali bola 20º C. Relatívna vzdušná 
vlhkosť interiéru kultivačnej miestnosti 
sa pohybuje medzi 20 a 80%, v závislosti 
od osvetlenia. V jednotlivých nádobách 
bola rôzna hodnota pH. Štandardne sa 

Faktory kultivácie in vitro a postupy 
sterilizácie MR - 1. diel

MICHAL PARVANOV

V nasledujúcich riadkoch opisujem svojich pár pokusov s in vitro kultúrou niektorých taxónov MR. Za ich realizáciu ďakujem 
Laboratóriu explantátových kultúr a biomolekulárnych metód (teda hlavne pracovníkom) v Nitre.

Sledovaný cieľ Použité rastové hormóny

Indukcia kalusu 4 mg/l NAA + 4 mg/l 2,4-D

Indukcia výhonov

0,3 mg/l BAP + 0,1 mg/l NAA

0,5 mg/l BAP

1,5 mg/l BAP + 0,1 mg/l NAA

Indukcia zakoreňovania
0,5 mg/l NAA

2 mg/l NAA

Tab. 1: Rastové regulačné látky, ich koncentrácie a kombinácie

Byblis liniflora © Michal Kouba
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minútach v 40 % Save boli dostatočne 
vysterilizované a nebola zaznamenaná 
žiadna kontaminácia. Klíčivosť čerstvých 
semien je blízka 100 %. Embryo má os 
a dva zelené klíčne listy, pravidelného 
tvaru. Klíčenie je epigeické, klíčny 
koreň je čierny, štíhly, predĺžený s 
koreňovými vláskami. Hypokotyl a 
epikotyl nie sú rozoznateľné. Listy 
sú zelené, pravidelného tvaru. Rast 
klíčnych rastl ín je v porovnaní so 
subkultivovanými jedincami kvalitnejší. 
Tvoria kompaktné, zdravo pôsobiace 
listové ružice s dokonalejšie vyvinutými 
pascami. Rastliny, dlhodobo kultivované 
v in vitro podmienkach, tvoria často 
deformované listy tmavšej, neprirodzenej 
farby s nesprávne vyvinutými pascami, 
ale z hľadiska propagácie, je pozitívnym 
javom ich spontánne delenie trsov.

Vplyv koncentrácie 
kultivačného média

Podľa pozorovania jednotlivých kultúr, 
je z kvalitatívneho hľadiska vhodnejšie 
kultivovať explantáty na médiách s 
polovičným obsahom biogénnych prvkov 
(tab. 3). Jedinci, kultivovaní na médiu 
s plným obsahom biogénnych prvkov 
boli deformovaní, ich poškodenia boli 
porovnateľné s rastlinami v substrátoch s 
vysokým obsahom dusíkatých látok.

Vplyv pH

Optimálne pH média je 5,6, médium s 
hodnotou pH=7 pletivá netolerujú (tab. 
4).

I. Rod 
Dionaea in 

vitro
Zavedenie druhu do 

kultúry in vitro

Založen ie  in  v i t ro  ku l tú ry  druhu 
Dionaea muscipula prebiehalo rôznymi 
spôsobmi (tab. 2). Po sterilizácii celých 
rastlín (kultúra číslo 1), približne 1 cm 
veľkých, následne po zavedení do in 

vitro kultúry kontaminoval, čo dokazuje, 
že 10 minútová sterilizácia v 30% 
Save je pre celé rastliny nedostatočná. 
Ako optimálny spôsob zakladania 
in vitro kultúry mucholapky sa javí 
aseptický výsev semien. Semená po 10 

pohybovala od 5,5 do 6,0, pre tučnice, 
ktoré v prírodných podmienkach rastú 
na alkalických substrátoch bola hodnota 
pH upravená na základe hypotézy na 7,0 
s cieľom sledovania kvality rastu.

Postupy sterilizácie

Zavádzanie pletív do kultúry in vitro 
p r eb i eha lo  a sep t i ckým výsevom 
semien alebo pomocou povrchovo 
vysterilizovaných vegetatívnych častí 
rastliny. V laminárnom aseptickom 
boxe boli semená vložené do 0,2 % 
roztoku HgCl2 alebo 40% Sava na 

dobu od 5 do 15 minút, podľa typu 
osemenia a veľkosti semena. Počas 
doby pôsobenia sterilizačnej látky boli 
semená v roztoku premiešavané, aby 
látka rovnomerne pôsobila. Následne 
boli semená tri krát prepláchnuté v 
sterilnej destilovanej vode a uložené 
na povrch agarového média. Semená 
menšie ako 0,5 mm boli sterilizované v 
injekčnej striekačke, v ktorej prebiehalo 
aj oplachovanie a z nej boli semená 
rozptýlené na povrch média. Podobným 
spôsobom prebiehala aj povrchová 
sterilizácia rastlinných pletív, listy 
hybridu Pinguicula x Sethos x gypsicola, 
zberané zo zimnej ružice, veľké 5 mm, 
boli sterilizované 10 minút v 30% Save. 
Gemmy druhu Drosera scorpioides boli 
sterilizované 5 minút v 30% Save. Celé 
rastliny Dionaea muscipula priemeru 
8 mm boli sterilizované 10 minút v 
30 % Save. Pracovalo sa s tepelne 
vysterilizovanými pomôckami.

Číslo 
kultúry

Typ kultivačného 
média Pôvod explantátu Výsledky 

kultivácie

1 Základné MS Subkultivovaní celí jedinci z 
prestarnutej in vitro kultúry

30% rastlín má 
deformované pasce

2 ½ MS pH=5,56-
5,68 Subkultivovaní celí jedinci Delivý rast, tvorba 

hustých trsov

Tab. 3: Vplyv koncentrácie kultivačného média na rast druhu Dionaea muscipula

Číslo 
kultúry

Typ kultivačného 
média Pôvod explantátu Výsledky 

kultivácie

1

MS pH=5,6 Subkultivovaní celí jedinci z 
prestarnutej in vitro kultúry

30% rastlín má 
deformované 

pasce

½ MS pH=5,6
Subkultivovaní celí jedinci Delivý rast, tvorba 

hustých trsov
Výsev Vyklíčenie, rast

2 LS pH=7 Subkultivovaní celí jedinci z 
prestarnutej in vitro kultúry Odumretie

Tab. 4: Vplyv pH na rast druhu Dionaea muscipula

Číslo 
kultúry

Typ kultivačného 
média Pôvod explantátu Výsledky kultivácie

1 ½ MS pH=5,6 Jedinci zavádzaní 
do kultúry Kontaminácia

2 Výsev Vyklíčenie, rast kompaktných 
jedincov

3 Subkultivovaní 
celí jedinci

Delivý rast, tvorba hustých 
trsov

Tab. 2: Založenie in vitro kultúry druhu Dionaea muscipula
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Vplyv rastových 
regulátorov, ich 
koncentrácie a 

kombinácie
Na médiu bez rastových regulátorov bol 
u subkultivovaných rastlín zaznamenaný 
spontánny delivý rast a tvorba trsov. 
Diferenciácia pletív u subkultivovaného 
k a l u s u  n e p r e b i e h a l a .  P r i d a n i e 
auxínu (NAA) do média spôsobilo 
zintenzívnenie tvorby koreňov. Korene 
vyrastajú i s koreňového segmentu. 
Avšak z listového segmentu vyrastajú 
výhony. Rozdiel medzi koncentráciou 
0,5 mg/l a 2,0 mg/l nebol pozorovateľný. 
Pridanie 0,3 mg/l BAP a 0,1 mg/l NAA 
do polovičného MS média spôsobuje 
z in tenz ívnen ie  ras tu ,  a l e  kva l i t a 
rastlín sa znižuje. Vyššia dávka BAP 
spôsobila v kultúre s 1,5 mg/l BAP a 
0,1 mg/l NAA ešte väčšie deformácie, 
teda je možné predpokladať, že sa so 
zvyšujúcou koncentráciou cytokinínov 
zvyšuje rýchlosť rastu na úkor kvality. 

Rastliny na médiu s 0,5 mg/l BAP rástli 
pomalšie, ale rany po rezoch sa zahojili, 
teda je možné predpokladať, že druh 
Dionaea muscipula reaguje na určitú 
koncentráciu BAP tvorbou kalusu, z 
ktorého následne vyrastajú výhony, aj 
keď sa predpokladala priama tvorba 
výhonov. Pridanie 4 mg/l NAA a 4 mg/l 
2,4-D do média LS spôsobuje tvorbu 
kalusu, v tomto prípade sa predpoklad 
potvrdil (tab. 5).   □

Pokračování příště...

Číslo 
kultúry

Typ kultivačného 
média

(pH=5,56-5,7)
Pôvod explantátu Výsledky kultivácie

1
½ MS bez 
rastových 

regulátorov

Subkultivovaný 
kalus

Kalus, kompaktný, 
bezzrnitý, zelený s 

červenou mozaikou a 
čierny pokrytý trichómami, 

nepravidelný 5-8 mm
Subkultivovaní 

celí jedinci
Delivý rast, tvorba hustých 

trsov

2 ½ MS +0,5 mg/l 
NAA

Subkultivovaní 
celí jedinci

Intenzívna tvorba koreňov 
s koreňovými vláskami

3 ½ MS +2 mg/l 
NAA

Subkultivovaní 
celé jedinci Intenzívna tvorba koreňov

Subkultivované 
listové segmenty Tvorba výhonov

4
½ MS +0,3 mg/l 
BAP +0,1 mg/l 

NAA

Subkultivovaní 
celí jedinci

Intenzívny rast 
deformovaných listov s 

rudimentovanými pascami

5
½ MS +1,5 mg/l 
BAP +0,1 mg/l 

NAA

Subkultivovaní 
celí jedinci

Deformované listy, žlté 
bázy listov

6 ½ MS +0,5 mg/l 
BAP

Subkultivované 
listy

Zahojené rezné rany, slabý 
rast

7 LS +4 mg/l NAA 
+4 mg/l 2,4-D

Subkultivovaní 
celí jedinci z 

prestarnutej in 
vitro kultúry

Kalus, kompaktný červený, 
1-5 mm

Kalus, kompaktný žlto-
červený, 2-6 mm

Tab. 5: Vplyv rastových regulátorov, ich koncentrácie a kombinácie na rast druhu Dionaea muscipula

Dionaea muscipula © Michal Kouba
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Vzpomínám si  neurčitě,  že tenhle 
druh bublinatky patřil k jednomu z 
prvních druhů masožravých rostlin, 
který jsem získal, a který jsem dokázal 
úspěšně udržet při životě. Po zakoupení 
jsem ho donesl domů a umístil  jej 
do meziokenního prostoru, aby měl 
co nejvíc slunce.  Porost  krásných 
j a s n ě  s v ě t l e z e l e n ý c h  a  l e s k l ý c h 
krátce řapíkatých asimilačních prýtů 
l edv in i t ého  tva ru  vyh l íže l  ve lmi 
dekorativně. Květináček s ním jsem 
postavil  do podmisky a tu vyplnil 
vodou. Po pár dnech jsem ale zjistil, 
že asimilační prýty povadají a porost 
vypadal celkově nezdravě. Meziokenní 
prostor byl hodně úzký a já neměl 
pohotově žádnou nádrž, která by se tam 
vešla. Usoudil jsem totiž, že stagnaci 
růstu a odumírání asimilačních prýtů 
způsobuje nízká RVV, že bych ji měl 
zvýšit nějakým uzavřeným prostorem. 
Nakonec jsem sáhl po tom, co jsem 
měl po ruce: po mikroténovém sáčku. 
Prostě jsem ho zevnitř zavlhčil vodou, 
přetáhl ho přes korpus květináčku a 
přečnívající hořejšek vytvaroval tak, aby 
se neslepoval a vytvářel nad rostlinou 
klenbu. 

Takřka ze dne na den jsem zjistil, 
že můj zásah pomohl. Ze substrátu se 
obnovilo rašení nových asimilačních 
p rý tů  a  ihned  se  vzpamatova ly  i 
některé povadlé dospělé. Brzy původní 
květináček rostlinou tolik zarostl , 
že bylo nutné ji rozdělit a přesadit. 
Nevýhodou mikroténového krytu bylo, 
že jsem se rostlinou nemohl kochat na 
první pohled. Pořádně jsem porost vídal 
jen při kontrole, kdy jsem samozřejmě 
mikrosáček stáhl.

