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Trpasličí rosnatka 
Drosera barbigera Planchon, 1848

fotografie k článku na straně 2 © Václav Lenk

jak snadno pěstovat...

Jak snadno pěstovat ... mexické tučnice
fotografie k článku na straně 4

škůdci a nem
oci

Mšice (Aphidoidea)
fotografie k článku na straně 6

Vlevo nahoře: Rostlinná růžice. (foto 5)
Vpravo nahoře: Vývoj květenství. (foto 1)

Vlevo: Gemmy. (foto 4)
Vlevo dole: Detail květu. (foto 3)

Vpravo dole: Boční pohled na květenství. (foto 2)

Pinguicula ‘Aphrodite’ © Rosťa Kracík, zdroj: Obrazová banka Darwiniany

Pinguicula cyclosecta © Rosťa Kracík, zdroj: Obrazová banka Darwiniany

Mšice Rosti Kracíka © Rosťa Kracík, zdroj: Obrazová banka Darwiniany Mšicemi napadená vrcholová část Drosera capensis. Foto © Rosťa Kracík
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2 Trpasličí rosnatka Drosera barbigera 
Planchon, 1848

4 Jak snadno pěstovat ... 
mexické tučnice

6 Mšice (Aphidoidea)

7 Krkonoše - Obří důl, červenec 2004

8 Australské/pralesní stínomilné 
rosnatky

12 Dichotomický klíč rodu Drosera II

14 Wollemia nobilis - dinosaurí strom 
z Austrálie

15 Drosera glanduligera - nejrychlejší 
rosnatka pod sluncem ?

16 Postřehy z domácí sbírky Díl VI. 
- Zrovna kvete!

18 Fotosyntetické aspekty rastu 
mäsožravých rastlín - Náklady (cost) 
na mäsožravosť

21 Koncepce Trifida

22 Diskuzní fórum T2/06

22 Valná hromada v Olomouci

23 Nová knížka Kamila Páska 

Australské/pralesní stínomilné rosnatky
fotografie k článkuna straně 8

Vlevo nahoře: Drosera adelae, mladá rostlina zjara při dostatku světla. 
Vpravo nahoře: Drosera prolifera, detail stočeného listu s tentakulemi. 
Vlevo: Drosera schizandra, rok stará rostlina, odnož z rostliny na fotografii vlevo
dole.
Fotografie z autorovy sbírky © Radek Kastner, zdroj: Obrazová banka
Darwiniany

Vlevo dole: Několik let stará Drosera schizandra pěstovaná v uzavřené 
umělohmotné krabici na potraviny s minimem světla.
Na substrátu je oddělený list, ze kterého vyraší mladé rostlinky. Asi 15 jejich 
odnoží Michal rozdal na setkání pěstitelů v Olomouci, už začaly utiskovat 
mateřskou rostlinu.
Růžice má průměr asi 13 cm. Její deník je na:
http://www.termiter.cz/masozravky/index.php?page=denik&id=010
Vpravo dole: Asi rok staré rostlinky, odnože od rostliny vlevo dole, pěstované 
přímo pod zářivkami v pokojové vlhkosti bez vitríny. Spodní růžice má průměr 
asi 5 cm. Kytky jsou v dobré kondici, což se nedá říci o substrátu. Jejich deník je 
na
http://www.termiter.cz/masozravky/index.php?page=denik&id=034
Spodní fotografie rostlin ze sbírky Michala Rubeše © Michal Rubeš,
zdroj: Obrazová banka Darwiniany

Vážení milí kolegové,
scházíme se nad letním číslem našeho 
časopisu a vy jste jistě zvědaví, co že 
se od minule zase událo. Kromě toho, 
že všem povyrostly kytky a začaly se 
po zimě tvářit konečně hezky, bylo 
nejdůležitější událostí (alespoň tedy pro 
některé z nás) setkání a valná hromada v 
Olomouci, kde nás mile hostila Katedra 
botaniky PřF UP zastoupená Martinem 
Dančákem, kterému zde ještě jednou 
děkuji! Co jsme všechno probírali a 
prohlíželi se dozvíte v reportáži na str. 
22.

A nyní  něco,  co se  ješ tě  nikde 
nedočtete!

Jelikož jednou z našich priorit je stále 
vytvoření ucelené a živé encyklopedie 
masožravých rostlin, přicházíme s 
jedním realizačním nápadem!

Jde o využití otevřené encyklopedie 
Wikipedia ,  k terá  se  s tává tvrdým 
s o u p e ř e m  i  p r o  E n c y c l o p a e d i a 
Britannica. Práce na naší encyklopedii 
by tedy měla tři nezávislé fáze. První je 
rozšiřování stávající Wikipedie (http://
cs.wikipedia.org) o hesla o masožravkách 
(toto je již v procesu, Michal zadal heslo 
Darwiniana a přidávají se i další, vložení 
nového či editace, doplnění a upřesnění 
stávajícího hesla je velmi jednoduché, 
určitě to sami zkuste!!). Dalším prvkem 
je vytvoření vlastní Wikiknihy (http://
cs.wikibooks.org), kde bychom společně 
tvořili jednotlivé kapitoly (tak toto taky 
funguje, Michal zadal nějaké názvy 
kapitol, pod něž rovnou můžete dopsat 
příslušný článek - právě to někdo začal 
anonymně rozepisovat, tak to je skvělé!! 
Rozhodně se zapojte i vy, je to víc, než 
snadné!!) a třetí součástí celého projektu 
bude na našem webu program pro 
tvoření vlastních kartiček o jednotlivých 
druzích včetně fotodokumentace (vlastní 
VAMR), což bude jakési věčně otevřené 
médium, kde bude kartiček stále přibývat 
s možností doplnění a změn, tak, jak 
budou přibývat a měnit se i naše vlastní 
poznatky o masožravých rostlinách. I 
zde budete hlavním autorem Vy všichni, 
protože víc hlav víc ví!! A tak společně 
vy tvo ř íme  nev ídanou  kombinac i 
kumulovaných vědomostí o MR, včetně 
těch nejnovějších či nejindividuálnějších 
poznatků. 

Všechny informace, které chcete 
znát, abyste se zapojili, najdete na http://
www.darwiniana.cz/wiki

JANA RUBEŠOVÁ 
PREZIDENTKA SPOLEČNOSTI
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Pro portrét trpasličí rosnatky jsem vybral 
druh Drosera barbigera, protože po EEE 
2005 jsem zjistil, že tento druh trpasličí 
rosnatky vzbudil v řadách pěstitelů 
nemalý zájem. Druh je známý také pod 
synonymem Drosera drummondii.

Tato rosnatka je řazena do okruhu 
t r p a s l i č í c h  r o s n a t e k  r o s t o u c í c h 
v západní Austrálii a popsal ji v roce 
1848 francouzský botanik Jules Emile 
Planchon, asistent v herbářích Královské 
botanické zahrady v Kew v Londýně. 

D. barbigera patří mezi největší tzv. 
trpasličí rosnatky. Rozměr listové růžice 
je až 5 cm a to jak do šířky, tak i do 
výšky, zatímco běžné rozměry většiny 
druhů této skupiny jsou kolem 2,5–3 cm. 
Rostlina vytváří stonek dlouhý 2–3 cm, 
který je hustě krytý zbytky starých listů 
z předchozích vegetačních období. Listy 
jsou v růžici uspořádány vzpřímeně 
až polovzpřímeně. V období letních 
veder rostlina vytváří bílý vejčitý pupen 
palistů, který je řasnatý, 8 mm dlouhý 
a u báze má průměr 4 mm. Bílá barva 
lépe odráží sluneční paprsky, a tak 
chrání vegetační vrchol před poškozením 
vysokými teplotami. Kořeny jsou dlouhé 
vlasovité.

Palisty jsou 6 mm dlouhé a 4 mm 
široké, u báze palistu je šířka 1,5 mm. 
Tvar je trojlaločný a hlavní lalok se dělí 
na další 3 části, z nichž každá nese 3–4 
řasy. Boční laloky jsou na vnějším okraji 
zoubkaté a na vrcholu a vnitřním okraji 
jsou přítomny 4 řasy. Spodní řasy svou 
délkou skoro dosahují délky centrálního 
laloku.

Listová čepel je úzce eliptická, asi 
5 mm dlouhá a 1,3 mm široká, s několika 

osamocenými žlázkami na spodní 
části listu. Po okraji listu jsou dlouhé 
tentakule obklopující krátké, které jsou 
uprostřed listové čepele.

Řapík je 12 mm dlouhý, u báze 1 mm 
široký, zužující se v místě napojení 
listové čepele na 0,5 mm. Průřez je 
poloválcovitý. Na spodní části řapíku 
a na jeho okrajích jsou řídce zastoupené 
trávící žlázky, horní část je holá.

Během vegetační sezóny se vytváří 
jediné květenství, které je až 9 cm 
vysoké,  vzpřímené (fotografie č.1
– Vývoj květenství ). Květy jsou pokryty 
stopkatými žlázkami, jejichž množství 
k vrcholu vzrůstá (fotografie č.2 – Boční
pohled na rozvíjející se květy). Květů 
je 5–8, semeník je polospodní na 1 mm 
dlouhé stopce. 

Kališní lístky jsou vejčité, 5 mm 
dlouhé a 2 mm široké, okraje a povrch 
jsou pokryty červenavými stopkatými 
žlázkami. Vrchol je zubatý se stejnými 
žlázkami, jaké jsou na okraji a povrchu 
kališního lístku.

Korunní lístky jsou červené nebo 
jasně oranžové barvy, černé u báze, 
široce obvejčité, 10 mm dlouhé a 10 mm 
široké, celokrajné. Tyčinek je 5, jsou 
2 mm dlouhé, nitka je černá, prašníky 
jsou bílé s červenými tečkami a pyl je 
bílý.

Semeník je černý, široce obvejčitý, 
0 ,6  mm dlouhý  a  0 ,9  mm š i roký , 
hrbolatý.

Pestík je trojklanný, ale jak je zřejmé 
z fotografie, může být i čtyřklanný
(fotografie č. 3 – Detail květu), černý,
vodorovně rozložený, asi 10 mm dlouhý 
a asi 0,1 mm v průměru, napojený 

na  t yp i cký  ku lov i t ý  ú tva r 
zakončující vrchol semeníku. 
Blizny jsou černé a  poslední 
2 mm se zužují postupně do 
špičky.

Gemmy jsou vejčitého tvaru, 
2mm dlouhé, 1,7 mm široké 
a 1 mm silné (fotografie č.4
– Rostlina s gemmy).

V přírodě kvete D. barbigera 
v září, na severní polokouli pak 

rozkvět připadá na březen. Vegetační klid 
rostliny prodělávají v suchém období, 
které připadá na měsíce prosinec až únor 
a v tomto období vytváří polokompaktní 
dormantní pupen z palistů (vzácně jej 
vytváří i mimo období sucha). Viz popis 
rostliny výše. 

Na přírodních lokalitách rosnatka 
ros te  pouze  na  vrcholc ích  kopců 
tvořených lateritem (načervenalá půda 
obsahující  oxidy železa a hliníku, 
v z n i k a j í c í  e r o z í  v u l k a n i c k ý c h 
a metamorfovaných hornin v teplém 
klimatu), v bílém křemičitém písku a na 
lateritových štěrkopískových půdách.

Výskyt: Západní Austrálie (Toodyay, 
York, Lake Grace, Badgingarra)

Rosnatku D. barbigera je možné 
v přírodě nalézt se stonkem až 10 cm 
dlouhým. Listová růžice přirůstá každý 
rok a těsně pod ní se vytvářejí i vzdušné 
kořeny (tento jev je možné pozorovat 
třeba i u D. scorpioides). Při tomto 
způsobu růstu často dochází k polehání, 
t a k ž e  r o s t l i n y  v  p ř í r o d ě  r o s t o u 

přitisklé celou svou délkou k zemi. Ve 
skleníkových podmínkách jsem zatím 
takové délky stonku nedosáhl. Rostliny 
nejsou na kultivaci náročné, ale do této 
délky stonku dorostou pravděpodobně po 
5–6 letech kultivace. Do té doby původní 
matečné rostliny určitě přemnožím 
z gemmů. Když jsem zmínil, že rostliny 
nejsou příliš náročné na kultivaci, měl 
bych ještě popsat podmínky, ve kterých 
rosnatku pěstuji. 

Teplota ve skleníku se pohybuje 
během letního období v rozmezí 15–
38 °C. Rostlinám se snažím dopřávat co 
nejvíce čerstvého vzduchu, takže jakmile 
pominou jarní noční mrazíky, nechávám 
trvale otevřené štítové ventilační okno. 
To zaručuje trvalý pohyb vzduchu 
skleníkem, což přispívá k ochlazování 
rost l in,  a  tak není  problémem ani 
teplota 38 °C, kterou ukazuje maximo-
minimální  teploměr  ve  večerních 
hodinách.  V období  z imy teploty 
snižuji na 10–15 °C. Letošní zimu se 
mi asi dvakrát stalo, že jsem v období 
největších mrazů, kdy byla teplota 
v noci kolem -18 °C, podcenil vytápění 
a teplota mi ve skleníku klesla k ránu 
až na 3 °C. Jak se ukázalo, rostlinám 
tento krátkodobý pokles teploty nijak 
neuškodil a bez problémů jej přečkaly.

Zálivka: Rostliny mám celoročně 
umístěné v plechové vaně, kde držím 
hladinu kolem 2 cm. Když zapomenu 
dolít vodu, může nastat  situace, že 
rostliny 1–2 dny pozvolna prosychají. 
Pak opět doplňuji vodu. Vodu používám 
městskou kohoutkovou, nebo dešťovou 
v závislosti na ročním období a množství 
srážek. V zimním období výšku hladiny 
snižuji na maximálně 1 cm a doba, kdy 
rostliny nechávám proschnout, se díky 
teplotám kolem 10–15 °C prodlužuje na 
3–4 dny.  

Substrát používám pro všechny 
trpasličí rosnatky stejný. Je tvořen 
rašelinou a perlitem v poměru 2:1. Dříve 
jsem místo perlitu používal písek do 
betonu, ale to se mi neosvědčilo, protože 
povrch velmi rychle zarůstal mechem 
a objevovaly se mi na povrchu zelené 
hlenovité povlaky sinic. Kontejnery 
používám hranaté, plastové, černé, 
o rozměru 9×9×11 cm a letos jsem kvůli 
úspoře místa začal sázet i do květníku 
7×7×8 cm. Menší květníky bych raději 
nedoporučoval. Ač nejsou trpasličí 
rosnatky moc velké, větší květináč určitě 
ocení. Rostlinky totiž koření pouze 1–2 
vlasovitými kořeny, které jsou značně 
dlouhé a délka 8–9 cm je normální. 
Díky této délce a nízkému počtu kořenů 

Trpasličí rosnatka
Drosera barbigera Planchon, 1848

(s barevnou přílohou na straně II)

VÁCLAV LENK 

nesnášejí obecně trpasličí rosnatky 
přesazování. Pokud už se k přesazování 
rozhodneme,  pak je  nejvhodnějš í 
obdob í  j a ro .  Ros t l iny  ze  s t a rého 
substrátu vyjmeme s maximální možnou 
opatrností, aby se kořeny nepřetrhly. 
Přetržení kořenů totiž vede ke skoro jisté 
záhubě rostlin. 

Asi  ne j jednodušš ím způsobem 
množení je výsev gemmů, které se na 
rostlinách začínají vytvářet v podzimních 
měsících s příchodem nižších teplot 
a dostatku vláhy (viz fotografie č.4
– Rostlina s gemmy). Gemmy na rostlině 
vydrží až do období Vánoc, kdy se jejich 
barva začne měnit ze zelené na žlutavě 
hnědou. To je nejzazší termín, kdy je 
nutné gemmy z rostlin posbírat a rychle 
vysít na povrch pěstebního substrátu, 
a b y  z  n i c h  n ě c o  v z e š l o .  G e m m y 
vyséváme raději řídce, aby budoucí 
rostlinky měly dost prostoru pro svůj 
vývoj. Pokud už se stane, že je výsev 
gemmů příliš hustý, můžeme mladé 
rostlinky ještě přesadit. Čím dříve po 
vyklíčení rostlinku přesazujeme, tím je 
menší riziko poškození kořenů, protože 
jsou kratší. Každopádně pozor je potřeba 
dávat i zde, protože platí stejné pravidlo 
jako u přesazování dospělých jedinců. 
Vývoj mladých D. barbigera z gemmů 
se mi zdá pomalejší než u ostatních 
trpasličích rosnatek a pokud letos 

Taxonomické zařazení
Říše Plantae (rostliny)
Oddělení Magnoliophyta (krytosemenné)
Třída Magnoliopsida (dvouděložné)
Řád Caryophyllales (hvozdíkotvaré)
Čeleď Droseraceae (rosnatkovité)
Rod Drosera (rosnatky)
Druh Drosera barbigera

mapa © Martin Faměra

pokvetou, tak nejdříve v letním období, 
ale spíše až příští rok. Od lednového 
výsevu narostly pouze do velikosti asi 
5 mm. Napadá mě, jestli zpoždění ve 
vývoji mladých rostlin nemůže být 
zapříčiněno pozdním výsevem gemmů. 
Gemmy byly na rostlině zralé skoro 
2 měsíce a po tuto dobu prodýchaly část 
energie, která pravděpodobně rostlinkám 
chyběla k rychlému počátečnímu vývoji. 
To je ale pouze má domněnka.

Dospělé rostliny letos kvetly v březnu 
a tvorba květních základů začala v půlce 
února. Květy jsou velké asi 10–12 mm 
a předpokládám, že jsou cizosprašné, 
protože po odkvětu se mi nepodařilo 
žádná semena posbírat. Květy se začínají 
otevírat kolem poledne a kolem páté 
hodiny jsou už zvadlé.

D. barbigera  není  náchylná na 
napadení škůdci více než obyčejné 
tropické rosnatky. Jednou jsem rostliny 
s t ř í ka l  p ro t i  mš i c ím  p ř íp ravkem 
Mospilan v koncentraci dle příbalového 
letáku. Zvýšenou citlivost na přítomnost 
smutnic jsem nezaznamenal.   □

LITERATURA: 
LOWRIE A., CARNIVOROUS PLANTS OF 

AUSTRALIA VOL. 2, UNIVERSITY OF 
WESTERN AUSTRALIA PRESS,  1989

HTTP://WWW.OMNISTERRA.COM

© Blanka Šponarová



4 Trifid 2006 / 2 http://www.darwiniana.cz http://www.darwiniana.cz Trifid 2006 / 2 5

ja
k 

sn
ad

no
 p

ěs
to

va
t..

