
 

 

 

 

  



� Vážení členové Darwiniany, 

měsíc červen je ve své půli a my v redakci finišujeme s vydáním 
letošního druhého čísla Trifida. Ten finiš jako vždy nepostrádá své 
drama. Čeká se na snímky ve vhodnějším rozlišení ke článku Stewa 
McPhersona o zapomenuté  heliamfoře H. macdonaldae (viz o tom 
více v čísle). Pokud je autor nestihne dodat, musíme nějak impro-
vizovat. Urguji poslední přispěvatele, aby dodali své slíbené počiny. 
Komunikace mezi mnou, Honzou Frantou, který v redakci zastává roli 
hlavního sazeče a grafického redaktora, a Patrikem Hudcem, který 
spolu s Katkou Královou provádí korektury zaslaných materiálů, 
probíhá naplno. Máme pohromadě všechny podstatné události, 
které v trifidím mezidobí proběhly? Vylíčení průběhu valné hromady 
v liberecké BZ, výstava V. Sedláčka v brněnské BZ, něco málo 
k Vymezení „D“ vůči „CCPS“, které bylo nedávno vystaveno na našich 
webovkách v české i anglické verzi, určitě by bylo dobré zmínit, jak 
probíhají přípravy k návštěvě EEE pořádané letos v Itálii… a pomalu, 
abychom zvolna zvali k „Podzimce“, jak jsem si pro sebe důvěřivě 
označil tradiční darwininanovskou výstavu MR a JBK v BZ Na Slupi. 

Zdá se, že hlavní příspěvky jsou už do chystaného čísla pevně 
zasazeny:  Martina Spousty o pěstitelsky prakticky neznámém 
a unikátním druhu terestrické bublinatky U. delphinioides včetně 
jedinečných průvodních snímků, Michala Kouby z jeho kuchyně 
explantátových kultur a Adama Veleby z Třeboňska. Nechybí 
cestovní zápisník Mirka Zacpala z jeho australského pobytu, ani 
„Okénko A. Lowrieho“ a na předešlou úvahu volně navazuje Michal 
Rubeš další. Pan ředitel RNDr. M. Studnička z liberecké BZ nám 
zaslal ze severu Čech tentokrát něco o helikoniích. Nevynechat 
příspěvek Jana Cvrčka o prevenci hniloby u špirlic!  

Obálka zpředu i zezadu hotova. Tak ještě 3D fotka a Jana Rubešová 
může začít zpracovávat Summary. Popsal jsem jen přesně tu náladu, 
jaká kolem vývoje druhého číslo „T“ panovala. A výsledek všech těch 
úvah a konkrétních snah teď leží před Vámi. Tak ať se Vám líbí. 

Za redakci „T“ díky všem přispěvatelům i redakčním spolupra-
covníkům, kteří se na dvojce podíleli. Za „D“ díky všem členům 
za přízeň, podporu  a pomoc. A nakonec za „D“ i „T“ přeji všem 
členům „D“ krásné prázdniny  a dovolené se spoustou nezapo-
menutelných zážitků a bezúrazových dobrodružství výhradně 
s dobrým koncem. 

Zdeněk Žáček, prezident DARWINIANY, 15. 6. 2008 
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LÁČKOVKY V IN VITRO KULTUŘE 

 MICHAL KOUBA 

Toto krátké seznámení s možnostmi množení láčkovek a ozdravení kultur rostlin obecně jistě 
alespoň v náznaku seznámí zájemce a pěstitele s možnostmi, které současná technika 
a znalosti umožní v rámci praktického využití v kouzelné oblasti našich masožravých rostlin. 

obr. 1 až 3 – prorůstání úžlabního pupenu Nepenthes medusa: časový odstup tři týdny 
 foto Michal Kouba 

Rozmnožování láčkovek pomocí technik in vitro je poměrně bezproblémová záležitost. Jsou 
však drobná úskalí, která se s různým stupněm úspěšnosti dají překonávat. Je to však věc 
dlouhodobá a je nutné se obrnit trochou trpělivosti. S povrchovou kontaminací se vypořá-
dáme běžnými postupy poměrně snadno, ale vnitřní kontaminace je o to více zákeřná tím, že 
se s ní můžeme setkat i po měsících kultivace, kdy jsme už žili v přesvědčení, že jsme zvítězili. 
Předcházet tomuto překvapení musíme ještě v době, než rostlinu umístíme na agar. První 
lázeň po odejmutí vrcholového řízku nebo úžlabního pupenu bude v roztoku širokospektrých 
antibiotik. Můžeme použít jak baktericidní – peniciliny, tak i bakteriostatická – tetracykliny. 
Tetracyclin má široké antimikrobiální spektrum, působící na většinu bakterií včetně 
některých anaerobů a také na část prvoků. Toto antibiotikum nemůžeme použít do média 
pro jeho termolabilitu. Velmi často užívaný je také Chloramfenikol, Gentamycin, Neomycin, 
Streptomycin.  

obr. 4 až 6 – izolace úžlabních pupenů Nepenthes mirabilis; foto Michal Kouba 

Metod jak získat produktivní kulturu je několik. První možností bude převést růstový 
vrcholek. Nechat odrůst pár listových segmentů, odříznout vrcholek a donutit tak rostlinku 
k prorůstání úžlabních pupenů. Tyto postupně izolovat a pokračovat stejným způsobem dál. 
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Druhou možností je izolace úžlabního pupenu s následným totožným postupem. Jemným 
ovlivněním rostlinnými hormony donutíme rostlinky vytvářet v bázi stonku postranní pupeny 
a jen se těšíme pohledem, jak rostlinky plní kultivační nádobu (lesíkují – nový výraz prosím, 
čeština je tvárná). Toto se děje bez tvorby kalusu. Další pak získat kulturu z listového 
segmentu. Toto se mi většinou zadaří pomocí tvorby kalusu a následné regenerace 
v rostlinku. 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. 

obr. 7 až 9 – izolace úžlabních pupenů Nepenthes ventricosa a jejich následná kultivace 
Odstup fotografií je dva měsíce. Foto Michal Kouba 

Pokud se nám nedaří léčení vnitřních svazků a kontaminace se dále projevují, je nutné 
sáhnout skalpelem do rostlinky hlouběji. Postupným odstraňováním listů se dostaneme až 
k růstovému vrcholku. Pod pár listovými základy se nachází shluk buněk, kterému se říká 
meristém. Je to útvar, který není napojen na cévní svazky, a tudíž se k němu nemůže dostat 
žádná havěť a infikovat ho. Tímto způsobem se dostaneme k bezviróznímu materiálu, který 
je pro další kultivaci to nejlepší, co si můžeme přát. Čistý meristém je velikostí 0,2–0,5 mm, 
hladkého povrchu. Při práci je nutné postupovat rychle, aby nám v průvanu laminárního 
boxu příliš nezaschl. V tomto případě máme jen jeden pokus. Doporučené zvětšení 
binokulárního mikroskopu pro tuto práci je 40× a nejlépe nedýchat. Prorůstání rostlinky 
pozorujeme zhruba do 2–3 týdnů. 