Později  jsem si  pořídil  několik 
akvarijních nádob o různých velikostech 
a do jedné z nich umísti l  také své 
výpěstky pojednávané utrikulárie. I 
těmto podmínkám rostlina přitakala a 
odměňovala se bujným růstem.

MR jsem začal pěstovat v podmínkách 
malého bytu čtvrté kategorie a právě 
jihoamerická bublinatka trojbarevná 

(Utricularia tricolor St. Hil.), o níž jsem 
se v tomto dílu rozepsal,  mi mé tehdejší 
průkopnické časy vždy připomíná. Po 
pár letech jsme se přestěhovali do bytu 
první kategorie a podstatně většího. Mé 
pěstitelské možnosti se mnohonásobně 
zvětšily. Spolu s jinými prvními druhy 
MR se do nového bytu nastěhovala i 
má „trikolorka“. Rostla tak bezstarostně 
a vydatně, že jsem ji nestačil rozdávat, 
přesazovat a nakonec její přebytky 
prostě i vyhazovat.

V novém bytě máme menší místnost, 
kterou lze projít do prostoru kryté 
verandy a z ní sejít rovnou do zahrady. 
Právě do téhle místnosti jsem si nechal 
zhotovit velkou skleněnou krychli o 
straně 1 m. Pěstoval jsem v ní celou řadu 
MR a nechyběla v ní ani U. tricolor. 
Tahle monstrózní skleněná kostka stála 
při okně s jižní expozicí.

Posléze jsem si na zahradě postavil 
z e  z akoupených  s t avebn í ch  d í l ů 
menší nevytápěný skleník. Přebytky 
„trikolorky“ jsem umístil do jednoho 
menšího akvária i tam. 

Zdálo by se, že mi „trikolorka“ 
dělá jen radost, ba skoro starost, kam 
s ní, když tak hezky roste, ale přece 
jen v jednom projevu vytrvale trucuje: 
ne a ne se mi pochlubit svými květy. 
I za jediný pěkně vyvedený bych byl 
vděčný! I v literatuře jsem se dočetl, že 
v kultuře kvete dost vzácně, a když, tak 
nevyzpytatelně nepravidelně, bez zjevné 
zákonité periodicity. Jen jednou jsem v 
jejím porostu pozoroval nadějné cosi, 
což však brzy zaschlo a bylo po naději.

Přebytky z vnitřní domácí kultury 
jsem rozsazoval do menších květináčků, 
abych měl tento druh připraven pro 
potenciální  zájemce a přes léto je 
umísťoval do menší elementky ve 
skleníku. Elementku jsem měl vystlanou 
zavlhčeným rašelinným substrátem 
prorostlým mechem blíže neurčeného 
druhu. Právě do něj jsem květináčky 
s „trikolorkou“ zanořoval. Bublinatce 
se tyhle podmínky zamlouvaly a po 
totálním prorostení substrátu květináčků 

z a č a l a  s v ý m i  p o d z e m n í m i  p r ý t y 
prorůstat i do okolního substrátu, který 
posléze kompletně zarostla. Na zimu 
jsem celou elementku se sólovým 
spontánním pralesem U. tricolor přenesl 
do domácích podmínek. Dno téhle 
elementky se zelená „vypasenými“ 
asimilačními prýty, pod nimiž je stěží 
možné rozeznat povrch zamokřeného 
substrátu. Nádrž je kryta potahem z 
mikroténu. Odpařená voda ze substrátu 
se sráží na spodku mikroténu a vrací se 
zpět k rostlině. Tento koloběh zajišťuje 
minimální starost o doplňování zálivky 
z vnějšku. Provádím ji jen občas, a to 
formou důkladného porosení na list. 
V jednom období jsem v této nádrži 
pozoroval výraznou produkci bílých 
tenkých šlahounů, které se obloukovitě 
zvedaly nad porost a končily někde 
na skle, kde posléze zasychaly. Chyba 
lávky, žádné základy květenství, pouhé 
pátrací stolony po dalším prostoru k 
osídlení.

Během podzimní výstavy MR v BZ 
na Slupi jsem se dozvěděl, že v jedné z 
tamních prostor jim populace bublinatky 
U. tricolor kvete zjara docela pravidelně. 
Faktem je, že jsem tento druh nikde u 
žádného našeho pěstitele v květu nikdy 
na vlastní oči neviděl, a kdyby nebylo 
Taylorovy monografie rodu Utricularia 
(v němž jsou pouze ČB obrysovky) a 
jednoho čísla CPN, kde byl otištěný 
barevný snímek jejího květu, neměl bych 
o něm představu ani teoretickou.

Už dobře rok tuhle kulturu U. tricolor 
udržuji a žádnou stagnaci v růstu, žádné 
markantní projevy odumírání zatím 
nepozoruji. Teď nám začíná jaro a já 
si zas téhle pokusné kultury začínám 
všímat s větším napětím. Co když to 
vyjde letos a má trucovnice konečně 
dotrucuje?

A jak je tomu u Vás? Máte jinou 
zkušenost? Kvete Vám ta Vaše? Pokud 
ano,  dej te  vědět  psaným slovem i 
obrazem na některých z příštích stránek 
TRIFIDa.   □

Zprávy z „Malé Roraimy“ a z ostatních fytonik 
na zahradě i doma

Díl II. - Trucovitá bublinatka
(s barevnou přílohou na straně VII)

ZDENĚK ŽÁČEK
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V poslední době proběhlo na webových 
stránkách Darwiniany několik dotazů 
ohledně vlivu UV záření na rostliny. 
V minulých číslech TRIFIDa jsem 
nic konkrétního nenašel, proto bych v 
následujících odstavcích rád poskytl pár 
informací na toto téma.

Ultrafialová část elektromagnetického
záření se dělí na tři části: UV-A (380-315 
nm), UV-B (315-280 nm) a UV-C (280-
100 nm) z umělých zdrojů záření. 

Využití UV záření při 
fotosyntéze

Vlastní vliv na fotosyntézu je malý. 
Část dopadajícího UV záření se od 
rostlinného povrchu  odráží, ne více 
než 3 %. Avšak některé rostliny mají 
značnou reflexi UV záření, které může
být zachyceno hmyzem a slouží jako 
vábící signál (viz dále). Většinu UV 
záření zadrží voskové kutikulární a 
vnější korkové vrstvy epidermálního 
pletiva a fenolové složky buněčné šťávy 
ve vnějších buněčných vrstvách, takže 
hlouběji do listu se dostává nejvýše 
2 - 5 % ultrafialového záření. Tímto
se stává epidermální pletivo účinným 
filtrem UV, chránící parenchym, kde
probíhá fotosyntéza. Fotoreceptory 
působící při fotosyntéze jsou tvořeny 
hlavně chlorofyly s maximální absorpcí 
v červené a modré části spektra a dále 
přídatnými plastidovými pigmenty 
(karoten a xantofyly), které absorbují v 
modré a UV oblasti.

Negativní vliv na rostliny

UV záření s kratší vlnovou délkou 
než 300 nm (UV-B) způsobuje nejen 
fotooxidaci, ale také fotodestrukci 
nukleových kyselin a bílkovin a akutní 
poškození protoplazmy. V přírodě 
připadá v úvahu jen velmi slabé UV-B 
záření. Poškození rostlin UV zářením 
má různé příznaky: pokles fotosyntetické 

kapacity, změny enzymatické aktivity, 
poruchy růstových procesů (dlouživý 
růst, růst pylových láček), objevení 
genových mutac í  a  konečně  smr t 
buňky. Vyšší rostliny jsou do značné 
míry chráněny před tímto poškozením, 
protože jejich pokožka UV záření silně 
absorbuje. V tropických oblastech 
p ř i r o z e n é  U V- A a  U V- B  z á ř e n í 
významně přispívá k útlumu fotosystému 
II v době, kdy jsou rostliny vystaveny 
silnému slunečnímu záření, zvláště ty 
části rostlin, které jsou po většinu dne ve 
stínu a také semenáčky. Studie zabývající 
se vlivem UV-B záření na rostliny 
ukázaly, že toto záření má silný vliv na 
fotosystém II, zatímco fotosystém I se 
zdá být necitlivým vůči UV-B záření.

Opylování, chytání 
kořisti, anthocyanin

S t e j n ě  j a k o  k v ě t y,  p a s t i  m n o h a 
masožravých rostlin vykazují zvýšenou 
odrazivost ultrafialového záření, čímž
se stávají pro hmyz stejně atraktivní. 
Např. Brocchinia reducta, jako většina 
bromélií, vytváří růžici listů umožňující 
zadržovat vodu ve svém středu. Listy 
okolo této „nádržky“ jsou pokryty 
volnými voskovými šupinkami, které 
jsou vysoce reflexivní pro UV záření. Na
barevných obrázcích 1až 8 můžete vidět 
květy rostlin popence břečťanolistého 
(Glechoma hederacea  L.), mochny 
husí (Potentilla anserina L)., angeliky 
lesní (Angelica sylvestris L.) tak, jak je 
vidíme mi lidé a tak, jak je vnímá hmyz 

(UV záření). Tyto fotografie pořídil
profesionální fotograf Bjørn Rørslett z 
Norska, s jehož svolením je přetiskujeme 
v Trifidu. Více podobných fotografií
můžete nalézt  na jeho internetové 
adrese http://www.naturfotograf.com. 
Bohužel se mi nepodařilo sehnat UV 
fotografie masožravých rostlin, takže
tímto vyzývám případné fotografy, aby 
se chopili příležitosti. 

Významnou úlohu v opylování a 
lovení kořisti masožravými rostlinami 
hraje anthocyanin - rostlinný pigment 
p a t ř í c í  d o  s k u p i n y  fl a v o n o i d ů
a  z p ů s o b u j í c í  č e r v e n é  z b a r v e n í 
masožravých rostlin. Anthocyanin hraje 
hlavní roli ve dvou velmi odlišných 
procesech. Prvním je ochrana před UV 
zářením. Pigmenty jsou vytvářeny jako 
reakce na nadměrné ozáření rostliny UV 
zářením a chrání rostlinnou DNA před 
poškozením. Druhým je vábení hmyzu 
jak kvůli opylování květů, tak kvůli 
získání kořisti masožravými rostlinami. 
Pigmenty silně absorbují ultrafialové
záření a například květy, ale i pasti, se 
tak pro hmyz stávají velmi dobře a jasně 
viditelnými.

Za j ímavý  je  vývoj  schopnos t i 
m a s o ž r a v ý c h  r o s t l i n  v y u ž í v a t 
mechanismus odrazu UV záření pro 
lov kořisti. Ještě dlouho před vznikem 
hmyzu rostliny vyvinuly anthocyanin 
jako  obranný  mechanismus  pro t i 
ul trafialovému záření . Poté, co se
objevil na planetě, si hmyz vyvinul 
unikátní schopnost vnímat UV záření 
kvůli  snazšímu vyhledávání květů 
(viz barevná příloha IV). A masožravé 
rostliny následně přizpůsobily schopnost 

UV záření a rostliny
(s barevnou přílohou na straně IV)

RICHARD PICHL
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OBRÁZKY: HTTP://WWW.NATURFOTOGRAF.COM
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lákat hmyz na květ kvůli opylení pomocí 
odrazu UV záření na mechanismus 
sloužící jako efektivní vizuální vábení 
kořisti.

