 Vážení kolegové,

O BSAH :

první TRIFID v tomto roce prošel svým vývojem až do tisku
a po rozeslání se s ním shledáváte ve svých poštovních
schránkách. Snad Vás alespoň něco z jeho náplně zaujme
a hlavně bychom byli rádi, kdyby Vás obsah podnítil
k vlastním příspěvkům do čísel příštích. Věříme, že se mnozí
z Vás časem více rozepíší a začnou fotografovat i kreslit,
takže se bude skladba TRIFIDa v mnohém obohacovat
a hlavně, bude tak vzrůstat výpovědní hodnota pěstitelského i vědomostního potenciálu celé DARWINIANY.

R OZMNOŽOVÁNÍ

Jaro je tady, i když stále ještě sužováno posledními pokusy
Paní Zimy nedat mu jeho zrod zadarmo. Z dormantních
pupenů příslušných masožravých rostlin začínají tu směle
a jinde směleji rašit první listové růžice, přesazování,
řízkování, odnožování a výsevy nabývají na důležitosti.
Některé rané nedočkavky nasazují na květy. Ve své sbírce to
zrovna vidím třeba u rosnatky vláskaté (Drosera capillaris
Poir.) nebo u bublinatky penízkové (Utricularia pubescens
Sm.). V rozkvětu mi soutěží hned tři sorty orchideje rodu
můrovník (Phalaenopsis)… vím, že už záhy se začnou klubat
listy terestrické orchideje Bletilla striata z Číny, a protože je jí
květináč přeplněný, měl bych ji rozdělit a přesadit. Zatím
ještě spí pod příkrovem starého substrátu.
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k prvnímu letošnímu setkání členů DARWINIANY v liberecké
Botanické zahradě (viz o tom podrobně uvnitř čísla), na které
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ROZMNOŽOVÁNÍ MASOŽRAVÝCH ROSTLIN
V IN VITRO KULTURÁCH
MICHAL KOUBA
Techniky rozmnožování rostlin v in vitro kulturách byly v posledních letech již v celku
dostatečně popularizovány a každý se zcela jistě k informacím o klonování rostlin dostal, ať
v souvislostech kladných (hle! Nepenthes jacquelineae stojí již 50 Kč), či záporných ohlasů
laické veřejnosti třeba na geneticky modifikované organismy a někdy přehnané medializaci
tohoto jevu, vpravdě bez pochopení obecných principů.

obr. 1 a 2 – Drosera stolonifera, foto Michal Kouba

Řada informací o tkáňových kulturách je v současné době již k dispozici na internetu
ve velkém množství. A tak vzniká problém s jejich tříděním na použitelné a nepoužitelné.
Fenomén internetu, jako zdroj informací, umožní komukoli publikovat cokoli i naprosté
nesmysly. Ať v dobré víře či úmyslně, a tak je nutné vše opatrně filtrovat. Často
doporučované M&S médium je dokonale sestavené pro tabák, ale domnívat se, že když ho
říznu na polovic, bude dobré pro masožravky, je trochu krátkozraké. Samozřejmě, že řada
druhů na tom poroste, ale u citlivějších jsme s touto polévkou v koncích. V krátkosti bych
shrnul to, co pokládám za podstatné, a dál se budu věnovat podrobněji skladbě médií.
Explantátové kultury rostlin, in vitro kultury, mikropropagace rostlin jsou výrazy pro
rozmnožování rostlin ve sterilních podmínkách za definovaných podmínek. Tím se rozumí
skladba kultivačního média, teplota kultivace, fotoperioda.
Základem úspěchu je schopnost dediferenciace rostlinných buněk a jejich opětovného
dělení bez známek degenerací. V rostlině je tedy totipotentní nejen zygota či meristematická
buňka, ale jakákoliv jiná buňka (do úrovně parenchymatických). Teoreticky lze předpokládat,
že jakákoliv buňka s funkčním jádrem v rostlinném těle je schopna k odvození výkonné
sterilní explantátové kultury. No a to je výzva. Využití těchto technik pro rozmnožování
http://www.darwiniana.cz/
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rostlin je ve smyslu komerčního využití samostatnou kapitolou. Je nutné rozlišit komerční
množení rostlin od laboratorních hrátek, kde cena komponentů nehraje roli. V praxi zjistíme,
že podstatnou roli hraje ekonomie. Je rozdíl v sestavení média, kde 1 l přijde na 13,50 Kč
nebo 3 500 Kč. Pak je nutné hledat jiné řešení.
Médium je zpravidla složeno z těchto komponent: makroprvky, mikroprvky, vitamíny,
cukr, gelující látka, podle potřeby hormony, jako další podpůrné látky to mohou být různé
aminokyseliny, látky s virucidní, fungicidní a baktericidní účinností, nespecifikované látky –
kokosové mléko, banánový prášek atd. Nosnými elementy jsou podíly prvků označených jako
makroprvky. Jsou to dusík, draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra. Podstatné pro růst rostlin.
V médiích se uplatňují v těchto podobách: NH4NO3 dusičnan amonný, KNO3 dusičnan
draselný, CaCl2.2H20 chlorid vápenatý dihydrát, MgSO4.7H2O síran horečnatý heptahydrát,
KH2PO4 dihydrogenfosforečnan draselný, KCl chlorid draselný, (NH4)2SO4 síran amonný.
V následujících řádcích se budu snažit zkráceně definovat úlohu těchto prvků v médiu.
Makroprvky
Dusík je podstatným prvkem, který hraje významnou roli při produkci chlorofylu, fotosyntéze. Svou produkcí aminokyselin podporuje stavbu bílkovin a aktivuje mnoho enzymů
majících vliv na zdravý vývoj rostliny. Draslík patří mezi velice důležitý prvek, který je
přítomen u řady velmi podstatných procesů. Má mnoho rozdílných funkcí, i když není
stavebním kamenem jako třeba vápník a hořčík a není metabolizován, jeho obsah
v rostlinných tekutinách je poměrně vysoký. Je podstatným faktorem při všech osmotických
procesech. Zajišťuje dlouživý růst, pohyby průduchů (zajišťuje tzv. turgorový tlak).
Nedostatečný přísun draslíku k rostlině může blokovat i nadměrné množství sodíku.
Přespříliš draslíku a dusíku může způsobit, že rostlina přestane přijímat vápník. Vápník
podobně jako draslík se podílí na hospodaření s vodou, aktivuje enzymy, podílí se na regulaci
pH v buňce a hraje významnou roli při předávání signálů. Je stavebním kamenem při
zpevňování buněčných stěn. Fosfor je důležitým faktorem při dělení a tvorbě dělivých pletiv.
Hořčík je indikován s fotosyntézou, podílí se na aktivaci enzymů a je také součástí syntézy
bílkovin. Síra se podílí na tvorbě aminokyselin a následně bílkovin či pro syntézu dalších
sloučenin.
V médiích se užívají v zhruba těchto množstvích uvedených v mg/l média: KNO3 –
dusičnan draselný 630–1900, KCl – chlorid draselný 60–250, CaCl2.2H2O – chlorid vápenatý
dihydrát 220–440, MgSO4.7H2O síran hořečnatý heptahydrát 122–370, KH2PO4
dihydrogenfosforečnan draselný 85–250, (NH4)2SO4 síran amonný 120–500.
Mikroprvky
V tomto rozsahu jsou obvykle homogenizovány a přidávány v množství 50–100 mg/l kyselina
boritá (H3BO3) 6,2 mg/l, chlorid kobaltnatý (COCl2.6H2O) 0,025 mg/l, síran měďnatý
(CuSO4.5H2O) 0,025 mg/l, síran železnatý (FeSO4.7H2O) 27,8 mg/l, síran manganatý
(MnSO4.4H2O) 22,3 mg/l, jodid draselný (KI) 0,83 mg/l, molybdenan sodný (Na2MoO4.2H2O)
0,25 mg/l, síran zinečnatý (ZnSO4.7H2O) 8,6 mg/l, dvojsodná sůl ethylendiamintetraoctové
kyseliny Na2EDTA.2H2O 37,3 mg/l. Spálením rostliny a rozborem popelu na obsah
minerálních látek se dovíme, co rostlina v příjmu preferuje, ale musíme vzít v úvahu i na jaké
půdě rostlina roste a zvýšený podíl některého z prvků nemusí znamenat přímo potřebu
rostliny. Celkem bylo v rostlinách zatím zjištěno 57 prvků. O některých není doposud známo,
zda jsou nezbytné, nebo se jen tak vezou (třeba Si). Agar je pouze nosičem látek obsažených
v médiu. Zajistí jeho rovnoměrnou koncentraci v celé hmotě média. U tekutých médií
http://www.darwiniana.cz/
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dochází k sedimentaci a koncentraci látek na dně nádoby. Pak je nutné s nimi pohybovat.
Faktor pH by se měl pohybovat mezi 5,5–5,8. Z vitamínů přidávaných do médií je
nepostradatelný thiamin, užívá se v různých koncentracích od 0,1–10 mg/l. Ostatní
používané vitamíny myo-inositol, kyselina nikotinová, piridoxin atd. jsou podpůrné pro
stimulaci růstu, ale je možné se bez nich v řadě případů i obejít.
Hormony
Další důležitou složkou při sestavení média jsou rostlinné hormony. Rozeznáváme pět
základních skupin: auxiny, cytokininy, gibereliny, kyselina abscisová a etylén. Zajímat nás
budou zejména uvedené první tři. Z auxinů můžeme jmenovat: kyselina indolyl-3-octová
(IAA), kyselina indolyl-3-máselná (IBA), a-naftyloctová (NAA), 2,4 dichlorfenoxyoctová (2,4D). Auxiny podporují prodlužování buněk, způsobují apikální dominanci, stimulují vývoj
cévních svazků a růst kořene, podporují i zakládání adventivních kořenů. Z cytokininů se
často používají: (furfurylaminopurin) Kinetin, Benzylaminopurin (BAP), Zeatin, Meta-topolin.
Mezi důležité vlastnosti cytokininů patří stimulace buněčného dělení (cytokineze), potlačení
apikální dominance a iniciace adventivních pupenů. Giberelinů dnes známe více než 80 typů,
označují se GA3, GA7 atd. Jejich důležitou funkcí je porušení dormance pupenů a semen,
mobilizace zásobních látek v semenech při klíčení, indukce klíčení semen, indukce kvetení,
prodlužování internodií spojené s podporou růstu. Z posledních testů na MR mohu
vyzdvihnout přínos růstové látky objevené v ČR, a to Meta-topolinu. Je to látka vysoce
biologicky aktivní, má odlišný metabolismus než třeba BAP. Je několikanásobně morfogeně
účinná a vykazuje i vyšší úspěšnost při převodech, aklimatizaci a kořenění prýtů, než při
použití jiných cytokininů (BAP, KINETIN).
Viz (zleva) obr. 3 – Drosera petiolaris, obr. 4 – Drosera broomensis a obr. 5 – Drosera regia
po 8 týdnech kultivace:

všechny fotografie Michal Kouba

Založení kultury je možné několika způsoby. Nejjednodušší je získání semen. Ta se
sterilizují poměrně snadno. Další možností je získání řízku rostliny, kde odebereme vrchol
a úžlabní pupeny. U rosnatek stačí list. Počátky rozmnožování jsou relativně pomalé, ale
s dalšími pasážemi množství narůstá. Dosažení masivní produkce jednotlivého druhu může
trvat i dva roky. Pak se ale pohybujeme v množstvích desetitisíců sazenic. U mucholapky
můžeme při umístění na optimální médium z jednoho semínka za 7 měsíců získat pár
dospělých jedinců a několik desítek drobnějších rostlin k další pasáži. Viz foto Dionaea
http://www.darwiniana.cz/
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muscipula – z jednoho semínka dvě nádoby po sedmi měsících kultivace s pasáží po třech
měsících.

obr. 6 a 7 – Dionaea muscipula, foto autor

U láčkovek může trvat i více jak rok, než se nám podaří z jednoho úžlabí získat kulturu,
která bude výkonně množit. Prorůstání úžlabních prýtů a jejich odsazování je pomalé. Viz
foto Nepenthes madagascariensis a Nepenthes macfarlanei ve fázi množení a Nephentes
alata a Nephentes tobaica (níže) ve fázi prorůstání úžlabních pupenů. Odlišný růst na
rozdílných médiích je možné dokumentovat na obr. 1 a 2 – Drosera stolonifera při testech na
koncentrace auxinů a některých aminokyselin. Odebrané tkáně jsou pro sterilizaci obtížnější.
Nejprve se musíme standardními postupy vyrovnat s kontaminací povrchu a potom se
věnovat přeléčení cévních svazků. Tam se to zpravidla jenom hemží viry, bakteriemi a jinou
havětí. Zde pomohou antibiotika či chemoterapeutika. Všechny tyto zásahy musí rostlina
přežít. Jednoznačně v dalších fázích sterilizace doporučuji kulturu každodenně sledovat a
reagovat až na vzniklý problém a tyto zásahy nečinit preventivně. Pokud i zde nedosáhneme
úspěchu, je nutné sáhnout do rostliny hlouběji až k meristému. Je to zpravidla jen jeden
pokus, ale máme jistotu, že výsledek bude čistý. Meristém není napojen na cévní svazky,
takže je bezvirózní. Při nástupu těchto technologií a pochopení jejich předností jistě byla
řada lidí v oboru šokována jejich možnostmi, a tak vznikla série marketingových útoků na
etiku, kvalitu rostlin atd. a dostala se do podvědomí veřejnosti jako něco ne zcela korektního.
Toto období, předpokládám, již pominulo a výsledky určily další trendy.

http://www.darwiniana.cz/
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na předchozí straně zleva obr. 8 – Nepenthes macfarlanei a obr. 9 – Nepenthes madagascariensis
na této straně zleva obr. 10 – Nepenthes alata a obr. 11 – Nepenthes tobaica,
tobaica vše Michal Kouba

Je zcela jednoznačné, že při zachování určitých zásad, jako je přísný výběr matečního
materiálu, vývoj optimálního média a postupu mikropropagace, je výchozí materiál vysoké
kvality a jeho start do další kultivace má výhodu zdravé, silné a odolné rostliny.
Některá moudra čerpám z dostupných učebnic fyziologie rostlin především pánů
Stanislava Procházky, Jiřího Šebánka, Miloslava
Miloslava Kincla a Václava Krpeše. Mohu
Mo
vřele
doporučit všem zájemcům, kteří začínají s in vitro kulturami,
ulturami, se blížeji seznámit i s teorií
a získat časem představu „proč“.
„proč

OKÉNKO A. LOWRIEHO: TAXONOMICKÝ PŘEHLED ŽLUTOKVĚTÝCH
LUTOKVĚTÝCH
HLÍZNATÝCH ROSNATEK Z JIHOZÁPADU ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE
ČÁST II

ALLEN LOWRIE
Dokončení dvoudílného článku Allena Lowrieho
doplněného autorovými fotografiemi, jež nám k tomuto
přehledu poskytl.