obr. 10 vlevo – N. tobaica po odstranění vrcholu; růst úžlabních pupenů 
obr. 11 vpravo – kalus N. reindwardtiana; foto autor 

Meristém jsou základní nediferencované buňky tvořící pletivo, které je specializované 
na tvorbu nových buněk. Většinou jsou malé, tenkostěnné, bez mezibuněčných prostor. 
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Najdeme je na vrcholku rostliny tam, kde se tvoří buňky primárních pletiv, a dále v základech 
nových listů a také mezi čepičkou a tělem kořene. Tomuto říkáme apikální meristém. Dále 
můžeme na rostlině najít meristém laterální, který je uložen třeba souběžně s tělem stonku, 
interkalární v bázi stonkových článků a listů. Meristémy můžeme také dělit na promeristém, 
to je skupinka nejmladších buněk v apikálním meristému. Primární meristém jsou apikální 
meristémy, které produkují primární pletiva. Sekundární meristém vzniká dělením pletiv, 
která již prošla částečně diferenciací. Latentní meristém jsou zbytky apikálního meristému 
oddělené trvalými pletivy. Jejich aktivace je podmíněna změnou podmínek. Pro naši práci je 
důležitý apikální meristém růstového vrcholku a spící meristémy úžlabních pupenů. 

 obr. 12 a 13 – prorůstání rostlinek pomocí bočních pupenů (lesíkování) 
vlevo Nepenthes macfarlanei, vpravo N. madagascariensis 

obr. 14 až 16 – umístění meristémů ve zkumavkách; všechny fotografie autor 

Samozřejmě, že je v prvé řadě důležitý výběr zdravě rostoucí rostliny, která nevykazuje 
známky deformací, skvrn na listech či jiných nezdravých příznaků. Problémem jsou omezené 
zdroje, cena a dostupnost vzácnějších rostlin a připomeňme, že máme jen jeden pokus. 
Mnohdy se řada neúspěchů svádí na vnitřní kontaminaci, ale tato se projevuje charakte-
ristickým rysem. Vždy je snazší obvinit cévní svazky, než sebe z nedbalosti nebo nedostatku 
sterility při práci. 

Posledním úkolem po namnožení rostlinek je tvorba kořenového systému. Toto je možné 
jak ve sterilních podmínkách, tak ex vitro v průběhu aklimatizace. Rozepisovat se o složení 
médií pro jednotlivé druhy, sestavovat nudné tabulky s testováním na různé komponenty 
a reakce na ně je nad rámec tohoto pojednání. 

Toto krátké seznámení s možnostmi množení láčkovek a ozdravení kultur rostlin 
obecně, jistě alespoň v náznaku seznámí zájemce a pěstitele s možnostmi, které současná 
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technika a znalosti umožní v
masožravých rostlin. 

obr. 17 a 18 – N. madagascariensis

obr. 19 až 21 – Odměnou za ty nervy a piplavou práci jsou zdravé a 

OKÉNKO A. LOWRIEHO

 

 

DROSERA FIMBRIATA DEBUHR 

Botanický popis 
Hlíznatá vytrvalá bylina s olistěným stonkem, který je 
přímý, lysý, 10–15 cm vysoký, nižší etáž stonku se 
dvěma nebo třemi přesleny nemasožra
po níž následuje dva až pět přeslenů masožravých 
listů a několik málo střídavých samostatných listů 
poblíž vrcholu. Hlízka oranžová, oválná, cca 10 mm 
dlouhá, cca 7 mm v průměru, obklopená hnědými 
papírovitými pochvami a ještě zapouzdřená v mase staré hrubé kořenové vlákniny. Vertikální 
stolon (pod zemí) cca 10 cm dlouhý. Nemasožravé listy čárkovité, 4
0,7 mm široké, okraje třásnité, třásně až 3 mm 

 

osti umožní v rámci praktického využití v kouzelné oblasti našich 

N. madagascariensis: vlevo tvorba kořenového systému, vpravo průběh aklimatizace

Odměnou za ty nervy a piplavou práci jsou zdravé a svěže rostoucí rostlinky.
 všechny fotografie 

OWRIEHO: Taxonomická revize rosnatek 
ze sekce Stolonifera 

ČÁST I 

ALLEN LOWRIE 

 

Hlíznatá vytrvalá bylina s olistěným stonkem, který je 
15 cm vysoký, nižší etáž stonku se 

dvěma nebo třemi přesleny nemasožravých listů, 
níž následuje dva až pět přeslenů masožravých 

listů a několik málo střídavých samostatných listů 
poblíž vrcholu. Hlízka oranžová, oválná, cca 10 mm 

mm v průměru, obklopená hnědými 
papírovitými pochvami a ještě zapouzdřená v mase staré hrubé kořenové vlákniny. Vertikální 
stolon (pod zemí) cca 10 cm dlouhý. Nemasožravé listy čárkovité, 4–6 mm dlouhé, 0,4

snité, třásně až 3 mm dlouhé. Masožravé listy při bázi ve 3

DARWINIANA 

 - 6 - 

kouzelné oblasti našich 

tvorba kořenového systému, vpravo průběh aklimatizace 

svěže rostoucí rostlinky. 
všechny fotografie Michal Kouba 

Taxonomická revize rosnatek 

papírovitými pochvami a ještě zapouzdřená v mase staré hrubé kořenové vlákniny. Vertikální 
6 mm dlouhé, 0,4–

dlouhé. Masožravé listy při bázi ve 3–5listých 
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přeslenech, někdy pak vstřícné, ale vždy samostatné a střídavé poblíž vrcholu, řapík táhle 
kuželovitý, 5–18 mm dlouhý, štítovitý, lysý, čepel obrysově skoro okrouhlá, ale na vrcholu 
trochu tupě vyčnělá, a proto tvořící celkově široce ledvinovitý tvar, 2,5–4 mm v průměru, 
svrchní (adaxiální) povrch s lapacími žlázkami kolem okrajů a menšími žlázkami na zbytku 
lícní strany čepele, spodní povrch čepele (abaxiální) je lysý. 

 Květenství buď jednoduchý 
hrozen nebo chocholík, 
koncové, 4–18květé, 3,5–
6,5 cm dlouhé (včetně stvolu), 
lysé, květní stopky 3–5 mm 
dlouhé, lysé. Kališní lístky 
zelené, vejčité, zašpičatělé,  
3,5–5,5 mm dlouhé, 2–2,5 mm 
široké, okraje často nepravi-
delně zubaté v horní půli, 
černě skvrnité, lysé. Korunní 
plátky bílé, klínovité, vrchol 
zoubkatý, 8–10 mm dlouhé, 
5–8 mm široké. Tyčinky 1,5–
2,5 mm dlouhé, nitky bílé, 
prašníky bílé s červeným skvr-
něním, pyl světle žlutavý. Semeník zelený skoro kulovitý, cca 0,8 mm dlouhý, za zralosti cca 
1 mm v průměru, plodolisty tři, dvoulaločné. Čnělky 3, bílé, při bázi červené, cca 1 mm 
dlouhé, každá dělená v mnoho segmentů, některé uspořádány v jakýsi přeslen, srostlé 
na bázi a zakřivené vzhůru k vrcholu, malý počet ve středu vzpřímený, každý volný segment 
čnělky táhle kuželovitý, k vrcholu se rozšiřující. Blizny utvářejí na vrcholu každého 
čnělkového segmentu štíhlý výrůstek. Plod oválný, 2–3 mm dlouhý, 2,5–3 mm v průměru 
s obsahem cca 20 semen. Semena černá, kulovitá až téměř kulatá, buněčný vzor osemení 
nepravidelně plástvovitý síťovitý buněčný tvar podélně šestihranný, švy a buněčná „očka“ 
nepravidelně zvlněné, 0,4–0,5 mm v průměru. 