.

Ptáte se, proč zrovna mexické tučnice? 
Když  j sem zač ína l  s  pěs tován ím 
masožravých rostlin, nedělal jsem 
příliš rozdíly mezi jednotlivými rody. 
Bláhově jsem se domníval, že s trochou 
snahy zvládnu napodobit prakticky 
jakékoli prostředí. Postupem času jsem 
byl z tohoto mylného přesvědčení 
p o c h o p i t e l n ě  v y v e d e n .  H l a v n í m 
problémem se nakonec stal nedostatek 
času, který jsem svým rostlinám mohl 
věnovat. Navíc pěstuji i jiné zajímavé 
rostl iny a velké vitríny či  akvária 
zabíraly spoustu místa.  To vše mě 
postupně přivedlo k hledání druhu, který 
by nebyl příliš náročný na pěstování 
v běžných podmínkách bytu s ústředním 
vytápěním. Druhu, který snese výkyvy 
pěstebních podmínek, snáší přemokření 
a  d o k o n c e  e v e n t u á l n í  p ř í s u š e k . 
A nevyžaduje speciální pěstební zařízení. 
Nejlépe když bude prosperovat přímo na 
okenním parapetu a v zimě rostlinám 
nebude vadit suchý a teplý vzduch od 
ústředního topení a také nedostatek 
světla. A samozřejmě se bude jednat 
o masožravou rostlinu. 

Na první pohled bláznivý nápad. 
Ale  k  mému š těs t í  ex i s tu je  mez i 
masožravými rostlinami skupina jako 
stvořená pro mé požadavky. Mexické 
tučnice. Doufám, že zarytí taxonomové 
nebudou mít nic proti tomuto označení 
této skupiny tučnic, o jejichž pěstování 
hodlám psát. Přesněji řečeno se jedná 
o dvojtvaré tučnice, ale protože vesměs 
pocházejí ze Střední Ameriky, převážně 
z jižního Mexika, nazývají se tučnice 
z  t é to  ob las t i  ( t řebaže  nepřesně) 
mexické. 

Co to znamená dvojtvaré? Tyto 
tučnice vytvářejí v průběhu svého růstu 
dva typy vzhledově odlišných listových 
růžic – zimní a letní. Rozdíl není někdy 
patrný na první pohled, vynikne teprve 
při porovnání obou typů růžic vedle sebe 
(Pinguicula agnata, P. esseriana). Známe 
i další výjimky z tohoto pravidla, protože 
existují tučnice, které v přírodě mají 
masožravé růžice po celý rok – zimní 
růžice vůbec netvoří (P. moctezumae, 
P.  e m a rg i n a t a ,  P.  m o r a n e n s i s ) 

a P. sharpii dokonce přežívá období 
sucha pouze pomocí semen. Letní 
růžice se skládají z několika plochých 
(někdy na okrajích ohrnutých) listů 
a mají lapací funkci. Tvar listů závisí na 
konkrétním druhu, takže na jedné straně 
nacházíme široké oválné až vejčité listy 
(P. moranensis) a naopak zase velmi 
úzké listy dosahující délky 6–12 cm 
(P. gypsicola, P. moctezumae). 

Zhorší-li se podmínky k růstu, vytváří 
tučnice nápadně zhuštěnou růžici, která 
se skládá z velkého počtu drobných 
lístků. Pravidelně rostliny zahajují tvorbu 
těchto růžic s nástupem „zimního“ 
sucha, a proto se označují jako zimní. 
Zimní růžice mají sukulentní charakter 
a obsahují zásobu vody. Svým vzhledem 
drobnější zimní růžice připomínají 
netřesky. Listy bývají často pokryty 
jemnými chloupky a nemají lapací 
funkci. Ani v této fázi mexické tučnice 
neupadají do dormance, ale v rostlinách 
stále probíhá asimilace a další nezbytné 
životní pochody. Řada druhů v této 
růstové fázi i kvete. A protože do této 
skupiny patří mnoho velkokvětých 
druhů, na jaře, a u některých tučnic po 
celou sezónu, se listové růžice ozdobí 
nádhernými květy. 

V současnosti je na trhu široký 
výběr druhů mexických tučnic a mohl 
jsem tedy vyzkoušet poměrně pestrou 
druhovou skladbu. Po několika letech 
pokusů jsem za cenu určitých ztrát 
vytřídil druhy, o nichž mohu skutečně 
s klidným svědomím prohlásit, že snesou 
téměř jakékoli zacházení: P. moranensis, 
P. agnata, P. colimensis, P. cyclosecta, 
P. esseriana, P. gracilis a celá řada 
kř íženců  jako  j sou  P.  g igantea  × 
moctezumae, P. jaumavensis × agnata, 
P.  agna ta  ×  es ser iana  nebo  P.  × 
‘Aphrodite’. Obecně bych zejména 
začátečníkům doporučoval nejprve 
vyzkoušet křížence, kteří jsou skutečně 
velmi odolní vůči nejen drobným ale 
i větším pěstitelským přehmatům. Navíc 
jsou zpravidla levní a případná ztráta 
rostliny tolik nebolí. 

Tyto prověřené tučnice mohu pro 
okenní parapet v bytě s ústředním 

vytápěním doporučit. Porostou jen 
s minimálními nároky na kultivační 
podmínky. Všechny výše vypsané druhy 
mi pravidelně kvetou a odnožují. Ostatní, 
které jsem z přehledu vynechal, jsou 
o něco náročnější a požadují citlivější 
zacházení. A několik málo druhů jsem 
ještě nevyzkoušel.

Tyto tučnice nepotřebují zvláštní 
podmínky patrně s jedinou výjimkou, 
kterou je dostatek světla v letním 
období. Zatímco zimní růžice mají 
d íky  k l idovému s t avu  ná roky  na 
osvětlení nízké a na okenním parapetu 
bez  problémů přež íva j í ,  v  h lavní 
růstové periodě je dobré osvětlení 
nutné. Mně se osvědčil okenní parapet 
orientovaný na severovýchod, kam 
dopadá slunce přibližně do 11 hodin 
dopoledne. I v letním období se tak 
vyhnu nadměrnému slunečnímu úpalu, 
na druhou stranu poskytuji rostlinám 
potřebné množství světla. Pokud nemají 
tučnice dostatek světla, projeví se to 
na špatném vybarvení listů, v horším 
případě i na jejich tvaru. Rostliny jsou 
celkově v horším stavu, snáze podléhají 
hnilobě a v krajním případě mohou úplně 
uhynout. Vhodné je také zabezpečit 
střídání vyšší teploty ve dne a nižší 
v noci, nejjednodušeji větráním. 

Pro  větš inu druhů tučnic  s tač í 
nádoby 10×10 cm, pro velké druhy jako 
např. P. gigantea nebo P. × ‘Aphrodite’ 
jsou vhodnější nádoby větší. V případě 
delších až lehce převislých listů jaké 
má právě P. × ‘Aphrodite’, používám 
také raději vyšší nádoby. Trs dospělých 
rostlin vypadá skutečně impozantně. 
Na dno vždy nasypu vrstvu drenáže. 
V současnosti používám lehký vzdušný 
substrát  – směs rašeliny a perli tu, 
případně hrubšího písku (1:1). Jiní 
pěstitelé doporučují čistě minerální 
substrát, např. Partrat používá směs: 
2 díly perlitu, 2 vermikulitu, 1 díl 
drobnozrnného písku (pro akvária), 1 díl 
jemného bílého písku, 1 díl pouzzolanu 
(sopečná láva), 1 díl akvalitu (v našich 
podmínkách lze nahradit keramzitem 
či  podle Partrata  i  pouzzolanem). 
V tomto substrátu sice roste rostlina 

pomaleji, ale vytváří silnější kořenový 
systém. Substrát by měl být rozhodně 
propustný a vzdušný. Třebaže některé 
mexické tučnice docela dobře snášejí 
kyselé rašelinné směsi, všechny jsou 
vápnomilné nebo alespoň kalcitolerantní. 
Vápnomi lně jš ím druhům tedy  do 
substrátu přidávám mramorovou drť 
(narozdíl od travertinu ji lze snadno 
koupit). Protože přibližně po roce dojde 
k zasolení substrátu, rostliny vždy na 
jaře přesadím do nového. Většinu druhů 
mexických tučnic lze pěstovat i přímo na 
travertinu, což lze využít, pokud se vám 
podaří sehnat nějaký pěkný kámen. 

K  z á l i v c e  p o u ž í v á m  o d s t á t o u 
vodovodní vodu, zalévám spodem do 
misek. Tak z ní vyprchá všechen plynný 
chlor a ohřeje se na okolní teplotu. Svého 
času jsem vodu upravoval Torbexem, 
pak jsem přestal a nepozoroval jsem 
u  tučn ic  žádnou  zv láš tn í  změnu . 
V letním období stojí všechny rostliny 
v misce s vodou. Několikrát za sezónu 
však nechám substrát mírně proschnout, 
což přispívá k udržení jeho fyzikálně 
chemických vlastností. Nepřihnojuji. 
Neprovádím žádné „dokrmování“. 
Většina tučnic si nachytá drobné mušky 
(obvykle smutnice) sama. Některé druhy 
jsou v lovu velmi úspěšné, jiné mnohem 
méně, evidentně jsou některé tučnice pro 
hmyz přitažlivější.

„Zimní období“ zahajuji přibližně na 

konci října nebo na začátku listopadu, 
kdy přestanu zalévat a substrát nechávám 
postupně vyschnout. Svůj podíl na 
nástupu mají i nízké podzimní teploty, 
kterým opět opatrně můžeme přispět 
větráním. Z tohoto pravidla lze vyčlenit 
několik druhů, u nichž není suché 
zimní období nezbytné: P. moranensis, 
P. agnata, P. moctezumae, P. emarginata 
a hybridní P. × ‘Aphrodite’, které mohou 
zůstat po celou sezónu ve vodě a rostou 
dál. Maximálně svůj růst zpomalí, listy 
jsou protažené a světlejší v důsledku 
nedostatku světla. Přisvětlení není nutné, 
skutečně postačí i pouhý okenní parapet. 
Na jaře se rostliny rychle vrátí do své 
původní kondice. V posledním roce jsem 
pro určité zjednodušení podrobil zimní 
suché periodě i tyto druhy bez jakýchkoli 
následků. Dokonce mám pocit, že na jaře 
lépe nakvétaly. 

Ostatní  zmiňované druhy však 
přecházejí ve více či méně výrazné 
zimní růžice. Rostliny ponechám stále 
na stejném místě na okenním parapetu 
při normální pokojové teplotě. Asi tak 
dvakrát za zimu je mírně zaliji a jednou 
týdně mlžím. V těchto podmínkách bez 
problémů vydrží až do jara. Přibližně 
v březnu, když už je více světla, opět 
obnovím zálivku. Někdy tučnice samy 
naznačí potřebu vody vyrašením prvního 
letního, nápadně velkého a slabšího 
listu. Před zahájením zálivky zpravidla 

Jak snadno pěstovat ...
... mexické tučnice

(s barevnou přílohou na straně III)

MAREK SVÍTEK

každý rok tučnice přesadím. Hlavním 
důvodem je zasolení substrátu při 
zálivce vodou z vodovodu. V této době 
začínají první druhy nasazovat na květ 
– někdy ještě před obnovením zálivky. 
Po odkvětu se často mateřské růžice 
samy rozdělují, a dceřiné růžice lze 
použít k rozmnožování. Některé tučnice 
dokonce dokáží vytvořit úplnou houštinu 
přepadávající z nádoby na všechny 
strany – v tom vyniká zejména hybridní 
Pinguicula × ‘Aphrodite’. 

M o j e  t u č n i c e  z a t í m  n a š t ě s t í 
nenapadli žádní škůdci. Ojediněle se 
však setkávám s plísněmi nebo hnilobou. 
V takovém prostředí používám fungicidy 
v předepsaných koncentracích, např. 
Euparen, Fundazol. Vhodné nejsou pouze 
mědnaté přípravky. Ošetření fungicidy 
zpravidla používám také preventivně na 
jaře po přesazení a zahájení zálivky.

M e x i c k é  t u č n i c e  s e  s n a d n o 
rozmnožují vegetativně. Zpravidla 
využívám nemasožravé listy, které 
odděl ím od zimní růžice.  Vhodné 
období je na začátku jara. S listovou 
růžicí zacházíme opatrně, protože je 
poměrně citlivá na manipulaci a při 
neopatrném zacházení se snadno rozpadá 
na jednotlivé lístky. Rozmnožovat lze 
i řízky z letní růžice. V úvahu sice 
připadá i výsev semen, ale jde o mnohem 
náročnější postup.   □

Pinguicula moctezumae - kresba © Jaroslav Rajsner, zdroj: Obrazová banka Darwiniany
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Do druhého dí lu  našeho ser iá lu 
o škůdcích a nemocech jsem vybral 
opět zástupce z třídy hmyzu (Insecta). 
Z řádu polokřídlých (Hemiptera) se 
zaměříme na podřád mšicotvarých 
(Aphinodomorpha), konkrétně pak na 
nadčeleď mšice (Aphiodoidea). Drtivá 
většina mšic je z čeledi Aphididae 
a potkat se s nimi lze de facto všude, 
ať již na polích a zahradách především 
mírného pásu nebo ve sklenících či na 
pokojových rostlinách.

Dospě l í  j ed inc i  dorůs ta j í  do 
velikosti až 8 mm (Lachnidae), většinou 
mají měkké vejčité tělíčko, které může 
být holé, příp. pokryto chloupky nebo 
voskovým popraškem ze žláz. Hlava 
je nepohyblivá, s bodavě sacím ústním 
ústrojím a nitkovitým párem středně 
dlouhých, obvykle šestičlánkových, 
tykadel. Poslední článek zadečku má 
výběžkovité zakončení. Barva je široce 
variabilní: od žluté a růžové, plynule 
přes všechny odstíny zelené až po 
černou. Ta se navíc odvíjí i od dalších 
vnějších faktorů (teplota).

Mšice mají poměrně pozoruhodný 
vývojový životní cyklus – častá je 
rodozměna, kdy se střídá oboupohlavní 
generace se sérií partenogenetických. 
Zimu přečkávají ve stádiu vajíček, 
z  n i c h ž  s e  v y l í h n o u  o k ř í d l e n é 
nymfy, které během několika málo 
dní dospějí v živorodé, bezkřídlé, 
partenogenetické samičky s životností 
do cca 3 týdnů. Tyto se tedy již mohou 
rozmnožovat bez oplození a ke zrání 
vajíčka a vylíhnutí dochází v těle 
matky. Jedna mšice tak může hostit 
hned vícero generací současně a dát 
tak v konečném důsledku vzniknout 
desítkám, v příhodných podmínkách 
až stovkám bezkřídlých potomků 
ryze  samič ího  pohlaví .  Ty  maj í 
tendenci se sdružovat v koloniích. 
Dojde-li k přemnožení, samičkám 
narostou blanitá, průhledná křídla 
s podélnou žilnatinou, která jsou 
v klidu většinou střechovitě složena 
nad tělem a umožní vyhledat další 

zdroje potravy. Mnohem častější 
je však bezkřídlost, kdy k pohybu 
škůdci slouží pouze 6 kráčivých 
nohou. S blížícím se příchodem zimy 
(resp. při nepříznivých podmínkách) 
se nakonec vylíhnou i samečci a po 
spáření nakladou samičky vajíčka, 
čímž se celý cyklus uzavře.

Některé mšice sice vyhledávají 
zásadně stejný druh rostliny, ale 
celkově je jejich záběr i apetit natolik 
široký (mšice maková, salátová, 
meruzalková, švestková, hnízdotvorná, 
třešňová, broskvoňová, …), že jejich 
oblíbeným terčem se stávají z řad MR 
rosnatky, a to hlavně vzrostný vrchol 
s novými listy. Poškození je dvojího 
charakteru. Jednak tento hmyz saje 
rostlinné šťávy, čímž svého hostitele 
zbavuje živin a oslabuje jej. A potom 
také přenáší různé patogeny. Důležité 
je zmínit, že mšice vylučují sladkou 
lepkavou tekutinu – tzv. medovici. Ta je 
živnou půdou pro plísně, které způsobí 
její zčernání, což je pro pěstitele jeden 
z indikátorů, že má napadenou sbírku. 
Navíc je velkým lákadlem také pro 
mravence. Ti dokonce na oplátku 
poskytují bezbranným mšicím formu 
fyzické ochrany – tato symbióza 
může dokonce zajít až tak daleko, že 
mravenci uschovají vajíčka během 
zimy u sebe v mraveništi a na jaře je 
„vysadí“ na rostliny.