DROSERA SUBHIRTELLA PLANCHÓN
(Planchon 1848:292)
Popis
Hlíznatá žláznatá bylina, lysá, plazivá nebo šplhavá,
lodyha kvetoucích jedinců 20–40
20
cm dlouhá. Hlíza
žlutá, kulovitá a krytá černými papírovitými pochvami, o průměru cca 8 mm. Vertikální stolon
pod zemí 10–15
15 cm dlouhý. Listy vesměs ve střídavých shlucích po třech (někdy s přídatnými
postranními páry), prostřední list s řapíkem 12–40
12 40 mm dlouhým, postranní listy s řapíky
o délce 4–5
5 mm. Čepel štítovitá, uvětšiny listů okrouhlá, ale u některých široce obvejčitá
o průměru 2–3
3 mm. Okrajové žlázky lapající hmyz dlouhé 1,5–3,5
1,5 3,5 mm, spodní strana
http://www.darwiniana.cz/
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žláznatá. Květenství hroznovité, koncové, 3–25květé. Květní stopky 4–15 mm dlouhé,
žláznaté. Listénce čárkovitě kopinaté, 2–3,5 mm dlouhé, okraje celistvé, vrchol nepravidelně
zoubkatý, žláznaté. Kališní ušty zelené, černě tečkované, úzce vejčité, 3,5–6 mm dlouhé, 1,5–
3 mm široké, okraje třepenité šídlatými stopkatými žlázkami 0,2–0,3 mm dlouhými, vrchol
nepravidelně vroubkatý, zoubky 0,3–0,5 mm dlouhé a na vrcholu zakončené drobnou
koncovou žlázkou, abaxiální povrch pokrytý šídlovitými stopkatými žlázkami.
Korunní plátky žluté, široce vejčité, 8,5–12 mm dlouhé, 6–8 mm široké, vrchol uťatý,
nepravidelně zubatý. Tyčinky 5,5–6 mm dlouhé, nitky zlatavě zelené, prašníky bledavě žluté,
pyl žlutý. Semeník zelený, obvejčitý, 1,3–2 mm dlouhý, o průměru za zralosti 1,3–2 mm.
Plodolisty 3, řídce žláznaté.

detail květu Drosera subhirtella, foto Allen Lowrie

Čnělky 3, zlatavě zelené, 3–3,5 mm dlouhé, každá větvená v četné nitkovité články, z nichž
každý zakončený poblíž vrcholu mělce vykrojenou bliznou. Tobolka obvejčitá, 3–5,5 mm
dlouhá, 4,5–6 mm v průměru. Semena černá, cvočkovitá, rovná, 2,5–3,5 mm dlouhá. Poutko
lysé, 0,15–0,2 mm v průměru. Vrchol plochý a zašpičatělý, srpkovitý a připomínající čepel
nože, 0,7–1 mm dlouhý (obr. 1).
Rozšíření
Tato rosnatka se vyskytuje od Northamu po Merredin, jižně k řece Beaufort, Katanningu,
Newdegate a jezeru King, severně po oblasti řeky Hill, pahorkatinu Wongan Hills, Curnamal
a Miling.
http://www.darwiniana.cz/
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obr. 1 – Drosera subhirtella
A – celkový vzhled, B – list, C – kališní ušt, vnější povrch, D – korunní lístek, E – semeník a čnělky,
F – čnělka, zvětšená, G – semeno. Měřítko = 1 mm. Kresba A. Lowrie, východní Northam, 16. 9. 1983
http://www.darwiniana.cz/
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Prostředí
Rosnatka Drosera subhirtella roste na vřesovištích s bílým pískem ve společenství dřevin
rodu Banksia, na vřesovištích se žlutým pískem, na křemičitých planinách, na bílých
lateritových písčinách nebo na písčinách typu „mallee“. Rovněž na vřesovištích s železitou
štěrkovinou, popř. v lehké hnědé půdě s železitou rudou společně s rody Allocasuarina
a Leptospermum v hájových uskupeních anebo na jílovitých zeminách na žulových výstupech,
kde je průsak vody největší.
Doba kvetení: srpen až říjen. Status ochrany
Status ochrany
Drosera subhirtella je druh obecný a v současnosti ohrožená není.
Etymologie
Druhový latinský název D. subhirtella je odvozen od sub = jaksi, poněkud a hirtella =
chlupatá, ale méně než huňatá vzhledem k jejímu celkovému žláznatému odění.
Příbuznosti
Tento druh se snadno rozlišuje od všech ostatních příslušníků komplexu subhirtella podle
celkového žláznatého odění.
Poznámky
Drosera subhirtella je obecně rozšířená a často roste společně s další hlíznatou rosnatkou
Drosera macrantha, která má bílé nebo růžové květy.

DROSERA ZIGZAGIA LOWRIE, SP. NOV.
Popis
Hlíznatá, žláznatá a vytrvalá bylina vzpřímeného růstu, stonek kvetoucích jedinců 5–7 cm
dlouhý. Hlízka bílá, kulovitá, pokrytá černými papírovitými pochvami, průměr cca 5 mm.
Vertikální podzemní stolon dlouhý 5–10 cm.
Listy samostatné, střídavé, odrůstající zpola vzpřímeně od každého zalomení na „cikcak
stylem“ rostoucím stonku. Čepel štítnatá, u většiny listů široce obvejčitá, ale u jiných téměř
hřebínkatá, o průměru 1,5–2 mm. Okrajové lapací žlázky dlouhé 0,8–2,5 mm, spodní povrch
žláznatý. Květenství hroznovité, koncové, 4–9květé. Květní stopky dlouhé 2–8 mm, žláznaté.
Listénce zlatavě zelené, černě skvrnité, kopinaté, 1,5–2,5 mm dlouhé, celokrajné, okraj
nepravidelně vroubkovaný, vroubky 0,5–1,5 mm dlouhé a zakončené miniaturní vrcholovou
žlázkou. Spodní strana žláznatá. Korunní plátky žluté, obvejčité, 5–6 mm dlouhé, 3,5–4 mm
široké, vrchol celistvý. Tyčinky 1,7–2,2 mm dlouhé, nitky a prašníky zlatozelené, pyl žlutý.
Semeník zlatozelený, přibližně kulovitý, 1–1,2 mm v průměru za zralosti, plodolisty 3,
žláznaté. Čnělky 3, zlatavě zelené, 1–1,2 mm dlouhé, každá větvená v četné nitkovité
segmenty, z nichž každý dělený v mnoho krátkých segmentů, každý zakončený jednoduchou
bliznou. Tobolka přibližně vejčitá, 1,8–2 mm dlouhá, 1,8–2 mm v průměru, poutko hladké,
0,1–0,15 mm v průměru. Semena černá, nehtovitá, nepatrně srpovitá, 1,1–1,3 mm dlouhá,
vrchol plochý, zaoblený, cca 0,1 mm dlouhý (obr. 2).

http://www.darwiniana.cz/
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obr. 2 – Drosera zigzagia
A – celkový vzhled, B – list, C – kališní ušt, zevní povrch, D – korunní plátek, E – semeník a čnělky,
F – čnělka, zvětšená, G – semeno. Měřítko = 1 mm. Kresba A. Lowrie, 1997

http://www.darwiniana.cz/
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Rozšíření
Známá od jezera Altham, severně od Pingrupu a na jih od Kuenderu asi 40 km na severoseverovýchod, v okolí jezera Hurlstone dále severovýchodně a u jezera Seabrook 190 km
dále na sever.
Prostředí
D. zigzagia se vyskytuje v nezasoleném lehkém hnědém (na povrchu bílém) jílovitém písku
na trochu vyšších pobřežních okrajích nad záplavovou úrovní jezer a solných pánví. Často je
sdružena s rosnatkou D. salina N. G. Marchant et Lowrie, s druhy Stylidium insensitivum
Carlquist, S. pulviniforme Kenneally et Lowrie, Levenhookia leptantha Benth. a rostlinou rodu
Frankenia sp., které rostou poblíž příliš zasolené a zaplavované zóny a rovněž v okolí nebo
pod křovisky rodu Melaleuca.
Doba kvetení: srpen až září.

Drosera zigzagia, foto Allen Lowrie

Status ochrany
Jedná se o druh na lokalitách svého výskytu obecný, a proto není v současné době ohrožený.

Etymologie
Latinizované zvláštní epiteton zigzagia je odvozeno z klikatého stylu stonku, který se ve francouzštině a angličtině označuje zigzag („cikcak“).
Příbuznosti
D. zigzagia a její nejbližší příbuzná D. moorei jsou žláznaté rostliny ve všech svých částech.
D. zigzagia má krátký a přímý klikatý stonek se samostatnými střídavými listy, kdežto
D. moorei má uvolněný, šplhavý styl růstu po opoře a střídavé listy ve shlucích po třech.
http://www.darwiniana.cz/
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Poznámky
D. zigzagia je známa pouze z několika málo široce rozptýlených lokalit. Bylo zjištěno, že roste
ve spojení bud' s rosnatkou D. salina, nebo s druhem Stylidium pulviniforme, přičemž oba
druhy se omezují na okraje slaných jezer. Oba tyto taxony jsou v současnosti známé z mnoha
dalších lokalit situovaných ve známé oblasti růstu D. zigzagia. Není proto vyloučené, že bude
D. zigzagia při dalším průzkumu pobřežní
čáry této soustavy slaných jezer
na podobných stanovištích objevena.
Zdroj
LOWRIE, Allen. A taxonomic review
of yellowflowered
tuberous
species
of Drosera. Nuytsia. 1999, vol. 13, no. l,
s. 75–87.
Překlad: Zdeněk Žáček
Drosera zigzagia, foto Allen Lowrie
Některé další žlutokvěté hlíznaté rosnatky z jihozápadu Západní Austrálie:

vlevo nahoře květ Drosera subhirtella

vlevo dole květ Drosera moorei
http://www.darwiniana.cz/
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všechny fotografie poskytl Allen Lowrie, děkujeme

AUSTRALSKÝ DENÍK MIRKA ZACPALA
DROSERA SPATHULATA
D. spathulata se vyskytuje na velmi rozlehlém území celé Austrálie až po Novou Guineu
a Indonésii. V našich podmínkách je velmi snadno pěstovatelná a nenáročná a velmi dobře
a ochotně tvoří semena. Během doby, co se pěstují masožravé rostliny v umělých
podmínkách, došlo mezi tímto a jinými druhy rosnatek k řadě křížení a špatným označením
a v podstatě je problém přesně určit, co je a co není D. spathulata. Stejně tak i název
D. spathulata zřejmě není zcela korektní, jelikož je popsán druh D. spatulata a nikoliv
spathulata. Nicméně si myslím, že tohle není zase až tak důležité, jelikož se v obou případech
jedná o tentýž druh.
Rostlinu, kterou vidíte na k článku přiloženém obrázku, jsem našel v oblasti, jež se
jmenuje Jervis Bay a nachází se asi 200 km jižně od Sydney. Tato oblast je proslulá svojí
jedinečnou krásou, národními parky, je tu pláž s pravděpodobně nejbělejším pískem na
světě, můžete tu využít atrakcí a navštívit místa plná delfínů a velryb. Skutečně okouzlující
místo. Do Jervis Bay jsme jeli 25. a 26. prosince 2007, čili v průběhu australského léta. Když
jsme procházeli buší, jako první jsem viděl D. pygmaea. Asi o 200 m dále rostly D. spathulata.
Některé lehce zastíněné místní vegetací, jiné na přímém slunci. Nicméně půda byla mokrá
a místy z ní pramenila voda. Jestli to vytékalo z vnitra nebo to byly jen zásoby po dešti,
http://www.darwiniana.cz/
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nejsem schopen říct, jelikož tento rok prší v NSW mnohem více, než kdy v předešlých letech.
Nicméně výskyt D. spathulata se táhl asi 800 m, nikterak početnou
početnou kolonií. Zdali se nacházely
další rostliny mimo cestu, po které jsme šli, mi není známo. Tak jako tak to byl opravdu
nádherný pohled na zdravé a rudě vybarvené rostliny.

Drosera spathulata na přírodní lokalitě, text a foto k článku Mirek Zacpal

Je jaro a tehdy se v Botanické zahradě projevuje to, co nám v tropických končinách mohou
jen závidět: rašení odpočinuté a omlazené květeny. Jakkoli jsou doménou Botanické zahrady
velké skleníky, připomínám možnost zhlédnout rozsáhlé a do různých námětů bohatě
členěné alpinum čili skalku. Je málo známo, že plochou i počtem druhů patří k největším
a nejbohatším v České republice. Chybí mu třebas přirozená skaliska, jaká má skalka
průhonická, nemá tolik teplomilných druhů jako velká skalka v jedné z brněnských
botanických
tanických zahrad, neoplývá ani ohromujícím sortimentem cibulovin, zato však nemá
http://www.darwiniana.cz/
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konkurenci v užití miniaturních pěnišníků (Rhododendron), hajní květeny a druhů libujících si
v horském klimatu. Geneticky „čistý“ koniklec slovenský, ranější než všechny druhy ostatní,
v Čechách uvidíte například málokde.

na fotografii vlevo liána Kennedia beckxiana a vpravo koniklec slovenský

Druhé upozornění se týká také mimotropické flóry, ale přece jen skleníkové.
V australském pavilonu je nyní příležitost fotografovat opravdu zvláštní květy rostlin
proteovitých a myrtovitých, včetně i sivým olistěním ozdobných miniaturních blahovičníků
(Eucalyptus). Přímo u stezky pavilonem hýří četnými květenstvími například grevillea
Banksova (Grevillea banksii). Je to druh ornitogamní, opylovaný v přírodě ptáky chtivými
nektaru. Liána Kennedia beckxiana se pne přímo po zábradlí podél stezky, lze ji tedy
pozorovat a fotografovat detailně. Kvete postupně, po dlouhou dobu.
Miloslav Studnička

grevillea Banksova, všechny fotografie autor článku

http://www.darwiniana.cz/
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KAŽDÝ JEDNOU ZAČÍNAL…
IVO DURNÍK: O MÉ SBÍRCE
Jmenuji se Ivo Durník a je mi 13 let. Docházím do 8. třídy Základní školy v Blansku, kde
bydlíme v rodinném domku. Mám rád přírodu a zajímám se o počítače a vše okolo nich.
K pěstování masožravek jsem se dostal nedávno – při návštěvě Brna a s tím spojené návštěvě
Bauhausu. Bratr vymyslel, že si koupíme masožravku. Hned po příjezdu domů jsem se připojil
k internetu a začal hledat nějaké informace. Tato tematika mě nakonec natolik pohltila,
že jsem se o ni začal dále zajímat.
Zjistil jsem, že rostlina, co vlastním, je Dionaea muscipula. Tu pěstuji na parapetu
východního okna, daří se jí výborně a velice rychle roste. Jednou za měsíc vždy chytím
mouchu a vhodím ji do jedné z pastí. Pro tuto záživnost mucholapku taky miluji, i když patří
mezi běžné druhy.
Po nějaké době jsem dostal v malém květináčku také druh Drosera capensis, kterou mám
rovněž na parapetu východního okna. Celkově má čtyři trsy, které plánuji rozdělit. Bohužel se
mi některé pasti při přesazování do většího květináče ušpinily od rašeliny.
Na internetu jsem po čase nalezl stránky Darwiniany. S její pomocí jsem se do MR přímo
zamiloval. Při prohlížení Obrazové banky se mi okamžitě zalíbil rod Heliamphora, který patří
mezi mé vysněné, a dále rosnatky druhu Drosera scorpioides a Drosera capillaris. Ihned mě
upoutaly také láčky špirlic, především druhů Sarracenia purpurea, S. flava a S. leucophylla.
Přibližně po měsíci pěstování jsem se rozhodl dokoupit další kytičky, na které již nedočkavě
čekám. Pro začátek jsem vybral Drosera capillaris, Sarracenia purpurea ssp. purpurea
a Sarracenia flava. Až získám nějaké zkušenosti, rád bych si obstaral některé další z rosnatek,
špirlic a bublinatek. Časem bych chtěl zkusit i pěstování láčkovek a tučnic.