Rozšíření 
Známá podle nemnoha sběrů z oblasti řeky Scott východně k oblasti Denmark, většina sběrů 
ale z oblasti Manypeaks. 

Prostředí 
Druh roste ve v zimě zavlhlých, solidně propustných bílých nebo šedých písčitých zeminách 
mezi nízkými křovinami na východním vřesovišti oblastí Manypeaks a řeky Scott. V oblasti 
Denmark roste v mechových polštářích s druhem rodu Borya. 

Statut ochrany 
Priorita 4. stupně (podle Ochranných kódů pro floru Západní Austrálie). I když se v oblasti 
Manypeaks důkladně a systematicky nepřehlíží, jde tam o druh hojný a v současnosti 
neohrožený. 

Bezpečný je v současnosti také v rezervaci William Bay National Park jihozápadně 
od Denmarku. Bohužel, v oblasti řeky Scott není rosnatka D. fimbriata v bezpečí. Nemnoho 
lokalit tohoto druhu v uvedené oblasti leží poblíž pronajatého pozemku, kde probíhá aktivní 
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 D. fimbriata, na předešlé straně detail jejího květu; všechny fotografie Allen Lowrie 

těžba. Tam by druh ohrožený vyhubením být mohl, pokud by se těžba písku, bagrování, 
přechodné nebo stálé hromadění odkrývkové hlušiny nebo cesty kvůli těžebním operacím 
rozšířily nebo rozvinuly dříve, než pro něj bude k dispozici manažerský plán. Jednu populaci 
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(Lowrie, A., 7. 12. 1993) už v této oblasti zničila stavba povolené pracovní cesty 
pro současnou těžbu písku formou bagrovacích prací. 

Etymologie 
Z latinského slova fimbriatus – třásnitý, třepenitý, se vztahem k třásnité povaze modifiko-
vaných listů v dolní části stonku. 

Příbuznosti 
Jde o rosnatku neobvyklou v tom, že má stonkové listy zcela štítovité, což je stav, s nímž se 
u ostatních druhů sekce Stolonifera nesetkáváme. Nemasožravé třásnité bazální listy nejsou 
jedinečné jen pro sekci Stolonifera, ale mají je také všechny ostatní hlíznaté rosnatky. I když 
je D. fimbriata v sekci Stolonifera dost netypická, má nyní v této sekci nejvhodnější zařazení. 
Její hlízky pokrývají hnědé papírovité pochvy, které zase hustě obklopuje vyčerpané 
kořenové vlákno podobné tomu, které se vyskytuje u rosnatky D. platypoda. Uspořádání 
květenství a květů se více či méně podobá obdobám u rosnatek D. platypoda, D. porrecta 
a D. stolonifera. 

Poznámky 
Přeslenité čárkovité a třepenité listy jsou zpočátku vzpřímené. Halí výhonek a chrání tak 
růstový pupen hlavní osy, jak se vynořuje ze substrátu a krátkou dobu poté. Později se tento 
typ listů uspořádává polovzpřímeně tím způsobem, že všechny třásně z listů trochu přesahují 
každý druhý. Jejich vzhled kolem báze stonku připomíná pavučinu. Zdá se, že toto listové 
uspořádání je prostě zábranou proti lezoucímu hmyzu, který by se snad mohl živit horními 
listy nebo květenstvím. 

DROSERA HUMILIS PLANCHON 

Botanický popis 
Hlíznatá vytrvalá bylina se 3–5 zpola vystoupavými bočními stonky o délce 3–15 cm, které 
vyrůstají ze středu malé přízemní listové růžice. Olistění jemné, načervenalé nebo zlatavě 
zelené, listy bočních stonků v přeslenech po 3 nebo 5. Hlízka oranžová, kulovitá, cca 10 mm 
v průměru a obklopená mnoha hnědými papírovitými pochvami. Stolon vertikální (pod zemí), 
cca 20 cm dlouhý, poléhavý (na povrchu substrátu), 4–8 cm dlouhý. Přízemní listy mají 
plochý řapík, 2,5–3,5 mm dlouhý, 0,5–0,7 mm široký, čepel obvejčitá, vějířovitá, 1,5–2 mm 
dlouhá, 2–3 mm široká, svrchní (adaxiální) povrch se stopkatými žlázkami při okraji 
a s menšími žlázkami uvnitř. Stonkaté listy s řapíkem lysým, kuželovitě se rozšiřujícím, 5–
15 mm dlouhým, čepel obvejčitá a vějířovitá, 1,5–2 mm dlouhá, 2–3 mm široká, svrchní 
povrch se stopkatými žlázkami při okrajích a s menšími uvnitř. 

Květenství tvoří četné jednoduché hrozny nebo 2–4 větvené chocholíky, hlavní vyrůstají 
z přízemní listové růžice a menší někdy koncově ze zpola vystoupavých bočních olistěných 
stonků. Hrozny či chocholíky 2–10 cm dlouhé (včetně stvolu), 5–45květé, stvol a květní 
stopky žlutavě zelené s roztroušenými drobounkými žlázkami, květní stopky 3–7 mm dlouhé. 
Kališní lístky vejčité nebo eliptické, zašpičatělé, 2,5–4,5 mm dlouhé, 1,7–3 mm široké, 
celokrajné, vrchol někdy slabě zoubkovaný, svrchní povrch s nemnoha roztroušenými 
přisedlými drobounkými žlázkami, jinak lysé. Korunní plátky bílé, obvejčité, vrchol tupý, 5–
7,5 mm dlouhé, 4–5 mm široké. Tyčinek 5 (celkový počet), 2,5–3 mm dlouhých, nitky bílé, 
prašníky a pyl žluté. Semeník zelený, skoro kulovitý za zralosti cca 1 mm dlouhý, cca 1,5 mm 
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v průměru. Čnělky 3, bílé, cca 1 mm dlouhé, každá dělená v četné kuželovitě se rozšiřující 
segmenty, z nichž některé jsou uspořádané v jakémsi přeslenu a od své báze zakřivené ven 
a vzhůru, většina je ve středu vzpřímená a v přeslenu. Blizny utvářeny jednoduše na konci 
každého segmentu čnělky. Plod obvejčitý, cca 5 mm dlouhý, cca 4,5 mm v průměru 
a s obsahem cca 16 semen. Semena hnědá, tvarově variabilní s více méně oblými a kolmými 
stranami, buněčný vzor poutka šupinatý, šupinky vzhledu více méně lasturnatého, taškovitě 
kladené, 1–1,5 mm dlouhé, 0,8–1,5 mm v průměru.  