Umělé zdroje UV záření

Dnes už i u nás je celá řada speciálních 
zářivek, jak se spektrem UV-A, tak i 
UV-B. Jedná se například o zářivky: 
Repti-Glo, Reptilight, Repti-Sun a 
Daylight s plným spektrem denního 
světla. I obyčejné fluorescenční zářivky
vyzařují část UV spektra - je to dáno 
druhem luminoforu, kterým je zářivka 
opatřena. Pro ty, co by opravdu chtěli 
testovat UV na rostlinách, se jako 
nejvhodnější jeví zářivka Reptilight 
(http://www.narva.cz). Jde o zářivku 
určenou pro terária. Má optimální podíl 
UV spektra (4% UVB, 30% UVA). 
Vyrábí se jako zářivková trubice ve 
wattážích 15, 18, 25, 30, 36W. Parametry 
36W trubice: 

světelný tok - 1400lm, barevné 
p o d á n í  -  6 5 0 0 K ,  ž i v o t n o s t  - 
10000h, cena pod 200,- bez DPH. 
Jedna zářivka Reptilight vyzáří 
přibližně tolik UV co asi možná 4 
fluorescenční zářivky cool white
dohromady.
Bohužel, sklo téměř nepropouští 

UV záření. Sklo pohlcuje značnou část 
infračerveného záření a ultrafialového
záření,  proto se velmi rozehřívá a 
rostliny jsou ve skleníku vystaveny 
intenzivnímu infračervenému záření 
odpovídající teplotě skla. (Rostliny pod 
sklem jsou grilovány a v blízkosti skla 
se snadno poškodí). Lepší než sklo 
je plexisklo, protože propouští celé 
spektrum slunečního záření (infračervené 
záření, viditelné záření a ultrafialové
záření). Materiál nemění své vlastnosti a 
při použití komůrkových desek je možný 
použít na celoroční stanoviště. Materiál 
nejde ohýbat a tedy nejde použít na 
klenuté konstrukce jako u polykarbonátu. 
Materiál se používá na velké skleníky 
botanických zahrad. V Čechách je použit 
v botanické zahradě Na Slupi, a také 
na stavbě nového skleníku v Trojské 
botanické zahradě. Dlouhá záruka na 
optické vlastnosti je až 10 let.   □

Můžete mi někdo poradit, jestli může mít vliv na zdárný růst MR přítomnost plynového 
kotle v místnosti? Mám totiž část svých MR umístěnou ve sklepě kde je kotel, a nepatrnému 
úniku zem.plynu do prostoru se prostě nevyhnu. Mám tam hlavně výsevy, a zdá se mi, že po 
vyklíčení není jejich růst takový, jak by asi měl být.
Jejich růst je velmi velmi pomalý, a teď se mi dokonce zdá, že se úplně zastavil. Např. u 
B.liniflora se růst zastavil v 1cm, a u B.filifolia ve 3cm! Na druhou stranu jsou tam MR, kterým
to vůbec nevadí. Např. D.neocaledonica teď právě krásně kvete. 
Co vy na to???
Dík Rosťa

No, to je zajímavá věc. My se pokoušíme o domestikaci a ty jdeš rovnou na plynofikaci.
Plyn určitě odebírá kyslík tím hořením, to jsem teda slyšela, to by mohlo mít vliv, ačkoliv 
ho rostliny při fsyntéze produkují, tak v noci ho potřebují... a taky je tam určitě sušší vzduch 
(nízká rvv) - to je taky další vliv. My teda v garsonce měli topení (kamínka) na plyn a kytky 
jsme měli mezi oknama a nevadilo jim to. Ale kotel je kotel....
Janina Rubešová

No, s tou RVV je to celkem v pohodě, mám tam okolo misky naplněné H2O. Spíš bude vadit 
ten noční O2 deficit...
Díky Rosťa

Při hoření nevzniká jenom CO2, ale spousta jiných hnusů, mimo jiné taky etylén. Ten by mohl 
být „zodpovědný“ i za to kvetení... Už jsme ho tu probírali:
http://forum.darwiniana.cz/read.php?6,3351
Eva Podbrdská

No plynovej kotel mám ve sklepě taky a taky tam mám jeden na tuhá paliva, ale vliv to na růst 
asi mít nebude (kytky jsou v patře). Ty byblisky mě dělají to samé ať jsou v létě venku nebo 
teď doma, ale čím to je nevím, ale kotlem rozhodně ne! Leda by se báli ožehnutí plamenem, 
když Ti sepne kotelsmiling smiley. Ale je to samozřejmě věc názoru a stáří kotle. Jestli někdo 
zná důvod proč výsevy byblis „sedí“, tak se to rád dozvim. Jinak MR zdar!
Franta 

Já bych jim koupil plynovou masku,nebo kyslíkovou bombu a nebo oboje!
Zdraví Filda

Rosťo, já mám MR u kotle taky. Mám tam rosnatky, mucholapky, špirlice, tučnice a bublinatky. 
Není to nic moc, ale pak už máme doma volnou jen přípojku na městskou kanalizaci.
Mirek Srba

Rosťo,poslal jsi mi listy D.adalae. Když jsem je dal na substrát, vyrašily rostlinky 0,5 cm a 
zastavily růst. Mám je také nad plynovým topením. Možná to má vliv, ale nevím, kam bych je 
přemístil, abych jim zachoval podmínky
Vašek

Vašku, to nevím v čem by to mohlo být. Jestli je máš v uzavřené nádobě, kde je vysoká RVV, 
a nemáš je v úplné tmě, nebo do nich nepere přímě slunce, tak by neměl s nimi být žádný 
problém. A to je máš také někde přímo u plynového kotle??
Rosťa

Rosťo, mám je přímo nad wawkama. Okno je na východní straně a slunce do nich nepere.
Vašek

Tak to fakt nevim. Zkus je přemístit jinam. Já měl obrovský problémy s D.schizandra, 
odcházely před očima. Tak jsem je začal v tý plastový dóze na potraviny stěhovat z místa na 
místo(chudinky), byly na všech světovejch stranách a nakonec si vybraly severní expozici, a 
teď(musím zaklepat) rostou nádherně
Rosťa

MR a zemní plyn!
převzato z internetového fóra Darwiniany

http://forum.darwiniana.cz/read.php?3,3910 - bez jazykových úprav
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Tyto pozoruhodné sukulenty, jež se 
botanicky řadí do čeledi kosmatcovitých 
(Mesembryanthemaceae), jsem měl 
poprvé možnost zkusit pěstovat před 
pár lety. Moje začátky s nimi se vztahují 
k drobným semenáčkům asi 5 mm v 
průměru, které jsem získal darem od 
kolegy Pavla Chramosty. Jednalo se o 
tři různé druhy. První rady, jak s nimi 
nakládat, jsem dostal od jejich dárce. 
Podrobnější informace jsem posléze 
načetl ve specializovaných příručkách 
v ě n o v a n ý c h  b u ď  v ý h r a d n ě  r o d u 
Lithops anebo sukulentům obecně.

Po obdržení „hotentotských zadnic“, 
jak se těmto rostlinám také poněkud 
hanlivě, i když výstižně, říká, bylo mou 
první starostí zasadit je do vhodného 
substrátu. Protože si jednotlivé druhy 
litopsů nečiní specifické kultivační
nároky, rozhodl jsem, že jimi osadím 
jedinou nádobu. Zvolil jsem k tomu 
účelu nádobku z průhledného plastu o 
šířce 10 cm, délce 15 cm a výšce 6,5 cm. 
Ve dně nádobky jsem provrtal několik 
drenážních otvorů. Dno jsem vystlal 
drenážní vrstvou z drobnějšího štěrku o 
výšce asi 1,5 cm. Zbytek nádobky jsem 
vyplnil směsí jemně zrnitého křemičitého 
písku, čisté rašeliny a listovky v poměru 
3 : 1 : 1. Listovku jsem si nahrabal pod 
jedním rozložitým bukem v parku, od 
něhož nedaleko bydlím. Nádobku s 
připraveným substrátem jsem postavil 
do podmisky.  Obdržené semenáče 
jsem do substrátu zanořil tak, aby z něj 
jejich vrcholové části sotva přečnívaly. 
Poté jsem do podmisky nalil takové 
množství ustáté kohoutkové vody, aby se 
drenážními průduchy postupně vsákla do 
substrátu a zvlhčila jej i na povrchu.

Přesazené semenáče tří druhů „živých 
kamenů“ jsem postavil do skleníku na 
výsluní. A protože jsem je získal někdy 
v druhé polovině léta, nebylo od věci 
zvážit, jakou strategii pro ně zvolím pro 
zimní období. Než se dostavil podzim, 
držel jsem se rady, že semenáče snesou 
vyšší zálivku, a tak jsem ji uplatňoval 
častěji, což znamená 2 – 3 × za týden. 
Obecně častěji, když bylo slunečno a 
substrát rychleji vysychal.

Někdy v půli listopadu, když už 

začala teplota povážlivě klesat, jsem své 
litopsy z nevytápěného skleníku přenesl 
do chladnější místnosti v bytě a umístil 
je u okna s jižní světelnou expozicí. 
Zálivku jsem sice omezil na minimum, 
ale vzhledem ke stádiu semenáčků ne 
zcela. Prostě jsem ve velkých časových 
odstupech zlehounka zvlhčoval dno 
podmisky tak, aby substrát na povrchu 
zůstával suchý jako troud. Na ploských 
vrcholových částech rostlinek jsem mohl 
pozorovat status quo – oválné plošky 
příčně dělené semknutou štěrbinou a 
zdobené skvrnitými nebo mozaikovými 
kresbami v  bí lém nebo skoř icově 
hnědém provedení. Nejde o nic jiného 
než o ploché vrcholy dvou protistojných 
sukulentně zbytnělých listů,  které 
díky svým ornamentům (fenestracím) 
dokonale splývají s terénem rozsáhlého 
specifického jihoafrického regionu.
Litopsy jsou pro tuto oblast endemické.

Někdy koncem března až počátkem 
dubna  se  dosud  nap ja tá  pokožka 
zbytnělých listů začala svrašťovat a 
zřetelně ovadat a současně s tím se 
zvolna rozšklebovaly příčné mezilistové 
štěrbiny. Opět jsem zvýšil zálivku. 
Jednou týdně, ale až k prolnutí vody 
na povrch substrátu. Odklánění listové 
stařiny do stran, připomínající odklon 
podpůrného zařízení při startu rakety, 
pokračovalo a postupně odhalovalo dva 
nové listy o větším průměru vrcholových 
plošek a s výraznějšími kresbami.

Počátkem května jsem nádobu s 
rostlinami znovu přemístil do skleníku, 
abych jim tak dopřál maximální sluneční 
poži tek.  Během léta  jsem zaléval 
jednou týdně až do úplného prosáknutí 
substrátu. S příchodem podzimu (září, 
říjen) jsem zálivku začal pozvolna 
snižovat a zcela jsem s ní ustal asi v 
polovině listopadu, kdy jsem rostliny 
opět přenesl do chladnější místnosti v 
bytě a na světlé místo. 

V l é t ě  ná s l ed u j í c í ho  rok u  mě 
navštívil kolega Pavel Chramosta, 
jemuž jsem se mohl pochlubit statnými 
jedinci zdravého vzhledu. Uznale tehdy 
prohlásil, že mám nádherné výstavní 
exempláře. Největší jedinci vykazovali 
průměr vrcholové oválné plošky cca 

4,5 cm na délku a cca 2,5 cm na šířku 
uprostřed.

Téhož roku v září jsem si při jedné 
pravidelné návštěvě skleníku povšiml, že 
se štěrbina mezi listy jednoho z litopsů 
začíná rozevírat pod tlakem čehosi, co 
rašilo z jejího středu. Ano, „živý kámen“ 
mi poprvé nasazoval na květ! Jednotlivé 
fáze až do plného rozkvětu jsem si 
zakresloval a vy si je můžete prohlédnout 
na zadní straně obálky loňského druhého 
čísla TRIFIDa. Na obrázku je vidět, že 
tento druh vytváří pouze kratičký květní 
stvol s jediným květním základem. 
Květ vytrvával něco málo přes týden 
a v plné šíři se nad listy jako deštník 
rozvíjel pouze za slunných dní, a když, 
tak k tomu docházelo kolem poledne a 
v časných popoledních hodinách. Pokud 
bylo zataženo, neotevíral se a jeho tenké 
žlutě zbarvené mnohočetné paprsčité 
korunní plátky zůstávaly semknuté 
ve vertikáním postavení. Když bylo 
polojasné počasí, pouze se pootevíral. 
Protože se  jednalo o  jediný květ , 
nemohl jsem vyzkoušet umělé opylení. 
Samosprašnost jsem nezjistil. 