text i foto Ivo Durník, ze sbírky autora

JAN CVRČEK: MÁ SBÍRKA
Masožravky pěstuji zhruba 6 let. Poté, co jsem viděl sbírku masožravých rostlin v Liberci,
jsem zatoužil nějakou mít. Nejprve jsem si pořídil dvě mucholapky, ale bohužel mi dlouho
http://www.darwiniana.cz/
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nevydržely, poněvadž jsem je jako naprostý amatér překrmil a ony zakrněly a uhnily. Dále
jsem si pořídil na jedné z výstav Darwiniany dva menší trsy Drosera capensis. Ty vydržely
jakékoli „mučení“ – od chladu až ke „smažení se“ v uzavřeném prostoru, které zázračně
přežily. Tyto mučené rostliny mám dodnes. Po několika týdnech jsem si sehnal několik jiných
rosnatek, ale ty bohužel také dlouho nevydržely, poněvadž se do nich pustili nějací škůdci.
Na dlouho jsem měl pouze zmíněné „capensisky“. Nehodlám zde dále rozepisovat, co, kde,
kdy a jak jsem sehnal, snad jen to nejdůležitější, ale čirou náhodou jsem se dostal k prvnímu
většímu semenáči darlingtonie…
… a protože jsem postoupil na školu, která je
doslova hned za rohem vedle BZ PřF UK, časem jsem
koupil ještě mnoho dospělých darlingtonií, které mě
naprosto uchvátily. Přišlo léto, já odjel na dovolenou
a darlingtonie, přestože byly zvyklé na vysoké teploty
ze skleníků pana doktora Daňka, dostaly „přes
čumák“. Ze sedmi darlingtonií se zimy dočkalo pět.
V současnosti už mám bohužel jen 1 dospělou
rostlinu a jeden větší oddělek.
Poněvadž bydlím u lesa a nezřídka se stává, že mi růže ožírají srnky a divoká prasata
pustoší zahradu, hodlám udělat jeden pokus. Hned za zahradou v rokli nám protéká menší
potok, a protože zjara 2008 budu mít snad již darlingtonií více, zkusím jeden květináč dát
k potoku a upravit vše tak, aby shora hadičkou protékal pramínek vody a drenáží normálně
proudila voda. Je tam také celoročně chladno a vlhko. Předpokládám, že až budu mít nějaký
přebytek heliamfor, zkusím to i s nimi. Samozřejmě že budu muset vymyslet nějakou
účinnou obranu proti zvěři.
Svou sbírku soustřeďuji hlavně na špirlice, rosnatky a tučnice. Rod Sarracenia mě
naprosto uchvátil a po nedávné návštěvě skleníků Mirka Srby snad ještě víc. Právě od něj
pochází většina mé sbírky špirlic, kterou hodlám všemi směry dále rozšiřovat.
Mám také mnoho svých „vynálezů“. Tak například: Pro pěstování heliamfor a Utricularia
alpina jsem vyvinul „domácí klimatron“ (viz můj článek Jak primitivní, ale jak účinné!). I pro
láčkovky jsem si vymyslel zařízení na jejich pěstování (viz také článek Jak primitivní, ale jak
účinné!). V létě pěstuji většinu masožravek ve fóliovníku (na pevnou konstrukci natahuji
každé jaro fólii), v zimě pak stěhuji všechny rostliny dohromady do zimní zahrady, ve které
jsou v létě jen kaktusy. Choulostivější, popřípadě slabší rostliny, pěstuji doma na parapetu,
aby ve fóliovníku netrpěly vedrem, které by je mohlo poškodit.
A co rostlinné nemoci? Musím přiznat, že jsem měl bohužel již tu čest několik z nich
poznat. Hlavně hnilobu. Proti ní jsem letos poprvé použil fungicidy (chemii ale nemám moc
v lásce) a vylepšil jsem některá opatření a musím zaklepat, že zatím fungují. Někdy se mi
rosnatky nebo mucholapky přehřejí, to pak „léčím“ vysokou vzdušnou vlhkostí nebo
letněním.
Mimo masožravek sbírám i některé JBK, hlavně ty „voňavé“, jako například
Amorphopallus bulbifer, Aristolochia sp., Stapelia gigantea, Aeonium lindleyi, apod.
V současnosti pěstuji něco kolem 63 druhů, poddruhů, variet a kultivarů masožravých
rostlin. Celý seznam pěstovaných rostlin můžete vidět v seznamech rostlin pěstitelů, který
http://www.darwiniana.cz/
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aktualizuji nejčastěji. Kromě masožravek pěstuji ještě asi 60 druhů nemasožravých rostlin
(hlavně tropické kaktusy a sukulenty, z nichž nejzajímavější jsou Cleistocactus strausii vysoký
2,5 metru, Hoya carnosa, pravidelně kvetoucí Diffenbachia sp., Aloe maculata, A. variegata,
apod.). V současnosti chystám také své webové stránky nejen o masožravkách, ale také,
a hlavně, o exotickém ptactvu, jehož profesionálnímu chovu se věnuji téměř 8 let. Až budou
hotové, dám vědět.

JAK PRIMITIVNÍ, ALE JAK ÚČINNÉ!
JAN CVRČEK (text a foto)
K napsání tohoto článku mě inspiroval článek A. Sjatkovského Pěstování láčkovek
v amatérských podmínkách… aneb každý jednou začínal (Trifid 2007/1), kde popisuje své
neúspěchy s „amatérskou vitrínou“. Já jsem pro změnu vyzkoušel něco jiného…
Když jsem si pořídil několik druhů
láčkovek, měl jsem je na léto ve
fóliovníku.
Některým
snadněji
pěstovatelným druhům to stačilo, jako
například všem dobře známé a hojně
rozšířené Nepenthes × ventrata. Jedna
tehdy neurčená láčkovka však láčky
dělat nechtěla. Přišel podzim, ochladilo
se a já měl problém s místem. Kdybych
je dal do zimní zahrady, na chvíli by to
snesly, ale co až začne mrznout a teplota
uvnitř klesne na 5 °C? Nic mě
nenapadlo, a tak jsem to „nechal koňovi“, že to nějak dopadne. Nakonec ale bylo opravdu
vidět, že rostliny neprospívají, a tak jsem je dal do bytu. Naneštěstí to N. × ventrata
„pochopila“ jako svou příležitost a začala předvádět, co všechno umí. Brzy tak dosáhla
necelých dvou metrů a já byl nucen ji seříznout. Stejně láčky nedělala. A v tom mě napadla
spásná, ale přeci primitivní, myšlenka (která mi sice byla známá, ale nebylo jak ji uskutečnit).
Musím přece zvýšit vlhkost a trochu i teplotu, ale jak!? A tak jsem si vyrobil primitivní vitrínu.
Řešení je velice jednoduché a velice, velice levné. Prostě jsem si nařezal ze starých dřevěných
plotních latí úzké laťky a z nich jsem sbil kostru vitríny. Ze sololitu jsem si uřízl desku
na podlahu vitríny a celé to sesadil dohromady. Následně jsem celou konstrukci potáhl pásy
průhledné fólie. Na dno jsem dal misky s vodou, mech a rašelinu, ze kterých se snadno
odpařuje voda a mech se při pravidelném kropení snadno nasákne vodou. Do vitríny jsem
umístil veškeré láčkovky a vlhkoměr s teploměrem. To celé jsem umístil na jižní parapet nad
topení. Celé jižní okno je stíněno vysutou střechou, poněvadž je před oknem balkón. Vlhkost
dosahuje za příznivých podmínek 80–90 %, teplota 20–25 °C. Při teplotách okolo 30 °C, když
zasvítí skloněné zimní slunce, vlhkost klesá až k pouhým 20 %, což však láčkovkám nevadí,
pokud co nejdříve celý prostor „vykropím“ – pak je hned vše zase v pořádku. V současnosti
tam mám Nepenthes × ventrata, Nepenthes fusca × maxima, Nepenthes 'Mizuho', Nepenthes
ventricosa × ?, Nepenthes sp., Utricularia alpina, Utricularia calycifida, U. pubescens, Drosera
adelae, Drosera prolifera, Drosera madagascariensis a Pinguicula filifolia.
http://www.darwiniana.cz/
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Dalším mým „vynálezem“ je „klimatron podomácku“. Plánoval jsem totiž, že si pořídím
nějaké heliamfory. Tak jsem prostě vzal menší akvárko a na dno dal asi 2 cm mokré rašeliny
a kousky kůry porostlé mechem a malými kapradinami. Poté jsem si pořídil Heliamphora sp.
"Tequila" a Heliamphora ionasii × heterodoxa (na fotografii). Dovnitř jsem umístil vlhkoměr
s teploměrem, vrch akvárka přikryl sklem a to celé jsem umístil do sklepa na severní okno.
Vlhkost byla téměř 90 %, teplota vždy 15–20 °C i v letních vedrech. Kytky mají zároveň
dostatek rozptýleného světla a daří se jim skvěle. V zimě mám toto akvárko taktéž ve sklepě,
ale pod zářivkou.
Doufám, že se najde někdo, koho tyto nápady inspirují, a vyzkouší je, aby zjistil, jak jsou
sice primitivní, ale účinné…

vlevo láčka Leucophylla 'White' × psittacina, vpravo heliamfory; všechny fotografie Honza Cvrček

JEDNODUCHÉ MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU
JIŘÍ VANĚK
Není tomu dlouho, co jsem začínal s pěstováním masožravých rostlin. Jako každý pěstitel
jsem se snažil (a stále snažím) zajistit svým rostlinám co možná nejlepší podmínky. Jednou
z nich je bezesporu relativní vzdušná vlhkost (dále jen RVV). Na rozdíl od takových věcí,
jakými jsou např. intenzita osvětlení či množství vody v podmisce, které se dají lehce
„okometricky“ sledovat, je RVV už hůře uchopitelná hodnota, pokud ovšem nevlastníte
nějaký ze sofistikovaných přístrojů na měření vlhkosti vzduchu. Další možností je
„čichometrické“ ověřování, které propaguje kolega Michal Rubeš. Já se však chci v tomto
příspěvku zabývat domácí výrobou jednoduchého, a přitom velmi efektivního a spolehlivého,
přístroje, kterým lze celkem přesně měřit relativní vzdušnou vlhkost. Jedná se o přístroj zvaný
psychrometr, který si jistě mnozí z nás pamatují z hodin fyziky na střední škole.
http://www.darwiniana.cz/
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Trocha teorie
Princip měření RVV pomocí psychrometru je velice jednoduchý a nastíním ho v několika
následujících řádcích. Psychrometr není nic jiného, než dva obyčejné rtuťové teploměry,
z nichž jeden je na konci obalen vlhkou textilií, ze které se odpařuje voda. Říkejme mu mokrý
teploměr. Druhý, bez úpravy a umístěný vedle „mokrého“, označme jako suchý. Voda
při odpařovaní, tj. při změně skupenství, spotřebovává značné množství tepla, které si „bere“
z povrchu teploměru, a tím ho ochlazuje. Čím sušší je okolní vzduch, tím více (rychleji) se
odpařuje voda z mokrého teploměru a tím více ho ochlazuje. Z rozdílů teplot mezi suchým
a mokrým teploměrem lze pak snadno zjistit RVV z tzv. psychrometrických tabulek.
Konstrukce psychrometru
Psychrometr se dá velice jednoduše vyrobit doma. Stačí obstarat si dva teploměry, např.
v akvarijních potřebách, a nějakou menší uzavíratelnou nádobku (já jsem použil starou
umělohmotnou krabičku od krmení pro rybičky). Je ale naprosto nutné, aby oba teploměry
měřily stejně, jinak se přesnost měření RVV značně sníží. Jeden z teploměrů omotáme
na jeho spodním konci (tam, kde se nachází baňka se rtutí) dobře nasákavou textilií. Ideálně
lze použít široký knot, ale třeba i delší proužek 100% bavlny. Pro správnou funkci
psychrometru je třeba, aby byl mokrý teploměr stále zvlhčován a nikdy nevyschnul. K tomu
nám poslouží zmíněná nádobka, kterou použijeme jako
zásobník zvlhčovací kapaliny – v našem případě obyčejné
vody. Ve víčku nádobky vyrobíme díru, kterou se
posléze protáhne knot, jímž omotáme mokrý
teploměr. Knot zapustíme co nejhlouběji (nejlépe
až na dno nádobky). Zbývá už jen upevnit
teploměr nějakým sofistikovaným způsobem
k nádobce. Tím se tu nebudu zabývat, jelikož
1 – špejle
2 – rtuťový teploměr každý jistě přijde na svůj vlastní způsob, jak
toho docílit. Jak jsem tento problém vyřešil já,
3 – nádobka se
zásobním roztokem se můžete podívat na obrázku. Tím je v podstatě celá konstrukce hotova.
4 – bavlněný knot
5 – gumička
Ještě upozorním, že je třeba, aby voda
v zásobní nádobce měla stejnou teplotu, jakou
má okolní vzduch. V opačném případě by totiž
odečtená teplota na mokrém teploměru nebyla
ovlivněna pouze intenzitou výparu, ale i teplotou
vypařované vody. ]e tedy dobré umístit oba
teploměry tam, kde chceme zjistit hodnotu RVV
a počkat nějakou dobu, než se vyrovnají teploty
okolí a vody v nádobce. Pak již můžeme odečíst
teplotu na suchém a vlhkém teploměru a podle jejich
rozdílu určit výši RVV.
Náklady, plusy, mínusy, přesnost a pár slov závěrem
Jedním z velkých kladů měření RVV psychrometrem jsou pořizovací náklady. Největší
investicí je koupě dvou stejně měřících teploměrů. Tady samozřejmě přichází na řadu
přesnost měření. Čím přesnější (a taky dražší) teploměr koupíme, tím přesněji se nám podaří
zjistit RVV. Kvalitní psychrometry používané v laboratořích stojí často více jak deset tisíc
korun. Správně by se jako zvlhčovací kapalina měla používat výhradně destilovaná voda. Dále
http://www.darwiniana.cz/
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by mělo být zajištěno proudění vzduchu kolem mokrého psychrometru rychlostí kolem
3 m/s. Pak se dostáváme s přesností někam k 1 % RVV. To je však pro naše účely zbytečné.
Pokud budeme mít teploměry se stupnicí alespoň po 1 °C, dodržíme postup konstrukce,
budeme správně odečítat teplotu z teploměrů a zajistíme, aby byl jeden z teploměrů stále
vlhký, je přesnost měření pod 10 % RVV, což v reálu umí málokterý digitální vlhkoměr, který
vás přijde na několik stovek korun. O funkčnosti a rychlosti reakce na změny hodnoty RVV se
lze snadno přesvědčit. Pokud budete mít vitrínu či akvárium „osazené“ psychrometrem
a necháte jej delší dobu zavřené, abyste měli jistotu, že je uvnitř dostatečně vysoká vlhkost,
zkuste sundat z akvária vrchní sklo a pozorujte pokles teploty na mokrém teploměru. Možná
budete překvapeni rychlostí reakce a prudkým poklesem RVV při takovémto větrání, které
nastává při každé větší manipulaci s rostlinami ve vitríně (stejně tak je zajímavé pozorovat
zpětný, opět poměrně rychlý nárůst RVV). Ještě podotknu, že psychrometrem je možné
měřit RVV nejen v uzavřených prostorech, jakými jsou terária či akvária, ale třeba
i na okenním parapetu. Nevýhodou takovéhoto podomácku vyrobeného přístroje může být
jistá „nevzhlednost“, jež může narušovat celkový dojem z pěkně nainstalované vitríny
osázené MR. Na druhou stranu není těžké nádobku s mokrým teploměrem „naonačit“ tak,
aby byla ukrytá za nějakým větším květináčem a koukal jen teploměr, z kterého budeme
schopni odečítat teplotu.
Poslední, ale velice důležitá poznámka, se týká náplně v zásobní nádobce. Je velmi
důležité kápnout do vody sloužící ke zvlhčování mokrého teploměru trochu desinfekce (líh,
hypermangan) nebo fungicidu. Já jsem to při první konstrukci opomenul a po pár týdnech
jsem musel psychrometr z akvária odstranit a zlikvidovat bavlněný knot, jelikož byl celý
porostlý dlouhými „vousy“ šedé plísně a hrozilo, že se rozšíří i na rostliny uvnitř akvária.
Úplně závěrem vám chci popřát mnoho pěstitelských (i konstrukčních) úspěchů a doufám,
že těch několik odstavců, které jsem sepsal, bude k užitku všem nadšencům, kteří pro své
masožravé miláčky zkoušejí vymýšlet stále nové a nové zlepšováky.
Teplota
vzduchu
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