Drosera humilis, foto Allen Lowrie 

Rozšíření 
Drosera humilis je běžný druh, který se vyskytuje od řeky Moore na sever k oblasti Kalbarri 
a dál do vnitrozemí k oblasti Ajana na severu a na jihu k oblasti Wonga Hills. 

Prostředí 
Roste v solidně propustných a v zimě mokrých a hlubokých bělo- nebo žlutopísčitých 
zeminách mezi nízkými křovisky na vřesovišti severních písčitých planin. 

Doba kvetení 
Červen až září. 

Statut ochrany 
Jedná se o druh obecný, který v současné době ohrožený není.  
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květ Drosera humilis, foto Allen Lowrie 

Etymologie 
Druhové latinské jméno humilis, které značí „nízce rostoucí“, se vztahuje k přízemnímu růstu 
této rosnatky.  

Příbuznosti 
Drosera humilis se od všech druhů v komplexu rosnatky D. stolonifera liší kvetením ještě 
před dokončením vývoje, jemným olistěním, stonkovými listy s kuželovitě rozšířenými řapíky 
a okrouhlou až ledvinovitou čepelí, která má vždy horní klínovité vykrojení, a velkými 
hnědými a hranatými semeny. 

Poznámky 
D. humilis roste společně s rosnatkou D. prostrata v oblasti Binnu, aniž by se zjevně křížily. 
Záznamy o D. humilis s D. prostrata se uvádějí také (nepotvrzeno) z oblasti poblíž Zuytdorp 
National Park ve dvou stálých kvadrantech o rozměrech 20 × 20 m, ani zde se nekříží. 
Uvedené nálezy poskytují další důkazy, že se jedná u obou taxonů o geneticky izolované 
druhy, jež by se tedy měly pokládat za odlišné entity (Neil Gibson, os. komun.). 

Zdroj 
Lowrie Allen (2005): A taxonomic revision of Drosera section Stolonifera from south-west 
Western Australia. Nuytsia, vol. 15, no. 3, s. 355–393. 

překlad Zdeněk Žáček 
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obr. 1 – Drosera fimbriata 
A – rostlina, B – bazální nemasožravé třásnité listy
korunní plátek, F – semeník – čnělky
v měřítku = 1 mm. Kresba A. Lowrie, 
Manypeaks, Západní Austrálie. 

 

bazální nemasožravé třásnité listy, C – čepel stonkového listu, D 
čnělky, G – semeník, bazální pohled, H – čnělka – 

Kresba A. Lowrie, 1984, podle živého materiálu ze severovýchodu oblasti 
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, D – kališní lístek, E – 
 blizny, zvětšeno. Vše 

podle živého materiálu ze severovýchodu oblasti 
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obr. 2 – Drosera humilis 
A – rostlina, B – čepel přízemního listu, C
plátek, F – semeník, čnělky, G –
1984, podle živého materiálu z Kalbarri, Západní Austrálie.

 

čepel přízemního listu, C – čepel stonkového listu, D – kališní lístek, E 
– čnělka, blizna, zvětšeno. Vše v měřítku = 1 mm. Kresba A. Lowrie, 

1984, podle živého materiálu z Kalbarri, Západní Austrálie. 
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kališní lístek, E – korunní 
čnělka, blizna, zvětšeno. Vše v měřítku = 1 mm. Kresba A. Lowrie, 
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AUSTRALSKÝ DENÍK MIRKA ZACPALA 
DROSERA BINATA NA SKALÁCH 

Drosera binata je pravděpodobně všem známý druh z okruhu zatahujících rosnatek tvořících 
přezimovací pupen (hibernakulum). Svůj název „dvojitá“ si jistojistě zaslouží, neboť na konci 
řapíku tvoří „vidlici“, v případě variety dichotoma dvojitou vidlici, čili až čtyři ramena, a u var. 
multifida forma extrema dokonce počet ramen přesahuje dvacítku. 

16. 3. 2008 jsme na jeden den navštívili 
Blue Mountains. Upřímně, ani jsem 
nečekal, že něco okolo turistických cest 
poroste, ale i tak jsem pokukoval 
po všech skalkách, kde byť jen kapala 
voda a kde by se přeci jen mohlo něco 
vyskytovat. A pak, na zcela nečekaném 
místě, jsem viděl první exempláře. Rostly 
hned vedle cesty na skalním převisu. 
Nutno podotknout, že veškerá místa, kde 
se rostliny D. binata a D. binata var. 
dichotoma vyskytovaly, byla perma-
nentně mokrá od vody, jež na některých 
místech v relativně úzkých praméncích tu 
a tam stékala po skále a někde doslova 
crčela z převisu jako v nějakém deštném pralese. Tyhle první nálezy bych označil slovy „méně 
než hezké“, a to čistě z důvodu, že březen je konec vegetační sezóny a drtivá většina rostlin 
již nevytváří nové pasti a starší naopak odumírají. Takže mnou zmiňované rostliny měly listy 
asi dva až tři a ještě poměrně slabé. Dále pak cestou směrem dolů to již bylo podstatně 
zajímavější. Bohaté a i vybarvené trsy jsem viděl prakticky všude, kde byla voda. Pokaždé 
však v těsné blízkosti skal. Jak lze vidět na fotografiích, mnohdy rostly pěkné trsy 
i na kolmých skalních převisech! Sluneční expozice byla na různých místech rozdílná. Někde 
svítilo dopolední slunce, jinde až odpolední. 

Drosera binata na přírodní lokalitě, text a foto k článku Mirek Zacpal 
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Substrát byl převážně písčitého charakteru s pří
opad z travin a stromů tvořil tak
odhadovat. Přes léto stoupá na slunci i k 35 stupňům a přes zimu klesá i pod bod mrazu. Čili 
D. binata roste v širokém teplotním rozmezí.

Ke vší té nádheře jsem našel i 
Utricularia uniflora. Naneštěstí se mi nepodařilo bublinatky nijak kvalitně vyfotit. Tak jako 
tak, vidět tyhle relativně obyčejné rostliny ve volné přírodě je zážitek na pěkný kus života.

H

Helikonie jsou nápadné vysoké rostliny, značně podobné příbuzným banánovníkům. Řadí se 
buď do čeledi banánovníkovitých a jejich nejprimitivnější podčeledi 
do samostatné čeledi Heliconiaceae
Ameriky a některé se pěstují pro okrasu i k řezu. Existují i kultivary a kříženci. Rodové jméno 
mají ze starověké mytologie, neboť římskému bohu Neptunovi, odpovídajícímu řeckému 
Poseidonovi, se říkalo také Heliconius. Byl to bůh moře zodpovědný ale 

vlevo Heliconia

Helikonie jsou opylovány kolibříky, jejich semena klíčí velmi špatně a po dlouhé době 
a vůbec mají dost zajímavostí, aby se staly lákavým objektem. Všude, kde
a bylo to i na smetišti na jednom ztraceném ostrůvku v Karibském moři (
latispatha), jsem sebral nějaké to se
v Botanické zahradě Rio de Janeiro. Zato kvůli 
močálu v Cordillera de la Costa v severní Venezuele! Úžasnou 
na Rio Maturu Parú, což je takové místo daleko v Gran Sabaně na cestě k Roraimě, kde se 
skoro každému chce již zdechnout. Tenkrát tam byla jen dvě semen
rozhodl přece jenom žít dál, i dojít na Roraimu a zase zpátky.