O vykvetlý druh litopsu jsem přišel 
během zimy. Riskoval jsem přezimování 
všech „živých kamenů“ v nevytápěném 
sk l en íku .  Svou  ro l i  p ř i  t akovém 
neodpustitelném hazardu hrálo jiné 
využití původního bytového „zimoviště“, 
a pak nedostatek času a četné starosti, 
které mou pozornost odvedly jinam. 
Faktem zůstává, že jsem při předjarní 
revizi s překvapením zjistil přežití jediné 
rostliny, která v následném zářijovém 
čase dokonce vykvetla. Její koruna se 
podobala koruně předešle kvetoucího 
druhu, jen s tím rozdílem, že paprsčité 
plátky měly bílou barvu. Mnohem 
krutější zima než předešlá zpečetila 
osud i tohoto mého posledního jedince 
z rodu Lithops. Popisované semenáče 
a posléze dospělé rostliny jsem za ty 
tři roky existence nikdy nepřesazoval. 
Je-li nádoba s těmito rostlinami většího 
objemu, každoroční přesazování nutné 
není.

Nastalo období bez litopsů. Několik 
let  jsem je neměl,  ale chuť znovu 
se k nim vrátit přetrvávala. Asi před 

Jak mi učarovaly „živé kameny“
(s barevnou přílohou na straně V)

ZDENĚK ŽÁČEK
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rokem jsem si sice objednal semínka 
několika druhů u jednoho velkopěstitele 
sukulentních rostlin, ale dosud jsem 
neměl čas je vysít. Chystám se k tomu 
letos na jaře. Doufejme, že za tu dobu 
neztratila klíčivost alespoň některá 
z nich.  V období prvních úspěšně 
zvládnutých litopsů jsem si předběžně 
vyzkoušel  i  tu to  metodu od píky. 
Povzbuzen snadností, s níž kultivaci 
„živých kamenů“ zvládám, objednal 
jsem si od jedné firmy semínka nejen
několika druhů rodu Lithops, ale také 
dalších zajímavých sukulentů podobné 
životní taktiky (Conophytum, Griesea, 
Fenestraria, Ophtalmophyllum apod.). 
Semínka jsem vysel na mokrou čistou 
rašelinnou vrstvu v plastové krabici a 
kvůli vyšší RVV ji nikoliv hermeticky 
přiklopil průhledným víkem. Osetý 
komplex jsem umístil na dno skleníku, 
do zástinu, mimo přímý sluneční osvit. 
Semínka za těchto podmínek klíčila 
bez problémů a brzy jsem měl pěkné 
semenáčky zra lé  k  přepíchání  do 

klasického substrátu. Bohužel, opět jsem 
měl jiné starosti, které mi nedovolily, 
abych se o semenáčky náležitě postaral 
a tak, zanechány samy sobě napospas, 
zanikly stejně rychle jako vyklíčily.

Koncem loňského léta jsem při 
nákupu určitých substrátových složek 
v obchodním domě Bauhaus náhodou 
narazil na nabídku „hotových“ litopsů. 
Neodolal jsem a jeden si zakoupil. 
Bohužel, marně jsem na miniaturním 
květináčku hledal  přesné druhové 
označení .  Stálo  tam pouze s t rohé 
Lithops. Nabídka litopsů v květinářských 
sekcích supermarketů je nyní poměrně 
běžná a jejich cena za kus se pohybuje 
v rozmezí 30 – 60 Kč. Lze si vybrat 
nekvetoucí „vypasené“ exempláře 
různých barev a typů fenestrací, ale i 
rostliny, které se na květ chystají, anebo 
i jedince, kteří jsou v plném rozkvětu. 
Rozlišit  druhovou příslušnost je z 
takového zdroje značně nesnadné a je 
přitom zapotřebí brát do úvahy záplavu 
hybridních forem a kultivarů vzniklých 

v pěstírnách specialistů, která varabilitu 
barvy a ornamentu rozmělňuje až ad 
absurdum. Proto se zatím spokojuji s 
jedinou jistotou, a tou je, že se jedná o 
rostlinu z rodu Lithops.

P ř i š l y  V á n o c e  a  j á  j s e m  p o d 
stromkem mimo jiné dárky našel také 
další tři přibylce z říše „kvetoucích 
kamenů“.  A tak se  mi  na  sklonku 
minulého roku sešly čtyři statné rostliny. 
Jak jsem je zaopatřil? Všechny čtyři jsem 
ponechal v původních minikvětináčcích a 
umístil je na chladný meziokenní parapet 
východního okna. Zcela bez zálivky 
zde přečkávají zimu, aniž byste na nich 
mohli pozorovat jakoukoliv újmu. V 
předjaří je hodlám sesadit do jedné 
větší nádobky s čerstvě namíchaným 
substrátem. A až se začnou původní listy 
svrašťovat, obnovím pozvolna zálivku. 
Vzhledem k jejich robustnosti věřím, že 
se na sklonku letošního léta pochlubí i 
svými květy.    □

Okenní útočiště mých živých kamenů   foto © Robert Žáček
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Brambořík v přírodě
(s barevnou přílohou na straně V)

Tyto fotografie jsem pořídil letos v září
na dovolené v Chorvatsku, přesněji, 
při mém turistickém výšlapu do horské 
přírodní  rezervace Ućka,  která se 
rozprostírá nad lázeňským městem 
Opatija.

Vůbec jsem nečekal, že bych mohl 
v lesním podrostu v polštářích starého 
jehličí hned vedle turistické stezky 
popatřit na takovou nádheru. Bohužel 
se nejednalo o nijak bohatá naleziště 
(na jednom všeho všudy 2 květní stvoly 
a jeden narašený list a na druhém 5 
květních stvolů a o něco více čerstvě 
vyrašených listů) a navíc jednotlivé 
exempláře velmi dobře splývaly s 
terénem (díky Bohu!), protože kamarád, 
který mě doprovázel, si jich všiml, až 
když jsem si k nim klekl a fotografoval 
je. Na jeho obhajobu musím uvést, že 
není ani botanik amatér.

T o t o  s e t k á n í  b y l o  j e d n o  z 
nejkrásnějších, které mě za dobu mé 
dovolené potkalo. Ještě mne na tomto 
výletu upoutaly jen zrající fíky, ale těch 
budete mít jistě o vánocích dost, takže 
jejich fotografie jsem nepořizoval.

JOSEF MAZUREK 

Baobab prstnatý 
(Adansonia digitata), 

cejbovité 
(Bombacaceae)

(s barevnou přílohou na straně V)

Tento strom je jednou z nejznámějších 
dřevin Afriky. Jeho původní výskyt je v 
pásmu savan na jihu kontinentu, avšak 
v současnosti je příležitostně pěstovaný 
i v parcích tropických a subtropických 
oblastí. 

Jedná se o pomalu rostoucí strom s 
široce rozkladitou korunou a s kmenem 
sotva dvakrát tak dlouhým, jak tlustým. 
Hlavní větve, kterých není mnoho, jsou 
zjevně odbíhající a převislé. Listy jsou 
dlanité, střídavě s 5 – 7 podlouhlými 
a až 15 cm dlouhými lístky, které jsou 
v období sucha opadavé. Strom je po 
většinu měsíců holý a o to více tak 
působí bizarně. 

Květy jsou bílé,  nápadně velké 
(až 20 cm v průměru), převislé, s pěti 
kališními lístky a pěti poněkud masitými 
a zvlněnými, často nazpět ohrnutými 
korunními plátky. Tyčinky jsou početné, 
asi do půli délky spojené do středního 
sloupku, který po odkvětu opadává 
spolu s korunními plátky. Čnělka je 
trochu delší než tyčinky, většinou ohnutá 
nazpět. V noci květy šíří nepříjemný 
zápach a jsou opylovány netopýry.

Plody jsou vejčité nebo protáhlé, 
15 – 20 cm dlouhé, šedě plstnaté a s 
dřevitou slupkou, pod níž je moučnatá 
bělavá dužina s četnými semeny.

Mohutný kmen má měkké dřevo, 

které uchovává velké množství vody. 
Staré exempláře dosahují průměru až 9 
m a mohou být i duté. 

Podařilo se mi od anglické firmy
Thompson & Morgan získat semena 
tohoto stromu. V balíčku jich bylo pět za 
6,75 eur. Semínka jsem ještě téhož dne 
zalil vařící vodou, která mi zbyla, když 
jsem si chystal kávu. Nechal jsem je 
namočená v hrníčku až do příštího dne. 
Vysel jsem je do směsi zahradnického 
substrátu a písku v poměru 2 : 1, na 
dno jsem umístil  kvalitní drenáž z 
křemičitého štěrku. Asi po 14 dnech 
začala semínka klíčit a do týdne byly 
čtyři rostliny venku. Páté semínko už 
sice nevyklíčilo, ale ostatní „baobábky“ 
se měly čile k světu. Po měsíci měřil 
největší z nich 20 cm. Na fotografii je
rostlinka stará 1,5 měsíce při výšce 30 
cm a délce listů 11 cm. Rostliny jsem 
umístil na jižní okno a zalévám je až 
když je substrát na povrchu suchý. 
Teplota je pokojová, avšak někdy s 
výkyvy nad 30° C, vzdušná vlhkost se 
pohybuje kolem 60%.

Pokud by měl někdo dlouhodobější 
zkušenosti s pěstováním baobabu, budu 
velmi rád, když se s nimi na stránkách 
TRIFIDa podělí.   □

TOMÁŠ VENCÁLEK

LITERATURA:
BRICKELL, CH. A KOL.: VELKÁ 

ENCYKLOPEDIE KVĚTIN A OKRASNÝCH 
ROSTLIN

EUROMEDIA GROUP – IKAR 2000
ROHWER, J. G.: TROPICKÉ ROSTLINY. 

EUROMEDIA GROUP – KNIŽNÍ KLUB V 
PRAZE 2002

Rod brambořík (Cyclamen L.) náleží do čeledi prvosenkovitých (Primulaceae 
Vent.). U nás se  vzácně vyskytuje v listnatých lesích, hájích a křovinách (často 
lískových) na jihozápadě Moravy brambořík nachový (Cyclamen purpurascens 
Mill.; syn.: b. evropský (C. europaeum)). V Čechách pouze uměle vysazený nebo 
zplanělý.

Jde o bylinu vytrvalou a s podzemní kulovitou hlízou. Její listy přezimují, tvoří 
přízemní růžici, jsou dlouze řapíkaté, široce až okrouhle srdčité, nepravidelně 
vroubkované až celokrajné. Z horní strany jsou světle skvrnité, z dolní 
červenofialové. Rostlina má jednokvěté stvoly. Hlíza obsahuje jedovatý glykosid
(saponin) cyklamin se silným hemolytickým účinkem.

Rod má asi 20 druhů rozšířených hlavně ve Středozemí (zvl. východním), v 
Malé Asii a v Íránu.

Kvetení i našeho bramboříku nachového připadá na červen až září.
Plod je tobolka, semena kulovitá nebo tupě hranatá, lepkavá.

ZDROJE: 
KLÍČ KE KVĚTENĚ ČR, ACADEMIA, 2002,
KVĚTENA ČR, III DÍL, ACADEMIA, 1992.

PODLE UVEDENÝCH PRAMENŮ ZPRACOVAL: Z. ŽÁČEK

Snímeček

Choulící se před větříkem,
potkal jsem se s bramboříkem.

Vykukoval z jehličí,
prosil ať ho neničím!

„Bramboříku neměj strach,
nejsem žádný rostlin vrah,

hezky ukaž kvíteček,
udělám si snímeček!“

„Článků málo, je to bída,
co to poslat do Trifida?“

JANA A MICHAL RUBEŠOVI
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Jak snadno pěstovat...

Bublinatky jsou rostlinami, které velmi 
často přehlížíme ve prospěch jiných, 
dravěji vyhlížejících druhů. Pozornost 
odborníků si většinou získají díky 
bizarnímu, i když našemu oku většinou 
skrytému způsobu chytání kořisti . 
Ale snad nikdo nepřejde bublinatku 
v období, kdy kvete. Několikrát jsem 
pozoroval návštěvníky v botanických 
zahradách a  je j ich reakci  na květ 
některé z jihoamerických velkokvětých 
bublinatek a na květy orchidejí. Zatímco 
rozkvetlá orchidej se pro nás stává 
všední záležitostí, květ velkokvěté 
bublinatky nepřejde nikdo. 