Př i rozeným predá to rem j sou 
slunéčka, pavouci, ploštice, někteří 
draví roztoči, chalcidky. V případě 
objevení je dobrým postupem fyzicky 
zlikvidovat největší ohniska nákazy 
a rostliny izolovat, aby se zamezilo 
dalšímu šíření .  Užitné jsou opět 
optické lapače – žluté lepové desky 
a šipky. U pokojových rostlin se často 
zmiňuje postřik mýdelným roztokem 
nebo nikotinovým či kopřivovým 
výluhem. Na výběr máme z širokého 
spek t ra  chemických  p ř íp ravků , 
u kterých je ale potřeba pozorně hlídat 
poměrné dávkování. Volíme raději 
nižší a sledujeme účinky. Nejčastěji 

u ž í v a n é  j s o u  S p r u z i t ,  P i r i m o r, 
Sumithion, Karate, Actellic. Já mohu 
za sebe opět jen doporučit stejně jako 
minule Mospilan pro jeho sílu v účinku 
a šetrnost vůči okolí i rostlině samotné. 
Mezi pěstiteli je známo, že mšice 
postupem času získávají vůči chemii 
rezistenci a různé druhy jsou rozdílně 
citlivé. Z přírodních přípravků bych 
zmínil Biool. Tento druh přípravku se 
obecně vyznačuje vyšší šetrností, která 
je ovšem vykoupena nižším účinkem. 
Stejně jako v případě smutnic i nyní 
existuje možnost umělého vysazení 
predátora – parazit ické vosičky. 
Aphidius colemani je štíhlá, černá, 
asi dvoumilimetrová vosička, kde 
samička klade vajíčka přímo do těla 
mšice, která je v důsledku parazitace 
znehybněna. Uvnitř probíhá celý 
vývoj larvy a kukly, napadená mšice 
po týdnu tmavne. Po dalším týdnu 
se z ní líhne nová generace vosiček, 
které hledají další oběti do jejich 
celkového vymýcení. Jedna samice 
Aphidia parazituje kolem 300 mšic. 
Aphidoletes aphidimyza je komáru 
podobný, asi 2,5 mm velký hmyz, kdy 
samičky vyhledávají kolonie mšic. 
Každá vosička naklade 100–150 
vajíček, vylíhlé larvy mšice nabodávají 
a vysávají je. Generační vývoj trvá 
3–4 týdny, během něhož larva spořádá 
10–100 mšic. Důležitá je vyšší RVV 
(uvádí se 70–90 %). V obou případech 
l z e  v o s i č k y  n a s a d i t  p o u z e  p ř i 
pokojových teplotách.   □

ZDROJE INFORMACÍ:
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HTTP://WWW.QMAGAZIN.CZ

HTTP://ASZ.INI.CZ
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HTTP://WWW.AGRIS.CZ

HTTP://WWW.NATUR.CUNI.CZ

Mšice (Aphidoidea)
(s barevnou přílohou na straně III)

PATRIK HUDEC

Krkonoše 2004 byla vůbec má první 
výprava za MR a byla o to důležitější, 
protože do té doby jsem nikdy neviděl 
ani jednu naši MR v přírodě. Byla 
součástí rodinné dovolené, která byla 
naplánovaná na týden,  takže jsem 
měl dost času projít nejvýznamnější 
rašelinné lokality našeho nejstaršího 
národního parku. Krkonošská rašeliniště 
mají u nás jeden primát, co se týče 
rašeliníku jako mechu, a sice jen tam 
roste glaciální relikt rašeliník Linbergův. 
Jsou to převážně vrcholová rašeliniště 
s nevelkou mocností rašeliny. Prvý 
den jsem vyrazi l  zkoumat lokální 
vrcholová rašeliniště v okolí Malé Úpy. 
Tato rašeliniště jsou celkem známou 
lokalitou mokřadních společenstev, 
a  tak jsem byl  pevně přesvědčen, 
že  setkání  s  Drosera rotundi fol ia 
(jinou naši rosnatku zde vzhledem 
k  j e j i c h  e k o l o g i c k ý m  n á r o k ů m 
a arktoalpínskému charakteru Krkonoš 
lze asi jen těžko očekávat) mě nemine. 
Mimo to jsou na těchto ostrůvkovitých 
rašeliništích dobře vidět vyvinuté šlenky 
a bulty a lze dobře sledovat vývoj 
rašeliniště. Jak čas plynul, tak jsem 
chodil z jednoho rašelinného ostrůvku 
na druhý, ale Drosera rotundifolia jsem 
nenašel. Následující den jsem vyrazil na 
další, snad ještě známější rašeliniště na 
Černé hoře. Černohorské rašeliniště je 
dosti rozsáhlé a procházka po dřevěných 
lávkách mezi kopečky borovice kleče je 
nejen pro milovníky přírody, ale i pro 
ostatní, okouzlujícím denním výletem. 
Povzbuzen četbou o botanické kvalitě 
tohoto rašeliniště jsem procházel po 
rašeliništi a hledal a hledal. Ačkoliv jsem 
nacházel typické mokřadní a rašelinné 
druhy, jako jsou suchopýr pochvatý 
nebo i klikva bahenní, tak jsem ten den 
odcházel s velkým zklamáním, rosnatku 
jsem nenašel. Z důvodu specifických
morfologických tvarů, klimatického 
proudění a geomorfologického složení 
tzv. anemo-orografických systémů jsou
krkonošská rašeliniště přizpůsobena 
k velmi extrémním podmínkám, proto 
je i floristické složení jiné než třeba
u rašelinišť v jižních Čechách. Dochází 

k  tzv.  keř íčkovému společens tv í . 
Typické jsou například brusinka obecná, 
kychanka sivolistá, nízké tuhé ostřice, 
nejznámějším krkonošským druhem pak 
je asi glaciální relikt ostružiník moruška. 
Z dřevin je na tamějších rašeliništích 
nejhojnější klasická borovice kleč. 
Všechny tyto druhy jsem dokázal najít, 
ale rosnatka stále nikde.Přemýšlel 
jsem, jestli mám jen smůlu, nebo jestli 
ji jen nemám „v oku“. Mé neúspěchy 
pokračovaly dále, až už zbýval jen 
poslední den, na který byl naplánován 
výlet do nitra Sněžky do bývalých dolů, 
které nepřímo zavinily jméno Pec pod 
Sněžkou kvůli peci, která stála u ústí do 
Obřího dolu a sloužila ke zpracování 
natěžených hornin. Při cestě k dolům 
jsem už nepátral po rosnatce, jen jsem 
vychutnával atmosféru Krkonoš, s ne 
moc dobrou náladou kvůli předchozím 
neúspěchům. Při cestě nazpět skoro už 
u ústí dolu jsem jen na kousek odbočil 
po lávce, kterou trochu zakrývali mladí 
jedinci smrku. Jak jsem se prodral přes 
smrky, tak jsem zahlédl několik jemně 
našedivělých „hlaviček“ suchopýru, 
a tak jsem se s nimi šel rozloučit. Když 
jsem přišel blíže, 
otevřelo se mi 
malé rašeliniště. 
K d y ž  j s e m  n a 
něj zaostřil zrak, 
z a h l é d l  j s e m 
pár  červených 
fl e k ů n a
zeleném koberci 
r a š e l i n í k u . 
R y c h l e  j s e m 
přiskočil  blíže 
a viděl, že je to 
skutečná Drosera 
r o t u n d i f o l i a . 
N ě j a k  j s e m 
t o m u  n e m o h l 
v ě ř i t ,  a  t a k 
jsem pak ještě 
dobrých 5 minut 
stál s obdivem 
a  p o z o r o v a l , 
j a k  p ř e d e 
mnou vegetuje. 

Najednou jsem ji viděl všude, místy 
tvořila až koberce, které působily na 
zeleném rašeliníku velice dekorativně. 
Některé rostlinky se dokonce už snažily 
vyhnat své vijany a ukázat tak své kvítky, 
chtělo to však ještě tak týden a krásné 
počasí, aby se květy rozvinuly. Dnes už 
jsem měl možnost pozorovat rosnatku 
na několika lokalitách. Zajímavé je, 
jak  kvůl i  výše  zmíněným anemo-
orografickým systémům a extrémním
podmínkám jsou krkonošské rosnatky 
velmi malé. Skutečný průměr rostlin, 
které jsem pozoroval, byl nanejvýš 5 cm, 
a to už vyháněly vijany, zato mají krásné 
rudé zbarvení. Tak jsem tam s ní 30 
minut pobyl, zdokumentoval ji, rozloučil 
se a spokojeně odešel. Budu muset 
strávit s krkonošskými rosnatkami více 
času a objevit další lokality, abych získal 
více informací a srovnání pro vznik 
hodnotnější dokumentace. Nakonec, 
nebylo by od věci uspořádat někdy 
spanilku Darwíků do Krkonoš.   □

Naše MR v přírodě
Krkonoše - Obří důl, červenec 2004

(s barevnou přílohou na straně V)

MICHAL PORTEŠ

© Blanka Šponarová
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Úvod
Do této skupiny patří doposud pouhé 
tři známé druhy rosnatek – endemitů, 
a to Drosera adelae, Drosera prolifera, 
D ro s e r a  s c h i z a n d r a ,  r o s t o u c í c h 
v severovýchodní části Austrálie ve 
státě Queensland na nepřekrývajících 
s e ,  o d d ě l e n ý c h  a  v e l m i  m a l ý c h 
územích. Odvozeně od místa svého 
výskytu získaly také anglické označení 
„Three Queensland´s sisters“ nebo 
„Queensland´s sundews“. Dle podobné 
genetické stavby se dá předpokládat, že 
tyto rosnatky měly stejného genetického 
předka, všechny tři jsou tedy blízce 
příbuzné. Na to se dá usuzovat i z velice 
podobné stavby květů těchto tří rosnatek. 
Všechny tři jsou řazeny do skupiny 
Prolifera.

Druhy
Drosera  ade lae  (The  Lance  Leaf 
Sundew –  kopina to l i s tá  rosna tka 
z angličtiny, respektive rosnatka adélina 
– podle ženského jména) byla popsána 
roku  1864  F.Mue l l em =  J .H .von 
Mül l e r  ( 1825–1896 ) ,  německým 
přírodovědcem a botanikem, který 
však vyvíjel  své vědecké aktivi ty 
právě v Austrálii. Jejím biotopem je 
tropický deštný prales severovýchodní 
Austrálie (severovýchodní Queensland). 
P ř e s n ě  ř e č e n o  o s í d l u j e  z á t o k u 
R o c k i n g h a m  ( R o c k i n g h a m  B a y ) 
v okolí potoka Dalrymple´s Creek 
a ostrov Hinchinbrook, který je součástí 
Národního parku Hinchinbrook Islands. 
Oblast výskytu se nachází jižně od města 

Cairns. Roste zde na bažinatých místech 
ve stínu stromů. Půda zde bývá velice 
často s velkým obsahem písku. Panuje 
zde klasické tropické klima s dešťovými 
srážkami kolem 4400 mm ročně! Za 
krátkých, mírných zim je o něco sušší 
podnebí, ale teplota není nižší nežli 
15 °C. V průměru je v oblasti růstu 
Drosera adelae 300 slunečných dní 
ročně.

Drosera adelae je vytrvalá, víceletá 
rostlina, která vytváří listy na krátkém 
„kmínku“ v uzavřené růžici.  Listy 
dosahují v přirozeném prostředí délky 
kolem 20 cm (maximálně 25 cm) a šířky 
přibližně 2 cm, ale v kultuře obvykle 
dosahují jen poloviny této délky a šířky. 
Délka listů je také ve vzájemném vztahu 
s množstvím dopadajícího světla na 
jejím stanovišti. Dá se říci, že čím více 
světla, tím menší listy. Listy získávají při 
výraznějším oslunění červenou barvu, 
jinak však přirozenou barvou, a to i na 
původních, originálních stanovištích, 
je zelená. Nové listy vyrůstají postupně 
ze zvětšuj ícího se kmínku a tvoří 
uzavřenou růžici. Rozvíjí se od kmínku 
směrem ke špičce listu. Listy jsou na 
horní straně pokryty tentakulemi, spodní 
strana je jak bez tentakul, tak i bez 
chloupků. Pokud rostlina polapí kořist, 
nedochází u listů k výraznému pohybu. 
Jediný znatelný pohyb se týká tentakul.

Drosera adelae je rychle rostoucí 
ros t l ina ,  s  vě tveným,  v lasovi tým 
kořenovým systémem. Hlavní kořeny 
jsou relativně silné a menších je velice 
málo .  Pomocí  tohoto  kořenového 
systému se může rostlina velice rychle 
množit  i  bez semen, protože z něj 
vyrůstají nové rostliny, a to mnohdy ve 

velkém množství.
Kvete obvykle červeně 

(cizosprašná), případně 
b í l e  ( u v á d ě n o ,  ž e  j e 
v ojedinělých případech 
samosprašná). Bílá barva 
kvě tů  se  ob jevuje  př i 
pěstování  v  kul turách 
a soudí se, stejně jako 
u zabarvení rostliny do 
červena, že jde o vztah 
k množství světla, jehož se 

rostlině dostává. Květní stvol dosahuje 
výšky až 35 cm a je pokryt jednotlivými 
tentakulemi a  jemnými chloupky. 
Přesně 10 mm velké květy v počtu 
10–20 vykvétají v období od června do 
listopadu, tedy v období australského 
přelomu zimy a jara, a mají hvězdicovitý 
tvar.

Drosera prolifera byla objevena v roce 
1932 australským botanikem Leonardem 
Johnem Brassem (1900–1971) a poprvé 
popsána v roce 1940 C.T. Whitem. 
Rostlina bývá v anglicky mluvících 
z e m í c h  n a z ý v á n a  t a k é  „ H e n  & 
Chicken Sundew“ (Kvočna s kuřaty). 
Rostlina se vyskytuje, jako i zbylé 
dvě,  v severovýchodní  Austrál i i  / 
severovýchodním Queenslandu na úpatí 
hory Thornton Peak (na březích potoků 
stékajících z jeho svahů) severně od 
města Cairns a roste ve výškách okolo 
900 m n. m. Tento endemit je ve volné 
přírodě již vzácný.

Drosera prolifera je víceletá rostlina. 
Má typické ledvinovité listy o průměru 
cca 2,5 cm, na stoncích/řapících dlouhých 
přibližně 4–6 cm o tloušťce kolem 
1,5  mm. Její zabarvení je povětšinou 
světle zelené. I u Drosera prolifera se dá 
konstatovat, že čím méně světla rostlina 
dostává, tím větší jsou její listy. Rostlina 

mívá pouze 6–7 aktivních listů. Listy 
jsou tentakulemi pokryty jen relativně 
řídce. Tentakule rostoucí po obvodu listu 
jsou o něco delší, ty pokrývající povrch 
listu jsou naopak krátké a jakoby červeně 
zabarvené, což je způsobeno kromě 
chemického složení i lomem světla. Je 
však nepříliš dobrým „lovcem“ hmyzu 
a při jeho polapení v podstatě nedochází 
k pohybu listů. Je na tom tudíž obdobně 
jako D. adelae a D. schizandra. Při 
polapení kořisti dochází pouze k pohybu 
tentakul směrem ke kořisti.

Rostlina je opravdu „vynalézavá“ 
při vlastním množení. Pokud se listy 
dotýkají půdy, začnou z nich po krátkém 
čase vyrůstat drobné mladé rostlinky. 
Rostlina také vytváří kořenové šlahouny, 
ze kterých mohou vyrazit nové rostliny. 
Rostlina se samozřejmě rozmnožuje 
také semeny, která se vytvářejí po 
opylení drobných tmavočervených 
květů. Kvete v kulturách celkem ochotně 
a často, ale množství semen bývá malé. 
Květní stvol může dosáhnout délky 
až 25 cm. Na konci květních stvolů/
šlahounů vznikají přímo také mladé 
rostlinky. Kvůli této vlastnosti získala 
rostlina právě svůj anglický název. 

Drosera schizandra  byla objevena 
v roce 1891 na hoře Mount Bartle Frere 
St. Johnsonem. V roce 1892 rostlinu 
chybně popsal F.  Muell  (objevitel 
Drosera adelae) jako Drosera adelae 
var. latior. Teprve v roce 1906 byla 
rostlina popsána jako samostatný druh 
Drosera schizandra a to Friedrichem 
Ludwigem Emilem Dielsem, německým 
botanikem.

Tato rostlina má své stanoviště jen 
a pouze na velmi malém mokrém území 
deštného pralesa hory Mount Bartle 
Frere, jež je nejvyšší horou Queenslandu 
s výškou 1622 m n. m., a nachází se 
jižně od města Cairns jako součást 
horského pásma Bellenden Ker s řekou 
Russel River. Rostlina dává přednost 
velmi stinným místům s vlhkou, kyprou, 
písečnou půdou. V tomto případě se 
jedná převážně o horské svahy. V tomto 
prostředí vládnou tropické klimatické 
podmínky. Průměrná roční úhrnná 
výše dešťových srážek se pohybuje 
kolem 4400 mm, výjimkou však nejsou 
ani vyšší hodnoty. V zimním období 
je však klima sušší.  Teploty nikdy 
neklesají pod 15 °C a také množství 
dnů slunečního svi tu se pohybuje 
kolem 300 ročně. Drosera schizandra 
je však nejstínomilnější ze všech tří 
zmiňovaných druhů, na slunce reaguje 

zpomalením růstu a blednutím listů, také 
tvorba tentakul se zastavuje.

Barva listů se pohybuje od jakoby 
pobledlé zelené k leskle tmavě zelené 
v závislosti na množství světla. Listy 
v  p ř i rozeném p ros t ř ed í  dosahu j í 
velikosti do 10 cm na délku a 5 cm 
na šířku. Rostlina má pouze krátké, 
jemné tentakule a je málo účinným 
lovcem hmyzu. Drosera schizandra 
má z této tříčlenné skupiny rosnatek 
nejmenší počet tentakul na povrchu listů. 
Aktivních listů je pouze malé množství, 
s t a r š í  l i s ty  pos tupně  o  t en taku le 
přicházejí. Drosera schizandra tvoří 
listovou růžici, listy vyrůstají postupně, 
jakoby v  jednot l ivých „pat rech“/
stupních (od toho také anglický název 
The Notched Sundew), každé z pater je 
pootočeno tak, že listy z vyššího patra 
vyrůstají nad mezerami listů z patra 

nižšího. Na listech je jasně viditelné 
žebrování. 

Rostlina vytváří přibližně 10–12 cm 
vysoký květní stvol s tmavě červenými 
kvítky, velice podobnými zbylým dvěma 
rosnatkám této skupiny. Kvete většinou 
začátkem australského léta, tzn. přibližně 
v l is topadu.  V kul tuře však kvete 
vzácně. Rostlina je však schopna, stejně 
jako zbylé dvě, vytvářet nové mladé 
rostlinky, odnože na koncích větveného 
kořenového systému.

Drosera schizandra je považována 
za nejnáročněji pěstovatelnou rosnatku 
z výše zmiňované skupiny. Díky tomu 
je relativně vzácně pěstovanou rostlinou 
v amatérských kultivacích. Dalším 
důvodem je však spíše nenápadný až 
nezajímavý vzhled rostliny, s čímž 
ovšem nesouhlasím.