 

Substrát byl převážně písčitého charakteru s příměsí větších kamínka a hlíny, biologický 
opad z travin a stromů tvořil taktéž část, ale nikterak většinovou. Teplotu bohužel mohu jen 
odhadovat. Přes léto stoupá na slunci i k 35 stupňům a přes zimu klesá i pod bod mrazu. Čili 

roste v širokém teplotním rozmezí.  

Ke vší té nádheře jsem našel i Drosera peltata. Bohužel jen v přízemní růžici a dále ještě 
Naneštěstí se mi nepodařilo bublinatky nijak kvalitně vyfotit. Tak jako 

tak, vidět tyhle relativně obyčejné rostliny ve volné přírodě je zážitek na pěkný kus života.

HELIKONIE – ROSTLINY S PŘÍBĚHY 

Helikonie jsou nápadné vysoké rostliny, značně podobné příbuzným banánovníkům. Řadí se 
čeledi banánovníkovitých a jejich nejprimitivnější podčeledi Strelitzioideae

Heliconiaceae. Vyskytují se ve velkém počtu v tropech Lat
Ameriky a některé se pěstují pro okrasu i k řezu. Existují i kultivary a kříženci. Rodové jméno 
mají ze starověké mytologie, neboť římskému bohu Neptunovi, odpovídajícímu řeckému 
Poseidonovi, se říkalo také Heliconius. Byl to bůh moře zodpovědný ale i za zemětřesení.

eliconia latispatha, vpravo Heliconia chartacea; foto Miloslav Studnička

Helikonie jsou opylovány kolibříky, jejich semena klíčí velmi špatně a po dlouhé době 
vůbec mají dost zajímavostí, aby se staly lákavým objektem. Všude, kde
bylo to i na smetišti na jednom ztraceném ostrůvku v Karibském moři (

), jsem sebral nějaké to semínko. Jen H. rostrata jsem civilizovaně koupil 
Botanické zahradě Rio de Janeiro. Zato kvůli H. bihai jsem pořádně zap

močálu v Cordillera de la Costa v severní Venezuele! Úžasnou H. chartacea
Rio Maturu Parú, což je takové místo daleko v Gran Sabaně na cestě k Roraimě, kde se 

skoro každému chce již zdechnout. Tenkrát tam byla jen dvě semena a kvůli nim jsem se 
rozhodl přece jenom žít dál, i dojít na Roraimu a zase zpátky. 
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měsí větších kamínka a hlíny, biologický 
též část, ale nikterak většinovou. Teplotu bohužel mohu jen 

odhadovat. Přes léto stoupá na slunci i k 35 stupňům a přes zimu klesá i pod bod mrazu. Čili 

en v přízemní růžici a dále ještě 
Naneštěstí se mi nepodařilo bublinatky nijak kvalitně vyfotit. Tak jako 

tak, vidět tyhle relativně obyčejné rostliny ve volné přírodě je zážitek na pěkný kus života. 

Helikonie jsou nápadné vysoké rostliny, značně podobné příbuzným banánovníkům. Řadí se 
Strelitzioideae, anebo 

. Vyskytují se ve velkém počtu v tropech Latinské 
Ameriky a některé se pěstují pro okrasu i k řezu. Existují i kultivary a kříženci. Rodové jméno 
mají ze starověké mytologie, neboť římskému bohu Neptunovi, odpovídajícímu řeckému 

i za zemětřesení. 

foto Miloslav Studnička 

Helikonie jsou opylovány kolibříky, jejich semena klíčí velmi špatně a po dlouhé době 
vůbec mají dost zajímavostí, aby se staly lákavým objektem. Všude, kde jsem je potkal, 
bylo to i na smetišti na jednom ztraceném ostrůvku v Karibském moři (Heliconia 

jsem civilizovaně koupil 
jsem pořádně zapadl do hrozivého 

H. chartacea jsem objevil 
Rio Maturu Parú, což je takové místo daleko v Gran Sabaně na cestě k Roraimě, kde se 

a a kvůli nim jsem se 
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Dnes jsou z těch všech semínek mohutné kvetoucí rostliny, které tvoří pozadí bazénu 
pro viktorie v pavilonu E Botanické 
zahrady Liberec. Pravda, jsou tam 
tak trochu „uklizeny“, protože jsou 
to vzrůstné a rozpínavé rostliny. 
Ale jejich květenství jsou nápadná 
i při odstupu několika metrů. Tak 
se na ně přijďte podívat a vzpo-
meňte si na jejich naznačené 
příběhy. 

Miloslav Studnička 

vlevo Heliconia rostrata, vpravo Heliconia bihai; foto autor 

HOUBOVÉ A BAKTERIÁLNÍ CHOROBY ROSTLIN – 
FYTOTOXICITA FUNGICIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ 

 VERONIKA KREJČOVÁ 

Ráda bych všem pěstitelům masožravých (i nemasožravých) rostlin přiblížila problematiku 
chorob rostlin a podělila se o výsledky z mého pokusu, kterým jsem zjišťovala míru 
fytotoxicity fungicidních přípravků na masožravých rostlinách, konkrétně na Drosera 
capensis. 

Houbové choroby 
Parazitické houby jsou jednobuněčné nebo vícebuněčné eukaryotní organismy, které nemají 
schopnost fotosyntézy. Získávají proto potřebné živiny z žijících rostlin a z jiného organického 
materiálu. Podle typu výživy houby rozdělujeme na saprofyty a parazity. Saprofyti žijí 
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na odumřelých organismech anebo využívají látky, které živé organismy vylučují. Parazitické 
houby se rozdělují na obligátní, což jsou paraziti žijící na živých organismech, z nichž čerpají 
vyživující látky, a fakultativní, kteří žijí na živých organismech a po jejich odumření žijí jako 
saprofyti. 

Podhoubí fytopatogenních hub se vyskytuje na povrchu nebo uvnitř rostlinných orgánů. 
Houba je schopna infikovat rostlinu ze vzduchu pouze pomocí klíčících spor, půdní parazité 
využívají kontaktu rostliny s půdou. Průduchy a poraněnými místy vnikají houby do rostliny 
pomocí klíčících spor, které mají na konci klíčku ztenčený hrot, ten tlakem prorazí pokožku 
listu a pronikne do něj. Neporaněnou kutikulou může pronikat klíček spory mechanicky 
a pomocí enzymů. Odolnost rostliny je tedy někdy závislá na pevnosti a tloušťce kutikuly. 
Houby mohou do rostliny proniknout také myceliem, které se pak v rostlině rozrůstá 
a rozvětvuje. Houbovým chorobám všeobecně prospívá vyšší vlhkost substrátu i vzduchu. 