Bublinatky jsou velmi rozsáhlým a 
pestrým rodem, který čítá bezmála 200 
druhů, z nichž každý v přírodě obsazuje 
trošku jiné prostředí. Z toho vyplývá, že 
najít jednotnou poučku k jejich pěstování 
je nemožné. Druhová pestrost se však dá 
rozdělit přibližně do tří skupin, kde již 
určité zobecnění je možné.

První skupinou jsou nám nejbližší 
vodní bublinatky. (Všechny druhy, které 
se u nás vyskytují, patří právě do této 
skupiny.) Nejzkušenějším pěstitelem 
těchto rostlin u nás a možná i na světě 
je RNDr. Lubomír Adamec, CSc., který 
své zkušenosti s pěstováním vodních 
bublinatek přiblížil v seriálu „Pěstování 
vodních druhů bublinatek“ (Trifid 1, 2, 3
/2003). Jelikož toto téma bylo poměrně 
podrobně zpracováno v nedávné době 
člověkem, který má bohatší zkušenosti, 
omezím se na pouhé shrnutí. 

Vodní bublinatky jsou volně plovoucí 
rostl iny,  které můžeme pěstovat v 
nejrůznějších nádržích. Naše druhy se 
nejsnáze pěstují ve venkovních jezírcích. 
Rostliny však můžeme pěstovat i v 
jakémkoliv akváriu nebo větší sklenici. 
Všechny druhy  vyžaduj í  měkkou 
vodu s nepříliš velkým obsahem živin. 
Největším problémem, který je nutné 
při pěstování vodních bublinatek řešit je 
zarůstání vláknitými řasami. Zvládnutí 
této překážky je v podstatě alfa - omega 
pěstování většiny druhů. Vláknité řasy 
přerůstají pěstované bublinatky zejména 
z toho důvodu, že voda v nádržích bývá 
nepřirozeně teplá. Při vyšší teplotě rostou 

řasy rychleji, než bublinatky a stávají 
se velkým problémem. První opatření 
je tudíž nasnadě – snažit se udržet 
vodu co možná nejchladnější (kolem 
20° C). Druhým krokem je nasazení 
vhodných šneků, kteří budou dostatečně 
kvalitně ožírat řasy a zároveň nesežerou 
bublinatky. Které druhy plžů to jsou? 
Určitě je jich mnoho - poradím spíše, jak 
je rovnou získat. Zajděte na lokalitu kde 
se ve velkém množství vyskytuje nějaká 
vodní bublinatka (Utricularia australis se 
vyskytuje skoro všude, včetně Prahy) 
a jednoduše si tam nějaké nalovte. U 
takových šneků máte záruku, že jsou 
přirozenými a neškodnými sousedy 
bublinatek. Nu a třetím řešením je na 
dno kultivační nádrže přidávat opad z 
ostřic, ze kterého se uvolňují třísloviny 
a další látky, které růst řas brzdí. Jak je 
patrné, kombinace těchto opatření je 
možná a v praxi poměrně osvědčená. 
Vodní bublinatky mírného pásma na 
zimu zatahují do oválných pupenů 
zvaných turiony. V případě umělého 
pěstování je  udržujeme v chladné vodě 
0 - 5° C. Pro celoroční pěstování je 
však možné doporučit některé tropické 
druhy. Mezi nejsnáze pěstovatelné patří 
např. Utricularia aurea. Jedná se o 
velmi masivní, nenáročný a dekorativní 
druh bublinatky. Lapací měchýřky, které 
vytváří jsou ale bohužel velmi drobné. 
Dalším, běžněji pěstovaným druhem, je 
Utricularia gibba. Tento druh má velmi 
tenké lodyhy s velmi chudými přesleny 
a tudíž nepůsobí zdaleka tak dekorativně 
jako U. aurea. U. gibba nezřídka vypadá 
jako křivá zelená nit. Ale má nápadnější 
měchýřky.

Pěstitelsky mnohem oblíbenější 
s k u p i n o u  j s o u  d r o b n é  p o z e m n í 
(terestrické) bublinatky. Jedná se o 
velmi nenápadné rostlinky, které jako 
mech pokrývají substrát a dokáží se 
zakrýt nepřehlédnutelnou vrstvou bílých, 
žlutých, fialových nebo modrých květů.
Dobře si uvědomuji,  že zejména v 
Austrálii se vyskytuje řada zajímavých 
druhů, které dodnes nebyly uspokojivě 
pěstitelsky zvládnuty, ale o takových 
druzích tato rubrika není. Naštěstí je 

mezi pozemními bublinatkami množství 
druhů, které jsou vyloženě nenáročné a 
mohou tudíž udělat radost každému.

Rostliny pěstujeme buď v čisté 
rašelině nebo ve směsi rašeliny se 
středně hrubým křemičitým pískem. 
Květináče stojí celoročně ve vodě. Na 
osvit nejsou bublinatky příliš náročné. 
Vyžadu j í  po los t ín  nebo  dos ta t ek 
rozptýleného světla. Mohou se proto 
stát vděčnými obyvateli  severních 
oken, vitrín s umělým osvětlením nebo 
prostor zastíněných jinými masožravými 
ros t l inami .  Bubl ina tky maj í  rády 
zvýšenou vzdušnou vlhkost, ale není 
nutné pěstovat je v uzavřených nádobách. 
Jejich asimilační prýty zpravidla neční 
výš než jeden centimetr nad vlhký 
substrát a mají tudíž dostatečnou vlhkost 
od mokré rašeliny. Skutečně jednoduché 
- květináč rašeliny v polostínu a v misce 
s vodou.

Na závěr bych připsal doporučení 
k výběru druhů. Ne všechny druhy 
pozemních  bub l ina tek  ocho tně  a 
masivně kvetou.  Mnoho druhů se 
proto může stát jen položkou ve sbírce, 
aniž by byly vyloženou ozdobou. Z 
bělokvětých druhů bych doporučil 
Utricularia livida, U. parthenopipes a      
zejména U. sandersonii, která byla 
potrétována v minulém čísle Trifida. Z
růžových a fialových druhů by to byly
především U. dichotoma, U. blanchetii. 
Velmi zajímavým druhem s tmavě 
modrými květy je U. biloba. Žlutě kvete 
např. U. subulata. Dalším mimořádným 
druhem patřícím do této skupiny je 
U. calycifida, která se vymyká svými 
rozměry. Její asimilační prýty (listy) jsou 
dlouhé i několik centimetrů, zpravidla 
červeně žilkované. Tento druh rovněž 
ochotně vykvétá růžovofialovými květy.
Existují však i bělokvěté formy.

Klenoty mezi bublinatkami jsou 
velkokvěté jihoamerické druhy, které 
jsou též přezdívány orchideokvěté. Tyto 
druhy jsou pěstitelsky trošku náročnější, 
ale i tak jsou dobře zvládnutelné v 
bytových podmínkách. A těm se budeme 
věnovat příště…   □

Jak snadno pěstovat ... bublinatky
MIREK SRBA
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A s i  d r t i v á  v ě t š i n a  s v ě t o v ý c h 
pěsti telů aldrovandky měchýřkaté 
(Aldrovanda vesiculosa L.) se již setkala 
se záhadnou nemocí této pozoruhodné 
rostliny, a to jak zelených temperátních 
rostlin, tak i červených (sub)tropických 
aus t ra lských.  Nemoc se  u  ros t l in 
projevuje bez zjevné příčiny poškozením 
vzrostných vrcholů (Adamec 1996, 
1997, 1999, 2003). Vrcholy nejdříve 
přestávají vytvářet štěty budoucích 
listů, a je to asi první příznak nemoci, 
který může velmi zkušený pěstitel 
odhalit. Vrcholy přestávají vytvářet 
nové listy, jsou malé a úzké a obsahují 
nažloutlé nezralé listy. Po několika 
týdnech dochází k hnědnutí vrcholů 
a k nekróze pletiv. Rostliny většinou 
začnou v paždích listů uprostřed a ve 
spodní části stonku vytvářet nové větve, 
které však většinou dříve či později trpí 
stejnou nemocí. Nemoc však vzácně 
sama odezní a z paždí regenerující nové 
rostliny jsou zdravé. Nemoc však může 
zasáhnout všechny rostliny v kultuře a 
celou kulturu zahubit. Projevy nemoci 

u zelených temperátních a červených 
australských rostlin mohou být trochu 
odlišné v tom, že u australských rostlin 
může být zmenšování vrcholu na začátku 
nemoci provázeno nebo i předcházeno 
poškozením (uhníváním) stonku přesně 
asi 12 mm od vrcholu. U zelených 
rostlin jsem tento typ poškození nikdy 
nepozoroval. Nemocné zelené rostliny 
vytvářej í  nemocné turiony (zimní 
pupeny), které přes zimu snadno uhnívají 
nebo na jaře neklíčí.

Nemoc má záhadné projevy. Je 
bohužel možno říci, že v každé kultuře 
a ldrovandky – venkovní  i  vni t řní 
– se nemoc během několika let dříve 
či později projeví. Není jasné, jaké 
pěstební podmínky vyvolávají nástup 
nemoci a naopak, jaké ji pomáhají 
léči t .  Připomeňme si ,  že čím více 
jsou rostliny v kultuře krmeny kořistí, 
t ím snadněji  a  rychleji  onemocní. 
N e m o c n é  r o s t l i n y  p ř e n e s e n é  d o 
přírody do mělkých vod, do nichž byla 
aldrovandka úspěšně vysazena, se 
velice rychle během 2-3 týdnů úplně 

uzdravily. Nemoc jsem v přírodních 
podmínkách nikdy nepozoroval, i když 
mizivý zlomek rostlin v přírodě někdy 
vykazuje znaky poškození vrcholů, 
které by mohly být analogické jako u 
rostlin v kultuře. Infekčnost nemocných 
rostlin je nevýrazná a nemocná rostlina 
přenesená do akvária se zdravými je 
nemusí nakazit. Naproti tomu zdravé 
rostliny přenesené do akvária nebo 
nádrže s nemocnými se časem taky 
nakazí. Pro infekčnost je významnější 
prostředí určitého akvária nebo nádrže, 
než přítomnost nakažených rostlin. 
Akvárium s nemocnými rostlinami se 
vůbec nemusí zjevně lišit od toho se 
zdravými. Často v zanedbaném akváriu 
rostou zařasené malé rostliny s úzkými 
vrcholy jako projev nedostatku CO2 a 
jsou naprosto zdravé, kdežto v jiných 
mnohem optimálnějších podmínkách se 
nemoc projevuje. Spolu rostoucí vodní 
bublinatky nemoc nikdy nepostihovala.

Protože nemoc zasahuje vrcholy 
rostlin, uvažoval jsem před mnoha lety, 
že její příčinou je deficience významného

m i k r o e l e m e n t u 
b ó r u ,  k t e r á  u 
s u c h o z e m s k ý c h 
rost l in  způsobuje 
právě poškození a 
nekrózu  vrcholů . 
Protože v několika 
případech u zelených 
p o l s k ý c h  r o s t l i n 
d o š l o  k  c e l k e m 
e v i d e n t n í m u 
v y l é č e n í  n e b o 
a l e s p o ň  z l e p š e n í 
s t a v u  p o  p ř i d á n í 
k y s e l i n y  b o r i t é 
(H3BO3) v množství 
0,6-1 mg.l-1 (Adamec 
1996, 1997), jevila 
se deficience B jako
l o g i c k á  p ř í č i n a . 
Přestože je přidání 
přesného množství 
k y s e l i n y  b o r i t é 
d o  v o d y  a k v á r i a 
nebo nádrže velice 
jednoduché a mělo 
by být i teoreticky 
v e l i c e  ú č i n n é 
nemoc léčit, později 
s e  o p a k o v a n ě 

Nemoc aldrovandky poznaná a zvládnutelná?
LUBOMÍR ADAMEC

Aldrovanda vesiculosa L., červená forma    sken © RNDr. L. Adamec
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ukazovalo, že přidání 
B  k  z e l e n ý m  n e b o  i 
červeným nemocným 
rostlinám nemusí mít 
žádný léčebný účinek. 
Přesné analýzy potvrdily 
naprosto stejný obsah 
B v  suš ině  zdravých 
a  nemocných  ros t l in 
a vyloučily deficienci
B a i některých jiných 
mikroelementů (Fe, Cu, 
Zn, Mo, Co) jako příčinu 
nemoci. Bylo tedy třeba 
příčinu nemoci hledat 
j inde a zaměřit  se na 
houbová onemocnění.