1,0
80
82
84
85
86
87
88
89
89
90
91
91
91
92
92
93

2,0
60
64
67
70
72
74
76
78
79
80
81
82
83
84
84
85

2,5
51
55
59
63
66
68
70
72
74
76
77
78
79
80
81
82
83
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3,0
41
47
51
56
59
62
65
67
69
71
73
74
75
76
77
78
79

Rozdíl teplot mezi teploměry
3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
32 22 13
4
38 30 21 13
5
44 36 29 21 14
48 41 35 26 21 14
53 46 40 34 27 21
56 50 44 39 33 27
59 54 48 43 38 33
62 57 52 47 42 37
64 60 55 50 46 41
66 62 58 53 49 45
68 64 60 56 52 48
70 66 62 58 54 51
71 68 64 60 57 53
73 69 66 61 59 55
74 71 67 64 60 57
75 72 68 65 62 59
76 73 70 67 64 61
71 68 65 62

6,5

7,0

7,5

8,0

8
15
22
28
32
37
41
44
47
50
52
54
56
58
59

6
16
23
28
33
37
40
43
46
49
51
53
55
57

11
18
23
28
33
37
40
43
46
48
50
52
54

6
13
19
24
29
33
39
40
43
45
47
49
51
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DROSERA HARTMEYERORUM – POZNÁMKY K PĚSTOVÁNÍ
JAROSLAV RAJSNER (JR), KATEŘINA BRAUNOVÁ (KB)
KB: Na jaře loňského roku pořádali někteří členové Darwiniany výlet do Německa. Navštívili
nejznámější německé pěstitele masožravých rostlin a od pana Siegfrieda Hartmeyera dostali
semena vzácné Drosera hartmeyerorum.
Drosera hartmeyerorum je jednoletá rostlina, podobná s Drosera indica, ale na rozdíl od ní
je červeně zbarvená, drobnějšího vzrůstu a kromě tentakulí se na listech v blízkosti stonku
vyskytují žlutá tělíska. Kvete růžovými květy, semeník í semena má výrazně menší než
Drosera indica. Rostlina se vyskytuje v tropické severozápadní Austrálii. Drosera
hartmeyerorum patří do sekce Arachnopus společně s Drosera indica, Drosera adelae,
Drosera prolifera a Drosera schizandra.
JR: Rod Drosera je na světě velice rozšířen a zahrnuje velké množství druhů, které se
dokázaly tak či onak výborně přizpůsobit životním podmínkám. Co se týče vzhledu a stavby
rostlin, je to rod velmi variabilní, a proto není problém narazit na rostliny vzhledově méně
výrazné a naopak í na doslova „umělecké“ skvosty. Mezi tyto skvosty bych mimo jiné zařadil
právě rosnatku s velmi složitým jménem na výslovnost – Drosera hartmeyerorum. Tato
rosnatka pochází ze severní části Austrálie, kde roste v křovinatých močálech. Byla objevena
roku 1995, ale až v roce 2001 se dočkala svého unikátního jména. Vzhledem i způsobem
růstu si je velmi podobná se svojí blízkou příbuznou D. indica, lišící se pouze zbarvením
a větším vzrůstem. V mládí jsou tyto dvě rostliny od sebe téměř k nerozeznání, ale
s postupem času se začínají objevovat odlišnosti typické pro každou z nich. U klasické
bělokvěté D. indica je to především ztráta červeného barviva tentakulí, kterou v pozdějším
věku nahradí bledě žlutá. U barevnokvětých „odrůd“ D. indica k přebarvování tentakulí v raném

vlevo Drosera indica a vpravo Drosera hartmeyerorum – rostliny si značně podobné a blízce příbuzné
Oba druhy se vyskytují na podobných stanovištích, nároky na pěstování jsou tudíž stejné.
obě fotky Jarda Rajsner
http://www.darwiniana.cz/
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stadiu téměř nedochází, ale D. hartmeyerorum se od nich přeci jenom začne také, a to dost
výrazně, lišit. Už zhruba při 2cm výšce rostliny se začínají na listech u paždí objevovat jakési
výrůstky sytě žluté barvy, které se zpočátku vyskytují zhruba v počtu 3 na list, ale tento počet
poté s přibývajícím věkem a vitalitou rostliny na nových listech roste. Stavba těchto tělísek je
pozoruhodná, pouhým okem vypadají jako kuličky, ale při bližším ohledání zjistíme, že se
jedná o jakýsi shluk ještě mnohem menších kuliček, nápadně připomínající školní
molekulární model nějaké sloučeniny. K listu jsou přirostlé velmi tenkou stopičkou (návrh na
zkoumání – domnívám se, že průměr stopky nebude větší než jedna buňka). Dosud si stále
nikdo není dokonale jist, k čemu tyto útvary rostlině vlastně slouží, ale protože jejich barva
a průsvitnost ve spojení se slunečním svitem z nich vytvoří krásné „lampičky“, tak to bude
zřejmě návnada. Martin Spousta na fóru „D“ zhruba před rokem napsal, že je to možná
návnada na kobylky – bohužel nemohu posoudit. Při dobrém osvitu se rostliny nádherně
vybarvují do temně rudé barvy, která není v tomto rodu příliš běžná. Velikost dospělé
rostliny je zhruba 10–15 cm, délka listů 5 cm. Tato rosnatka je stejně jako D. indica jednoletá
a je u ní taktéž zcela vyvinuta schopnost samoopylení, což významně zvyšuje šance pěstitelů
na její pěstování po více sezón. Kvete koncem léta a začátkem podzimu růžovými kvítky
o velikosti nepřesahující 1 cm. Domnívám se, že na rozdíl od příbuzné D. indica je o něco více
světlomilnější, což má za následek horší a pomalejší vyvíjení květů právě na sklonku léta, kdy
se den rapidně krátí. Mnohdy rostlina ani nestihne vykvést. Jako účinnou pomoc bych kvést
už v červenci a v srpnu. Semena této rostliny jsou opravdu miniaturní, mnohem menší než jaká-

Hlavním rozlišovacím znakem proti D. indica je přítomnost žlutých kulovitých tělísek u listové báze
D. hartmeyerorum, viz detailní fotografie Jardy Rajsnera
http://www.darwiniana.cz/
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koliv jiná tohoto rodu. Porovnat se dají snad jen s D. burmannii, která je nemá o mnoho
větší. Složení substrátu na výsev a následné pěstování je shodné jako pro D. indica a většinu
ostatních rosnatek rašelina s pískem v poměru 1 : 1. Doporučuji si je předpěstovat např.
v krabičce od salátu, zajistí dostatek světla a i vyšší vlhkost vzduchu. Semena
D. hartmeyerorum klíčí velice dlouho, a proto je třeba mít s nimi trpělivost.

vlevo Drosera hartmeyerorum – foto Kateřina Braunová, vpravo detail květu – foto Jakub Štěpán

KB: Od Patrika Hudce (jednoho z účastníků výletu do Německa) jsem dostala část těchto
semen. Rozhodli jsme se, že pár semen pošleme také Jardovi Rajsnerovi, protože s úspěchem
pěstuje příbuznou Drosera indica, kterou se mi předloni do kvetení dovést nepodařilo.
JR: Dovolím si zmínit svoji příhodu s výsevem této rostliny. Vysel jsem semena do již zmíněné
krabičky od salátu a často jsem je kontroloval, jestli se náhodou neobjeví nějaký náznak
klíčku. Uběhly asi tři týdny od výsevu a stále se nic nedělo, a tak se můj přehnaný zájem o ně
začal pozvolna vytrácet. Až jednou po pár dnech jsem zjistil, že mi celý výsev do základu
vyschl. V návalu vzteku na sebe samého jsem se chopil nádobky s vodou a vše jsem opět zalil.
Dost jsem si přál, aby to vyschnutí semena přežila, jelikož jsem jich už víc neměl. Jak velké
bylo mé překvapení, když se asi týden od této příhody objevila první klíčící rostlinka, kterou
v průběhu několika málo dní následovalo ještě sedm dalších semínek. Okamžitě jsem tuto
zprávu sdělil své kamarádce Katce Braunové, která mi právě těchto pár semínek poskytla.
Prý poté zkusila svůj neochotně klíčivý výsev uměle vysušit a znovu namočit a semena poté
také vyklíčila. Nyní už při každém výsevu cíleně a kontrolovaně nechávám výsev vysušit
a semena, byť jen při cca 50% úspěšnosti, vyklíčí. Konec příběhu. Nevím, zda je skutečně
nějaká přímá souvislost mezi vysušením výsevu a jeho následném vyklíčení, ale u mě se
tento, původně nezáměrný, postup osvědčil. Semenáčky jsou, snad i z důvodu malinkých
semínek, drobnější než u D. indica, ale při opatrné manipulaci s nimi se dají velmi dobře
přepichovat do květníků. Z důvodu stabilnějšího prostředí je nedoporučuji sázet
do malinkých kaktusových květináčků. Minulou sezonu jsem tak učinil a spíše jsem si pohoršil
– sice jsem uspořil dost důležitého prostoru, ale rostlinkám to nepřidalo a spíše chřadly.
Na vzdušnou vlhkost je dost tolerantní, ale doporučuji ji na pěstební podmínky zvykat už
odmala, nemá ráda přílišné kolísání, a tak by jí časté přesouvání do vitríny a ven mohlo vážně
ublížit. Jelikož je to rostlina, stejně jako D. indica, s vertikálním růstem, je potřeba jí dát byť
http://www.darwiniana.cz/
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jen malou oporu (úplně postačí špejle), aby se měla o co opřít. Na zálivku nemá žádné velké
nároky, snese všechno kromě přeschnutí, zkrátka jako většina běžných rosnatek.
KB: Semena jsem vysela hned v dubnu 2007 do směsi rašeliny s perlitem. Květník velikosti
10 × 10 cm jsem postavila do vody a přikryla potravinářskou folií kvůli zvýšení vzdušné
vlhkosti. Dlouhou dobu se nic nedělo, až mi jednoho dne Jarda napsal, že mu pár rostlin
vyklíčilo. Zároveň napsal, že substrát s vysetými semeny celý proschl. Rozhodla jsem se tedy
taky zkusit stimulovat klíčení vysušením substrátu. Květník jsem vyndala z podmisky, sundala
potravinářskou folii a nechala substrát pozvolně vysychat. Když byl substrát na povrchu
suchý, postavila jsem květník opět do vody. Asi po třech týdnech opravdu začaly rostliny
klíčit. Z původních asi 30 semen jich vyklíčilo pět.
Zatímco Drosera indica jsem v létě měla na balkoně, Drosera hartmeyerorum jsem měla
z opatrnosti doma na parapetu východního okna. Rostlinu jsem přikrmovala krmením
na rybičky. V září vyhnala konečně květní stvol. Kvetla 9 květy, bohužel se mi nepodařilo ji
v květu vidět, a tudíž ani vyfotografovat. Ze školy se vracím ve chvíli, kdy už jsou okvětní
lístky sbalené. Drosera hartmeyerorum je samosprašná, a tak mám semena i na příští rok.
Letos ji zkusím letnit (pokud vyklíčí) společně s Drosera indica. Tu jsem loni poprvé letnila
a poznala jsem opravdu velký rozdíl. Rostliny byly silnější, vitálnější, bohatě kvetly a tvořily
semena.
JR: Co by se dalo ještě doplnit? Snad jen, že jestli někdo dostane příležitost si tuto rostlinu
vypěstovat, tak ať neváhá, je to dobrá šance zkusit si něco nového a zajímavého. Stále častěji
se začínají objevovat vzácnější rostliny i u nás, a tak co ještě před pár lety všichni znali jen
z fotek, si může téměř každý sám vypěstovat a ne jinak je tomu i s Drosera hartmeyerorum.
Přeji mnoho úspěchů s pěstováním.