Bakterie 
Bakterie patří mezi prokaryotní organismy, což jsou mikroskopické jednobuněčné organismy 
s jednoduchou buněčnou strukturou. Bakterie nejsou schopné proniknout do rostliny přes 
neporušená krycí pletiva. Vstupní branou bývají nejčastěji různá mechanická poškození, ale 
také i průduchy a lenticely. Šíří se pomocí reprodukčního a jiného rostlinného materiálu, 
pomocí živočišných vektorů, vodou, vzduchem a nářadím. Optimální teplota pro fytopa-
togenní bakterie je mezi 25–30 °C, teplotní minimum je okolo 4–5 °C. Většina bakterií roste 
v podmínkách s pH mezi 7–9. 

Principy ochrany rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám 
Ochrana rostlin proti všem chorobám spočívá především v eliminaci zdrojů primární infekce, 
zamezení nebo omezení šíření nákazy a snížení možné sekundární infekce. Proti chorobám 
dále bojujeme zvyšováním rezistence rostlin a vytvářením prostředí, které je nepříznivé 
pro množení a šíření patogenu a pro vznik infekce a rozvoje choroby. 

Správné určení příčiny poškození rostliny má v rostlinolékařství výhradní postavení. 
Špatné určení příčiny onemocnění má za následek nesprávná ochranná opatření. Nesprávný 
zásah může vézt k poškození rostlin, neuvážené používání chemických přípravků ovlivňuje 
i životní prostředí. 

Mikroskopická metoda určuje patogen podle charakteristických morfologických příznaků. 
Tato metoda určuje původce jeho přenesením z povrchu rostliny do preparátu nebo se 
určuje na řezu rostlinným pletivem. Patogen je také možné kultivovat, kdy ho izolujeme 
z rostlinných pletiv, získaná kultura se čistí a teprve pak se používá k mikroskopické 
determinaci. 

Symptomatickou metodou se určuje příčina poškození rostlin podle viditelných příznaků. 
Jedná se o základní metodu, která je vhodná ve většině případů určování poškození rostlin. 
Využívá se viditelných příznaků vyvolaných chorobou rostliny. 

Otázky pro stanovení diagnózy 

• Jsou rostliny nebo jejich části odumřelé? 
• Shnily, uvadly? 
• Změnila se barva rostlin nebo jejich částí? 
• Změnila se barva kořenů nebo jsou odumřelé? Špičky kořenů, jednotlivé kořeny celý 

kořenový systém? 
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• Je ovlivněn růst rostlin? Zpomalení růstu či deformace? 
• Vyskytují se na rostlinách povlaky? Na celé ploše nebo části, smytelné nebo pevně 

připojené? 

Pokud se chceme vyvarovat napadení rostlin, je třeba dbát na důsledné dodržování 
podmínek jejich pěstování. Příčinou poškození bývá často nevhodná péče. Choroby 
všeobecně vznikají díky třem činitelům. Jedná se o náchylnost rostliny k chorobě, přítomnost 
škodlivého činitele – patogenu a dále vnější podmínky umožňující vznik choroby. 

Choroby masožravých rostlin 
Masožravé rostliny trpí většinou blíže nespecifikovanými houbovými a bakteriálními 
chorobami. Většinou se jedná o dispoziční onemocnění, k napadení přispívají špatné 
pěstitelské podmínky. Stresované rostliny nejsou schopné bránit se napadení patogeny 
a jsou pak velmi náchylné k onemocnění. 

Padání klíčních rostlin způsobuje u okrasných rostlin většinou komplex hub Pythium spp., 
Phytophthora spp., Fusarium spp., Rhizoctoniq solani, Botrytis cinerea. Tyto houby jsou 
součástí půdní mykoflory, přežívají v organických zbytcích. Chorobu může vyvolat jedna 
houba, ale většinou jde o směsnou infekci. Projevuje se žloutnutím, vadnutím klíčních 
rostlinek a mladých sazeniček, kořenový krček je zaškrcený a černá, někdy černají i kořeny. 
Rostliny často začínají odumírat v ohniscích. Ochrana proti této chorobě je především 
v prevenci. Klíčící rostliny a řízky potřebují dostatek světla, větráním zajišťujeme snížení 
nadměrné vlhkostí a přehřátí. Dalšími opatřeními jsou desinfekce nářadí, nádob a substrátu. 

Problémem u masožravých rostlin může být i padlí (Erysiphaceae). Tato choroba je typická 
bílým moučnatým povlakem, který pokrývá horní a někdy i spodní stranu listů, stonky, 
poupata i květy. Bílý povlak je tvořen myceliem, ze kterého vyrůstají konidionoše s konidii. 
Později se na listech tvoří černé plodnice. Padlí je podporováno vyšší teplotou, teplotními 
výkyvy a hustotou porostu. Ochranou je tedy zajištění dostatečného provzdušnění rostlin 
a odstranění napadených částí, případně rostlin celých. 

Většina masožravých rostlin je náchylná k hnilobám kořenů. Rostliny jsou napadány 
především v zimním období, kdy bývají stresovány nízkou mírou osvětlení a současně 
vysokou teplotou. 

Na onemocnění krčků a bází stonků se podílejí houby Verticillium sp., Fusarium spp., 
Pythium spp., Rhizoctonia spp. aj., všechny tyto houby jsou součástí tzv. směsných chorob. 
Tato choroba se projevuje vodnatěním, hnědnutím a postupným odumíráním krčků a bází 
stonků rostlin. Napadené mohou být i kořeny, které hnědnou a trouchnivějí. Primárním 
zdrojem infekce je v tomto případě substrát. 

Plíseň šedá Botrytis cinerea se podílí na úhynu semenáčků, rostlinných řízků, vyvolává 
bazální hnilobu a hnilobu srdéček rostlin. Podmínky pro rozvoj botrytidy jsou dány vyšší 
vlhkostí a hustým sponem. Projevuje se jako vodnaté, mokvavé skvrny, které bývají často 
lemované. Botrytis napadá listy, stonky, květy a také hlízy. Této chorobě podléhají zejména 
poškozené nebo oslabené rostliny. 

U masožravých rostlin se setkáváme s různými nekrózami pletiv. Jedná se o žluté, později 
hnědavé skvrny, jejichž původci jsou u běžných pokojových rostlin zejména bakterie rodů 
Xanthomonas, Pseudomonas a Erwinia. 
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Možnosti ochrany masožravých rostlin 
V boji proti houbovým chorobám je velmi účinná prevence. Důležité je dodržování základních 
ekologických nároků rostlin. Mezi ostatní preventivní opatření patří pravidelné větrání, 
odstraňování odumřelých částí rostlin, dostatečná vzdálenost mezi rostlinami. Druhům, které 
vegetují i v průběhu zimního období, prospívá přisvětlování umělým světlem. V zimním 
období je někdy doporučováno preventivně (cca 1× měsíčně) aplikovat fungicidní přípravky. 
Nutností je používat kvalitní substrát prostý patogenů, a to zvláště při výsevech rostlin 
a při rozmnožování rostlin pomocí řízků. K desinfekci substrátu je registrováno mnoho 
chemických přípravků (např. Basamid, Benlate, Fundazol, Bavistin, Previcur). Velmi účinné je 
propařování substrátu při teplotě 60–100 °C po dobu nejméně půl hodiny. Substrát je pak 
vhodný k použití za 2 až 3 týdny. Preventivně se také používá přípravek Supresivit, kde je 
účinnou složkou houba Trichoderma harzianum. 