V ý z n a m n ý 
fytopatolog prof. Aleš 
L e b e d a  z  P ř F  U P  v 
O l o m o u c i  z j i s t i l  u 
zelených i  červených 
nemocných ros t l in  v 
jejich vrcholech výskyt 
v e l k é h o  m n o ž s t v í 
mikroskopické houby 
n e z n á m é h o  d r u h u 
rodu Fusarium a též i 
neznámého  zás tupce 
Deuteromycetes s tím, 
že oba tyto organismy 
by mohly být původcem 
n e m o c i .  U  n ě k o l i k a 
populac í  nemocných 
červených australských 
rostlin jsem vyzkoušel 
několik fungicidů, z nichž dva jsem 
vybral právě pro jejich udávaný účinek 
proti původcům některých chorob rodu 
Fusarium. Suspenzní přípravky Syllit a 
Rowral v koncentraci 30 mg.l-1 vody v 
akváriu neměly žádný pozitivní účinek, 
ale (Syllit) poškozovaly rostliny. Naproti 
tomu suspenzní fungicid Topsin M 
(metylthiofanát) v koncentraci 0,10 g.l-1 
se projevil jako neškodný i pro všechny 
živočichy v akváriu a dosti spolehlivě 
onemocnění l ikvidoval .  Není s ice 
schopen léčit nemocné rostliny přímo, 
ale asi 3 týdny po jeho přidání do vody u 
nemocných rostlin docházelo k zakládání 
nových větví v paždích listů na stonku a 
po měsíci už byla regenerace zdravých 
větví  zřetelná.  Čím byly nemocné 
rostliny v lepším stavu, tím rychlejší a 
zřetelnější byla regenerace. Je tedy třeba 
přidávat Topsin M hned při prvních 
příznacích nemoci. Topsin M již není 
několik let dostupný v prodeji v ČR, ale 
je údajně stále v prodeji v Polsku. Aby se 
rostliny vyléčily a vytvářely nové zdravé 
větve, nestačilo je dát na několik dní do 

vyšší koncentrace Topsinu a vrátit zpět 
do téhož akvária, ale Topsin se musel 
rozptýlit v celém akváriu s nemocnými 
rostlinami. Je jasné, že taková léčba 
je dosti těžkopádná, třeba jen proto, že 
přidání Topsinu způsobí velmi silný 
mléčný zákal vody, který přetrvává 
asi týden. Přidání Topsinu jen 0,050 
g.l-1 mělo jen slabý léčebný účinek. 
V jednom případě jsem vyzkoušel i 
přidání suspenzního fungicidu Amistaru 
v koncentraci 0,050 g.l-1 a zjistil slabý 
léčebný účinek.  Optimální  účinná 
koncentrace Amistaru bude zřejmě vyšší, 
asi také 0,1 g.l-1. 

Je možno závěrem předpokládat, 
že  p ř í tomnos t  vyšš í  koncen t race 
prodýchatelných organických látek 
ve  vodě  v  akvá r iu  nebo  nádrž i  s 
a l d r o v a n d k o u  p o d p o r u j e  r o z v o j 

houbového původce onemocnění, který 
je normálně vzácný, a který je držen 
ve vodách v přírodních podmínkách v 
minimální koncentraci např. díky filtraci
zooplanktonu. Tyto organické látky se 
do vody dostávají z opadu používaného 
jako substrát a i z kořisti. 

Dnes jsou běžně v prodeji desítky 
fungicidních přípravků s nejrůznějším 
účinkem, a tak by bylo užitečné jich 
vyzkoušet na léčení nemoci aldrovandek 
co největší počet, aby se zjistilo, které 
působí co nejúčinněji při nejnižších 
koncentracích a bez škodlivého vlivu 
na rostliny a živočichy. Protože se toho 
o houbových patogenech na vodních 
rostlinách ví obecně nesmírně málo, 
bylo by rovněž užitečné rozšířit základní 
výzkum v tomto směru, např. zadáním 
diplomové práce.   □

LITERATURA:
ADAMEC L., 1996. TRIFID 1(3): 24-28; ADAMEC L., 1997. CPN 26: 85-88; ADAMEC L., 
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A. vesiculosa L. z africké lokality Okavango    foto © RNDr. L. Adamec
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Věřili byste, že kořistí špirlice může být 
i tak velký motýl jako je babočka paví 
oko? Dokud jsem pěstoval své rostliny 
pouze za oknem, nedokázal jsem si to 
představit, ale od té doby, co své rostliny 
letním, stávají se velké druhy baboček 
pravidelnou kořistí zejména největší 
špirlice Sarracenia leucophylla. Za 
teplých podzimních dnů se motýli živí 
kvasícím nektarem na víčcích, a když je 
vyrušíte, nejsou schopné ani vzlétnout. 
Tu a tam některá klopýtne, spadne do 
láčky a jak se v kornoutu třepe, zapadá 
hlouběji, zláme si křídla až se v podobě 
štíhlé ruličky usadí na dně láčky. Toto 
jsem pozoroval mnohokrát. V teplém září 
roku 2003 jsem však neseděl ve svém 
skleníku, ale uprostřed sbírky svého 
anglického kolegy Michaela Kinga a 
činil jsem si poznámky o jeho rostlinách. 
A tu jsem se stal svědkem scény, kdy 

naprosto střízlivá babočka „Britského 
Královského letectva“ zahučela do 
láčky se zcela rozevřenými křídly! Který 
„kýblovník“ tvoří tak masivní láčky, 
že do nich elegantně zalétne motýl s 
rozpětím křídel 7cm?

Takovou  ro s t l i nou  j e  šp i r l i c e 
žlutá (Sarracenia flava) – mimořádně 
elegantní druh špirlice, který zaujme 
nejen tím, že chytá právě prolétající 
babočky.

Láčky té to  špir l ice  maj í  velmi 
osobitý a poutavý tvar. Jsou vystoupavé, 
velmi dlouhé a úzké. V horní části se 
pasti ovšem velmi nápadně nálevkovitě 
rozšiřují, takže hrdlo láčky může mít 
průměr 10 cm. Vlastní obústí je velmi 
masivní a může dosahovat šířky 1 
– 1,5 cm. U některých rostlin a dobře 
narostlých láček může obústí vytvářet 
nápadný pysk do tvaru písmene „V“. 

Obústí se v zadní 
části láčky sbírá 
ve sloupek nesoucí 
v íčko .  S loupek 
S. flava je nejužší 
ze  všech  druhů 
špirlic a nápadně 
k o n t r a s t u j e  s 
m i m o ř á d n ě 
š i r o k ý m  a 
masivním obústím 
a následně velmi 
širokým víčkem. 
Víčko je zpravidla 
nápadně srdčité,  
široké maximálně 
10 – 15 cm. Okraj 
v íčka  je  rovný, 
posetý žlázkami 
p r o d u k u j í c í m i 
ve lké  množs tv í 
nektaru za účelem 
l á k á n í  h m y z u . 
N e k t á r i a  j s o u 
hojně soustředěna 
i  n a  s l o u p k u . 
Láčky S. flava jsou 
p l n é  k o n t r a s t ů 
a  z a j í m a v ý c h 
t v a r o v ý c h 
přechodů, takže 
působí mohutným 
a velmi elegantním 

dojmem. 
Základní zbarvení láček je světle 

zelené, ovšem při dobrém oslunění 
rostlin přechází v jasně žlutou (odtud 
název  „flava“ = ž lu tá ) . Zák ladn í
zelenožluté  zbarvení  je  doplněné 
nejrůznějšími červenými znaky, což činí 
zbarvení láček u druhu Sarracenia flava 
mimořádně proměnlivé. Tato variabilita 
je základem pro rozdělení druhu do 
osmi barevných variet.  Nominátní 
forma S. flava var. flava se vyznačuje 
jemným žilkováním v horní polovině 
láčky a více či méně vyvinutou skvrnou 
na sloupku. Za vývojově nejpůvodnější 
je však považována S. flava var. rugelii, 
která má láčky čistě žlutozelené s velmi 
výraznou skvrnou na sloupku. Tato 
varieta se navíc vyznačuje nejnápadněji 
tvarovanými láčkami, tj .  nejširší a 
nejmasivnější obústí, nejužší sloupek, 
nejširší víčko. Dobře narostlé láčky této 
variety jsou excelentním „sochařským“ 
dílem přírody. Dalšími varietami jsou 
S. flava var. maxima s láčkami zcela 
žlutozelenými, nápadně žilkovaná 
S. flava var. ornata, S. flava var. cuprea s 
měděným víčkem, zcela červená S. flava 
var. atropurpurea nebo velmi zajímavá 
S. flava var. rubricorpora s červenými 
láčkami, ovšem se žlutým vnitřkem 
a  v í č k e m .  P e s t r o b a r e v n é  f o r m y 
upoutají pozornost jak pěstitelů (bývají 
dokonce nejoblíbenější „disciplínou“ 
specializovaných sběratelů špirlic), tak 
nejširší laické veřejnosti. Barevnost 
Sarracenia flava je natolik bohatým 
světem, že jsem se rozhodl toto téma 
z portrétu poněkud vyčlenit a věnovat 
mu samostatný článek v příštím čísle 
časopisu.

Samostatnou otázkou jsou rozměry 
láček. Donald Schnell (1976) v prvním 
vydání svého přehledu MR severní 
Ameriky udává maximální výšku 90 
cm. V druhém vydání  (Schnell 1998) 
však autor uvádí maximální výšku 120 
cm a šířku víček dokonce až 20 cm, což 
jsou čísla podle mého soudu značně 
nadhodnocená. Terénní pozorování V. 
Rybky a K. Páska (pers. comm.) potvrzují 
maximální naměřené výšky na lokalitách 
kolem 90 cm. Je však nesporné, že 
některé zcela výjimečné exempláře 

Špirlice žlutá (Sarracenia flava L.)
(s barevnou přílohou na straně II)

MIREK SRBA

S. flava var. flava   Foto © Mirek Srba
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mohou být o něco větší. Z kultury byla 
dokumentována láčka S. flava var. 
flava o délce 115 cm a její fotografie
byla řádně dokumentována. Největší 
láčka, jakou jsem kdy viděl, taktéž mírně 
přesahovala velikost 100 cm a náležela 
též rostlině S. flava var. flava. Rekordní 
rozměry byly sice zjištěny u nominátní 
variety, ale je nutné podotknout, že tato 
varieta zpravidla takovýchto rozměrů 
nedosahuje (běžně 60 – 80 cm). V 
porovnání s touto varietou dosahuje 
S. flava var. atropurpurea výšky 90 cm 
naprosto běžně. Je tedy S. flava největší 
špirlicí? Při pohledu na obří láčky 
S. flava mám v jarních měsících pocit, 
že nic většího už prostě být nemůže. 
Koncem léta je však co do délky předčí 
S. leucophylla přibližně o 5 – 10 cm. 
Láčky tohoto druhu jsou však v horní 
části užší a nepůsobí tak mohutným 
dojmem. 

Koncem léta vytváří rostliny namísto 
mohutných láček tenká fylodia (útvary 
podobné listům vzniklé zvětšením 
křídla a redukcí vlastního těla láčky). 
Zatímco láčky během podzimních 
měsíců částečně nebo zcela odumírají, 
fylodia přetrvávají až do začátku příští 
vegetační sezóny.  Krátká životnost láček 
a nápadná tvorba fylodií je společným 
z n a k e m  S .  fl a v a a  S .  o re o p h i l a . 
Nejspolehlivějším znakem k rozlišení 
t ě ch to  dvou  podobných  a  b l í z ce 
příbuzných druhů jsou právě fylodia, 
resp. jejich tvar. U druhu S. flava jsou 
dlouhá (až 50 cm), tenká a rovná nebo 
jen mírně zahnutá. Naproti tomu u 
S. oreophila jsou široká, srpovitě zahnutá 
a dorůstají přibližně třetinové délky v 
porovnání s S. flava. Ze sběratelského 
hlediska není pravděpodobné, že by 
někdo pod označením S. flava rozšiřoval 
mnohem vzácnější a choulostivější druh 
S. oreophila. Opačnou záměnu předjímat 
lze.