ŽIVA – ČASOPIS PRO VŠEOBECNOU POPULARIZACI BIOLOGIE
ZALOŽEN J. E. PURKYNĚM V ROCE 1853

První letošní číslo časopisu Živa je ve znamení změn. To, že se redakce přestěhovala
do budovy nakladatelství Academia, nepřijde čtenáři tak podstatné, jako změna grafické
úpravy. Po loňské změně titulní strany přišel nyní na řadu i vnitřek – nutno říci, že je to
rozhodně krok správným směrem.
Stibral K.: Odkdy jsou příroda a krajina krásné? K historii estetického vnímání přírody
v Evropě I.
Text pojednává o historickém vývoji estetického vnímání přírody jako jednoho
ze specifických postojů k přírodě a krajině v novověké evropské kultuře. Zabývá se nesamozřejmostí tohoto postoje, neboť v antice a středověku v pravém slova smyslu neexistuje.
Vývoj je popisován na historických příkladech estetických textů či uměleckých děl (zejm.
krajinomalbě) s důrazem na paralely a inspirace ze strany přírodních věd, především
biologie.
Krekule J.: Kdy a jak kvetou
Otázka, co určuje dobu kvetení a jaký podnět nastoluje program generativního vývoje, byla
na stolena již na konci 19. stol. Na počátku 20. stol. byly identifikovány dva primární signály
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kvetení fotoperiodismus a jarovizace. Záhy se také ukázalo, že příjem a realizace
fotoperiodického signálu jsou prostorově odděleny a že tedy musí existovat nějaký posel,
který signál přenáší. Od 30. let 20. stol. se předpokládal hormonální charakter květního posla
– florigenu, jehož hledání určovalo po následujících 70 let hlavní zaměření výzkumu.
Znachor P: Rozsivky – podivuhodné řasy v krabičce
Rozsivky jsou mikroskopické
oskopické jednobuněčné hnědé řasy s dvoudílnou křemitou schránkou.
Buňky některých druhů se pomocí výběžků mohou spojovat a vytvářet tak mnohobuněčně
kolonie. Několik tisíc druhů rozsivek obývá široké spektrum biotopů od vlhkých skal a břehů
po stojaté i tekoucí
ekoucí vody: Široké je i spektrum jejich využití – fosilní rozsivky se uplatňují
v paleoekologii, archeologii, stavebnictví nebo farmaceutickém průmyslu, žijící pak
v potravinářství a ve vývoji nanotechnologií.
Zelený V.:: Památný druh Kanárských ostrovů dračinec obrovský
Dračinec obrovský (Dracaena
Dracaena draco), který tvoří bud' mnohokmenné
hokmenné jedince keřovitého
kompaktního
paktního vzhledu nebo jednokmenné jedince se širokou deštníkovitou korunou, pochází
z Kanárských ostrovů, kde patří k přísně chráněným památným druhům. Je však často
vysazován pro okrasu v mnoha pobřežních městech nejen zde, ale i na Azorách, Madeiře
a Kapverdských ostrovech. Lze ho snadno pěstovat ze semen i u nás, květů se ovšem
nedočkáme.
ti hadcových ostrovů
Kolář F., Vít P.:: Endemické rostliny českých hadců 1. Zvláštnosti
Prvotní příčinou podivuhodného složení hadcové flóry jsou zvláštní chemické a fyzikální
vlastnosti samotného hadce, které se však projevují v různé míře v závislosti na místních
klimatických a geomorfologických
morfologických podmínkách. Extrémní podmínky
podmínky substrátu a izolovanost
hadcových oblastí, které jsou u nás roztroušeny po celé republice, mohly vést až k evoluci
hadcových (sub)endemitů.
Zelený D.: „Taiwan? A mají tam vůbec nějaký les?“
les?
Taiwan – subtropický ostrov, ovlivňovaný tajfuny, monzuny a častým zemětřesením,
s divokými řekami a nejvyšším pohořím jihovýchodní Asie. Jedna z nejhustěji zalidněných
zemí světa, kde kontrastují přelidněné
př
aglomerace s nepřístupnými
nými horami. Jak vypadá
taiwanská příroda?
Gloser J.: Život rostlin a lišejníků v Antarktidě
Antarktidě 1. Nezaledněná území a jejich kolonizace
Přestože naprostá většina povrchu „bílého kontinentu“
kontinentu je pokryta mocnou vrstvou ledu
a nejeví žádné známky života, najdeme v Antarktidě i četná nezaledněná území. Patří mezi
ně i Antarktický poloostrov, kterému bude v tomto seriálu věnována hlavní pozornost.
Rozvoj terestrických ekosystémů po ústupu ledovců zde významně ovlivňuje přítomnost
ptáků, kteří svými exkrementy obohacují živinami chudé skalní substráty. Díky nim se tu
navzdory drsným podmínkám vyvinula
vyvinula zajímavá společenstva rostlin a lišejníků.
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ČESKÉ JMENOSLOVÍ V PRAXI BOTANICKÝCH ZAHRAD
MILOSLAV STUDNIČKA
Botanické zahrady se kvůli nárokům svých zřizovatelů různí svou specializací v tom, že slouží
buď hlavně studentům a badatelům z univerzit, anebo hlavně široké laické veřejnosti
ke kultivaci všeobecné vzdělanosti. Ta v oblasti botaniky v průměru zaostává více než dříve,
natolik, že komentářům návštěvníků botanických zahrad nad vzácnými přírodními objekty se
nedoporučuje naslouchat. Patřím do zahrady druhého uvedeného typu, zahrady dříve
spolkové, potom městské, jež vždy během své více než 110leté existence měla být ku potěše
i poučení všem příchozím. Do její oficiální zřizovací listiny se již v době, kdy prodělávala
poválečnou renesanci, sice podařilo včlenit fráze o vědeckém a vysoce odborném poslání, ale
ke skutečně vědeckému pracovišti měla a má daleko, ani k tomu nesměřuje.
Tento ze široka pojatý úvod má připomenout, že Botanická zahrada Liberec je příkladem
všech těch zahrad, jež se z principu potřebují dorozumět s návštěvníky jsoucími převážně
bez botanického nebo zahradnického vzdělání. Je toho třeba, aby bylo možné upoutat jejich
zájem a rozvíjet vědomosti přírodovědeckého rázu. Jestliže ovšem většina rostlin má
na jmenovce pouze latinu, je to odrazující. Návštěvníci česká jména rostlin postrádají,
požadují.
Česká jména domácí květeny existují, k tomu jména části z atraktivních, hlavně
pěstovaných exotických rostlin a ještě jména rostlin užitkových. Překvapivě mají české jméno
ještě některé mimo odborné kruhy určitě úplně neznámé rody, například Gnetum L.
(liánovec) nebo Psilotum Sw. (prutovka). České botanické jmenosloví se asi rozvíjí chaoticky
a za současného stavu stačí jen na zlomek sortimentu, z něhož sestávají kvalitní skleníkové
expozice. Popsaná situace má dle mého názoru dvě řešení, z nichž jedno je ovšem horší než
druhé:
1) Přijmout stav jaký je a pomocí jmenovek (buď udávajících pouze jméno latinské,
anebo latinské i české – existuje-li) segregovat sortiment na „druhy určené pro vědce,
případně pokročilé specializované autodidakty“ a „druhy vystavené pro diletanty“.
2) Česká jména dotvářet buď za asistence uznané autority, anebo povýšit pracoviště typu
botanické zahrady na takovou dostatečně renomovanou autoritu a počínat si
po svém.
Třetí řešení, totiž vyčkávat na vydání různých česky psaných botanických monografií
obsahujících i nová česká jména, neskýtá na ucelenost jmenosloví v dohledném čase naději.
Zauvažuji tedy nad klady a zápory obou uvedených řešení připadajících v úvahu z hlediska
praxe botanických zahrad. To prvé nevystavuje botanické zahrady možné odborné kritice,
neboť nic nemění a nepřináší. Znamená však značné zakonzervování stavu celkem často
kritizovaného návštěvnictvem. To druhé působí kladně celkovým dojmem jednotnosti
v úpravě a obsahu jmenovek a ucelenosti českého jmenosloví. Také, je-li novotvar vymyšlen
libozvučně, poeticky nebo výstižně, může zaujmout stejně jako dokonalost rostliny samé.
Záporem lze shledávat nahromadění předem „mrtvých“ jmen, jež se určitě nevžijí, protože
nikdo nemá důvod si je zapamatovat a sotva někdy pro ně bude jiné použití než jen v některé
botanické zahradě.
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Profesionální aktivní působení na poli botaniky nepřetržitě již 34 let, a to včetně ortodoxní
vědy popisující nové druhy nebo detaily ekofyziologie, mi nebrání stát se zastáncem onoho
druhého řešení – ucelení českého jmenosloví v maximální možné míře. Myslím, že lze
přihlédnout k téže snaze v zoologii. Při jedné přírodovědecké přednášce o exotické přírodě
pro publikum sestávající z několika profesionálních botaniků, středoškolských pedagogů,
cestovatelů, dvou nehumánních lékařů (MVDr.) i středoškolských studentů jsem potřeboval
uvést i několik příkladů těch tvorů, kteří jsou existenčně závislí na ekosystémech tropického
deštného nebo mlžného lesa. A hle, fotografie sotva u nás chované a prakticky v českých
poměrech neznámé robustní jihoamerické „žáby kururu“ (Bufo ictericus Spix, 1824) mohla
být díky bleskové informaci z internetu obdařena nikoli jen tím cizím triviálním jménem, ale
i vědeckým – ropucha lesní. S tím „kururu“ by možná přednáška vyzněla jako dobrodružné
vyprávění, avšak s českým jménem mohla mít styl solidního populárně vědeckého výkladu,
o nějž šlo. Přimlouvám se proto i za „zbytečná“ česká jména s malou nadějí na časté
používání, neboť on si je například leckterý překladatel literatury v budoucnu najde a nebude
muset do češtiny implantovat někdy hrůzné doslovné překlady z cizích jmenosloví.
Máme při tom být opatrní a počkat na produkt nejpovolanějších botaniků z ústředních
ústavů, anebo je efektivnější využít každého většího odborného činu, jakým je nejen vydání
knihy, ale i tvůrčí dílo jiného druhu – například vznik architektonicky i vědecky vytříbené
expozice v botanické zahradě? Zde jsem opět zastáncem toho druhého, pravděpodobně
produktivnějšího řešení. Kterýkoli botanik má přece snadnou možnost poradit se
při pochybnostech prostřednictvím internetu i s lingvisty, nemusí se přehnaně obávat ani
toho, že stvoří výrazy kostrbaté, nelibozvučné, nepřirozeně složené, ba přímo pitomé.
Všechny tyto negativní vlastnosti mají leckteré neologismy od botanických autorit nejvyšších.
Zejména v případech odštěpení nového rodu od původně široce pojatého rodu to dopadá
špatně. Snaha o přiznání blízké příbuznosti nového rodu s původním vede k ošklivým tvarům
– násilnění rodových jmen pomocí přípon. Zde bych vítal pro nově ustanovené rody úplně
nová jména, vznikající s využitím důvtipu a fantazie.
Od dosud uvedených víceméně diskusních argumentací odbočím ještě k několika
praktickým problémům, souvisejícím s volností dosud uplatňovaných pravidel pro tvorbu
českého jmenosloví. Všeobecný souhlas existuje v tom, že české jmenosloví je na latinském
nezávislé. Latinské jmenosloví se řídí příslušným „Kódem“, ale ten nebyl plně transponován
do pravidel českého jmenosloví a používá se jen částečně (binomické názvy druhů aj.).
Neplatí například pravidlo priority, a proto jestliže vhodné jméno „bublinatka zanedbaná“
(Domin et Podpěra 1928) vytvořené pro druh Utricularia neglecta Lehm. bylo nejprve
pozměněno na „bublinatka přehlížená“ (Dostál 1950) a po uznání vědeckého jména
Utricularia australis R, Br. za jedině platné ještě předěláno na bublinatka jižní (Dostál 1989),
je to (bohužel) v pořádku. Jen to není v souladu s pravidlem nezávislosti českého jmenosloví,
neboť uznání priority jména U. australis před U. neglecta nemělo být důvodem ke změně
českého vědeckého jména. Příklad ukazuje, jak je české jmenosloví nestabilní. Celkem
kvalitní hotové české jméno bylo kvůli shodě s latinským nahrazeno zavádějícím druhovým
epiteton „australis – jižní“. Tato bublinatka roste totiž i daleko na severu, speciálně
v Čechách potom severněji než jí velice podobná a s ní zaměňovaná bublinatka obecná.
Opuštění zavedeného jména tedy vedlo k paradoxu, který jsem velmi nerad kvůli souladu
s posledními Flórami převzal do monografie „Masožravé rostliny“ (Studnička 2006).
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Masožravé rostlině Utricularia australis R. Br. byla postupně dána tři česká jména.
Poslední změna na „bublinatka jižní“ se jeví jako zbytečná, ba zavádějící. Foto autor

Jiným problémem je tvorba rodových i druhových jmen tehdy, je-li latinské jméno dáno
na počest nějaké osobě. Zde si nejsem jist, že české jmenosloví by to mělo ze zásady
respektovat a přejímat. Zejména zdařilá vžitá česká jména, jež nejsou překladem těchto
případů, by mohla při nepřijetí pravidla priority být předělávána. Místo kapradiny pérovníku
(Matteuccia Todaro) bychom se přeučovali na „matteuccii“, jen aby byl oslaven celkem
zapomenutelný Carlo Matteucci (1800–1863), lékař na Univerzitě ve Florencii. Škoda by bylo
zavrhnout i krásné a v literatuře zavedené jméno modráska (Pontederia L.) jen proto, aby byl
podruhé uplatněn vkus autora popisu, jenž místo krásné barvy rostliny opěvoval osobnosti,
jinak odsouzené octnout se na smetišti dějin. Nahradí-li se modráska „pontederií“, budeme
totiž oslavovat jednoho profesora botaniky v italské Padově, jménem Julio Pontedera (1688–
1757). Ve všech botanických určovacích klíčích (a že jich jen po českých školách je!) by bylo
také škrtnuto jméno bezkolenec (Molinia Schrank), přepsáno na „molinie“ a žákům by hojná
tráva se zdánlivě chybějícími kolínky na stéblech splynula s jinými. Jen aby byl připomínán
jakýsi J. I. Molina (1740–1829), kdysi známý popisováním vzdálené čilské přírody! Zde právě
cítím potřebnost pravidla nezávislosti českého jmenosloví na latinském. Podle něj důvod
k předělávkám uvedených příkladů není. Dosud nevytvořená česká jména však mohou
vzniknout překladem „dedikací“, záleží na vkusu. Sám nejsem staromilec s historizujícími
tendencemi a mecenáše a objevitele ze zašlých časů shledávám pro dnešek zajímavými jen
někdy. Přes 40 jmen (druhových epitet) je odvozeno od našeho „lovce orchidejí“ Benedikta
Roezla! Sláva mu přísluší tak málo jako například otrokářům. Byl to kořistník opustivší solidní
pracovní příležitosti s cílem sloužit nikoli vědě, ale žádostem movitých aristokratů (Block W.
E. 1985). Vědomě se dopouštěl vraždění rostlin ve velkém, v důsledku transportů kvůli
byznysu. Odeslal údajně do Evropy přibližně milion trsů orchidejí, z nichž mnohé uhynuly již
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během cesty, další nepřežily aklimatizaci. A musel by být hlupákem, aby při návratech
na lokality nejvzácnějších stenoendemitů (např. Masdevallia macrura Rchb. f.) nevnímal, jak
jsou jejich populace často jen jím samotným zdecimovány (Hoffmannová 1993, Studnička
1997). Budou-li pravidla pro české jmenosloví ustálena a formalizována, měla by tam být
možnost přeložit „dedikace“ z naznačeného důvodu nanejvýš jako doporučení k úvaze.