Australské/pralesní stínomilné rosnatky
(s barevnou přílohou na straně IV)

RADEK KASTNER

Taxonomické zařazení
Říše Plantae (rostliny)
Oddělení Magnoliophyta (krytosemenné)
Třída Magnoliopsida (dvouděložné)
Řád Caryophyllales (hvozdíkotvaré)
Čeleď Droseraceae (rosnatkovité)
Rod Drosera (rosnatky)
Druh D. adelae, D. prolifera, D. schizandra 
(řazeny do skupiny Prolifera)

mapa © Martin Faměra
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Klimatické 
podmínky

Rostliny rostou ve stínu tropického 
deštného pralesa severovýchodního 
Q u e e n s l a n d u  v e  v l h k ý c h ,  m í s t y 
mechatých nebo podmáčených půdách, 
případně na březích potoků.  Půda 
je  často značně písči tá .  Průměrné 
nejnižší a nejvyšší teploty se pohybují 
v rozmezí 17–30 °C při občasných 
teplotních anomáliích od 5 do 40 °C. 
Minimální teplota v oblasti výskytu 
Drosera schizandra, maximální v místě 
výskytu Drosera adelae. To vše při 
zachování vysoké vzdušné vlhkosti, 
velkého množství srážek a stinného 
s t anov i š t ě .  Úhrnné  ročn í  s r ážky 
dosahují úrovně až 4400 mm ročně 
s extrémy hory Mt.Bartle Frere, kde 
jsou zaznamenávány srážky o maximu 
až 7000 mm za rok. Vzdušná vlhkost 
kolísá v závislosti na ročním období 
a  denní  době mezi  55–90 % RVV. 
Obecně je  možno konsta tovat ,  že 
stínomilné rosnatky preferují spíše vyšší 
vzdušnou vlhkost kolem 80 %, pouze 
Drosera schizandra preferuje o něco 
nižší vlhkost, cca 70 %.

Pěstování
Stínomilné pralesní  rosnatky jsou 
poměrně jednoduše pěstovatelnou 
skupinou při dodržení několika málo 
zásad.

Rizika
Obecně se dá říci, že rostliny nesnášejí 
d e l š í  p ř í m é  o s l u n ě n í ,  v ý r a z n é 
dlouhodobé zvýšení teploty nad 35 °C, 
případně k bodu mrazu, delší poklesy 
vlhkosti pod úroveň 60 % RVV.

Substrát
Tolerují rozmanité substráty s rašelinným 
základem. Sám používám právě rašelinu 
smíchanou s perlitem pro odlehčení 
a křemičitým pískem pro přiblížení 
substrátu přírodním podmínkám. Poměr 
položek substrátu přibližně v poměru 
2:1:1, já používám spíše poměru 1:1:1, 
přičemž všechny tyto rostliny tolerují 
bez problémů větší poměr jak perlitu, 
tak i křemičitého písku. Je také možné 
používat rašeliník, rašelinu, rašelinu 
s perlitem, rašelinu s křemičitým pískem 
a podobně. Používám pro pěstování 

krabičky, kde je spíše rozhodující 
plocha než hloubka substrátu. Ta se 
pohybuje u těchto rostlin v rozmezí 
pouhých 2–3 cm. Plocha nebo prostor 
jsou rozhodující pro následnou velikost 
rostlin. Pro snížení pravděpodobnosti 
vzniku plísní pěstuji rostliny s malým 
množstvím živého rašeliníku.

Vzdušná vlhkost, zálivka
Vzhledem k tomu, že rostliny vyžadují 
vyšš í  vzdušnou v lhkos t  a  snáše j í 
i  značné  zamokřen í  subs t rá tu ,  j e 
vhodné minimalizovat rašelinnou část, 
protože při dlouhodobém stání ve vodě 
se rychleji znehodnocuje a zvláště 
u rašeliny s organickými příměsemi 
může docházet ke vzniku plísní.

Zálivku používám permanentní, tzn.
že pěstební misky stojí neustále ve vodě. 
Vhodné používat vodu dešťovou nebo 
demineralizovanou. Při zálivce nechávám 
vodní hladinu kolísat téměř od zaplavení 
povrchu substrátu až po pokles vodní 
hladiny pod spodní úroveň substrátu. To 
je umožněno konstrukcí ze zdvojených 
pěstebních misek zasunutých do sebe 
(viz Chramst! – Prales v krabicích). 

RVV mohu regulovat  přibl ižně 
v rozmezí úrovní od 40–50 % RVV 
až téměř po stoprocentní vlhkost. Za 
dostatečnou vlhkost pro pěstování 

se považuje 70 až 80procentní RVV. 
Optimální vlhkost se pohybuje kolem 
80–90 %, u D. schizandra přibližně 
o 10 % RVV méně. Klesá-li vlhkost pod 
přibližně 65 % RVV, zastavují rostliny 
tvorbu tentakul a při dlouhodobějším 
poklesu pod tuto nebo ještě nižší hranici 
postupně zasychají. Pokud nedojde 
k totálnímu vyschnutí  a  ztvrdnutí 
substrátu, jsou schopny rostliny někdy 
obnovit růst z pozůstatků kořenového 
systému – oddenků, speciálně potom 
u Drosera adelae. Vyšší RVV rostlinám 
nikterak nevadí, je pouze potřebné 
dát pozor na možnost vzniku plísní, 
zvlášť pokud je při pěstování omezena 
cirkulace vzduchu v menších skleníčcích 
apod.

Jak  j s em vypozorova l ,  j ed iná 
Drosera schizandra má poněkud nižší 
nároky na úroveň závlahy a RVV. 
Je to nejspíše dáno tím, že v místě 
jejího výskytu se v substrátu závlaha 
pravděpodobně dlouho nezadržuje, 
nýbrž jen protéká pod úrovní povrchu, 
který je kamenitopísčitý. Mimoto je 
Drosera schizandra také velice citlivá 
na náhlé nebo zásadní změny při jejím 
pěstování (mnoho světla, přemokření, 
přesazení atd.). V takovém případě se 
může stát, že na delší dobu omezí nebo 
dokonce zastaví růst.

Osvětlení
Již z názvu této skupiny vyplývá, že 
rostliny jsou výrazně stínomilné, tzn. 
že nevyžadují ani umístění na přímém 
slunečním světle, případně dosvěcování. 
Ideálně se jeví umístění na východním 
parapetu, kam dopadá pouze, zvlášť 
přes léto, slabé slunce. Při výraznějším 
ú p a l u  d o p o r u č u j i  p ř i s t i ň o v a t . 
Drosera schizandra je nejstínomilnější 
a dokáže vegetovat v zastínění, při 
vyšší světelné intenzitě zastavuje růst, 
bledne a přichází o tentakule, zvlášť 
pokud je to spojeno i se zvýšením 
teploty. Také Drosera prolifera při 
nadměrném osvětlení bledne, naopak 
Drosera adelae získává načervenalou až 
temně purpurovou barvu.. Celá skupina 
dobře toleruje pěstování i pod umělým 
osvětlením, přičemž ani toto nemusí 
dosahovat vysoké intenzity.

Teplota
Doporučená teplota pro pěstování 
Drosera adelae  je  22–30 °C, jako 
přijatelná potom uváděna 18–35 °C. Pro 
Drosera schizandra je nejpřijatelnější 
udržovat teplotu celoročně kolem 25 °C. 
Drosera prolifera  nejlépe vegetuje 
v rozpětí teplot 20–30 °C, krátkodobě je 
schopna tolerovat i teploty přes 30 °C. 
Rostliny zastavují růst při poklesu teplot 
pod 15 °C. Pozor na možnost přehřátí 
rostlin v uzavřených prostorách a při 
vyšší vzdušné vlhkosti. Může docházet 
k deformacím listů.

Výživa, hnojení
Rostliny se zcela obejdou bez hmyzí 
kořisti, stejně jako bez jakéhokoliv 
př ihnojování .  To je  může naopak 
zahubit.

Rozmnožování
Rozmnožování je možné semeny, ale 
tento způsob není v kulturách běžný 
vzh ledem k  ob t í žnos t i  z í skáván í 
semen. Naštěst í  u těchto rosnatek 
ex i s tu j í  j ednodušš í  a  spo l eh l i vé 
způsoby rozmnožování. Všechny tři 
se dají dobře množit listovými řízky. 
Také ve chvíli kdy listy doléhají na 
substrát, mohou z těchto listů také 
spontánně vyrazi t  nové rost l inky. 
Drosera adelae a Drosera schizandra 
se navíc rozmnožují pomocí svého 
kořenového systému, z oddenků vyrůstají 
mladé rostliny. Drosera prolifera naproti 
tomu vytváří dva druhy stvolů, jeden 

z nich je čistě květní, ale po odkvetení 
na jeho konci vyraší rostlina, druhý typ 
stvolu neobsahuje květy, ale slouží právě 
jen k vyrašení nových rostlin.

Tropický deštný 
prales Queensland, 

Austrálie
Pravý tropický deštný prales je v Austrálii 
k nalezení pouze na vzdáleném severu 
Queenslandu. Byl zařazen v roce 1989 
mezi světové dědictví. Zaujímá plochu 
přibližně 900 000 hektarů a v dnešní 
době se táhne v šířce 70 kilometrů od 
města Cooktown na jih téměř až k městu 
Townsville. Prales pokrývá i přilehlou 
vysočinu s nejvyšší horou Mount Bartle 
Frere, 1622 m n. m., což je právě jediné 
místo výskytu Drosera schizandra. 
Vysočina severovýchodní Austrálie je 
místo, kde je největší množství ročních 
srážek a to průměrně více než 4000mm, 
avšak v nejvlhčí části pralesa dosahují 
úhrnné roční srážky dokonce více než 
7600 mm! 60 % všech ročních srážek 
spadne v australském letním období 
mezi měsíci prosincem a březnem. Ve 
srovnání s jinými tropickými deštnými 
pralesy světa jsou zde nesrovnatelně 
vlhčí podmínky. Je to způsobeno mimo 
jiné i tím, že vlhký pacifický vzduch
naráží na severovýchodním pobřeží na 
horská pásma, na kterých se většina 
vlhkosti vysráží. To však znamená i to, 
že naopak do vnitrozemí Austrálie putuje 
suchý vzduch a většinu kontinentu tvoří 
potom pouště. 

Za diversitou druhů a australských 
podmínek stojí mimo jiné i miliony let 

odloučení australského kontinentu od 
ostatních území na zeměkouli. Odhaduje 
se, že Austrálie „přetrhala“ tyto své 
vazby přibližně před více než 415 
miliony let.

Tropický deštný prales zaujímá 
pouhých 0,2 % povrchu australského 
kontinentu, který je zároveň nejsušším 
kontinentem na Zemi, ale nalezneme 
v něm z australské fauny 36 % druhů 
savců, 30 % druhů všech vačnatců, 50 % 
druhů ptáků, 23 % druhů plazů, 27 % 
druhů žab, 37 % druhů sladkovodních 
ryb, 60 % druhů motýlů a netopýrů. Ani 
flora za faunou nezaostává. V tropickém
deštném pralese, nazývaném v Austrálii 
„Wet tropics“ díky množství srážek, 
můžeme dále najít 21 % druhů všech 
cykasovi tých rost l in ,  37 % druhů 
jehl ičnanů,  30 % druhů orchidej í 
a k tomu všemu je to nejbohatší území 
na výskyt hmyzu z celého kontinentu. 
Další zajímavou masožravou rostlinou 
rostoucí v oblasti australského deštného 
pralesa je Nepenthes mirabilis.

Tropický deštný prales obecně je 
zároveň domovem více než poloviny 
všech rostlinných a živočišných druhů 
na světě. Je také důležitým zdrojem pro 
lékařství. Přestože regenerace pralesa je 
velice rychlá, může trvat až sto let, než 
se obnoví poničená struktura např. po 
silném cyklónu nebo záplavách, které 
prales mohou narušovat.

V s t u p  d o  d e š t n ý c h  p r a l e s ů 
Queenslandu je povolen pouze po 
vyznačených a zpevněných cestách, 
na některých místech dokonce existují 
kvóty počtu návštěvníků, kteří mohou 
určité místo denně navštívit. V pralesích 
je chráněno úplně vše.   □

Opravdu je Drosera schizandra stínomilná?
Při sazbě tohoto Trifida jsem si přečetl i Radkův článek. Zaujal mne popis
D. schizandra jako velmi náročné kytky, která potřebuje velmi vysokou vlhkost 
a světla nejméně ze všech tří pralesních druhů.

Mé zkušenosti s jejím pěstováním jsou však úplně jiné. Podle mne je to snadno 
pěstovatelná rosnatka, která velmi dobře roste jak v šeru za velmi vysoké vlhkosti 
(kde se stále množí), tak i pod přímým osvětlením asi 30 cm od zářivek v pokoji 
bez vitríny mezi D. capensis, Sarracenia purpurea a třeba D. binata. (Viz 
fotografie.)

Dospělou rostlinu jsem do těchto, pro ni podle všeobecně uznávaného názoru, 
vražedných podmínek neumístil, ale zato jsem udělal pokus s asi centimetrovými 
rostlinkami. Přesadil jsem je do běžného květináče se substrátem rašelina 
s perlitem asi 1:2 a strčil na výheň pod zářivky. Pro jistotu jsem je přiklopil 
uříznutou PET lahví.

Ani se nepřestaly rosit, a tak jsem je po týdnu odkryl a už nechal být. Prosperují 
velmi dobře, mají žlutozelené listy a rudé tentakule.

V minulém roce mi však začaly hromadně hynout, když v létě přišla vlna veder 
a v našem studeném severním bytě bylo týden přes den více jak 28 °C.

Předpokládám, že toho stresu na ně bylo moc, takže pokud vedra opět uhodí, 
domestikované D. schizandra přemístím o patro níž dále od zářivek a přiklopím 
je.

Netvrdím, že Radek popsal pěstování tohoto druhu špatně, jen zkušenosti 
pěstitelů se mohou hodně lišit. Můj způsob pěstování berte jako výjimku, která 
potvrzuje pravidlo.

Pokud se pěstitel nebojí experimentovat a domestikovat, tak rostliny mají 
všeobecně značnou vůli se přizpůsobit.

MICHAL RUBEŠ
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24a …. Palisty přítomny, srostlé po celé jejich délce s výjimkou dvou nenápadných postranních štětin, stonkaté lístky chybí  -> 
….25

24b …. Palisty chybí, stonkaté lístky přítomny  -> ….29

25a …. Okvětní lístky kratší než 8 mm -> ….26

25b …. Okvětní lístky delší než 10 mm, stvol vyjádřen  -> ….Drosera pauciflora Banks ex DC.

26a …. Stvol nápadný  -> ….27

26b …. Stvol chybí, květy nasedající téměř bez stopky  -> ….Drosera acaulis L.f.

27a …. Semena bradavčitá  -> ….Drosera brevifolia Pursh

27b …. Semena s jamkovitým povrchem (přesněji s povrchem jako medová plástev)  -> ….28

28a …. Listy zřetelně řapíkaté, čepel lopatkovitě okrouhlá, stvol lysý  -> ….Drosera uniflora Willd.

28b …. Listy přisedlé, čepel klínovitá, stvol pokrytý žlaznatými chloupky  -> ….Drosera trinervia Spreng.

29a …. Okvětní lístky dosahují 20 mm délky, s tmavou bazí  -> ….Drosera cistiflora L.

29b …. Okvětní lístky dosahují 10 mm délky, bez tmavé baze  -> ….Drosera alba Phill.

30a …. Semena bradavčitá  -> ….31

30b …. Semena na povrchu s jamkami a dolíčky nebo semena mřížkovaná  -> ….45

31a …. Palisty přirostlé k řapíku po celé jejich délce, čepel více než 4× delší než širší  -> ….37

31b …. Palisty přirostlé k řapíku do poloviny jejich délky, čepel ne více než 3 delší jak širší  -> ….32

32a …. Semena kráterovitě bradavčitá, stvol vzpřímený, řapík zřetelný  -> ….33

32b …. Semena puchýřnatě až hrotnatě bradavčitá, stvol vystoupavý, rostliny bez stonků, řapík pozvolna se rozšiřující v čepel 
nebo rostliny víceméně rostoucí se zřetelnými řapíky-> ….39

33a …. Stvoly holé nebo nenápadně jemně žlázkatě ochlupené.  -> ….34

33b …. Stvoly se zřetelným ochlupením  -> ….36

34a …. Rostliny vytvářejí kmínek krytý zbytky odumřelých listů  -> ….Drosera hirticalyx R. Duno & Culham

34b …. Rostliny s víceméně plochou růžicí, nevytvářející kmínek -> ….35

35a …. Stvoly delší než 5 cm, kališní lístky delší než 2 mm -> ….Drosera capillaris Poir.

35b …. Stvoly kratší než 5 cm, kališní lístky kratší než 2 mm -> ….Drosera tenella Willd. Ex Roem. & Schult.

36a …. Stvoly žlaznatě chlupaté -> ….Drosera panamensis Correa & A.S.Taylor

36b …. Stvoly nežlaznatě chlupaté -> ….Drosera colombiana Fernandez-Perez

37a …. Řapíky zřetelné, 2-5 cm dlouhé  -> ….Drosera linearis Goldie

37b …. Řapíky nezřetelné, téměř chybějí  -> ….38

38a …. Listy dosahují až 25 cm délky, tyčinky až 7 mm dlouhé, žlázky na listech červené -> ….Drosera filiformis var. filiformis 
Raf.

38b …. Listy dosahují až 50 cm délky, tyčinky delší než 8 mm, žlázky na listech zelené -> ….Drosera filiformis var. tracyi (Macf.) 
Diels

39a …. Bradavčité výběžky semen povrchní a nenápadné (semena na povrchu s jamkami a dolíčky), stvoly ochlupené, většinou 
též žlaznatě ochlupené, řapíky krátké, pozvolna se rozšiřující v čepel, rostliny bez stonků, stvoly 1-15cm dlouhé 
s méně než 10 květy -> ....okruh Drosera montana St.Hil. -> ….40

39b …. Bradavčité výběžky semen nápadné, rostliny ve většině případů vystoupavé nebo vytvářejí kmínek, řapík zřetelný, stvoly 
jemně žlaznatě ochlupené nebo holé -> ....44

40a …. Stvoly jen nenápadně vystoupavé s omezeným zakřivením při bázi -> ....Drosera montana St.Hil. -> ….41

40b …. Stvoly více nápadně vystoupavé s širokým zakřivením při bázi, stvoly nežlaznatě chlupaté při bázi a jak žlaznatě, tak 
i nežlaznatě chlupaté výše -> ....Drosera hirtella St.Hil. -> ….43

41a …. Baze stvolu žlaznatě chlupatá -> ....Drosera montana var. montana St.Hil.