Fungicidy 
K potlačování původců houbových chorob se používají fungicidy. Fungicidní přípravky (stejně 
jako všechny pesticidy) se skládají z účinné látky a z přídavných látek. Tyto chemické látky 
působí kontaktně nebo systémově. Kontaktní fungicidy působí v místě aplikace. Systémové 
fungicidy pronikají do rostlin, kde se pohybují vodivými cestami. 

Chemická ochrana proti bakteriálním chorobám není tak účinná jako ochrana proti 
houbovým chorobám. Bakterie se množí mnohem rychleji než houby. V ontogenezi bakterií 
také chybí zranitelné stadium, kterým je u hub klíčení spor. Většina bakteriálních patogenů 
produkuje exocelulární polysacharidy, které je chrání před účinky baktericidních látek. 
Účinné baktericidní látky jsou antibiotika, jejich používání v ochraně rostlin však není 
v mnoha evropských zemích, včetně ČR, povoleno. K dalším baktericidům patří mědnaté 
sloučeniny a některé fungicidní látky, které se míchají s mědnatými přípravky. 

Důležitým krokem, který předchází výběru pesticidního přípravku, je zjištění škodlivého 
organismu a jeho rozpoznání. Při výběru přípravku musíme přihlížet k jeho účinnosti, 
ekonomičnosti a co nejmenšímu negativnímu vlivu na necílové organismy. Podrobný návod 
k použití musí být uveden na etiketě přípravku. K přípravě postřikové kapaliny se používá 
voda měkká, srážková nebo povrchová bez hrubých nečistot. 

Doporučené fungicidy pro ochranu masožravých 

Tabulka č. 1: Doporučené fungicidní přípravky dle Cheerse (1992) 

Účinná látka Rody masožravých rostlin Fungicidní přípravek  

mancozeb darlingtonie Dithane DG Neotec 
Dithane M45 
Dithane Neo-Tec 

thiophanate-methyl byblis, tučnice Topsin M 70 WP 
 

Tabulka č. 2: Doporučené fungicidní přípravky dle Švarce (2003) 

Účinná látka  Rody masožravých rostlin Fungicidní přípravek 

tolylfluanid byblis, láčkovice, darlingtonie, rosnatky, 
genlisea, heliamfora, tučnice 

Euparen multi 

thiophanate-methyl rosnatky, tučnice Topsin 

Vinclozolin pozemní bublinatky Ronilan 
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Tabulka č. 3: Doporučené fungicidní přípravky dle Páska (2006) 

Účinná látka  Rody masožravých rostlin Fungicidní přípravek 

thiophanate-methyl aldrovandka Topsin M 
(doporučená dávka je 
0,1 g na 1 litr vody) 

propamocarb láčkovice Previkur 

Fytotoxicita fungicidní ochrany masožravých rostlin 
K pokusu byla vybrána Drosera capensis "white flower" a Drosera capensis. Substrát ani 
rostliny nebyly uměle infikovány žádným patogenem. 

Pro účely pokusu jsem využila šesti fungicidních přípravků – Falcon 460 EC, Rovral Flo, 
Dithane DG, Supresivit, Baycor 25 WP, Kuprikol 50. Každý z těchto přípravků obsahuje jinou 
účinnou látku. Přípravky byly použity ve třech různých koncentracích. 

Tabulka č. 4 Použité přípravky s uvedením jednotlivých koncentrací 

Fungicidní přípravek Doporučená 
koncentrace 

Koncentrace nižší než 
doporučená 

Koncentrace vyšší než 
doporučená 

Falcon 460 EC 0,1 % 0,05 % 0,15 % 

Rovral Flo  0,3 % 0,2 % 0,4 % 

Dithane DG 0,2 % 0,1 % 0,3 % 

Supresivit 1 g/l 0,5 g/l 1,5 g/l 

Supresivit – aplikace 
ve formě zálivky 

1,5 g/l - - 

Baycor 25WP 0,2 % 0,1 % 0,3 % 

Kuprikol 50 0,1 % 0,05 % 0,15 % 

Rostliny byly vysazeny do substrátu složeného z vláknité rašeliny, říčního písku a perlitu 
v poměru 2 : 1 : 1. Použité květináče měly průměr 7–9 cm. Rostliny byly vysázeny do jednoho 
květináče po 3 kusech, zalévány dešťovou nebo převařenou vodou z vodovodního řadu. 

Fungicidní přípravky byly aplikovány rozprašovačem, Supresivit byl aplikován také 
ve formě zálivky. Přípravky byly použity ve třech koncentracích (doporučená, vyšší, nižší). 

Bezprostředně po provedení pokusu nebyly na rostlinách vidět žádné příznaky. Rosa 
na tentakulích byla „zakalená“ z důvodu přítomnosti jednotlivých přípravků. 

První den po aplikaci fungicidů měly rosnatky ošetřené všemi přípravky v doporučené 
koncentraci, kromě Supresivitu, tentakule „spálené“, téměř všechny listy bez orosení nebo 
s velmi nepatrnými kapičkami. U přípravku Falcon 460 EC byla jedna rostlina odlomená 
od kořene, odlomená část nevykazovala známky poškození, pravděpodobně k tomu došlo 
mechanicky při manipulaci s rostlinami. Rostliny ošetřené nižší koncentrací měly tentakule 
hnědé, ale stále orosené, mladé listy byly bez poškození. Rostliny ošetřené vyšší koncentrací 
měly staré listy výrazně poškozené, bez orosení. Nejméně poškozené byly rostliny ošetřené 
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přípravkem Supresivit, které při nejvyšší koncentraci vykazovaly mírné poškození, žádné 
poškození rostlin nebylo patrné po aplikaci tohoto přípravku ve formě zálivky. 

Druhý den po aplikaci fungicidů nebyl patrný velký rozdíl mezi jednotlivými fungicidními 
přípravky, kromě rostlin ošetřených Supresivitem měly rostliny tentakule popálené. 
U vyšších koncentrací byly staré listy značně popálené. Nové listy beze změny, v kapičkách 
byl vidět přítomný fungicid – zakalení. 

vlevo nahoře poškozené tentakule, přípravek Falcon 460 EC, doporučená koncentrace 
vlevo dole značně popálené listy, přípravek Rovral Flo, vyšší koncentrace než doporučená 

vpravo orosené, lehce poškozené tentakule, přípravek Baycor 25 WP, koncentrace nižší než doporučená 
všechny fotografie autorka článku 

Třetí den po aplikaci fungicidů vypadaly všechny rostliny (kromě rostlin ošetřených 
Supresivitem) velmi nezdravě. Listy byly popálené, některé stále rosily, ale kapičky byly 
matné. Staré listy začaly rychle odumírat. 