Orchidej Masdevallia macrura Rchb. f. je příkladem stenoendemita, jehož populaci ve velkém
vydrancoval „lovec orchidejí“ Benedikt Roezl. Přes nejednu takto spáchanou genocidu je
prostřednictvím latinského botanického jmenosloví oslavován. Převod jej oslavujících jmen
do českého jmenosloví nelze zdůvodnit ani historicky, neboť pachatelé genocidy všeho druhu se
prostě neoslovují.
foto autor

Nová česká jména mají být jistě tvořena s rozmyslem, ale i fantazií a odvahou. Opatrnický
přístup zbavený právě těchto ingrediencí může mít za výsledek zmatek. Umíte říci, co je to
kapradina? Jen mi netvrďte, že je to každá výtrusná rostlina ze třídy Polypodiopsida! To byste
se mýlili, neboť v češtině botaniků je to pouze rod Polystichum Roth. Napadlo by také
někoho, že slova kapraď a kapradina nejsou v české mluvě synonyma? Vězte, že pokud
bloumáte mezi kapradinami, vstupujete mezi Polystichum, jak bylo vysvětleno, kdežto
zmizíte-li mezi kapradě, bude to mezi trsy rodu Dryopteris Adanson. Uměle ustanovená
zúžená náplň obecných pojmů z běžné mluvy zde vypadá jako pokus o žert, přitom je to
závazný vklad budoucím generacím v podání slovutných botaniků.
Z dalších pravidel panuje shoda též v tom, že totéž jméno by neměly mít různé rody.
Vidím-li na našich jmenovkách u kapradin rodu Platycerium Desvaux velmi frekventované
jméno „parožnatka“, pokaždé vzpomenu na stejnojmenné řasy rodu Chara L. Jak to bude
s hranicemi českého jmenosloví? Může se tvořit zvláště pro rostliny vyšší a zvláště, nezávisle
pro nižší. Anebo bude jmenosloví v celku pro říši rostlinnou alias Regnum vegetabile? Jestliže
http://www.darwiniana.cz/
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ano, používané jméno „parožnatka“ by mělo být pro rod Platycerium zavrženo jako
nesprávné. Ustanovil někdo, jak to u českého jmenosloví má být?
Závěrem a pod vlivem uvedených příkladných diskutabilních problémů chci naznačit,
jakou nejjednodušší cestu k pořádku, přitom k rychlé možnosti dotváření českého
jmenosloví, jeho jazykové správnosti i libozvučnosti spatřuji. Je zřetelné, že nemáme
z různých důvodů k dispozici ve všem stejné a tak jasné paragrafy, jaké jsou v „Kódu“
pro vědecké latinské jmenosloví. Tuto obtíž lze překonat uznáním ústřední autority, jež by
byla zmocněna na základě kolektivních zkušeností expertů nové jméno uznat, nebo neuznat.
Uznaná, a proto nadále závazná jména lze uvádět v otevřeném, tj. stále doplňovaném
seznamu. Dosažený stav bude ustálen prací se soupisem již zavedených a přitom celkem
jazykově i jinak správných českých rodových a druhových jmen (viz sdělení dr. V. Větvičky).
Dříve podobná kolektivní autorita byla představována komisí při Československé botanické
společnosti. To bylo dobré ústředí a stejně dobrým by byla Katedra botaniky PřF UK. Žádná
z botanických zahrad není momentálně k témuž úkolu způsobilá, neboť může nanejvýše
vyslat jednoho až dva experty, nemá však tým ortodoxních botaniků. Převzít takové poslání
je úkol vědecký nikoli pouze prestižní, mocenský, a zejména to není ve své podstatě nástroj
k dosažení grantových financí.
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MAJÍ PĚSTITELÉ MÍT MOŽNOST VLASTNIT OHROŽENOU KYTKU?
MICHAL RUBEŠ
Téměř každý pěstitel alespoň jednou zatoužil mít doma nějakou tu vzácnost, kriticky
ohrožený druh. Když vás tahle touha popadne, začnete si zdůvodňovat, proč byste právě vy
takovou kytku měli mít. Obvykle dojdete k těmto úvahám:
– Jsem dobrý pěstitel a takovou kytku zvládnu.
– Mám pro ni doma super podmínky, případně je vytvořím podle toho, co bude potřebovat,
tedy bych ji rozhodně měl pěstovat.
– Zachovám pro budoucí generace tuhle květinu.
– Až se mi rozmnoží, tak ji rozdám a pomohu zvýšit její počet na zeměkouli.
– Případně ji pak můžu prodávat a vrátí se mi náklady na pořízení.
http://www.darwiniana.cz/
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– No a třeba mi půjde tak dobře, že na jejím prodeji zbohatnu…
Většinou ušlechtilé záměry, ale pojďme se podívat, kam to vede.
Většina drobných pěstitelů nemá o legislativě kolem chráněných kytek ani páru. Občas se
sice někde vyfoukne malý obláček, ale ten je dušený hned v zárodku s tím, že já jsem takový
sváteční pěstitel, tohle se mne netýká. Takže koupí onu vzácnou kytku tam, kde je to pro něj
nejvýhodnější, nejdostupnější, nejlevnější. O původ se nezajímá. Málokdo si vyžádá ty správné
papíry, případně se mu od „renomovaných“ prodejců dostane ujištění, že „je všeobecně známo, že
tahle kytka je v zemi legálně“, „je to zbytečné, na to se nikdo neptá“. Jistě, prodejcům to vyhovuje, je
s tím méně práce, kytky se mohou prodávat levněji, to je přeci výhoda proti konkurenci, atd. V praxi
se pak dělají „nevinné“ nájezdy na přírodní lokality ohrožených druhů. Za prvé přijíždějí takybadatelé
a odvážejí si jen pár rostlinek, které přeci celkové populaci nebudou chybět, a pokud přeci jen, tak
pozitivní efekt dovozu lokalizované kytky a její převedení do kultury jistě vyváží onu drobnou
nepříjemnost. Jenže takových badatelů tam jezdí celá procesí.

Druhým problémem pak bývají nájezdy pašeráků a zlodějů, kteří plení lokality a kytky
prodávají dalším dodavatelům a pěstitelům, kteří se raději neptají a lačně zkupují, co to jde.
Říkáte si, fuj, to je hrozné, tak by se mělo nějak sledovat, kdo má jakou kytku, aby se dal
vystopovat její původ, a pašerák by se měl zavřít, až zčerná. To je zajímavá myšlenka, která
může trochu fungovat u ohrožených druhů, ale v případě kriticky ohrožených je neúčinná.
Běžná praxe totiž je, že prodejce si pořídí jednu kytku s papíry a potvrzení původu u dalších
již neřeší. Může totiž uvést, že se jedná o potomky té papírové a tak si zlegalizuje šedou
produkci a černý dovoz na několik let dopředu. A dále to klidně může fungovat, jak jsem
popsal výše, jen beze strachu z kontroly.
A teď si představte, že takhle by se jednalo i s kriticky ohroženou kytkou. Vezměme si jako
příklad tučnici českou. Jak se asi dostala do sbírek pěstitelů? A i kdyby to bylo legálně, jak
zabráníte nějakému vykukovi, aby vyplenil lokalitu? Když ho nechytnete přímo s lopatkou
v ruce, tak vám řekne, že
nemůže za to, že se mu ta
jedna kytka tak pomnožila.
Proto by se kriticky
ohrožené druhy vůbec
neměly vyskytovat v soukromých sbírkách. Jakmile
se totiž někde objeví, je
nad slunce jasné, že jejich
původ není v pořádku.
Veřejné mínění by pak
mělo udělat své. Pokud se
vám
někdo
chlubí
například
lokalizovanou
rosnatkou
prostřední,
většina lidí ji okukuje
a vzdychá, jak je krásná,
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), druh ohrožený nejen
destrukcí biotopů sukcesními procesy, ale bohužel také „milovníky“ MR
foto Rosťa Kracík
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místo toho aby pozvedli obočí a řekli: „To myslíš vážně?“ Dodržování a nařízení je u nás totiž
srabárna. Běžně se řidiči chlubí, o kolik kde překročili rychlost a jak to ukecali jen za litr… Jak
statečné, zodpovědné a ohleduplné.
Ale zpět k rostlinám. Argument, že nám v přírodě vyhynulé rostliny zůstanou zachovány
alespoň ve sbírkách pěstitelů, není správný. Kdyby pro ni neexistoval trh, třeba by ještě
na dané lokalitě rostla. Navíc ono zachování genofondu, kterým se mnozí dobrodruzi
zaštiťují, ve sbírkách totiž moc nefunguje. Když vezmete kytku z přírody a přenesete domů
nebo do skleníku, budete mít hodně práce ji udržet při životě. S velkou pravděpodobností se
vám to nepodaří. Abyste zvýšili šance na uchycení, potřebujete více různých rostlin, snad se
nějaká ujme. Nebo se spíše používají semínka. Rozhodíte je a snad něco vyklíčí. Většina
zajde, ale třeba nějaká kytka přežije a začne se jí dařit v kultuře. Následné generace, které se
rozšíří po sbírkách, vycházejí z této jediné kytky, která má vhodné vlastnosti pro pěstitele, ale
kvůli kterým by v přírodě nepřežila. Takhle si záchranu genofondu nepředstavuji.
A s vracením do přírody je to ještě obtížnější. Co chcete na nějaké skále dělat s choulostivou
sbírkovou rostlinou? Dokážete z ní vypěstovat novou, zdravou a životaschopnou populaci?
Občas si někteří pěstitelé uvědomí malou genovou různorodost a chtějí novou krev. Vytvářejí
tak stálou poptávku po zdravých rostlinách z lokalit, aby je mohli přizpůsobit pro sbírky. Je to
začarovaný kruh hnaný z přírody mizejícím druhem. Ochrana druhů by se měla především
odvíjet od ochrany přírody a lokalit obecně. Když nebude lokalita narušená, kytka tam přežije
a bude prosperovat. Vždyť tam roste tisíce let a přežila už hodně krutých zim a letních such.
Jestliže nějaké kytce už opravdu zvoní hrana a chcete se podílet na její záchraně,
obraťte se třeba na Agenturu
ochrany přírody a krajiny ČR
(http://www.ochranaprirody.cz/),
vyjdou vám vstříc a poradí vám
jak na to, co dělat, na koho se
obrátit. Nebo alespoň dodržujte
platnou legislativu a nevytvářejte
podhoubí pro zloděje a pašeráky.
Teď se, prosím, znovu
zamyslete nad důvody, které vás
nutí
si
pořizovat
vzácné
a ohrožené druhy do svých
sbírek. Možná zjistíte, že vaše
láska ke kytkám je vlastně láskou
opičí. Smiřte se s tím, že vaše
sbírka masožravek nikdy nebude
kompletní. Nesnažte se získat
rostliny za každou cenu. Ta cena
totiž může být příliš vysoká, ale
vy ji platit nebudete.

http://www.darwiniana.cz/
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INTERINFO
DISKUZNÍ FÓRUM T1/08
V poslední svodce loňského roku jsem upozorňoval na akci „Měchýřkový den“. Ta nakonec
proběhla v únoru a doufám, že nebyla zdaleka poslední. Rád bych replikoval příspěvek
viceprezidentky Jany Rubešové. Ta informovala o podpoře rozšířeného mapování výskytu
vybraných druhů rostlin na území ČR, díky které bychom rádi navázali užší spolupráci
s Přírodovědnou společností (http:// www.botany.cz) – v našem případě se jedná
samozřejmě hlavně o problematiku masožravých rostlin. Jana (jana@termiter.cz) je
současně za Darwinianu koordinátorkou tohoto projektu pod hlavičkou Lokality rostlin
(http:// www.lokality-rostlin.cz).
Těm, kteří by se rádi zúčastnili nějaké hromadnější objednávky a ušetřili tak nejen
na poštovném, doporučuji fórum bedlivě sledovat. V půlce března totiž skončila uzávěrka
první letošní akce objednávky láčkovek a heliamfor od pana Wistuby z Německa, to vše díky
angažovanosti Martina Dlouhého. Aktuálně mapujeme možnosti společně objednávky
u Borneo Exotics. Navíc se nám zdárně díky aktivní politice upevňování kontaktů se
zahraničím daří výrazně rozšiřovat nabídku semenné banky pro členy (nově např. hlízek
australských hlíznatých rosnatek), takže se vyplatí občas zhlédnout její aktuální stav.
Vašek Lenk se v Chlubírně předvedl s mimořádně vydařenými fotkami svých trpasličích
rosnatek Drosera citrina a Drosera grievei v květu. Mnoho sil jde v současnosti do tolik let
očekávaného a několikrát rozjížděného Velkého atlasu masožravých rostlin pod taktovkou
prezidenta Zdeňka Žáčka. Aktuální dění, kdo na čem pracuje, které karty jsou udělány či jaká
pomoc se hledá, to vše je pravidelně reportováno v tzv. Palubním deníku VAMRu včetně
změn, které si tento počin vyžádal – jednou z nejviditelnějších pro pravidelné návštěvníky je
rozpuštění obrazové banky Darwiniany v jinak koncepčně pojaté obrazové galerii VAMRu.
Malou perličkou v podobě jiné botanické kuriozity je zmínka o obří (až cca 20 metrů
vysoké) „sebevražedné“ palmě Tahina spectabilis, kterou botanici objevili na Madagaskaru.
Svůj tragický přívlastek si vydobyla tím, že veškerou svou energii spotřebuje na tvorbu
jediného obrovského květenství a plodů a následně umírá (publikováno v Botanical Journal
of the Linnean Society).
Nový vylepšený kabát dostal modul anket, jejichž výsledky mohou někomu sloužit jako
informativní doplněk (kterou skupinu rosnatek máte nejraději), ale hlavně zefektivňují
komunikaci (jakou máte velikost trička) a reflektují případnou zpětnou vazbu nečlenskou
základnu (osivo jakého rodu MR byste uvítali v semenné bance). Prostě všechno se neustále
vyvíjí a je na pochodu. Doufáme, že jsou tyto změny viditelné a ku prospěchu vám, členům.
Patrik Hudec

SEMENNÁ BANKA
Semenná banka prošla zásadní změnou, a to nejenom po stránce designu. Došlo k rozdělení
nabídky na část pro členskou základnu Darwiniany a pro ostatní pěstitele. Ta pro členy se liší
nejen cenou, ale i svou pestrostí. Jsou některé vzácnější druhy, které se vůbec v nabídce
pro nečleny neobjeví. V případě omezeného počtu a většího zájmu o jeden druh semen mají
členové společnosti přednost před objednávkami nečlenů. Datum odeslání objednávky
http://www.darwiniana.cz/
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určuje pořadí vyřizování objednávek s přihlédnutím na skutečnost přednostního vyřízení
u členů, kteří podporují chod SB svými dary. Členové mají také tu výhodu, že mohou zaplatit
za objednaná semínka až po doručení zásilky, zatímco nečlen provede platbu předem a až
poté jsou semínka odeslána.
Nový systém nejen usnadňuje vlastní objednání semínek, ale i následné zpracování.
Vlastní objednávání nyní probíhá formou vyplnění formuláře na webové stránce
http://www.darwiniana.cz/semennabanka. U jednotlivých druhů se vyplňuje pouze políčko
s požadovaným množstvím balení (zpravidla 1) a v dolní části formuláře stačí vyplnit jen svůj
e-mail a přesnou adresu, případně můžete doplnit poznámku pro správce semenné banky.
Tento formulář nepoužívejte ke kontaktování správce, k tomu slouží e-mail
sb@darwiniana.cz. Před odesláním objednávky doporučuji přečíst si nová pravidla semenné
banky, vyhnete se tak případným komplikacím. Za uplynulé období bylo vyřízeno celkem 26
objednávek, což činí 91 balíčků semínek.
A jako vždy bych chtěl na konci poděkovat všem, kteří přispívají na chod semenné banky
dary svých přebytků semínek, gemmů a hlízek MR.
Zbyněk Elingr