41b …. Baze stvolu nežlaznatě chlupatá  -> ....42

42a …. Kališní lístky žlaznatě ochlupené, vrchol stvolu jen s víceméně stvolovými žlázkami nebo holý -> ....Drosera montana 
var. tomentosa (St.Hil.) Diels

42b …. Kališní lístky nežlaznatě ochlupené, vrchol stvolu je nežlaznatě ochlupen -> ....Drosera montana var. schwackei Diels

43a …. Stvoly červené, nápadně vystoupavé, s kratšími červenými chloupky v dolních dvou třetinách stvolu, kališní lalůčky 
často s několika nežlaznatými chlupy, řapíky holé nebo téměř holé, listy méně početné, obvykle červené  -> ....
Drosera hirtella var. hirtella St.Hil.

43b …. Stvoly žlutavězelené, povětšinou vzpřímené, s delšími žlutými chlupy v dolní polovině stvolu, chybějící nebo velmi řídké 
v horní části, která je hlavně žlaznatě chlupatá, kališní lalůčky jen se žlaznatými chloupky, řapíky chlupaté, listy 
více početné, brunátné, temně purpurově rudé  -> ....Drosera hirtella var. lutescens St.Hil.

44a …. Rostliny tvoří kmínek pokrytý zbytky odumřelých listů, stvoly jemně žlaznatě ochlupené, 10 - 25 cm dlouhé, více než 4× 
delší než listy, obvykle s více než 10 květy  -> ....Drosera roraimae (Klotzsch ex Diels) Maguire & Laundon

44b …. Rostliny často se stonky ale nikoliv pokryté zbytky odumřelých listů, stvoly holé, kratší a ne více než 2× tak dlouhé jako 
listy, obvykle s méně než 10 květy  -> ....Drosera intermedia Hayne

45a …. Rostliny vystoupavé, stvol vzpřímený  -> ....46

45b …. Rostliny nestonkaté, listy v přízemní růžici  -> ....47

46a …. Čnělky na vrcholu nedělené  -> ....Drosera beguaertii Taton

46b …. Čnělky na vrcholu dělené  -> ....Drosera neocaledonica Hamet

47a …. Stvoly vzpřímené  -> ....48

47b …. Stvoly vystoupavé  -> ....54

48a …. Stvoly holé nebo nepříliš viditelně žlaznatě ochlupené  -> ....49

48b …. Stvoly s viditelným ochlupením  -> ....50

49a …. Kališní lístky kratší než 3 mm  -> ....Drosera esmeraldae (Steyerm.) Maguire & Wurdack

49b …. Kališní lístky delší než 3 mm  -> ....Drosera pusilla H.B.K.

50a …. Stvol žlaznatě chlupatý, řapík postupně se rozšiřující v čepel  -> ....51

50b …. Stvol není pokryt žlaznatými chlupy, řapíky odlišné, čepel zakulaceně obvejčitá až téměř okrouhlá  -> ....53

Pokračování příště!   □

Dichotomický klíč rodu Drosera
Část II.

(sestaveno podle klíče dr.Jana Schlauera uveřejněného v CPN 3/1996, upraveno)

JAROSLAV LIŠKA
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“The discovery of the Wollemi Pine 
is the equivalent of finding a small
dinosaur on Earth.”

Carrick Chambers
riaditeľ Kráľovskej botanickej 

záhrady v Sydney, 1994

Keď sa v septembri v roku 1994 
David Nobel, dôstojník Národného 
parku Nového Južného Walesu 
v Austrálii, vybral na túru, netušil 
čo nájde. Pri spustení sa do jedného 
z mnohých miestnych kaňonov 
narazil  na skupinku zvláštnych 
stromov. Vtedy David Nobel odtrhol 
kúsok vetvičky a pokračoval ďalej 
vo svojom výlete. Po návrate do 
Sydney oslovil Kráľovskú botanickú 
záhradu so žiadosťou o pomoc. Jeho 
výpoveď, že vetvička nepochádza 
z  p a l m y,  a l e  z o  z v l á š t n e h o 
ihličnatého stromu, vzbudila záujem 
aj iných botanikov. Onedlho sa David 
Nobel, Wyn Jones z Národného 
parku Nový Južný Wales a Jan Allan 
z botanickej záhrady Mount Tomah 
vybrali na miesto objavu znova. Po 
zlezení hlbokého kaňonu ostali stáť 
v nemom úžase pred skupinkou 
stromov, o ktorých sa predpokladalo, 
že vyhynuli pred miliónmi rokov. 
Objav bol zverejnený v decembri 
1994.

Takto nejako začína novodobý 
príbeh takmer najstaršieho stromu 
na Zemi, ktorý však svoju históriu 
začal písať pred vyše 90 miliónmi 
rokov (staršie je už pravdepodobne 
len Ginkgo biloba, datované spred 
200 miliónov rokov). Strom dostal 
latinské meno Wollemia nobilis, 
podľa svojho objaviteľa (D. Nobel) 
a miesta objavu (Národný park 
Wollemi) .  Wollemia nobi l i s  je 
monotypickým rodom patriacim do 
čeľade Araucariaceae a považuje sa 

za sesterskú skupinu k rastlinám rodu 
Araucaria a Agathis, s ktorými zdieľa 
mnoho spoločných charakteristík, no 
má aj veľké množstvo jedinečných 
znakov (zvláštny typ kôry, schopnosť 
vytvárať bočné výhonky atď.) . 
Druh sa v súčasnosti vyskytuje na 
dvoch, asi 1 km od seba vzdialených 
lokalitách (rozloha menšia ako 1 
ha), asi 200 km západne od Sydney 
v Národnom parku Wollemi v Blue 
Mountains. Miesto ich výskytu sa 
udržuje v prísnej tajnosti a lokalitu 
pozná len asi 5 ľudí. Ktokoľvek 
iný má pri lete vrtuľníkom na dané 
miesto zaviazané oči a je podriadený 
p r í s n e m u  r e ž i m u  z  h ľ a d i s k a 
dezinfekcie. Tieto opatrenia majú 
z a b r á n i ť  n i č e n i u  p r i r o d z e n e j 
lokality (celá prírodná populácia sa 
skladá z menej ako 100 dospelých 
exemplárov a 200 semenáčov), 
ako aj zaneseniu patogénov. Podľa 
najnovších informácií (Január, 2006) 
je lokalita ohrozená infekčnou hubou 
Phytophthora cinnamomi, ktorú tam 
pravdepodobne zaniesol neoprávnený 
návštevník. V súčasnosti preto ostáva 
najdôležitejšou úlohou tieto vzácne 
stromy zachrániť. Tento ihličnan sa 
našťastie darí úspešne vegetatívne 
množiť. Prvá verejná dražba rastlín 
bola pomerne úspešná,  pr ičom 
priemerná cena jedného stromu bola 
neuveriteľných € 2272. Peniaze sa 
použili na projekt záchrany wolémií.

Čeľaď Araucar iaceae  mala 
celosvetové rozšírenie v kriede. 
Fosílne nálezy sú známe z triasu 
(asi  pred 200 miliónmi rokov). 
Rozšírenie čeľade Araucariaceae 
bolo silno potlačené na konci kriedy 
(65 miliónov rokov), kedy druhy 
tejto čeľade vyhynuli na severnej 
pologuli. Na južnej pologuli sú dnes 
na ústupe. Paleobotanické nálezy 

potvrdili, že peľ Wollemia nobilis je 
podobný fosílnemu peľu Dillwynites, 
ktorý je známy z neskorej kriedy 
(pred 90 miliónmi rokov). Objavenie 
tohoto stromu by sa preto dalo 
naoza j  p r i rovnať  k  ob javen iu 
žijúceho dinosaura. Prežitie wolémií 
do dnešných čias majú na svedomí 
najmä priaznivé mikroklimatické 
pomery rokliny, ktoré pôsobia ako 
refúgium.  Vyhynut ie  mnohých 
d ruhov  čeľad i  Araucar iaceae 
pred mil iónmi rokov spôsobil i 
najmä zmeny makroklimatických 
pomerov, evolúcia a dominancia 
k r y t o s e m e n n ý c h  r a s t l í n ,  a k o 
aj zvýšený výskyt požiarov ako 
dôsledok ľudskej činnosti. 

Wollemia nobilis je jednodomý 
nahosemenný strom, ktorý dorastá 
do výšky 40 metrov, s priemerom 
kmeňa 1,2 metra, pričom najširší 
je v 1/3 výšky. Koruna je úzka, 
stĺpovitá. Kôra starších stromov je 
pokrytá nespočetným množstvom 
asi  15 mm veľkých hrbolčekov 
pripomínajúcich bublinky vriacej 
čokolády. Okrem hlavného kmeňa 
má táto rastlina schopnosť vytvárať 
bočné kmene pozdĺž hlavného. 
Tieto bočné kmene sú schopné 
nahradiť hlavný kmeň v prípade 
jeho poškodenia. Táto vlastnosť 
je pri nahosemenných rastlinách 
úplnou raritou a je pravdepodobne 
dôvodom,  prečo  sa  wolemiám 
podarilo prežiť až do dnešných čias. 
Všetky rastliny na lokalite sú totiž 
geneticky identické bez akejkoľvek 
var iab i l i ty,  čo  je  fak t  do te raz 
pri generatívne sa rozmnožujúcich 
rastlín neznámy a poukazuje na 
to, že všetky stromy na lokalite sú 
klony. Záznamy o počte wolemií 
sú rozdielne (40 - 100), nakoľko 
kvôli bočným kmeňom je ťažko 

rozpoznať, či sa jedná o samostatný 
strom alebo o bočný výhon spojený 
s materskou rastlinou. Listy rastliny 
sú sýto zelené. Dospelé vetvy rastú 
od troch do ôsmych rokov, kým 
nie sú ukončené šiškou (strobily). 
Vetvička so zrelými šiškami potom 
odpadá celá. Wollemia vytvára tri 
rôzne typy listov v závislosti od 
veku a pozície vetvy.  Dospelé, 
v e r t i k á l n e  r a s t ú c e  v ý h o n k y 
(orthotropické) majú listy (ihlice) 
usporiadané do špirály; juvenilné 
a horizontálne rastúce výhonky 
s listami (ihlicami) usporiadanými 
do dvoch radov. Dospelé laterálne 
v ý h o n k y  ( p l a g i o t r o p i c k é )  s ú 
spočiatku vertikálne rastúce, potom 
horizontálne a neskôr ovísajúce. 
Samčie strobily sa nachádzajú na 
konci laterálnych vetiev a sú 11 cm 
dlhé a  2  cm široké.  Jednot l ivé 
šupiny sú tmavočerveno sfarbené, 
usporiadané do helixu a ich počet 
v jednej šiške je okolo 500. Samičie 
šišky sa nachádzajú takisto na konci 
plagiotropicky rastúcich vetiev a sú 
viac globulárneho tvaru, 12,5 cm dlhé 
a 10 cm široké. Samičie šišky sa pri 
tom často nachádzajú nad samčími. 
Samičia  š iška  má menej  šupín 
(250 - 300), sú ploské s bočným 
krídlom. Semená sú 7 – 11 mm 
dlhé a 5 – 7 mm široké, okrídlené. 
Opelenie nastáva v prírode v októbri 
až novembri a semená dozrievajú 
v januári až marci, 16 – 19 mesiacov 
po opelení. Klíčivosť semien je 
pomerne vysoká,  as i  90  %,  no 
značne rozvlečená (do 6 mesiacov). 
Klíčne listy sú dva a na rastline 
zotrvávajú po dobu 18 mesiacov. 
Napriek tejto vysokej klíčivosti 
semien je ďalší rast semenáčov 
v prírode značne potlačený, nakoľko 
súčastnú populáciu tvoria najmä 
dospelé stromy (najstaršie majú od 
400 do 1000 rokov) a veľmi mladé 
klíčence. Stredná generácia stromov 
takmer úplne chýba. Predpokladá 
sa, že rast semenáčov je v prírode 
značne potlačený najmä nedostatkom 
svetla, príliš kyslou pôdou a nízkym 
obsahom živín.  V kultúre však 
trojročné stromy vypestované zo 
semena pri dostatku svetla a živín 
dorastajú až do jedného metra. 

Wollemia nobilis - dinosaurí strom z Austrálie
(s barevnou přílohou na straně VII)

ANDREJ PAVLOVIČ

krátké příspěvky
Drosera glanduligera 

- nejrychlejší rosnatka 
pod sluncem ?

P o p r v é ,  k d y ž  j s e m  s e  s e t k a l 
s tvrzením, že existuje rosnatka, která 
je stejně rychlá jako mucholapka, 
myslel jsem, že si někdo dělá legraci. 
Ale po několika minutách pátraní 
na internetu jsem pochopil jak to 
bylo vlastně myšleno. Tato rosnatka 
opravdu dokáže v řádu desetin 
sekundy ohnout okrajové tentakule. 
Kratší tentakule umístěné na středu 
l is tu  bohužel  touto schopnost í 
ned i sponu j í .  Smys l em toho to 
pohybu je zřejmě zadržení kořisti, 
která se snaží uniknout z l istu, 
a její zafixování ve vhodné pozici
na trávení. Dalším zkoumáním se 
zabýval nedávno Siggi Hartmeyer, 
k t e r ý  o b j e v i l ,  ž e  t e n t a k u l e 
Drosera glanduligera se liší od 
běžných rosnatek, protože obsahují 
na vrchním konci „kloub“, na kterém 
je umístěna hlavička. Tento zatím 
blíže neprozkoumaný „kloub“ je 
zřejmě spouštěcím místem celého 
pohybu tentakule. Svoje pozorování 
zveřejnil na stránce: http://www.
hartmeyer.de/artDglanduligera_
D.htm

A jak se dá pěstovat ?
Pěstování Drosera glanduligera je 
docela problematické, neboť nesnáší 
teploty nad 20 °C,  př i  k terých 
omezuje růst a začíná odumírat. Jejím 
domovem je východní a západní 
pobřeží Austrálie. Její vegetační 
období  je  podzim-zima.  Roste 
především na pískových substrátech 
s menším podílem organické hmoty.
Tvoří růžice kolem 3 cm. Navíc 
se  jedná o jednoletku , ale podle 
zkušeností několika pěstitelů je 
možné ji pěstovat 2 až 3 roky, pokud 
se včas zastřihne květenství a je jí 
poskytnuta dobrá péče, tj. polostín 
a hlavně teploty pod 20 °C.

MILOŠ ŠULA

S jej pestovaním je pomerne 
málo skúseností, nakoľko sa tieto 
rastliny vyskytujú iba v botanických 
záhradách. Wollemia dobre rastie 
v kyslom substráte (pH 4 - 6) na 
slnku, no darí sa jej aj pri nižšej 
intenzite svetla. Ako bolo spomenuté, 
pri dostatku živín rastie pomerne 
rýchlo. Prezimovať by mala na 
chladnejšom mieste (5 – 15 °C), bez 
problémov však vydrží i mráz (až do 
-12 °C). 

A kde je možné tieto rastliny 
v súčasnosti vzhliadnuť? Nachádzajú 
sa najmä v botanických záhradách 
v Austrálii (asi v desiatich). Od roku 
1995 je jedna rastlina umiestnená 
v Botanickej záhrade Viedenskej 
Univerzity. Od roku 1996 je jedna 
umiestnená v USA, v botanickej 
záh rade  vo  Wash ing tone  a  od 
roku 2005 rastie aj  v Anglicku 
v Kráľovskej botanickej záhrade 
v Kew (Londýn). V roku 2006 sa 
však plánuje s jej rozšírením aj 
v botanických záhradách v Čechách 
a na Slovensku. V období písania 
tohoto článku bola umiestnená aj 
v Botanickej záhrade Univerzity 
Komenského  v  Bra t i s l ave .  J e 
predpoklad,  že  v roku 2006 sa 
dostane aj do súkromných zbierok 
zberateľov rastlinných kuriozít, no 
jej cena nebude nízka. Napríklad 
na výstave Flóra Brat is lava sa 
v roku 2006 podarilo predať iba 4 
rastliny, pričom najvyššia cena za 
jeden exemplár dosiahla 130 000 
Sk.  Pri  návšteve Londýna som 
mal jedinečnú možnosť zhotoviť 
fo tografie te j to ras t l iny z čias
dinosaurov, ktoré prikladám k tomuto 
portrétu. Keď si uvedomím, že ešte 
pred 12 rokmi bola táto rastlina 
známa iba z fosílnych nálezov, pri 
jej vzhliadnutí ma ovládol naozaj 
ohromujúci pocit.   □



16 Trifid 2006 / 2 http://www.darwiniana.cz http://www.darwiniana.cz Trifid 2006 / 2 17

O jihoamerické epifytní bublinatce 
Utricularia alpina přinesl už TRIFID 
dost příspěvků, stala se i objektem 
rubr iky  Por t ré t  d ruhu ,  p řes to  mi 
nedá, abych se aktuálně nepodělil 
o své zkušenosti s jejím pěstováním, 
které v současnosti vrcholí tvorbou 
nádherných květů. 

Před někol ika le ty  jsem získal 
řadu drobných semenáčků, z nichž 
každý sestával z trsu několika útlých 
asimilačních prýtů na shluku podzemních 
p r ý t ů  u ž  t a k  z á h y  o p a t ř e n ý c h 
miniaturními bledavě průhlednými 
lapacími měchýřky.

Pro jejich pěstování jsem zvolil 
plastovou nádobku a nechal si do ní po 
stranách vyvrtat několik otvorů kvůli 
větší provzdušněnosti substrátu, který 
jsem namíchal z čisté hrubě vláknité 
rašeliny, perlitu a drobných úlomků kůry 
z nějakého listnáče. Povrch substrátu 
jsem osázel živým rašeliníkem.

Osázenou nádobku jsem opatřil ze 
zadní strany drátěným poutkem a to 
zavěsil na velký pařez v mé největší 
terarijní nádrži, které říkám „Malá 
Roraima“ (dále MR). Nádobka byla 
samozřejmě opatřena otvory nejen 
na bocích ale i ve dnu. V závěsu na 
pařezu spočívalo dno nádobky volně 
v  p ros to ru  a  záv lahu  za j i šťova la 
vyšší RVV v uzavřeném prostoru pod 
dvěma k sobě sraženými krycími skly 
s úzkými větracími průduchy. Dno 
MR je vyloženo křemičitými oblázky 
a rašelinou, které dle potřeby zvlhčuji 
buď přímým prolitím anebo celkovým 
porosením vnitřku. Při takové instalaci 

nádobky se semenáčky bylo dokonale 
zajištěno, aby substrát zůstával zvlhčený, 
aniž by se v něm jakkoliv kumulovala 
přebytečná voda.