Květy Sarracenia flava též ladí se 
jménem, protože jsou jasně žluté. 
Velikost květů dosahuje úctyhodných 
8 – 13 cm. Květy vydávají intenzivní 
nezaměnitelnou vůni, kterou někteří 
autoři  přirovnávají  k ci trónu,  j iní 
ke  kočič í  močce.  Je  za j ímavé,  že 
p ř i b l i ž n ě  p o l o v i n a  l i d í  h o d n o t í 
v ů n i  S .  fl a v a j a k o  v ů n i ,  d r u h á 
polovina jako zápach. Podobně voní 
S.  purpurea  ssp .  venosa  ovšem s 
mnohem menší intenzitou. Drobné květy 
S. rubra vydávají vůni jiné povahy a 
ostatní druhy špirlic nevydávají žádný, 
lidským čichem zaznamenatelný zápach. 
S. flava voní ze všech špirl ic tedy 

nejvýrazněji. V přírodě rostliny kvetou 
od poloviny března do polovina května 
v závislosti na konkrétních klimatických 
podmínkách. V kultuře rostliny vykvétají 
přibližně o měsíc dříve. Květy jsou v 
přírodě opylovány čmeláčími matkami, 
které mají dost velkou sílu na to, aby 
se do květu bez problémů dostaly 
a vyskytují se ve stejnou dobu kdy 
S. flava vykvétá. Je zajímavé, že květy 
S. flava jsou atraktivní i pro naše druhy 
čmeláků.

Semeníky produkují v porovnání s 
jinými špirlicemi spíše menší množství 
semen (běžně 20 – 200, výjimečně 
kolem 500). Semena však bývají v 
porovnání s ostatními druhy největší. 
Jsou dlouhá 2 – 3 mm. Hmotnost zralých 
a dobře vyvinutých semen se pohybuje 
od 0,75 mg do 1 mg.

Podzemní část rostliny je tvořena 
větvícím se oddenkem, který po celé 
délce koření. Růstový vrchol bývá 
obklopen nápadně ztlustlými bázemi 
láček, které tvoří cibuli podobný útvar 
velký asi jako slepičí vejce. Tato „cibule“ 
může být v závislosti na podmínkách 

bílá nebo červená. 
Druh se vyskytuje v jihovýchodní 

části USA. Areál rozšíření zasahuje 
na severu do státu Virginia a táhne 
se jihozápadním směrem až do států 
Florida a Alabama. Nejčastěji osídluje 
vlhké louky savanovitého charakteru 
nebo řídké porosty borovice bažinné 
(Pinus palustris). Přímo v mělké vodě 
rostou exempláře vzácně, ale dosahují 
tak největších rozměrů.

V kultuře je S. flava velmi odolným 
a vděčným druhem. Mladé rostliny 
přirůstají velmi rychle a zpravidla 
dospívají nejdříve ze všech druhů špirlic. 
V ideálních podmínkách už za tři roky 
od výsevu. V porovnání s ostatními 
nevyžaduje S. flava žádnou mimořádnou 
péči. (Podrobnosti se můžete dočíst v 
minulém čísle Trifida, tj. 2004/4). Je
ovšem bezpodmínečně nutné zajistit plné 
oslunění, nejlépe přímý úpal, jinak budou 
rostliny vytvářet tenké, nevybarvené a 
celkově nepěkné láčky. Dobře narostlý 
exemplář S. flava zalitý sluncem je však 
velkým estetickým zážitkem.   □

SCHNELL D. E. 1976: CARNIVOROUS PLANTS OF THE UNITED STATES AND CANADA. 
WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA: JOHN F. BLAIR PRESS. 126 PP.

SCHNELL D. E. 2002: CARNIVOROUS PLANTS OF THE UNITED STATES AND CANADA. (SECOND 
EDITION) PORTLAND, TIMBER PRESS. 468PP.

SCHNELL D. E. 1998: SARRACENIA FLAVA L. VARIETIES. CARNIVOROUS PLANTS NEWSLETTER 
27(4): 116-120

Semeno S. flava, skutečná velikost 2,5 mm   Foto © Mirek Srba
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Moje sbírka - 
Cephalotus follicularis
(s barevnou přílohou na straně VII)

V následujícím článku bych vám chtěl 
představit další z mé sbírky masožravých 
r o s t l i n :  l á č k o v i c i  a u s t r a l s k o u 
(Cephalotus follicularis).

Láčkovici pěstuji ve vitríně s umělým 
osvětlením. Substrát je namíchaný z 
rašeliny, jemného křemenného písku 
a perlitu v poměru 1:1:1 až 2:1:1 ve 
prospěch rašeliny. Správný substrát si 
ověřuji v ruce. Když je vlhký a udělám z 
něj hrudku, tak se musí lehce rozpadnout. 
Pokud tomu tak není, přidám křemenný 
písek, nebo perlit. Jelikož je láčkovice 
náročná na vlhkost substrátu, ale nesnáší 
přemokření, vyrobil jsem si zavlažovací 
květináč. Vzal jsem obyčejný kulatý 
plastový květináč a do dna proříznul 
skalpelem úzký obdélník, kterým jsem 
natěsno prostrčil část tlustšího sacího 
knotu (běžně k dostání v zahradnických 
potřebách). Pak jsem už jen nasypal 
substrát a „posadil“ květináč do hrdla 
sklenice (např. od kávy, nebo zavařovací 
sklenice) naplněné vodou. Takto mi 
láčkovice vydrží bez dozoru mnoho 
týdnů a nemusím se o ni téměř vůbec 
starat a dolévat vodu.

MILOŠ ŠULA

Ohlasy z fóra aneb co se 
dělo na webu

(http://forum.darwiniana.cz)

Máme za sebou nejchladnější období v 
roce a mnozí jistě brzy vyrazí probudit 
své masožravky ze zimního odpočinku. 
I to byl důvod, proč se v uplynulých 
měsících změnilo rozložení rubrik 
fóra a výrazně ubylo příspěvků v sekci 
Škůdci, choroby a neduhy. Oproti tomu 
všeobecná diskuze byla opět hodně 
podnětná a mnohdy i výrazně zajímavá. 
Marek P. se podělil  o své šestileté 
zkušenosti s pěstováním cephalotu 
a mimoděk zmínil  i  svůj  úspěch s 
množením pouze z listových řízků, 
nikoli tedy dělením celých trsů, jak bývá 
obvyklé. První láčky mu pak rostlinka 
nasadila přibližně po 2 a půl roce, 
přičemž jen rok mělo zabrat, než list 
začal nějak vůbec bez použití jakýchkoli 
podpůrných chemických prostředků 
reagovat. To vzbudilo zaslouženou 
zvědavost nejen u mé maličkosti, nýbrž 

i u dalších členů, mnohdy již zkušených 
pěstitelů. Člen správní rady Miloš Šula 
se rozhodl přidat k pokusu a s použitím 
stimulátoru AS-1 a rozdrceného thiaminu 
(vitamín B1) se mu podařilo získat již po 
jednom měsíci 4 mm dlouhé kořínky.

Hned z vícero zdrojů pochází taková 
malá zajímavost,  která překvapila 
dokonce i takového ostříleného veterána, 
jakým je  beze  sporu  Mirek  Srba , 
totiž, že špirlice jako jediný  zástupce 
z říše masožravých rostlin obsahují 
paralyzující složku koniin, kvůli které 
byl v minulosti tolik oblíben odvar z 
bolehlavu plamatého (někdy také „jed 
Sokratův“). Tento alkaloid zasahuje 
zakončení sensitivních i motorických 
nervů, navozuje tedy zpočátku stav 
jakési apatie, způsobuje ochrnutí svalů 
až smrt a svými účinky se blíží jinému 
známému tropickému jedu – kurare. Mé 
poděkování tedy patří Milošovi, protože 
nyní si mohu, podle poznámky jednoho 
ze čtenářů,  pořídit  jako domácího 
mazlíčka mouchu a pěkně ji hladit po 
křídlech, aniž by mi uletěla.

Tečku za ohlédnutím bych chtěl 
udělat u záležitosti týkající se společnosti 
s a m o t n é  a  t o  k o n k r é t n ě  p l a c e n í 
příspěvků za rok 2005. Mnohokrát 
dopředu avizovaný „deadline“ pro jejich 
zaplacení vypršel 28.2. a náš kolega 
Michal „Termiter“ Rubeš si málem,. ve 
snaze zjistit, kde se stala chyba, vyrval 
i tu poslední chloubu, která mu na hlavě 
ještě zbývá, jelikož řádně zaplaceno 
měla pouhá polovina členské základny. 
Naštěstí se v zápětí začali ozývat první 
hříšníci, a tak konečný účet snad nebude 
nikterak děsivý.

A rada na závěr – buďte opatrní s 
prvními jarními dny, už teď jsme na 
stránkách Darwiniany zaznamenali první 
případ spálených sarracenií!

PATRIK „CHTORR“ HUDEC

Masožravost u 
lilku bramboru 

(Solanum tuberosum L.)

K velmi zajímavému zjištění dospěli 
bada te lé  z  Braz i l ské  zemědělské 
univerzity Felipeho del Rancha. Tým 
pod vedením profesora Solany po 
dlouholetém zkoumání původních divoce 
rostoucích brambor přišel na jejich 
adaptaci k životu v chudých půdách 
pomocí pasivní masožravosti. Bylo 

zjištěno, že drátovci (Elaterideae), což 
jsou larvy kovaříků dlouho považované 
za škůdce, jsou vlastně obětmi této 
hladové rostliny.

D r á t o v c i  v y k u s u j í  c h o d b i č k y 
v  h l í zách  a  snaž í  se  paraz i tova t . 
Následkem jejich dráždění však dochází 
v okolí chodbiček k zavodnění buněk 
hlízy a následné blokaci pohybu. Pokud 
dojde k rozdrcení larvy, dráždění ustane 
a pletiva hlízy začnou vylučovat trávicí 
enzymy, které larvu téměř beze zbytku 
rozloží.

S c h o p n o s t  o p u s t i t  n a  k o n c i 
vegetačního období hlízu a vyhnout 
se pozření vykazují pouze nejsilnější 
jedinci, čímž je napomáháno přírodnímu 
výběru a zachována další generace.

Podobným způsobem loví l i lek 
b r a m b o r  i  j i n é  r á d o b y  š k ů d c e . 
Například v Egyptě, kde se pěstuje 
j a k o  i m p o r t o v a n á  z e m ě d ě l s k á 
plodina, nepohrdne tamním molem 
m a k a d l o v k o u  b r a m b o r o v o u 
(Scrobipalpopsis solanivora).

S v ý m  z p ů s o b e m  s e  j e d n á  o 
zajímavou symbiózu. Hlíza poskytuje 
potravu larvám, ale zároveň zbavuje 
jejich populaci nemocných a slabých 
jedinců.

Odhalení fenoménu masožravosti 
brambor přivedlo profesora Solanu 
k revizi  taxonomického zařazení . 
Zjistil totiž, že ačkoliv se značně liší 
nadzemními částmi, jsou podzemní 
systémy l i lku bramboru vzdáleně 
p o d o b n é  t e r e s t r i c k ý m  d r u h ů m 
bublinatek. Následně bylo genetickou 
analýzou zjištěno, že lilek brambor se od 
rodu Utricularia odštěpil před 1 493 000 
l e ty  a  nemá  s  rodem So lanaceae 
mnoho společného. Mnohem blíže má 
tedy k jihoamerickým terestrickým 
bublinatkám.

Hlízy brambor jsou zcela jasně 
zbytnělé lapací měchýřky původních 
bublinatek, které se v průběhu evoluce 
silně pozměněné vrátily ke svému 
původnímu účelu, tedy lapání kořisti. 

Předpokládáme, že lilek brambor 
brzy obohatí domácí sbírky příznivců 
masožravých rostlin včetně jejich kořisti 
- symbiontů. Jedná se o zajímavé spojení 
pěstování rostliny s chováním brouka 
podobně jako v případě chejlav.

Toto téma budeme nadále pozorně 
sledovat a v jednom z příštích číslel 
Trifida přineseme podrobný popis
brambor v rubrice Portrét rostliny.