CO NOVÉHO NA VAMRU?
V minulém čísle jsme vás informovali, že konečně po letech nerozhodností byl spuštěn
na vašem webu Velký Atlas Masožravých Rostlin. Od té doby uběhlo čtvrt roku, tak se
podívejme, co nového se událo v jeho technickém zázemí.
VAMRem se zabývám skoro každou volnou chvilku, udělal jsem mnoho různých vylepšení
a oprav programového kódu a také vzhledu stránek. Přidal jsem fulltextové vyhledávání,
takže nyní je možné vyhledávat v kartách rostlin, ve Fotkách i v obecné části podle relevance
výrazů. S vyhledáváním souvisí i zavedení (a hlavně vyplnění, uf…) klíčových slov u fotek.
Nyní je možné si najít například květy bublinatek pomocí výrazu: „Utricularia květ“.
Nezapomeňte zaškrtnout, že hledáte v galerii.
VAMR si zakládá na provázanosti. Pokud se někde v textu objeví název rostliny,
automaticky se z něj udělá odkaz na její kartu. To stejné platí třeba o názvech kříženců, kde
se automaticky vytváří odkazy na jejich rodiče. Když si klepnete na obrázek, otevře se vám
karta této fotografie, ve které se dozvíte další informace, například o způsobu focení
a použité techniky (EXIF), o autorovi, ale i kde všude byl obrázek použit, včetně karet
VAMRu, na které se automaticky vytvoří odkazy.
Postupné vyplňování si vynutilo v kartě rostliny založení nové sekce Taxonomie a úpravu
vzhledu hlavičky, což přispělo k celkovému zpřehlednění.
Galerie obrázků se zobrazovala jako klasická galerie fotografií, která je tříděna abecedně
a ve které si můžete listovat po stránkách. Nyní je možné procházet Fotografie podle rodů
a druhů tak, jak jste byli zvyklí v Obrazové bance. Možnost procházet obrázky po stránkách
zůstala zachována jako další možnost. Ve spodní části karet rostlin se zobrazují související
fotografie. Tedy ty obrázky, které ve svém názvu nebo popisu mají jméno zobrazované
rostliny. To stejné platí pro obecnou část s tím rozdílem, že se zobrazí jen náhodně
http://www.darwiniana.cz/
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vybraných 12 souvisejících fotografií. K tomuto omezení jsem přistoupil po zobrazení hesla
„květ“. Na spodek stránky se mi totiž v tu chvíli přilepila více jak stovka fotografií…
Podle požadavků z fóra jsem do databáze doplnil políčko pro výslovnost vědeckého
jména. Je totiž mnoho pěstitelů, kteří neví, nebo si nejsou jistí, zda pěstují cefalotus nebo
kefalotus.
V hlavní galerii jsem nechal zobrazovat 12 nejprohlíženějších fotografií. Po čtrnácti dnech
jsem tuto funkci zase zrušil, protože zlomyslní návštěvníci „vyklikávali“ některé fotky
na přední místa. Když se nechci podílet, může alespoň škodit, že. Slovníkové výrazy jsem
plynule předělal na Obecnou část, která se dobře rozbíhá. A k čemu ta Obecná část je?
Je určená k popisu všeho ostatního kromě karet rostlin a fotografií. Takže se zde například
můžete dozvědět, co to je měchýřek, listenec, co znamená zkratka RVV, co je za kytku
Nepenthes x trusmadiensis a proč nemá svou kartu, kdo to je Kristýna Novotná, atd. Na hesla
Obecné části se dostanete z karet rostlin či fotografií (podtečkované výrazy) nebo
z vyhledávání. Do budoucna plánuji založení jakési vstupní stránky do Obecné části, takový
kříženec mezi rozcestníkem a obsahem.
To by jako svodka z technického zázemí stačilo. Mám v plánu realizaci celé řady dalších
nápadů. Sám jsem zvědavý, o čem všem vás budu informovat příště.
A co je nového v obsahu VAMRu?
Úvodem zmíním zdánlivě nesouvisející a zdánlivě smutnou zprávu. Zrušili jsme Obrazovou
banku. Ano, je to pravda. Sloužila nám dva roky, bylo v ní přes 800 fotografií a teď je pryč.
Na nápad jejího zrušení jsem přišel ve chvíli, kdy jsme začali vkládat obrázky do VAMRu a já
vytvořil jejich Galerii. Fotky se nám v systému začaly zdvojovat. Jeden obrázek v Obrazové
bance, druhý ve VAMRu. Na co udržovat dva systémy s prakticky stejným posláním? Převedl
jsem tedy fotografie z OB do galerie VAMRu. Získali jsme tím lepší možnost práce s obrázky,
jako je vkládání do karet, prohledávání, automatické zařazování a další. Takže Obrazová
banka je zrušena, ať žije Galerie VAMRu!
Základy pro nové
karty, které následně
zpracovává Zdeněk Žáček,
vytvářejí například Katka
Braunová, Marek Míča
a Tomáš Andrlík. Další
karty Zdeněk zpracovává
podle svého uvážení.
Platným pomocníkem je
také Kristýna Novotná.
Chytla se jako „učesávačka“ obsahu. Prochází
texty a snaží se najít
a opravit chyby, sjednotit
různé výrazy. Tohle je
práce na věky. Martin
karta špirlice bělolisté (Sarracenia leucophylla) byla v hrubých skicách
načrtnuta v polovině března. Završila tak první třicítku karet ve VAMRu.
http://www.darwiniana.cz/
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Spousta vložil do VAMRu názvy velké většiny masožravek, na co zapomněl, postupně
doplňuje. Zdeněk s tím nejdříve nesouhlasil a argumentoval, že takhle to bude nepřehledné,
když tam bude mnoho karet jen nadpisem. Ale má to i pozitivní stránky, návštěvníci si
mohou zkontrolovat, jak se ta která rostlina píše, případně zda existuje. A pokud se v Galerii
nachází obrázek takové kytky, automaticky se do takto založené karty doplní. Martin také
postupně doplňuje taxonomii do Obecné části.
Pokud chcete procházet jen vyplněnými kartami, je tu snadná pomoc. Zvolíte tabulkový
výpis rostlin a necháte je seřadit podle jejich velikosti. No a nejvíce vyplněné se objeví
nahoře. V době uzávěrky tohoto čísla bylo řádně vyplněno 25 karet rostlin a dalších 10 či 15
bylo více méně rozepsáno.
Začali jsme vytvářet mapy rozšíření jednotlivých druhů. Prvních pár jsem udělal sám,
abych si ověřil vhodnou technologii a zpracování, dalších se chytnul Tomáš Andrlík. Chcete se
i vy podílet na tvorbě VAMRu? Je to možné. Způsobů jak na to je mnoho. Můžete posílat
podklady pro nové karty kytek nebo jejich části, vyhledávat chyby dělat mapy, kreslit
obrázky, fotit,… Například teď hledáme někoho, kdo by doplnil výslovnost vědeckých jmen,
atd.
A taková perlička na závěr. Se Zdeňkem spekulujeme o budoucí změně názvu VAMRu.
Vzhledem ke komplexnosti, se kterou se světem masožravek zabývá, se už tolik nejedná
o atlas, ale spíše o encyklopedii. Práce je na VAMRu mnoho a je na věky. Vždy bude co
doplňovat, opravovat a upřesňovat. Na druhou stranu je to práce radostná, má totiž smysl.
Michal Rubeš

VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2007
Do roku 2007 jsme vstupovali celkem s 86 612,91 Kč (59 540,41 Kč bylo na účtu v eBance
a 27 072,50 Kč pak v hotovosti v pokladně). Příjmy činily 278 502,66 Kč a výdaje 350 916,87
Kč, hospodařili jsme tedy se schodkem 72 414,21 Kč a do roku 2008 si převedli 14 198,70 Kč
(z toho 4 106,20 Kč v eBance, 9 235,50 Kč v pokladně a 857,00 Kč v tzv. pokladně SK, což je
nově zřízená fyzická pokladna vyhrazená pro nakládání se slovenskou měnou).
Celkový přehled
celkem ...........................................................14 198,70 Kč
eBanka .............................................................4 106,20 Kč
pokladna ..........................................................9 235,50 Kč
pokladna SK ........................................................857,00 Kč
příjmy za rok 2007 .......................................278 502,66 Kč
výdaje za rok 2007...................................... -350 916,87Kč
zisk/ztráta za rok 2007 ................................ -72 414,21 Kč
převod z roku 2006........................................86 612,91 Kč
zdanitelné příjmy za rok 2007 .....................149 530,40 Kč
odečitatelné položky za rok 2007 ............. -349 942,57 Kč
daňový základ ............................................ -200 412,17 Kč
Bilance podle kategorií
bankovní operace ..................... -3 449,50 Kč
knihovna ................................... -4 135,00 Kč
http://www.darwiniana.cz/
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prodej .................................... -15 794, 50 Kč
provozní náklady .................... -34 235,50 Kč
publikační činnost................... -67 673,00 Kč
služební telefon ........................... -500,00 Kč
Trifid ..................................... -112 694,30 Kč

distribuce semen ........................2 516,50 Kč
pronájem ....................................1 000,00 Kč
Trifid – předplatné CD ...................550,50 Kč
úroky z běžného účtu .................... 131,26Kč

zdroj http://www.darwiniana.cz/spolecnost/
?page=ucetni-kniha&rok=2007&kategorie=&akce=&clen=&ucet=&kniha=

Tato bilance možná vypadá na první pohled děsivě, velkou část výdajů „navíc“ však tvořily
dvě speciální jednorázové akce, u nichž jsou příjmy rozprostřeny na delší dobu než toto
zúčtovací období a podstatná část se tak projeví až letos konkrétně mám na mysli trička
a Sborník M. Studničky (ten tvoří účetní ztrátu za rok 2007 skoro 69 000 Kč), více viz níže.
PŘÍJMY
Členské příspěvky
V roce 2007 zaplatilo 206 lidí členský příspěvek po 300 Kč a 39 po 150 Kč. Spolu se čtyřmi
čestnými členy Darwiniany jsme tedy celkem měli 249 členů, což je o 48 platících členů více
než v roce předchozím.
Dary
Krom členských příspěvků nám rozpočet výrazně vylepšily dary v objemu 51241 Kč, z toho
plnými 50 000 Kč přispělo v druhé polovině roku Řízení letového provozu na vydávání Trifida
a nákup knih do knihovny. Moc děkujeme! (Jen poznamenám, že tento dar mohl být čerpán
pouze letos a výhradně na tyto účely).
Výstava
Na vstupném za letošní výstavu jsme vybrali 59 415 Kč, z toho 23 766 Kč (40 %) je podíl
Botanické zahrady v Praze Na Slupi, kde jsme akci pořádali. 10 000 Kč jsme vybrali
od vystavovatelů, z čehož jsme 9 000 Kč zaplatili za pronájem skleníku. Výstava měla
pochopitelně také své výdaje: 3 999 Kč tzv. Droserátor, dále jsme museli platit rašelinu,
balenou vodu, banner, reklamní „áčko“, sáčky, fólie, dráty, pozvánky školám, stínovky,
bločky vstupenek… Celkový zisk z výstavy byl nakonec 19 082,50 Kč. Podle dohody navíc
polovina náleží vystavovatelům, kteří poskytli své rostliny do expozice. Částka 9 541,25 Kč
nakonec připadla na 510 květináčů a rozdělilo si ji poměrově mezi sebe 18 lidí.
Semenná banka
Za loňský rok se sešlo přesně 50 objednávek semínek a gemmů, díky tomu tato činnost
skončila v plusu 2 516,50 Kč – z části zde však není zahrnuta poštovné a balné, které je
promítnuto v provozních nákladech v tabulce.
131,26 Kč jsme dostali na úrocích.
VÝDAJE
Trifid
Nejnákladnější položkou byl samozřejmě tisk Trifida (82 578,02 Kč), konkrétně 16 007,88 Kč
za T 1/07 (200 ks), 16 476,74 Kč za T 2/07 (220 ks), 15 693,30 Kč za T 3/07 (300 ks a současně
přechod na ofset) a 34 400,10 Kč za T 4/07 s vánoční přílohou (300 ks, nový formát a více
barvy). K tomu je však potřeba připočítat dalších cca 4 000 Kč za poštovné na každé číslo –
opět viz provozní náklady v tabulce.
http://www.darwiniana.cz/
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Knihovna
Do knihovny přibyly tři tituly za 4 135 Kč: B. H. Danser – The Nepentheaceae of the
Netherlands Indies, L. Diels – Droseraceae a P. Taylor – The Genus Utricularia: A Taxonomic
Monograph.
Další provozní náklady
Krom výše zmiňovaného poštovného a balného jsou s provozem společnosti spojeny další,
sice marginální, výdaje, jejich však poměrně dost, a tak celková suma není nikterak
zanedbatelná, uvedu např. 3 499,50 Kč za bankovní operace, které obsahují poplatky
za vedení karet a operace s nimi spojenými, generování výpisů a především odchozí
a příchozí platby, které tvoří majoritní podíl, dále 594 Kč za doménu Darwiniana.cz, 2 172 Kč
za hosting stránek na WEB4U nebo 315 Kč za nové razítko (na Valné hromadě jsme změnili
název společnosti).
Trička
K 30. 7. bylo z účtu společnosti zaplaceno 25 344 Kč za 264 triček s perokresbami
A. Lowrieho (více Chramst! nebo T 3/07), z toho 94 triček se prodalo v roce 2007.
Sborník M. Studničky
Tato knížka byla zřejmě největším sólovým počinem v historii Darwiniany a znamenala
jednorázovou investici 74 000 Kč na vnitřek, obálku a samotný tisk v nákladu 500 kusů. Část
je určena na prodej Darwinianou – našim členům za náklady, stovku koupila přímo Botanická
zahrada v Liberci a zbytek šel do komise Knihkupectví a nakladatelství Academia. Záměr
stihnout vydání sebraných článků z časopisu Živa ještě do konce roku „pod stromeček“ se
nakonec díky úsilí mnoha lidí povedl, znamenal ovšem také, že drtivá většina příjmů z jejich
prodeje se promítne do účetnictví až letos – do vyúčtování za loňský rok se vešlo jen 38
prodaných knih. Poznamenám, že v lednu jsme prodali dalších 58 knih.
Všechny výše zmíněné informace, stejně jako jejich mnohem podrobnější rozpis, a to
samozřejmě i za léta předchozí až do současnosti, můžete kdykoli nalézt na našich webových
stránkách, konkrétně na http:// www.darwiniana.cz/spolecnost/?page=ucetni-kniha.
Patrik Hudec, pokladník

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI DARWINIANA
Vážení členové,
dovolujeme si vás pozvat na jarní valnou hromadu naší společnosti, která se bude konat
v sobotu 7. května 2008 v Botanické zahradě Liberec, Purkyňova ul.
(http:// www.botanickazahradaliberec.cz). Sejdeme se v zahradě u kiosku s občerstvením
v 10:00 hodin.
Setkání začne v zasedací místnosti. Program je bohatý: zprávy o činnosti Darwiniany,
schválení nových stanov, příprava podzimní výstavy MR aj. Náš vždy pozorný hostitel, ředitel
BZ Liberec dr. Miloslav Studnička, přednese přednášku (jejíž téma vám neprozradíme)
a pozve nás do zásobních a neveřejných skleníků.
Všichni jste srdečně zváni, přijeďte v hojném počtu, jarně svěží expozice zahrady vám jistě
vynahradí jakkoliv daleké cestování.
http://www.darwiniana.cz/
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DÁREK (v příloze k tomuto číslu)
Milí členové, protože jsme pozorovali na našem fóru diskuse, jak nejlépe uchovávat pyl
rostlin nebo jak malinké rostlinky či semínka bezpečně transportovat, napadlo nás vložit vám
do časopisu vzorek zkumavek, které se právě k těmto účelům dobře hodí. Prodávají se
v laboratorních potřebách, ale nejdou koupit v malém množství. Právě proto vám přikládáme
tento vzorek, a pokud by zájem o ně z vaší strany vzrostl, zorganizujeme objednávku
a rozdistribuujeme je mezi vás. Pokud se nám některé zkumavky vrátí s náplní do semenné
banky, budeme samozřejmě moc rádi a předem děkujeme za takovéto případné dary.