Po několika týdnech se ukázalo, 
že se semenáčky zjevně ujaly a jejich 
asimilační prýty nejen přirůstají, ale 
dosahují i větších velikostí.

Po čase vyšlo najevo, že závěs na 
pařezu nebyl nejšťastnějším řešením. 
Z á c h y t  n á d o b k y  s e  s u b s t r á t e m 
a narůstající  biomasou bublinatky 
i mechu na pařezu nevydržel a nádobka 
se zpola překlopila na dno MR. Naštěstí 
se nepoškodil ani porost bublinatky, 
ani rostliny pod ní. Hlavním důvodem 
povolení záchytu bylo tlení pařezu 
ve vlhku.  Dál  už  jsem ner iskoval 
a ponechal stát nádobku na vlhkých, ale 
nezaplavených oblázcích dna. Pařez jsem 
odstranil. Stejně byl svou rozměrností na 
úkor prostoru pro jiné rostlinné druhy.

Po stabilizaci nádobky na dně MR 
pokračoval masivní nárůst asimilačních 
prýtů, na nichž bylo možné pozorovat 
určitou tvarovou variabilitu i vegetativní 
tendence.  Vegetat ivní  reprodukce 
se  projevovala a projevuje jak na 
asimilačních prýtech, tak i na prýtech 
podzemních. Ve vyšší RVV se nové 
základy rostlinek objevovaly přímo na 
asimilačních prýtech, popřípadě nové 
rostlinky rašily přímo ze substrátu 
z podzemních asimilačních prýtů. 
Když substrát dokonale prorostl, začalo 
se projevovat odrůstání podzemních 
prýtů mimo původní nádobku, které 
lze sledovat dodnes. Jak z podzemních 
prýtů v substrátu, tak i z jejich výhonků 
mimo nádobku se místy tvoří bledavě 
nazelenalé hlízky, zásobárny vody. 
I  z  nich občas vyraší  základ nové 
rostliny. Podzemní prýty jsou v substrátu 
bí lé ,  ale  jej ich odhalené výhonky 
rostoucí volně na dně terária, popřípadě 
ty pasáže, jež naléhají na zvlhlé sklo, 
dostávají  lehce nazelenalý odstín. 
Podzemní prýty zkrátka na světle rovněž 
vytvářejí chlorofyl, a jsou tedy schopné 
v jisté menší míře fotosyntetizovat. 

Zajímavá je struktura odhalených 
volně rostoucích podzemních prýtů. 

Obvykle se jedná o několik silných 
b í l ý c h  s t o l o n ů ,  k t e r é  o d  s h l u k u 
asimilačních prýtů odrůstají více méně 
radiálně. Každý z těchto stolonů vytváří 
boční nitkovité postranní větve, jejichž 
ramena odstupují téměř kolmo a více 
méně horizontálně a ke konci stolonu 
jsou nejkratší. Z bočních větví odrůstají 
stále jemnější výhonky více řádů, které 
se vzájemně překrývají a proplétají 
s větévkami sousedních bočních větví. 
Vzniká tak jemné síťované předivo 
p ro ložené  mís ty  sh luky  l apac ích 
měchýřků. Nikdy jsem nestudoval 
jejich obsah, abych mohl posoudit, zda 
i v takové pozici volně ve vzduchu a bez 
naléhání na podklad mají podmínky ke 
své funkci. Faktem je, že jemná síťovitá 
struktura velmi dobře zachycuje vlhkost, 
takže měchýřky mají  i  v  takovém 
médiu zajištěno vodní prostředí. Stavba 
takového zralého „nahého“ podzemního 
prýtu vypadá jako okrasné ptačí péro 
či pavučiní. Zakládání hlízek a nových 
rost l inek ze stolonů odrůstaj ících 
z nádobky pozoruji často i na vlhkém 
holém terarijním skle, které hledí do 
pokoje.

M a l á  R o r a i m a ,  j a k  u ž  v í t e 
z předešlých dílů, stojí u východního 
okna, a tak se asimilační prýty vyklánějí 
z nádobky v jihovýchodním směru. Jak je 
možné vidět na snímcích, jsou asimilační 
prýty štíhle dlouze kopinaté a celokrajné 
a nevykazují tak kožovitý vzhled jako 
rostliny pěstované v nižší RVV. Občas 
lze pozorovat jejich artefakty, které 
vykazují různě asymetrickou čepel. 

O d  z a s a z e n í  s e m e n á č k ů  j s e m 
substrát neměnil. Měl jsem na paměti, že 
kvetení bývá indukováno právě v době, 
kdy rostlina substrát zcela zaroste. 
Domnívám se, že spolu s tímto faktorem 
k podnícení kvetení U. alpina v mých 
podmínkách přispělo také výrazné 
celkové přisušení vnitřního prostoru MR. 
Přes měsíc jsem vnitřní prostor nerosil 
a rostliny uvnitř tak musely hospodařit 
pouze s koloběhem zbylé vody, která, 
i když se srážením na sklech vracela, 
částečně a šetrně ubývala odparem 
průduchy v krycích sklech. 

Základu tvorby prvního květenství 
jsem si všiml letošního 2. dubna a hned 
následující den jsem objevil základ 
druhého. První květenství je delší a mělo 
čtyři květní základy. Už na nich bylo 
jasně vidět, že zrání postupuje vzestupně, 
od nejspodnějšího k vrcholovému, 
od největšího k nejmenšímu. Poupata 
vyhlížejí jako ze stran oploštělá, bledavě 
zelená pouzdra na bázi oble rozšířená 
a na vrcholu zúžená do špičky. Zpočátku 
byla nastavena kolmo ke dnu, jak je vidět 
na snímku pořízeném přes zamlžené 
sklo terária. U popisovaného květenství 
jsem musel vyřešit jeden problém. Osa 
květenství se protáhla za světlem až ke 
sklu a já měl obavu, aby poupata, jež 
k němu téměř přiléhala, nepostihla plíseň 
z přemíry vlhkosti. Kromě toho se osa 
snižovala ke dnu terária pod hmotností 
zvětšujících se poupat. Tento nedostatek 
jsem vyřeš i l  podpěrkou ze  špej le 
a spínacím špendlíkem tak, aby vrchol 
s květy volně trčel do prostoru a já si 
všechny fáze kvetení mohl dokonale 
vychutnávat.

Květy odstupují od hlavní osy na 
květních stopkách, dlouhých asi jako 
délka rozvitého květu s  výjimkou 
vrcholové stopky, jež je asi dvakrát delší 
než délka květu. Paždí květních stopek 
vždy po třech obklopují vzpřímené, ke 
stopce více méně přilehlé, úzce kopinaté 
listeny. U jedné květní stopky jsem 
napočítal dokonce čtyři listeny. Po fixaci
květní osy se květy rozložily v prostoru 
do  j akés i  nedo tažené  schodovi tě 
vzestupné jednovláknové šroubovice. 
Květní stopky tří nejspodnějších květů, 
a tedy i vlastní květy, trčí z hlavní osy při 
pohledu zpředu schodovitě, vrcholový 
se na nejdelší květní stopce levotočivě, 
v jakési mělké spirále, tyčí nad nimi.

Druhé květenství  je zakončeno 
pouze jediným květním základem a je 
o polovinu kratší předešlého.

K v ě t y  s e  r o z v í j e j í  p o s t u p n ě . 
Nejspodnější se otevřel někdy kolem 
22.5.06. Než však k rozvití  dojde, 
oploštělá pouzdra se stáčejí z kolmého 
postavení do vodorovného a začínají se 
pod vlivem rozvíjející se květní koruny 
rozevírat jako bezzubá zašpičatělá, skoro 
zobákovitá, pterodaktylí tlama, jejíž 
spodní i horní „čelist“ není ničím jiným 
než dvoucípým kalichem. Z pomyslného 
chřtánu pak zvolna vyhřezává tak dlouho 
očekávaná krása v podobě koruny, 
která je  smetanově bí lá  a  členěná 
v horní a dolní  lalok a středně dlouhou 
robustní ostruhu, jež dosahuje asi do 
poloviny délky dolního pyskatého laloku 

a více méně k jeho spodině svým oble 
tupým koncem přiléhá. Horní i dolní 
lalok koruny výrazně oba kališní cípy 
přečnívá, až je s podivem, jak úsporně 
v něm byl sbalen. Okraje obou pysků 
či laloků jsou mělce zvlněné a dolní 
pysk vytváří ve střední části hlubší 
prohlubeninu, jež se táhne jako oblé 
korýtko vzhůru ke vstupu do nitra květu 
k jeho reprodukčním orgánům. Horní 
lalok u všech dosud rozvitých květů 
(nyní už 3 ze 4) vytrvává ve vodorovné 
pozici  a vstup do květu zastiňuje. 
Vzedmuté boční valy oblého středového 
korýtka dolního pysku až téměř do 
poloviční délky od květního ústí vkusně 
dekorují žlutooranžově pigmentované 
pásky, nepochybně vizuální navigace pro 
potenciální opylovače. 

K v ě t y  v e l m i  d o b ř e  o d o l á v a j í 
smáčivosti, což je u tohoto epifytu 
tropického vysočinného deštného pralesa 
jistě opodstatněné vybavení. Po porosení 
se voda v ohraničených krůpějích drží 
na květech celé dny, aniž by se do nich 
vpíjela. Domnívám se, že je povrch 
koruny impregnován vrstvičkou vosku, 
která navíc dodává bělosti květů lesklý 
sametový nádech. 

Postřehy z domácí sbírky
Díl VI. - Zrovna kvete!

(s barevnou přílohou na straně VI)

ZDENĚK ŽÁČEK

se
ri

ál

D n e s ,  4 . 6 . 0 6 ,  s e  o t e v ř e l  t ř e t í 
květ prvního většího květenství, oba 
předcházející plně vytrvávají. Začíná 
se pootevírat i „tlamička“ vrcholového 
poupěte a také jediné poupě druhého 
kratšího květenství. U čtyřkvětého 
květenství je zjevný velikostní rozdíl. 
Třetí květ je téměř o polovinu menší než 
předchozí dva. Odstup mezi vykvetením 
dvou po sobě vzestupně následujících 
kvě tů  je  někol ikadenní  a  dě je  se 
pozvolna, snad i v závislosti na počasí. 
Letošní květnové i první červnové dny 
jsou převážně zatažené a nebývale 
chladné.  Je možné,  že se vel ikost 
menších květů časem dorovná podobně 
jako jsem měl možnost to pozorovat při 
postupné tvorbě květů u orchideje rodu 
Paphiopedilum, kdy je nejnovější květ 
sice předešlého menší, ale časem dorůstá 
standardu.

Tolik jsem zatím stihl vypozorovat. 
Až se rozvine jediný květ chudšího 
druhého květenství a zdá se, že k tomu 
dojde v několika dnech a v synchronu 
s vrcholovým květem prvního květenství, 
rád bych se pokusil o umělé opylení. 
Jak jsem v tom pochodil, dám vědět 
v některém z příštích pokračování.   □

© Blanka Šponarová

Změna za pochodu.  Protože mi 
předešlý název mého seriálu Zprávy 
z „Malé Roraimy“ a z ostatních 
fytonik na zahradě i doma stále víc 

p ř i p a d a l  d l o u h ý  a  p ř e h n a n ě 
kostrbatý, dovolil jsem si jeho název 
zestručnit od aktuální části tak, jak se 
s ním dnes poprvé setkáváte. 

O b s a h  i  z á k l a d n í  m y š l e n k a 
jednotlivých dílů zůstávají při starém.

Pozn. autor.
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VI. Rozdelenie 
mäsožravých rastlín 

podľa fotosyntetického 
hľadiska

V súčasnosti poznáme asi 600 druhov 
mäsožravých rastlín (Ellison a Gotelli, 
2001), ktoré si počas vývoja vytvorili 
pestrú paletu tých najnebezpečnejších 
lapacích zariadení. Z fotosyntetického 
hľadiska by som ich rozdelil  do 2 
veľkých skupín, a to v závislosti od toho, 
či sa mäsožravé štruktúry vyskytujú 
osobitne alebo spolu s asimilačnou 
časťou na:

1. diferencovaný typ: zástupcovia 
tejto skupiny majú pasce na osobitných 
listoch (1a – diferencovaný heterofylný 
typ: Cephalotus, Genlisea, mexické 
druhy rodu Pinguicula,  Sarracenia, 
terestrické alebo orchioidné druhy 
Utricularia, Triphyophyllum peltatum), 
alebo časť l is tu je  zodpovedná za 
fotosyntetickú asimiláciu a druhá časť 
má lapaciu a tráviacu funkciu (1b 
– diferencovaný homofylný typ  - 
Aldrovanda, Dionaea, Nepenthes, vodné 
druhy rodu Utricularia). 

2. nediferencovaný typ: zástupcovia 
tejto skupiny tvoria iba jeden typ listov, 
ktorý má zároveň asimilačnú aj lapaciu 
funkciu. Zástupcami tejto skupiny 
sú  nas ledujúce  rody:  Brocchinia , 
B y b l i s ,  C a t o p s i s ,  D a r l i n g t o n i a , 
Drosera, Drosophyllum, Heliamphora, 
Pinguicula (okrem mexických druhov). 
Postavenie niektorých taxónov je však 
problematické Napríklad niektoré 
druhy rodu Drosera môže byť zaradené 
v skupine 1b, nakoľko majú oddelenú 
asimilačnú časť od pasce. Príkladom 
sú napríklad niektoré rosičky z okruhu 
D. petiolaris (D. falconeri),  ale aj 
dobre známa D. capensis, otázne však 

ostáva, akú fotosyntetickú kapacitu 
má asimilačná časť nesúca lepkavú 
pascu. Takisto niektoré druhy rodu 
Sarracenia fylódia takmer netvoria 
a môžu patriť aj k nediferencovanému 
typu.  Špeciá lny  podtyp  by  mohl i 
predstavovať rast l iny heterofylné 
v závislosti od ontogenetického štádia 
vývinu, teda v dospelosti nemäsožravé 
(Triphyophyllum peltatum, Drosera 
caduca ) .  Podotýkam,  že  uvedené 
rozdelenie je čisto umelé, bez ohľadu na 
fylogenetické vzťahy.

Rod Nepenthes nám oproti iným 
druhom mäsožravých rastlín poskytuje 
výhodu pri odhadovaní nákladov (cost) 
na mäsožravosť. Doterajšie štúdie 
merania fotosyntézy a respirácie pri 
terestrických mäsožravých rastlinách 
sa robili iba pri druhoch patriacich do 
nediferencovaného typu: Sarracenia, 
Small, 1972 a Ellison a Gotelli, 2002; 
Darlingtonia, Ellison a Farnsworth, 
2005; Drosera a Pinguicula, Méndez 
a Karlsson, 1999. Pri týchto rodoch sa 
nedá zmerať fotosyntéza a respirácia 
lapacej a asimilačnej časti osobitne, 
nakoľko list plní obe funkcie ako celok. 
Nepenthes  má však pasce zreteľne 
oddelené od asimilačnej časti, preto 
možno náklady na mäsožravosť lepšie 
odhadnúť.

 VII. Náklady spojené 
s mäsožravosťou (cost)

 Teraz sa pokúsim dať do súvisu fakty 
z pestovateľskej praxe, ktoré som načrtol 
v prvej časti seriálu. Rod krčiažnik 
(Nepenthes) je pomerne náročný na 
plné osvetlenie a vysokú relatívnu 
vlhkosť vzduchu. Znížená fixácia uhlíka 
spôsobená niektorým z týchto faktorov 
môže viesť k tomu, že krčiažnik prestane 

tvoriť pasce, pretože si ich jednoducho 
kvôli vysokej respirácii nemôže dovoliť. 
To je pravdepodobne dôvod, prečo 
„panelákové“ krčiažniky pestované pri 
nízkej intenzite svetla netvoria pasce. 
Môžeme sa na to pozerať aj nasledovne: 
Nepenthes investuje časť svojho uhlíka 
na konštrukciu a udržiavanie pascí, 
pričom z nej získava dusík. Pri nízkej 
fotosyntéze tak zrejme nemá dostatok 
uhlíka na to aby si ho mohol dovoliť 
investovať do konštrukcie pascí. Toto 
tvrdenie nie je úplne absolútne, nakoľko 
z koristi získava pravdepodobne aj časť 
uhlíka. Guisande a kol. (2004) však pri 
Utricularia foliosa dokázali, že rastlina 
investuje do lapacích mechúrikov viac 
uhlíka, ako môže potencionálne získať 
z koristi. To neplatí pre dusík. Dovolím 
si vám teraz predstaviť zopár kalkulácií 
v porovnaní s nemäsožravými druhmi, 
ktoré nám lepšie umožnia kvantifikovať 
náklady (cost) mäsožravých rastlín. 
Najskôr si môžeme vypočítať náklady na 
bežné životné funkcie pri nemäsožravých 
druhoch ako podiel rýchlosti respirácie 
a fotosyntézy podľa vzorca:

(1)
Pri rumančeku kamilkovom kultivar 
goral (Matricaria recutita cv. Goral) sme 
zaznamenali fotosyntézu 148 a respiráciu 
36,8 nmol CO2 g

-1d.w. s-1 (Pavlovič 
a kol., 2004), čo predstavuje asi toľko, 
že 25 % uhlíka sa predýcha na bežné 
životné pochody, akými sú rast a vývin. 
Pri mäsožravých druhoch dochádza 
k ďalšej spotrebe uhlíka pri dýchaní 
a negatívnej fotosyntéze v pasci, ako 
vieme z predchádzajúcej časti. Náklady 
preto vypočítame podľa nasledujúceho 

Fotosyntetické aspekty rastu mäsožravých 
rastlín 

IV. Náklady (cost) na mäsožravosť

ANDREJ PAVLOVIČ

vzorca: 

(2)
Pri N. alata sme zaznamenali PNlist =  
42,3, PNpasca = - 2,4 nmol CO2 g

-1 d.w.s-1, 
RDlist  = 9,7 a RDpasca = 6,3 nmol CO2 g

-1 
d.w. s-1, čo znamená, že sa predýcha 
okolo 40 % uhlíka. Ten by však mal 
byť kompenzovaný zvýšenou dodávkou 
dusíka z koristi. Ak Nepenthes nebude 
tvoriť pasce v dôsledku nepriaznivých 
podmienok, vypočítaný pomer bude 
znova  oko lo  25  %,  podobne  ako 
v prípade nemäsožravého rumančeka 
(Matricaria recutita). Na tomto príklade 
možno dobre vidieť extra energetické 
požiadavky pri mäsožravých rastlinách. 
Treba ešte podotknúť, že uvedený pomer 
sa vzťahuje na podmienky pri osvetlení 
300 μmol m-2 s-1, teplote 25°C a bežnej 
koncentrácie CO2, pričom zanedbáva 
respiráciu koreňa. Horeuvedená rovnica 
nám udáva celkové náklady na životné 
funkcie. Ak však chceme odhadnúť 
náklady čisto spojené s mäsožravosťou 
musíme dať do pomeru bilanciu uhlíka 
v pasci k bilancii uhlíka v listoch:

(3)
 V zmysle vyššie uvedených pravidiel 
som sa rozhodol vypočítať náklady na 
mäsožravosť pri krížencovi Nepenthes 
× Mixta. Váha asimilačnej časti listu 
a pasce bola približne rovnaká, preto 
som ju nezohľadňoval. Zmerali sme 
rýchlosť fotosyntézy pri intenzite svetla 
300, 100 a 60 μmol. m-2. s-1 PAR, ďalej 
pri mladých listoch bez pasce, nesúcich 
pascu, ako aj pri starších, kde už pasca 
odumrela. Platí pravidlo, že mladšie listy 
fotosyntetizujú rýchlejšie ako staršie 
(Šesták, 1985). Výsledky som zhrnul 
do obr. 1 a 2. Na obrázku č. 1 možno 
vidieť CO2 krivky fotosyntézy pri troch 
intenzitách osvetlenia, na obr. 2 krivky 
mladého listu bez pasce, nesúceho 
pascu a 5 mesačného listu, ktorému 
pasca už odumrela. Respirácia (RD) je 
znázornená ako konštantná, nakoľko 
prebieha v tme a výrazné rozdiely sme 
nezistili ani pri rôzne starých listoch, 
mierne vyššia bola iba pri najmladšom 
liste. Vidieť, že pri silných dávkach 
osvetlenia PNlist prevyšuje RDlist + RDpasca 
- PNpasca, zatiaľčo pri nižších už prevyšuje 
len RDlist. Rovnako, starý list nedokáže 
fotosyntetizovať tak rýchlo, aby „uživil” 

pascu, čo v podstate súhlasí s praxou 
v tom zmysle, že staršie listy nenesú 
pasce. Jednoducho si ich nemôžu pri 
nízkej intenzite PNlist dovoliť. Schulze 
a kol. (1997) pri N. mirabilis zistili, že 
čím je list mladší tým viac obsahuje 
dusíka. Zároveň sú mladé listy hlavným 
sinkom dusíka z koristi. My sme pri 
týchto listoch koncentráciu dusíka 
nestanovili, no možno predpokladať 
tento trend s čím sa zhoduje aj klesajúca 
rýchlosť fotosyntézy s vekom listu. 
Mladé listy krčiažnika, ktorým sa ešte 
nevyvinula pasca, predstavujú výkonné 
fotosyntetické orgány a hlavnou mierou 
prispievajú k pozitívnej bilancii uhlíka. 
Uvedené grafy sú však veľmi relatívne 
a vôbec neznamenajú, že keď na rastlinu 
budeme svietiť intenzitou svetla 60 
μmol m-2 s-1, nebude nám už krčiažnik 
tvoriť pasce, pretože PNlist je nižšia ako 
RDpasca + RDlist - PNpasca. Daný graf vôbec 
neberie do úvahy zložité zdroj-sinkové 
vzťahy. Ak chceme zistiť celkový cost 
na mäsožravosť, musíme brať do úvahy 
tiež listy, ktoré pasce nenesú, aktuálnu 
hmotnosť pascí a listov. Celkový cost 
som vypočítal podľa dole uvedenej 
rovnice :

(4)
kde, ΣPN a ΣRD je celková suma rýchlosti 
fotosyntézy resp. respirácie listov a pascí, 
ktoré má rastlina k dispozícii. Vyjadriť ju 
potom môžeme v jednotkách nmol CO2. 
plant-1 . s-1.  Pri mladej rastline Nepenthes 
× Mixta nesúcej 7 listov a 2 pasce bola 
ΣPNlist = 97 nmol CO2. plant-1. s-1, ΣRDlist 
= 46 nmol CO2. plant-1. s-1, ΣPNpasca = 
- 2,1 nmol CO2. plant-1. s-1, ΣRDpasca = 
10,4 nmol CO2. plant-1 pri osvetlení 
100 μmol. m-2. s -1 PAR, pričom pri 
rovnakej intenzite svetla rastliny rástli. 
Po dosadení do vzorca nám vychádza, 
že pri vyrovnanej fotoperióde sú celkové 
náklady na mäsožravosť pri Nepenthes 
× Mixta 25% uhlíka. V zimnom období, 
kedy dochádza ku skráteniu dňa sa 
často stáva, že krčiažniky netvoria 
pasce. V tomto období stúpajú náklady 
na mäsožravosť podľa nasledujúceho 
vzorca:

(5)
kde td je perióda tmy tl je perióda svetla. 
Pri vyrovnanej svetelnej perióde sú 
náklady na mäsožravosť spomínaných 
25% uhlíka. Pri 14 hodinovej perióde 

svetla a 10 hodinovej perióde tmy sa 
náklady na mäsožravosť zmenšia na 15% 
pri opačnej 14 hodinovej perióde tmy 
a 10 hodinovej perióde svetla sa náklady 
vyšplhajú až na 50% uhlíka „spáleného“ 
v pasci pri 100 μmol. m-2. s-1 PAR. 
V týchto podmienkach mi Nepenthes × 
Mixta už netvoril pasce, pravdepodobne 
z  d ô v o d u  z n í ž e n i a  n á k l a d o v  n a 
mäsožravosť na nulu. Treba podotknúť, 
že uvedený model je veľmi zjednodušený 
a prakticky aj veľmi nepresný, pretože 
nie je zohľadňovaná respirácia koreňa, 
ktorá cost zvýši, nižšia teplota v noci, 
keď pasce respirujú, ktorá cost naopak 
zníži, prípadne negatívny alebo pozitívny 
feedback (stimulácia alebo inhibícia 
rýchlosti fotosyntézy nedostatkom 
alebo nadbytkom asimilátov). Zložité 
a ťažké krčiažky vlastnia najmä horské 
druhy. Môže to podľa mňa súvisieť 
s nízkou teplotou v noci, ktorá výrazne 
znižuje rýchlosť respirácie pri všetkých 
rastlinných druhoch a teda aj náklady 
na mäsožravosť. Je známe, že horské 
druhy bez zníženia nočnej teploty rastú 
veľmi zle, netvoria pasce a pokiaľ ich 
tvoria sú pomerne malé. Podľa vlastnej 
skúsenosti viem, že pri vysokohorských 
druhoch rodu Nepenthes je pri pestovaní 
dôležitá nielen vysoká vzdušná vlhkosť 
a intenzita osvetlenia, ale rovnako 
dôležitá je aj nižšia teplota v noci (10 
– 15 °C). Vysoká intenzita svetla a nízka 
teplota v noci v horských lesoch Bornea 
a Sumatry môže podľa mňa súvisieť 
s výskytom veľkého počtu druhov rodu 
Nepenthes vo vyšších nadmorských 
výškach a mohla počas evolúcie viesť 
ku „konštrukčnej“ dokonalosti pascí. 
Táto myšlienka však ostáva iba v štádiu 
hypotézy.   

Pate (1986) vypočítal, že náklady 
na mäsožravosť v zmysle vylúčeného 
s e k r é t u  t e n t á k u l a m i  v  p r í p a d e 
rosičky (Drosera) sú 4 – 6% uhlíka 
z metabolizmu. Náklady na mäsožravosť 
sa pokúsila odhadnúť Knight (1992) 
pri Utricularia macrorhiza. Tá zistila, 
že biomasa investovaná do lapacích 
mechúrikov bublinatky namiesto do 
listov zníži rast rastlín na 21 – 83 % 
(v závislosti od podmienok prostredia) 
v porovnaní s hypotetickými rastlinami 
bez mechúrikov. Zároveň však priznáva, 
že model nezohľadňuje benefit, ktorý 
rastliny s mechúrikmi získajú zo svojej 
koristi v porovnaní s hypotetickými 
rastlinami bez mechúrikov. 

Vy š š i a  i n t e n z i t a  f o t o s y n t é z y 
v mladých l is toch nesúcich pascu 
nemusí byť iba dôsledok toho, že list 
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je mladší, ale môže súvisieť rovnako 
so stimuláciou fotosyntézy. Je známe, 
že rýchlosť fotosyntézy sa zvyšuje 
v priebehu kvitnutia či zrania plodov, 
teda v čase zvýšených energetických 
požiadavkou. Kvety a plody si podľa 
odhadov dokážu zabezpečiť 2,3 – 64,5 % 
uhlíka vlastnou fotosyntézou, zvyšok 
musia dodávať z vegetatívnych častí. 
Pozitívna fotosyntéza je pri kvetoch viac-
menej raritou (napr. orchidea Spiranthes 
c e r n u a )  ( O b e s o ,  2 0 0 2 ) .  M é n d e z 
a Karlsson (1999) zistili stimuláciu 
fotosyntézy pri P. alpina v priebehu 
kvitnutia z 61,9 na 76,6 nmol CO2 g

-

1d.w. s-1. Fotosyntéza sa však v priebehu 
kvitnutia nezmenila pri P. vulgaris. Tá 
v priebehu kvitnutia zvýšila naopak 
respiráciu. To môže súvisieť s vyššími 
nákladmi na reprodukciu pri P. vulgaris 
(Karlsson a kol., 1990). 

Moje pozorovania a merania intenzity 
svetla v Botanickej záhrade Univerzity 
Komenského v Bratislave potvrdzujú, že 
pri maximálnej dennej intenzite svetla 70 
μmol. m-2. s-1 PAR (merané 28. 6. 2005 

o 12:00) krčiažnik N. × Mixta netvoril 
pasce. Pri maximálnej intenzite svetla 
150 μmol. m-2. s-1 PAR však N. alata 
pasce už tvorí. Táto intenzita svetla je 
pomerne malá, v rovnakej dobe bolo 
vonku na slnku asi 2000 μmol. m-2. s-1 
PAR. Krčiažniky sú tak schopné znášať 
polotieň, no úplný tieň im nevyhovuje 
a stávajú sa nemäsožravé. V zimných 
mesiacoch, kedy klesá svetelná perióda 
sa táto hranica svetla posúva k vyšším 
hodnotám. Meranie intenzity svetla 
na prírodnej lokalite U. vulgaris a U. 
australis na Záhorskej nížine naznačuje 
podobný trend.  Vodná hladina pri 
ktorej tieto bublinatky rastú pravidelne 
prechádza z  otvorenej  hladiny do 
jelšovo-brezového lesa takisto s vodnou 
plochou. Táto časť močiara však už 
neposkytuje  domov bubl inatkám. 
Na úrovni otvorenej vodnej hladiny 
som zaznamenal 1700 μmol. m-2. s-1 
PAR, v podraste hustého lesa od 40 
– 150 μmol. m-2. s -1 PAR. Podobný 
trend sa ukázal aj na iných sukcesných 
rašeliniskách, kde MR vytlačili iné 

druhy rastlín. Celá vec je však oveľa 
komplikovanejšia ako by sa na prvý 
pohľad mohlo zdať.  S vytvorením 
stromovej klenby nad rašeliniskom či 
prenikaním rýchlo rastúcich tráv súvisí aj 
vyšší obsah živín v rašelinisku. Stromy 
a trávy navyše silnou transpiráciou 
môžu rašelinisko odvodniť, preto sa na 
celý problém nutne pozerať komplexne. 
Miznutie mäsožravých rastlín na našom 
území  má na  svedomí  rozvrá tená 
rovnováha medzi dostatkom svetla, vody 
a nedostatkom živín.   □
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Tak opět jsou tři měsíce za námi 
a je tu další číslo Trifida. Mezitím
proběhlo setkání Darwiniany 
v Olomouci, kde se vyskytlo 
pár připomínek k „T“ ohledně 
chybějících „jednodušších“, 
a tudíž čtivějších článků pro běžné 
pěstitele a nižší kvality některých 
odborných článků. K tomu mohu 
napsat následující: pokusím se 
přemluvit některého botanika 
k recenzím odborných článků, 
zda uspěji, nevím. Co se týče 
článků pro „normální“ pěstitele, 
tak zopakuji to, co jsem již napsal 
v předchozím čísle – Trifid se
skládá z Vašich příspěvků, pokud 
nepíšete, tak není co vydávat. 

V současnosti dochází k fúzi 
Trifida s Chramst!em, tudíž by 
se příspěvky členů do Chramst!u 
(o pěstování MR) měly objevit 
v Trifidu a naopak články z Trifida
budou v elektronické podobě 

na webu (přístup pouze pro členy 
„D“).

V níže uvedené tabulce je 
rozvržení témat pro vybrané 
pravidelné rubriky Trifida na další
dva roky. Pořadí témat se může 
dle potřeb měnit. V závorkách 
jsou uvedeny ty položky,  ke 
kterým se stále shání autor. Pod 
touto tabulkou najdete seznam 
nabízených témat do rubrik „Jak 
snadno pěstovat“ a „Ekosystémy“. 
Pokud bude mít někdo zájem 
p ř i s p ě t ,  s t a č í  k o n t a k t o v a t 
šéfredaktora ohledně upřesnění 
tématu či jiných detailů. 

K  o b s a h u ,  s k l a d b ě 
a  v y v á ž e n o s t i  s e  m ů ž e t e 
kdykoliv a jakýmkoliv způsobem 
vyjadřovat. Příspěvky, připomínky 
i návrhy můžete posílat poštou, 
e-mailem nebo využít nové sekce 
„Tr ifid a Chramst!“  na  fóru 
Darwiniany (internet). 

Číslo 
Trifida Uzávěrka čísla Portrét 1  Portrét 2  Jak snadno

 pěstovat  Ekosystémy  

T2006/2 31.5.06 Drosera (Nepenthes?) Mexické tučnice S. Austrálie, 
Krkonoše

T2006/3 31.8.06 Sarracenia Heliamphora Genlisea Borneo I

T2006/4 15.11.06 Utricularia (Genlisea) Heliamphory II Šumavské slatě

T2007/1 28.2.07 Drosera Pinguicula (???) (???)

T2007/2 31.5.07 Roridula (Nepenthes?) (???) (???)

T2007/3 31.8.07 Utricularia Sarracenia (???) (???)

T2007/4 15.11.07 (Heliamphora?) (Byblis?) (???) (???)

Možná témata do rubriky „Jak 
snadno pěstovat“:

• Genlisea 
• Roridula 
• Byblis 
• Catopsis 
• Tučnice (evropské) 
• Trpasličí rosnatky 
• Hlíznaté rosnatky 
• „Petiolaris“ rosnatky 
• Triphyophyllum 

M o ž n á  t é m a t a  d o  r u b r i k y 
„Ekosystémy“ (tato rubrika je 
věnována cestám za MR, popisům 
j e j i c h  ž i v o t n í h o  p r o s t ř e d í , 
případně ochraně MR):

• S t o l o v é  h o r y 
(heliamphory) 

• Mexiko (tučnice) 
• Sumatra (láčkovky) 
• Borneo (láčkovky) 
• Alpy (tučnice) 
• JAR (rosnatky) 
• JV USA (špirlice) 
• Austrálie (rosnatky) 

Koncepce Trifida
RICHARD PICHL
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N a š e  d i s k u z n í  f ó r u m ,  n e u s t á l e 
vy lepšované  Micha lem Rubešem 
a postřehy a přáními jeho navštěvovatelů, 
představuje maximálně rychlý způsob 
výměny a zdroj informací, kontaktů 
a zajímavých poznatků. Každý den jsou 
zde prezentovány postřehy pěstitelů, 
probírá se osvětlení, substrát a jeho 
jednotlivé složky, nároky konkrétních 
druhů MR, různé vychytávky, jak co 
vylepšit či postavit,  varování před 
podvodníky i přehmaty v pěstování, 
oznámení na konání výstav, komentáře 
ke  kn ihám a  č l ánkům,  vyměňu j í 
se rostl iny i  rady v boji  se škůdci 
a chorobami, dojednávají objednávky 
– prostě se diskutuje nad vším, co se 
(ať již úzce či jakkoli vzdáleně) dotýká 
kouzelného světa masožravosti a jiných 
botanických kuriozi t ,  společnost i 
Darwiniana a jejích členů.

Výjimečně bych si dovolil upozornit 
na svůj příspěvek, kdy jsem pátral po 
křížencích s Drosera filiformis. Tak 
jsme se dozvěděli, že loni zkoušel Vašek 
Lenk křížit D. filiformis s D. regia, 
D. capensis a D. binata. Žel si špatně 
popsal semeníky, takže momentálně 
neví, co mu vyklíčilo. Doufám, že se 
to brzy vyjasní. Mnohem zajímavější 
mi však přišla poznámka prohozená 
Milošem Šulou, že prý jde mezirodová 
Drosera regia × Dionaea muscipula. Žel 
semenáčky dlouho nepřežívají, přitom 
musím přiznat, že v tomto případě bych 
na výsledného jedince byl mimořádně 
zvědav.

Poměrně věcná byla rozprava k nové 
knize o MR od pana Martina Zouna. 
Sám autor se pak dokonce vyjádřil ke 
komentářům přispěvovatelů, které se 
shodně nesly v pochvalném duchu, 
a osvětlil, proč došlo v ojedinělých 
p ř í p a d e c h  k  ř á d ě n í  t i s k a ř s k é h o 
šotka – na vině je především přístup 
nak l ada t e l s t v í .  P ř e s to  pan  Zoun 
velice zdvořile všem, co si jeho knihu 
koupili a přečetli, poděkoval za zájem 
a podotkl, že ho mrzí, že nakladatelství 
vypustilo dohodnutou upoutávku na naši 
společnost. 

Vel ikou radost  nám dělá sekce 
Tržiště, které je snad ještě aktivnější, než 
jsme při jeho zakládání doufali, a plní 
tak beze zbytku svůj účel. Především 
v souvislosti s valnou hromadou, kdy 
mnoho účastníků spoji lo cestu do 
Olomouce s možností osobního předání 
rostlin, bylo Tržiště velice oblíbeným 

místem k zajištění nabídky a poptávky.
Zase v dalším čísle se těší

PATRIK HUDEC

Valná hromada 
v Olomouci

Z Prahy jsme vyjížděli „Galánem“ 
v 6:15. Vstávat jsme s Janou kvůli tomu 
museli už v 4:55, jelikož sraz byl na 
Hlaváku už ve tři čtvrtě na šest. Jedním 
slovem hrůza.