JANA A MICHAL RUBEŠOVI  
1. DUBNA 2005
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interinfo
Zpráva o stavu SB

Vážení kolegové. Během posledního 
čtvrtletí nám do SB přibyla následující 
semena rostlin:

Pulsatilla vulgaris (koniklec, směs 
různých barev)
Faucaria paucidens (sukulent)
Pinguicula moctezumae
Pinguicula lusitanica
Drosophyllum lusitanicum

Největší zájem byl o semínka :
D. indica, S. purpurea ssp. purpurea, 
P. lusitanica

Poděkování:
Chtěl bych poděkovat Vašku Lenkovi 
za  semínka  Pulsa t i l la  vu lgar i s  a 
Faucaria paucidens. Zdeňku Aksamitovi 
za P. moctezumae ,  P. lusi tanica a 
Drosophyllum lusitanicum.

SPRÁVCE SB - MILOŠ ŠULA

Pozvánka SJD

Spanilé jízdy Darwiniany jsou novým 
druhem akce, který byl s úspěchem 
zaveden v loňském roce.  Jedná se 
o neformální srazy členů za účelem 
návštěvy zajímavých sbírek MR a 
lokalit výskytu MR a jiných botanických 
kuriozit. Tyto akce jsou domlouvány s 
nevelkým předstihem přes internetové 
fórum. Tentokrát jsme se však dohodli 
na termínu a cíli s větším předstihem, 
který umožňuje předat pozvánku formou 
Trifida i těm, kteří nemají na internet
přístup.

V sobotu 11. 6. opět vyrazíme do 
Podkrušnohoří. Dopoledním programem 
by byla moje sbírka rostlin zaměřená 
na špirlice, heliamphory, darlingtonie, 
mucholapky a rosnatky. Je to klasický 
cíl, který už asi nemusím blíže popisovat. 
Pevně věřím že i letos bude pro všechny 
návštěvníky zajímavá jako v jiných 
letech a díky některým přírůstkům snad 
i zajímavější. Po obědě v restauraci jsem 
vymyslel netradiční výlet na Mostecké 
výsypky, které hostí zcela unikátní 
rostlinná společenstva připomínající 
polopouště. Začátkem června zde bude 
končit krátké období exploze barevných 
květů nejrůznějších xerofytních rostlin. 
Předpokládám však že více zaujme hojný 
výskyt fosilní třetihorní květeny. Snadno 
lze nalézt otisky olší, habrů a travin. Tyto 

zkameněliny nejsou předmětem ochrany 
a je možné si je libovolně nasbírat a 
získat tak nevšední suvenýr z výletu.

Zájemce o tento výlet poprosím, 
a b y  m n e  k o n t a k t o v a l i  n a  č í s l e 
+ 4 2 0  6 0 4 4 0 2 1 6 0  n e b o  m a i l e m 
srba@sarracenia.cz. Rád sdělím bližší 
informace o místě srazu a nejlepším 
spojení. Dohodneme také rozdělení 
výletníků do aut, která budou zapotřebí. 
Řidiče bych tímto chtěl poprosit o účast. 
O náklady se podělíme. Sraz pro všechny 
11. 6. v Chomutově mezi 9:00 a 10:00 u 
mě doma (Želivského 1970).

MIREK SRBA

Pozvánka Liberec

Jménem vedení Darwiniany bych Vás 
chtěl srdečně pozvat na jarní setkání 
členů společnosti a valnou hromadu, 
která se bude tentokrát konat v sobotu 
7. 5. Naším hostitelem bude Liberecká 
botanická zahrada. Sraz členů bude 
mezi 9:00 a 10:00. Začátek vlastního 
programu bude přesně od 10:00.

Program:
9.00 – 10. 00
sraz a registrace členů

10. 00 – 12. 00 
valná hromada – diskuse nad chodem 
společnosti

12. 00 – 13. 00
čas pro občerstvení

13. 00 – 13. 45
p ř e d n á š k a  R N D r.  M i l o s l a v a 
Studničky.  Téma zat ím nebylo 
specifikováno, ale je přislíbeno
promítání diapozitivů z exotických 
lokal i t ,  k teré  autor  navšt ív i l  s 
p ř í s l u š n ý m 
k o m e n t á ř e m . 
Nevšední zážitek je 
tedy zaručen.

od 14.00 – exkurze 
do sbírek BZ.

D o  L i b e r c e  s e 
s n a d n o  d o s t a n e t e 
a u t o b u s e m  n e b o 
vlakem, nejčastěji přes 
Prahu. U vlakového 
nebo autobusového 
nádraží nastoupíte do 

tramvaje č. 2 a pojedete do zastávky 
„Botanická, ZOO“ (cca 15minut). Na 
této zastávce se dáte stoupající ulicí 
kolmou na tramvajové koleje do kopce 
a po 200 m dojdete před bránu botanické 
zahrady.

Botanická zahrada v Liberci  je 
moderním a velmi elegantně řešeným 
areálem s propracovanými venkovními 
i  k ry tými  expozicemi .  Jedním ze 
zaměření  té to  zahrady jsou právě 
masožravé rostliny a její sbírky patří 
mezi největší jak u nás, tak v Evropě. 
Botanická zahrada je navíc vybavena 
kvali tním zařízením pro dokonalé 
pěstování velmi náročných druhů MR, 
a tak budete moci shlédnout krásné 
exempláře heliamphor, orchideokvětých 
bublinatek a vysokohorských láčkovek 
(např. úctyhodné exempláře N. rajah, 
N. aristolochioides, N. hamata a další.) 
Velkou doménou jsou však i sbírky 
orchidejí, bromélií, cykasů a kapradin.

V rámci programu bude prostor i na 
navázání kontaktů s ostatními pěstiteli a 
výměnu rostlin.

Rádi bychom předem poděkovali 
panu řediteli RNDr. Studničkovi za 
přípravu tohoto setkání. Budeme se těšit 
na setkání s Vámi.

MIREK SRBA

O členech, penězích a 
tak vůbec...

Nechci vás unavovat přesnými čísly z 
účetní uzávěrky roku 2004. Tu je možné 
dohledat v účetnictví na našich stránkách 
http://www.darwiniana.cz v sekci Účetní 
kniha.  Richard Pichl však pro vás 
připravil graf, ze kterého je jasně vidět 
vývoj našich finafncí.
Docela dobře je na něm vidět strmější 
nárůst příjmů z členských příspěvků 
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Příště... 

od starších členů na začátku roku a 
pak pozvolný přírůstek členů nových. 
Největší výdaje tvoří vydávání Trifida,
zde jsou zaznamenány jako čtyři propady 
- jaro, léto, podzim a zima. V květnu 
naopak výrazný příjem díky Řízení 
letového provozu, a.s, která poskytla 
25.000,- Kč na vydávání Trifida 2004.
Ačkoliv byly příjmy z výstavy poměrně 
vysoké, graf celkové bilance vykazuje 
v té době dokonce mírný propad. Je to 
tím, že polovina příjmů ze vstupného šla 
botanické zahradě, náklady na výstavu 
nebyly malé, a také bylo v té době 
vydáno třetí číslo Trifida. Připomínám
tedy, že výstava skončila v plusu asi 7 a 
půl tisíce korun.
Zkrátka - když to celé shrnu, nevedli 
jsme si zas tak špatně!
Členská základna se nám v minulém 
roce také rozrostla,  ale když jsem 
spočítal počet členů na začátku března, 
zjistil jsem, že nás ze 159 zbylo jen 84. 
Málem jsem si vytrhal poslední zbytky 
vlasů. Nic však není tak horké, jak se 
uvaří a po zaslání informativních dopisů 
a e-mailů, že členské příspěvky byly 
splatné do konce února začali členové 
houfně posílat peníze. Asi 15 členů do 
konce března nezaplatilo a pozbylo tak 
členství definitivně. Na druhou stranu se
objevilo pár nových a v současnosti nás 
je 149 (10 čestných a 139 řádných). Z 
toho vyplývá, že do posledního Trifida v
roce je třeba vložit výrazné upozornění s 
kompletním a podrobným návodem jak 
a do kdy zaplatit členské příspěvky.
Vývoj počtu členů zachytil Richad Pichl 
grafem na této straně.

Tak ať je nás co nejvíc, protože jak 
zaznělo v jedné povídce Karla Čapka 
o kaktusářích: „Nejhorší jsou ti divocí, 
neorganizovaní...“

MICHAL RUBEŠ
V rubrice Jak snadno pěstovat se setkáte s 

masožravkou Utricularia alpina 
© foto Mirek Srba
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Young specialist of this genus describes 
i n  d e t a i l  a l l  h i s  e x p e r i e n c e  a n d 
knowledge about this wide and high 
pitcher plant.

My collection - Cephalotus follicularis
Miloš Šula
Individual method how to have success 
with the Cephalotus.

Voices from the forum - what happens 
on our web
Patrik „Chtorr“ Hudec
Our editor-in-chief monitors and brings 
a regular report on current web events.

Carnivorous potatoes  (Solanum 
tuberosum L.)
Jana and Michal Rubeš
Amazing article about latest news in 
the scientific world - the 1st April funny
story.
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... a jiných botanických kuriozit

Rostliny rodu Lithops se vyznačují speciálním CAM metabolismem, který je 
součástí jejich adaptace na suché prostředí.   Foto © Robert Žáček

Brambořík nachový (C. purpurascens) z chorvatské přírodní rezervace Ućka.   Foto k článku na straně 16  © Josef Mazurek

Takhle jsem si semenáče svých prvních litopsů namaloval i s historickým datem:
Lithops alpina (uprostřed) L. aucampiae (vlevo dole) a L. bella var. bella 

(napravo). Obrázek © Zdeněk Žáček

Mladý semenáč baobabu prstnatého (Adansonia digitata)    Foto k 
článku na straně 16  © Tomáš Vencálek
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Štítkovka zakrslá (Labelaria nana Srb.)
(fotografie k článku na straně 3 © Mirek Srba, rostliny vypěstoval Geoff Mansel)

Zubaté obústí 
Nepenthes 
hamata × 
truncata

Vzrostlý exemplář 
Nepenthes fusca × 

spectabilis

Dolní láčky N. lowii × truncata

Nepenthes maxima × 
veitchii - láčky nápadně 

připomínají botanickou N. 
veitchii
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Šácholan Soulangeův 
(Magnolia × soulangeana Soulange 

– Bodin)
Hledal jsem ve svém archivu, čím bych přispěl tentokrát 
a připadlo mi příhodné vybrat jako jarní symbol větvičku 
se dvěma květy hybridní magnólie, kterou jsem si kdysi 
nakreslil a vymaloval podle originálu z mohutného 
stromovitého keře, jenž už léta pravidelně časně zjara 
rozkvétá před olistěním v areálu parku psychiatrické léčebny 
v pražských Bohnicích. Je to pokaždé okázalý jev a netrvá 
moc dlouho. Okvětí brzy opadává a okolí rozložitého keře 
pak pokrývají masy opadaných bílých okvětních plátků s 
narůžovělým nádechem. Větévku ulomenou asi nějakým 
vandalem jsem našel pod keřem cestou z práce. Vzal jsem 
ji domů a dal ji do vázy. Poupata se vzpamatovala a začala 
se rozvíjet. Právě tehdy jsem ji za pomoci své oblíbené 
techniky zvěčnil, nechal si zarámovat a pověsil si ten výtvor 
na zeď své pracovny, kde visí dodnes. Díky scanneru a jiné 
moderní počítačové technice se teď o něj mohu podělit i s 
Vámi.

ZDENĚK ŽÁČEK

Správná odpověď z minulého čísla:
b) oddenek myrmekofilní kapradiny
(Lecanopteris)

Kvíz

na obrázku jsou silně 
zvětšené
a) plodničky paličkovice 
nachové (Claviceps)
b) tyčinky v květech 
netřesku (Sempervivum)
c )  s e k r e č n í  ž l á z k y 
t u č n i c e  a l p s k é 
(Pinguicula)
d) poupata okrasného 
č e s n e k u  k ý l n a t é h o 
(Allium)

Fotografie © Jiří Uher

Cephalotus follicularis - fotografie k článku na straně 22 © Miloš Šula

Hrnečku vař!, tak by se dalo nazvat šíření U. tricolor z květináčků do okolního 
substrátu v menší elementce.  Foto © Robert Žáček