OBJEDNEJ SI SBORNÍK M. STUDNIČKY A TRIČKO DARWINIANY
Milý čtenáři, stále nabízíme
Sborník článků pro časopis Živa
1980–2004 od Miloslava Studničky.
Knížka o masožravých rostlinách
formátu A5 čítá 240 stran textu
a 40 stran barevných příloh.
Najdeš v ní také 126 kreseb, 27
černobílých fotek a v příloze 116
barevných. V případě osobního
odběru v Praze po předchozí
domluvě s Janou Rubešovou
(jana@termiter.cz)
je
cena
pro člena společnosti 148 Kč
(pro nečlena pak 199 Kč), při
poslání poštou se cena zvýší
o náklady na poštovné 43 Kč a balné 10 Kč celkem na 201 Kč (nečlenovi na 252 Kč). V tom
případě zašli uvedenou částku na náš účet 1450250001/2400 a jako variabilní symbol použij
své členské číslo. Po identifikaci platby knihu obratem zašleme.
Stále jsou také k dispozici trička M, L, XL a XXL s perokresbami Nepenthes mirabilis,
Drosera adelae, Cephalotus
follicularis a Utricularia beaugleholei od Allena Lowrieho,
a to ve dvou provedeních:
černá se stříbrným potiskem
a žlutá s černým potiskem.
Každé má na zádech ve výši
ramen nápis DARWINIANA.CZ,
cena pro člena je 100 Kč
a pro ostatní 150 Kč. K tomu
je třeba připočítat poštovné
a balné – pevná obálka stojí
asi 16 Kč a poštovné kolem
30 Kč (podle počtu trik).
Takže počítej navíc s 50 Kč
a hlavně nezapomeň uvést
http://www.darwiniana.cz/
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požadované parametry. Jak platba, tak domluva osobního odběru probíhá stejně jako
v předchozím odstavci.
pozn.: k dispozici už není M – černý Cephalotus, L – žlutá Utricularia, L – Cephalotus a XL –
černá Drosera. Více k obému se dočteš na našich stránkách.
Patrik Hudec

KŘEST SBORNÍKU – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO
10. ledna v 17:00 hodin proběhl v Praze v kavárně knihkupectví Academia na Václavském
náměstí křest sborníku článků Miloslava Studničky Masožravé rostliny.
Přibližně tři čtvrtě roku připravovaný sborník M. Studničky, na kterém se podíleli Martin
Spousta a Jan Franta, vyšel před Vánoci minulého roku a v lednu se dočkal svého pokřtění.
Kmotrou knížky se stala šéfredaktorka časopisu Živa Jana Šrotová a křtu se zúčastnil také
ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět a vedoucí knihkupectví Academia na Václavském
náměstí Soňa Janovcová, která
právě v tento den spolu s naší
knihou oslavila narozeniny.
Když jsme dorazili v malém
předstihu na místo konání,
ještě
nic
nenasvědčovalo
značnému množství účastníků,
které se sešlo za další
půlhodinu (nakonec přišlo cca
60 hostů). Nečekali jsme, že se
prostor kavárny zaplní tak,
že lidé budou stát i v prostorech mezi stolky a naslouchat
milým slovům Honzy, paní
šéfredaktorky Šrotové, pana
profesora Jana Jeníka a nakonec
autora, ředitele botanické
zahrady v Liberci M. Studničky.
Všichni jsme společně upřímně
popřáli této ojedinělé knížce
uzavírající jakousi autorovu
trilogii o masožravých rostlinách
hodně zainteresovaných čtenářů a nám další síly do práce
na podobných projektech. Poté
se autor, ale i spoluautoři
poctivě věnovali všem zájemcům
o autogramy a zdolali frontu
vedoucí až k regálům s knihami.
autor sborníku, pan doktor Miloslav Studnička
http://www.darwiniana.cz/
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setkání v kavárně knihkupectví Academia na Václavském náměstí ku příležitosti křestu sborníku

Na programu byl poté pozvolný přesun
do blízké restaurace Thrakia, kde mají
členové
Darwiniany
svou
vitrínu
s výstavkou masožravek, a neformální
zábava. Byli jsme rádi, že prof. Jan Jeník,
který je bývalým učitelem a inspirátorem
Miloslava Studničky, se rozhodl také
obětovat část svého času na posezení
v Thrakii, kde jsme díky tomu strávili večer
ve velmi příjemně uvolněné atmosféře se
spoustou povídání, které bychom jistě rádi
poslouchali mnohem déle, než jak nám to
čas umožnil. Každopádně se celé odpoledne
a večer křtění tohoto jedinečného sborníku
stal nad očekávání nezapomenutelným
zážitkem.
text Jana Rubešová
foto Michal Rubeš

vlevo pan doktor M. Studnička s kmotrou
sborníku, šéfredaktorkou Živy Janou Šrotovou
http://www.darwiniana.cz/
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INFORMAČNÍ SERVIS
Měchýřkový den
Jelikož se přes zimu nemůžeme vydávat za masožravkami na jejich přirozené lokality,
vymysleli jsme si pro členy cyklus zimních laboratoří. Jednání se Stanicí přírodovědců jsou
teprve v počátcích, ale my již moc chtěli něco vyzkoušet. A tak v prostorách spřátelené
restaurace Thrakia proběhla 16. 2. první z těchto akcí, tzv. Měchýřkový den. Skalní aktivní
pomahači dodali mikroskopy a vzorky mnoha bublinatek a také další pomůcky a díky Honzovi
Frantovi i pěkná malá skripta. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzdělávací cyklus, kde doufám
každý účastník bude mít možnost přijít na něco pro něj objevného, začalo se trochou teorie.
Představili jsme si základy práce s mikroskopem a správnou přípravu preparátů. Ve skriptech
byly připravené prázdné listypro protokol z mikroskopování, který musí provázet každé
pozorování. Naučili jsme se správně si zaznamenat a načrtnout, co jsme vlastně viděli. Poté
už se rozjela vlastní práce, Tedy preparování měchýřků a jejich pozorování, kreslení a focení.
K dispozici bylo dostatek zajímavých druhů a odborná literatura, kde jsme si často ověřovali
naše objevy. Kdo mohl, snažil se fotit a na připojeném notebooku se rovnou promítaly
nafocené bubliny. Den uběhl až příliš rychle, ale z této první akce jsme si odnesli hodně
zajímavých fotek, nové poznatky, které se takto vryjí do pamětí daleko lépe než při suchém
samostudiu, a také chuť sejít se zase, tentokrát třeba nad tentakulemi.
http://www.botany.cz
Na internetu jsme narazili na zajímavé stránky Přírodovědné společnosti. Zaujaly nás hlavně
atlasem rostlin a projektem lokalizace druhů vyskytujících se na našem území. Ihned nás
napadla možná spolupráce s mapováním výskytu masožravek v ČR v rámci našich Spanilých
jízd. Byla jsem pozvána šéfredaktorem Ladislavem Hoskovcem na večer zprovoznění
a propojení čtyř (a možná více) webů v rámci projektu http://www.lokality-rostlin.cz. Bylo
velice příjemné zjistit, že existuje mnoho nadšených botaniků snažících se vytvořit živé
medium s aktuálními informacemi o lokalitách všech druhů rostlin v ČR. Moje nabídka
vzájemné spolupráce byla velmi vřele přijata, a tak můžete v kalendáři akcí nalézt odkazy
na výlety této společnosti, které vás doufám zaujmou a kterých se můžete zúčastňovat. V
rámci Spanilých jízd „D“ se nadále budeme snažit ověřovat výskyty MR na lokalitách a naše
pozorování budeme dávat Přírodovědné společnosti k dispozici. Celému projektu přejeme
mnoho dalších aktivních lidí, kteří jej budou podporovat.
Výstava orchidejí
Již potřetí se brzy zjara proměnila Fata Morgana (skleník BZ Praha v Troji) v ráj barev a tvarů
květů (také motýlů a žabek). Stálá expozice byla opět plná rozličných exemplářů z pestrého
světa orchidejí, štola plná orchidejí nakreslených a v doprovodném programu orchidejí
vyfocených, upravených do různých vazeb a také skládaných z papíru. Při výstavě bylo možné
zakoupit si tyto krásky domů, a to křížence i čisté botanické druhy. Dostalo se vám výkladu
i porady. Celou dobu se ve výstavním sále konaly doprovodné zajímavé přednášky i praktické
ukázky způsobů pěstování.
Plánované akce
Čas utíká velmi rychle, zima končí, je tu jaro a s ním mnoho aktivit. Nezapomeňte si tedy
do diářů poznamenat, čeho všeho se můžete zúčastnit.
Přírodovědná společnost organizuje první víkend v květnu výlet na Hustopečskou
vrchovinu, Vrbice a okolí: garantem exkurze je Ladislav Kovář. První exkurze zamíří
http://www.darwiniana.cz/
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do panonských stepí jižní Moravy. LadisIav Kovář – rodilý a nefalšovaný moravský Slovák –
provede okolím obce Vrbice na Břeclavsku. O tom, že jsme v kraji vína, se přesvědčíme večer
u Kovářů ve sklepě. A. L. Hoskovec osobně pohovoří o vrbeckých vyhřívaných loukách –
nechte se překvapit, tohle jste ještě asi opravdu neviděli! Darwiniana se sejde na jarní Valné
hromadě v BZ v Liberci dne 17. května 2008! Těšíme se na viděnou! Tradiční jarní výstava
masožravek Vládi Sedláčka v Botanické zahradě PřF MU v Brně proběhne 22.–30. května
2008.
A nezapomeňte, že každoroční výstava Darwiniany v Praze v BZ PřF UK Na Slupi je od 30.
srpna do 7. září a EEE je letos v Itálii, 19.–21. září.
A úplně nakonec poznámka pro masožravkáře z Prahy a okolí – setkáváme se pod vitrínou
v restauraci Thrakia (Rubešova 12, Praha 2, http://www.thrakia.cz), a to každý poslední
čtvrtek v měsíci! Přijďte se s námi pobavit nad (respektive pod) našimi kytkami!
Jana Rubešová

SUMMARY
JANA RUBEŠOVÁ
PROPAGATION OF CARNIVOROUS PLANTS IN THE „IN VITRO” TISSUE CULTURES
MICHAL KOUBA
Author is for a long time successfully engaged in tissue cultures and in this article he picked
out advices about right medium to set up the culture correctly.
ALLEN LOWRIE'S WINDOW
translation by ZDENĚK ŽÁČEK
End of the two parts article Taxonomical review of tuberous sundews with yellow flowers
from south-west of Western Australia. This time we will learn details about shape and
needs of sundews Drosera subhirtella and Drosera zigzagia. Again it is completed with
author’s original drawings. This article is translated and published with author's kind
permission for what we thank him very much.
MIREK ZACPAL‘S AUSTRALIAN DIARY – DROSERA SPATHULATA
Our colleague who actually occurs directly by the source could help us to free off possible
doubts about an origin of this sundew in our collections.
CZECH TERMINOLOGY (NOMENCLATURE) IN THE PRACTICE AT BOTANICAL GARDENS
MILOSLAV STUDNIČKA
Reflections on state of Czech names of plants and sketch of possible solutions presented on
the conference Botanical system and evidence of plants in botanical gardens. We thank
author and editor for the permission to publish this strongly interesting article.
DO GROWERS MAY HAVE CHANCE TO OWN ENDANGERED PLANTS?
MICHAL RUBEŠ
Philosophical thought on the price which our nature must pay for our often uncritical desires
to own everything strange and rare.
http://www.darwiniana.cz/
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INTERINFO
-

Informations from the society life

-

State of society account

-

What's new on the web forum

-

Report from the seed bank

-

Continuing with VAMR project – Big Encyclopedia of Carnivorous Plants, living
medium with texts and photos

-

Report from the celebration of publishing new book by Miloslav Studnička completed
from his articles in the Živa magazine

-

How we did the bladder day – event with microscopes, lots of bladderworts and fun

-

Short note about cooperation with nature science society http://www.botany.cz

-

Report from the Orchid exhibition in Fata Morgana glasshouse

-

Planned events – not to forget terms of Spring exhibition of carnivorous plants in
Brno, Spring meeting of society members, Autumn exhibition of carnivorous plants in
Prague and EEE in Italy. Invitation to spring meeting of Darwiniana members: May 17,
10:00 at the main entrance to the glasshouse, Liberec Botanical Garden, Purkyňova 1,
Liberec.

DROSERA HARTMEYERORUM
JAROSLAV RAJSNER & KATKA BRAUNOVÁ
Notes about right growing
Short articles:
-

EASY WAY TO MEASURE RELATIVE AIR HUMIDITY
JIŘÍ VANĚK

-

WHAT'S NEW IN THE BOTANICAL GARDEN LIBEREC
MILOSLAV STUDNIČKA

Although it seems that in this northern botanical garden will spring be late, the very
opposite is true. Not only in the glasshouse conditions is something to see and take
pictures. Also outdoor exposition surprises us with lesser-known species of rock garden
plants.
-

ABOUT MY COLLECTION (series EVERYBODY HAS STARTED ONCE)
IVO DURNÍK

-

MY COLLECTION + HOW PRIMITIVE BUT HOW EFFECTIVE
JAN CVRČEK

-

ANNOUNCEMENT OF THE ŽIVA MAGAZINE

What you can read in actual issue-short content.
http://www.darwiniana.cz/
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 3Dfoto Michal Rubeš

Utricularia nelumbifolia

ANATOMIE A MORFOLOGIE MASOŽRAVÝCH ROSTLIN
TABULE IX
Špirlicovité (Sarraceniaceae Dum.), angl. American pitcher plants
Darlingtonie kalifornská (Darlingtonia californica Torr.)
Angl. California pitcher plant, cobra plant, cobra lily

zpracoval Zdeněk Žáček

A/ Květ (flower), B/ Květ se dvěma odstraněnými korunními plátky (A flower with two
petals removed), C/ Pestík (pistil), D/ Semeno (seed).