Tímto rychlíkem nás jelo celkem 
deset, Borek Straka koupil hromadnou 
jízdenku, a tak nás cesta vyšla asi na 
200 Kč na osobu. Cesta trvala tři a půl 
hodiny, které jsme strávili povídáním 
o masožravkách.

Na nádraží v Olomouci nás čekal 
Radek Kastner, který už ráno vylepil 
cedu lky  se  š ipkami  p ro  nav igac i 
z autobusové zastávky. Špičky vedení 
společnosti (já, Jana a Mirek) odvezl 
autem na místo konání hromady, ostatní 
museli autobusem.

P o  d e s á t é  h o d i n ě  j s m e  s e 
pomalu začali slézat v jedné velké 
přednáškové místnosti Katedry botaniky 
Přírodovědecké fakulty Palackého 
univerzity kde nás přivítal  Martin 
Dančák, mimo jiné kurátor tamní sbírky 
masožravek.

Vlastní hromada začala až v půl 
jedenácté. Mezi tím se účastníci setkání 
vítali mezi sebou, družně se bavili 
a ukazovali si kytky, které přinesli.

P a k  z a č a l a  v l a s t n í  h r o m a d a . 
Prezidentka Jana Rubešová přivítala 
přítomné a poděkovala katedře a Martinu 
Dančákovi za poskytnuté útočiště.

Nultým bodem programu byl výběr 
pizzy k obědu, kterou pak hromadně na 
půl jednou objednal Radek Kastner.

1 .  C h r a m s t !  m ě n í  s t a t u s  z e 
samostatného elektronického časopisu 
na elektronickou verzi Trifida
V podstatě se jedná jen o právní změnu, 
která snadno rozšíří možnost vydávání 
článků z Trifida i na webu pod hlavičkou
Chramst!u. Díky přebouchávačům máme 
k dispozici už některé celé ročníky 
v elektronické podobě, takže je můžeme 
začít pomalu upravovat pro vydání na 
web.

Pro změnu statusu byli všichni (25), 
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 
hlasování.

2. Přechod na podvojné účetnictví
O d  r o k u  2 0 0 7  m u s í m e  p ř e j í t  n a 
podvojné účetnictví s účetní osnovou pro 
neziskové organizace. Richard Pichl, náš 
ideologový účetní (výkonný zapisovač 
a pokladník jsem já) se této funkce vzdal, 
má totiž dost práce jako šéfredaktor 
Trifida. Hledáme tedy dobrou duši
z našich řad a z řad spřízněných, která 
účetnictví rozumí a byla by ochotná 
jednou za rok všechno správně zaúčtovat 
podle zákona. I nadále zachovám formu 
stávajícího účetnictví, jelikož je jasné 
a srozumitelné pro všechny.

3. Snížení členských příspěvků
Posouváme věkovou hranici pro nižší 
členské příspěvky z 15 let na 18. Nižší 
členské příspěvky budou platit i pro 
důchodce (starobní, invalidní, atd.). Tito 
budou od roku 2007 platit poloviční cenu 
členských příspěvků, tedy 150,- Kč.

Pro bylo 23, proti nikdo, 2 se zdrželi.

4 .  P o d í l  z e  z i s k u  z  v ý s t a v y 
vystavovatelům
Mezi vystavovatele,  kteř í  zapůjčí 
rostliny na výstavu, bude rozdělena 
polovina z čistého zisku výstavy. Výše 
jejich odměny bude poměrově rozdělena 
podle počtu zapůjčených květináčů. 
V p ř í padě  a typ i ckých  kvě t i náčů 
(akvárko a podobně) se budeme řídit 
počtem rostlin a „selským“ rozumem. 
Na „vzácnost“ rostlin nebude brán 
zřetel. Hrnek kapenzisky je z tohoto 
pohledu za stejný počet bodů jako 
vzrostlá heliamfora. Vzácnostmi se 
totiž chlubí každý, ale pak nám chybí 
právě ty „obyčejné“ druhy. Ty nikdo 
nechce donést. Přihlášky rostlin na 
výstavu se po vyhlášení na webu budou 
posílat Vaškovi Lenkovi, který je bude 
zpracovávat podle pořadí v jakém došly.

Pro bylo 23, proti nikdo, 2 se zdrželi.

5. Obrazová banka
Ta se nám přes počáteční bouřlivou 
diskuzi a zamítavé názory ohledně 
způsobu fungování hezky rozrůstá. Za 
čtvrt roku v ní máme kolem 300 obrázků. 
Když fotíte své kytky a podobný obrázek 
v bance není, udělejte jeden navíc 
a pošlete nám ho. Nic vám to neudělá 
a společnosti tím pomůžete.

6. VAMR - Velký Atlas Masožravých 
Rostlin
O něm se mluví již mnoho let. S naším 
čestným prezidentem Zdeňkem Žáčkem 
jsme na něm začali i  pracovat, ale 
ztroskotalo to na nedostatku času. 

Pojďme to zkusit jinak. Wikipedia je 
založená na principu dobrovolníků, kteří 
sami zapisují hesla, která ještě nejsou 
vložena, případně opravují a doplňují 
hesla stávající. Ačkoliv tomu nikdo 
nevěřil, tak to funguje. Na podobném 
principu by bylo možné založit i náš 
VAMR. Teď to ale chce schopného 
programátora, který ovládá PHP, MySQL 
a HTML a který by se toho ujal. Já už to 
nějak nestíhám.

V poledne jsme skončili s agendou, 
udělali si přestávku a čekání na pizzu 
jsme si krátili vedením řečí.

Jakmile se rozdaly pizzy, začala 
p ř ednáška  Mi rka  S rby  s  názvem 
Botanické druhy špirlic a jejich formy - 
jak je poznávat od hybridů a mezi sebou 
navzájem. Radek Kastner ji natáčel na 
video, takže až ji zpracuje, jistě bude 
k dispozici i pro ty, kteří se nemohli 
zúčastnit, případně během přednášky 
usnuli.

Po přednášce jsme následovali 
našeho hostitele do tamních skleníků, 
kde na nás čekala sbírka masožravek, 
kterou zakládal Vlastik Rybka a kterou 
Martin Dančák dále spravuje.

Vš i chn i  j sme  se  rozp tý l i l i  po 
sklenících a prohlíželi si kytičky.

Kolem půl páté nám jel vlak zpět, ale 
museli jsme stihnout autobus na nádraží. 
Nebylo to jednoduché a málem jsme 
tam nechali Martina Spoustu, který při 
dobíhání postupně ztrácel svetr a brýle. 
Nakonec vše dobře dopadlo a kompletní 
Martin se k nám přidal.

C e s t a  v l a k e m  d o  P r a h y  b y l a 
neskutečně únavná a dlouhá. V kupé 
bylo horko, když jsme otevřeli okno tak 
foukalo a hned byla zima. Kola vozu 
nějak neseděla na kolejích, vlak se stále 
kýval a drncal. To se projevilo hlavně 
tím, že jsem několikrát vylil víno při 
nalévání z lahve do kalíšku. K tomu 
všemu na chodbě neskutečně pískaly 
zářivky. Asi 15 let jsem vlakem nejel 
a příštích 15 asi zase vynechám.

Závěrem děkuj i  všem, kteř í  se 
podí le l i  na  př ípravách a  průběhu 
hromady a speciálně vyzdvihuji moji 
ženu a prezidentku společnosti Janu, 
která vše absolvovala se střevní infekcí, 
která ji trápila od pátku do neděle.

MICHAL RUBEŠ

Zdroj: Chramst! 28.5.2006

Nová knížka 
Kamila Páska 

Po dlouhých měsících napětí a očekávání 
se mi do ruky dostal čerstvý výtisk knihy 
Kamila Páska Masožravé rostliny - 
Podrobný návod k pěstování.

Kniha vyšla v edici Česká zahrada 
v nakladatelství Grada.

Knížka je formátu A5, má měkkou 
z e l e n k a v o u  o b á l k u  ( p a p e r b a c k ) 
s  k r á l o v n o u  m a s o ž r a v e k  p o d 
rozostřenýmy kruhy. Největší text je 
Masožravé (20  mm) a nejmenší Kamil 
Pásek (3  mm). Více úcty k autorovi by 
tedy neškodilo, Grado.

Kniha má 96 černobílých stran, 
uprostřed je barevná příloha s mocností 
10 stran křídy. Voní tiskařskou novotou. 
Při prvním prolistování se jeví jako 
přehledná, systematicky napsaná. Text 
je hojně proložen kresbami od autorů 
jako Jaroslav Neubauer, Vít Čejka, 
Blanka Šponarová, Ivan Pencák a Dana 
Kontoviczová, čehož si velmi cením, 
protože sehnat v dnešní době dobré 
kreslíře, a masožravek k tomu, není 
úplně jednoduché. Vím o čem mluvím, 
sedím v redakční radě Trifida. Černobílý
text je tedy příjemně oživen názornými 
kresbami.

Barevná příloha je na první pohled 
velmi dobrá. Barvy jsou téměř věrné, 
čehož si u takové publikace velmi 
cením. Fotky to jsou kvalitní, názorné, 
mají kompozici. Je vidět, že jejich autor 
do nich dal více než „kuk a cvak“. Není 
divu, jsou Jana Flíska. Nebyl bych to 
já, kdybych nenašel nějakou chybku. 
Některé obrázky by chtěly dočernit 
černé pozadí. Od té doby co se vše 
zpracovává na počítači je to operace 
na půl minuty. I tak se budete kochat 
a kochat a kochat...

Knížka  má podt i tu l  Podrobný 
návod k pěstování. Přesněji její obsah 
nemohl být vyjádřen. Kapitoly jsou 
řazeny abecedně podle vědeckého názvu 
rodů, kterými se v nich autor zabývá. 
Každá kapitola začíná výčtem druhů, 
jejich popisem a výskytem. Následuje 
pěstování, umístění, osvětlení, substrát, 
teplota ,  zál ivka,  vlhkost  vzduchu 
a  vě t rán í ,  p řesazován í  a  nádoby, 
množení, krmení a hnojení, choroby 
a škůdci a nakonec i náročnost. Tedy 
všechno, co potřebujete jako pěstitelé 
vědět o svých i cizích rostlinách. Kamil 
postupně probere rody Aldrovanda, 
B y b l i s ,  B ro c c h i n i a  a  C a t o p s i s , 
Cephalotus, Darlingtonia, Dionaea, 
Drosera ,  Drosophylum ,  Genlisea , 

Heliamphora, Ibicella a Proboscidea, 
Nepenthes ,  Pinguiculla ,  Roridula , 
Sarracenia, Utricularia. U některých 
rozsáhlých rodů se zabývá i jejich 
podskupinami.

Na faktické chyby jsem nenarazil, ale 
to může být zapříčiněno dvěma důvody. 
Za prvé mám knihu jen čtyři hodiny a za 
druhé dokážu odhalit jen školácké chyby 
a ty tam zřejmě nejsou.

Popis  je  s t ručný ,  a le  kva l i tn í . 
Myslím, že nakladatel tlačil na minimum 
stránek, a tak se Kamil nijak zbytečně 
nerozepisuje,  používá spíše hustý 
encyklopedický styl. Osobně mi to velmi 
vyhovuje, je to přehledné.

Na konci pojednání je Několik 
praktických tipů na závěr, kde je mimo 
jiné zmíněna i Darwiniana s odkazem na 
web. To je dobře, protože kniha se bude 
prodávat jistě několik let a noví pěstitelé 
budou naváděni přímo k nám. Díky, 
Kamile!

Knihu bych klidně přejmenoval na 
Rukojeť pěstitele masožravých rostlin. 
Měla by být v tvrdých nepromokavých 
deskách s umělohmotnými omyvatelnými 
stránkami, protože v ní budete listovat, 
i když budete mít ruce od hlíny.

Kn iha  j e  u rčena  p ro  v šechny, 
začátečníci ji budou používat stejně jako 
„staří psi“. Patří do kategorie Musím 
mít, což mne u publikace Grady velmi 
překvapilo.

Od včerejška se knížka již rozváží 
po obchodech, takže se zeptejte u svého 
knihkupce. Doporučená cena je 98,- Kč.

MICHAL RUBEŠ

Zdroj: Chramst! 15.6.2006
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Wo l l e m i a  n o b i l i s  –  t h e 
dinosaur tree of Australia
Andrej Pavlovič
T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e 
Wollemia Pine - the botanical 
discovery of the century.

T h e  h o m e  c o l l e c t i o n 
observations  
Part  VI .  –  Just  be ing  in 
blossom
Zdeněk Žáček
Regular serial brings other 
e s s a y  –  n o w  a b o u t  t h e 
flowering of Utricularia alpine.

Aspects of photosynthesis of 
carnivorous plants
IV. The cost of carnivory
Andrej Pavlovič
S c i e n t i fi c s t u d y a b o u t
photosynthesis and the cost 
associated with traps growth.
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Summary
Plant portrait
Drosera barbigera Planchon
Vašek Lenk
Detailed description of pygmy 
sundew belonging among the 
biggest ones in Australia.

How to grow easily…Mexican 
butterworts
Marek Svítek
Experienced grower betrays the 
secrets of Mexican butterworts 
successful cultivation.  

Pests and diseases
Patrik Hudec
Plant louse (Aphidoidea)
An article regarding the warfare 
against these flies sucking not
only carnivorous plants.

The CP of the Czech Republic 
n a t u re  –  T h e  K r k o n o š e 
mountains
Michal Porteš
The description of Drosera 
rotundifolia habitat  in the 
Krkonoše mountains, Czech 
Rep.

Australian (Queensland) 
rainforest sundews
Radek Kastner
The author describes all three 
species (D. adelae, D. prolifera, 
D. schizandra), their habitat 
including climate conditions 
a n d  b e t r a y s  h i s  g r o w i n g 
experience.

Taxonomy
Dichotomous key of the genus 
Drosera Part II.
Jaroslav Liška
Continuing key to determine 
species of the genus Drosera.

Naše MR v přírodě
Krkonoše - Obří důl, červenec 2004

fotografie k článku na straně 7 © Michal Porteš

suchopýr pochvatý na lokalitě v Obřím dole hlavička suchopýru pochvatého

Drosera rotundifolia na lokalitě v Obřím dole

kolonie Drosera rotundifolia v porostu suchopýr pochvatý na Černohorském rašeliništi

Příště... 
Láčkovky Bornea

Fotografie © Richard Pichl
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Postřehy z domácí sbírky
Díly VI. - Zrovna kvete!

fotografie k článku na straně 16 © Robert Žáček

Wollemia nobilis - dinosaurí strom z Austrálie
fotografie k článku na straně 14 © Andrej Pavlovič

Správná odpověď 
z minulého čísla:
b) květenství skočce 
(Ricinus communis)

Na fotografie vlevo vidíte:
a )  p l o d n á  v ě t é v k a  v r a n e č k u 
(Selaginella flabellata)
b )  k v ě t n í  k l a s  ř e t ě z o v k y 
(Physostegia virginiana)
c )  n a k v é t a j í c í  v ý h o n  t l u s t i c e 
(Crassula lycopodioides)
d )  měchýřky  po točn í  bub l ina tky 
(Utricularia tetraloba)

JIŘÍ UHER

Kvíz

Obr. 1: 
Semenáčky jihoamerické epifytní bublinatky 

Utricularia alpina (4.6.04).

Obr. 2:
Pohled shora na stolony podzemních prýtů 
U. alpina, které volně odrůstají z nádobky 

a vytvářejí hustou síťovitou strukturu, na níž jsou 
zřetelně vidět i měchýřky (1.6.06).

Obr. 3:
Shluk asimilačních prýtů v různých fázích vývoje 

u bublinatky U. alpina. Při bázi asimilačních 
prýtů je vidět dvě vytvořené hlízky, zásobárny 

vody. Zachyceno je i druhé jednokvěté květenství 
(1.6.06).

Obr. 4:
První dva nejspodnější květy čtyřkvětého 
primárního květenství U. alpina (1.6.06).

Obr. 5:
Detail květního základu sekundárního květního 

stvolu, jehož pouzdrovitý kalich se začíná rozevírat 
(1.6.06).

Obr. 6:
Záběr shora na první tři květy primárního 

květenství U. alpina hezky ukazuje vzestupně 
schodovité uspořádání v prostoru (1.6.06).

Obr. 7:
První dva rozvité nejspodnější květy primárního 

květenství U. alpina. Pohled z boku dovoluje 
vidět pouze jednu z párových žlutooranžových 
pigmentací, jež lemují střední žlábek spodního 

pysku (1.6.06).

Obr. 8:
Boční detail druhého rozvitého květu primárního 
květenství U. alpina. Ohraničené vodní kapky po 

porosení vytrvávají na povrchu květů i několik dnů 
a dokládají jejich nesmáčivost (1.6.06).

Obr. 9:
Poupata primárního květenství U. alpina snímaná 

přes zamlžené sklo terária (17.5.06).

JAROSLAV RAJSNER

Hádanka
Copak to je? Odpověď v příštím čísle.



Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule II

Špirlicovité (Sarraceniaceae Dum.), angl. The American pitcher plants

Špirlice (Sarracenia L.), angl. The Trumpet plant – pokračování

ZPRACOVÁNÍ A KRESBA © ZDENĚK ŽÁČEK

Tvarová přehlídka vrcholových částí láček 4 jednotlivých druhů:

A) Sarracenia purpurea L. (angl. northern pitcher plant, popř. southern p. p. podle poddruhu), vodorovná úsečka vyjadřuje 
polehlý růst láček a číslo délku, které mohou dorůstat. Na obrázku je S. ssp. venosa.

B) S. flava L.(angl. yellow trumpet), s – sloupek (lat. columnae, angl. column, neck), svislá úsečka vyjadřuje vzpřímený nebo 
vystoupavý růst láček a číslo výšku, které mohou dosahovat. Na obrázku je varieta s výraznou nachovou venací.

C) S. alata Wood (angl. pale pitcher plant), s – sloupek, úsečka – jak uvedeno.

D) S. oreophila (Kearney) Wherry (angl. green pitcher plant), s – sloupek, úsečka – jak uvedeno.