Závěr 
Po provedení pokusu jsem byla vcelku překvapená, že žádná rostlina nebyla přípravkem 
poškozena natolik, aby odumřela. Rostliny však nebyly oslabené žádnou chorobou, díky 
čemuž mohly lépe odolat chemickým přípravkům. Tři týdny po aplikaci fungicidů byly 
všechny rostliny již bez příznaků, pouze měly více odumřelých starých listů. Nové listy 
nevykazovaly žádné poškození. 

Jednotlivé fungicidní přípravky poškodily rostliny skoro ve stejné míře. Rozdíl byl pouze 
v použitých koncentracích. Nejhorší výsledky byly zaznamenány při použití fungicidu Falcon 
460 EC, biologický přípravek Supresivit rostliny nepoškodil prakticky vůbec. Přípravky jsem 
zkoušela ve třech různých koncentracích. Je třeba si uvědomit, že použití nižší koncentrace, 
než je koncentrace doporučená, může vést k postupnému vzniku rezistence patogenů, 
a proto bych použití nižší než doporučené koncentrace pesticidního přípravku v ochraně 
rostlin nedoporučila. V případě mého pokusu jsem použila nižší koncentraci z důvodu zjištění 
poškození rostlin vlivem chemikálií obsažených v přípravcích. 
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Jsem si vědoma toho, že závěry mého experimentu nemusí být nutně aplikovatelné 
na všechny masožravé rostliny, protože výzkum byl proveden pouze na druhu Drosera 
capensis. Rosnatky jsou díky tentakulím více citlivé k chemickým přípravkům, proto 
předpokládám, že masožravé rostliny s tužšími listy, jako jsou například špirlice, láčkovky aj., 
nebudou vykazovat tak velké poškození chemickými přípravky. 

Závěrem bych touto cestou chtěla poděkovat Pavlu Bartoňovi za poskytnutí rostlin 
pro účely pokusu a Mirku Srbovi za vzorek nemocné rostliny k určení patogenu. 
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ŽIVA – ČASOPIS PRO VŠEOBECNOU POPULARIZACI BIOLOGIE 

ZALOŽEN J. E. PURKYNĚM V ROCE 1853 

Štorchová H.: Molekulární genetika rozluštila záhadu florigenu 
Pochopení signálních drah, využívaných rostlinami pro přechod z fáze růstu do fáze kvetení 
a reprodukce, je jedním z přínosů biologie na prahu 21. století. Byly nalezeny dva základní 
klíče – gen CONSTANS, který propojuje řízení květní indukce s vnitřními hodinami, a gen FT, 
jehož produkt se ukázal být dlouho hledaným florigenem. Ač jsou naše znalosti dosud kusé, 
lze říci, že tyto dva geny jsou osou složité regulační sítě. Ta je dále tvořena jemným předivem 
mnoha interakcí, které rostlinám umožňují vykvést v ten nejpříhodnější čas. 

Lenochová Z.: Role plazmodezmů ve společenství rostlinných buněk 
Plazmatická propojení rostlinných buněk zvaná plazmodezmy nepředstavují pouze „díru 
v buněčné stěně“, jsou to rafinovaně stavěné, regulovatelné a značně flexibilní útvary 
umožňující rostlině šíření životně důležitých látek, zdravý vývoj i vhodnou reakci na působení 
vnějšího prostředí, ačkoli jsou zároveň i potenciálními průchody pro šíření infekcí. 
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Klimešová J.: Buchlovská lipka a regenerace rostlin 
Banka pupenů představuje pojistku pro rostliny rostoucí na narušovaných stanovištích 
a umožňuje vegetativní regeneraci. Většinou mají rostliny zásobní pupeny jen na stoncích, 
ale některé druhy jsou schopné tvořit pupeny také na kořenech nebo na listech 
na silně narušovaných stanovištích vede obzvlášť dobře.

Hadincová V., Koihnleinová I., Marešová J., Šajtaer L.: Šíření borovice vejmutovky 
v lesích České republiky 
Dlouho se zdálo, že vejmutovka splní mnohá očekávání lesníků, protože rychle roste, v mládí 
snáší zastínění a v podrostu dobře zmlazuje. Začala se pěstovat pro měkké, snadno 
štípatelné dřevo i jako dekorativní dřevina. Lesníci ji již několik století doporu
také proto, že její koruny a opad chrání půdu před výparem vody 
A právě tyto vlastnosti, považované původně za velkou přednost, se postupně staly 
problémem. 

Kolář F., Vít P.: Endemické rostliny českých hadců 3. Rožec k
Smejkalova 
Oba taxony s podobnou evoluční historií jsou dlouhodobě uznávanými endemity českých 
hadcových substrátů a nejsou doprovázeny dalšími blízkými či velmi podobnými druhy 
v okolí. Vzhledem k tomu, že oba jsou zařazeny mezi krit
pod ochranou evropského projektu Natura 2000, zaslouží si naši prvořadou pozornost.

Ševčík J., Fasterová J., Tabášková K.: Kruštík tmavočervený a okrotice dlouholistá 
na odvalech v centru Ostravy
V příspěvku jsou popsány nálezy 
dlouholisté (Cephalanthera longifolia
2006 a 2007. V případě kruštíku jde o první spolehlivý nález tohoto druhu na Ostravsku, 
v případě okrotice o potvrzení výskytu na území města Ostravy.

Zeidler M.: Vegetace hornaté části Krymu
Krymský poloostrov lze rozdělit na dvě zcela odlišné části: stepní a horskou. Rozdíly mezi 
jednotlivými oblastmi vznikají kombinací klimatických faktorů a členitého reli
se ve vegetaci – v případě horských hřebenů se vegetace značně liší v závislosti na orientaci 
svahů, zvláštní složení mají společenstva druhově velmi bohatých náhorních plošin 
nad hranicí lesa. 

Gloser J.: Antarktické vegetační oázy 3. Mecho
Ačkoli na první pohled vypadají mechorosty velmi zranitelně, v drsných podmínkách 
Antarktidy nejen přežívají, ale mají dokonce nejvyšší rychlost produkce biomasy ze všech 
terestrických organismů. Ovšem jen na vhodných místech a ve vhodnou dobu. Pro
rosty je nutnou podmínkou existence periodické ovlhčování vodou v tekutém stavu, a tak 
není divu, že je téměř nenajdeme na extrémně chladných a suchých místech hlouběji 
ve vnitrozemí či ve vyšších polohách pobřežních hor. Přispívá k tomu i jejich pom
odolnost vůči mechanickému působení větru a sněhu (ve srovnání s lišejníky) na expono
vaných místech. 

 

Klimešová J.: Buchlovská lipka a regenerace rostlin in vivo 
Banka pupenů představuje pojistku pro rostliny rostoucí na narušovaných stanovištích 

umožňuje vegetativní regeneraci. Většinou mají rostliny zásobní pupeny jen na stoncích, 
ale některé druhy jsou schopné tvořit pupeny také na kořenech nebo na listech 

silně narušovaných stanovištích vede obzvlášť dobře. 

Hadincová V., Koihnleinová I., Marešová J., Šajtaer L.: Šíření borovice vejmutovky 

Dlouho se zdálo, že vejmutovka splní mnohá očekávání lesníků, protože rychle roste, v mládí 
snáší zastínění a v podrostu dobře zmlazuje. Začala se pěstovat pro měkké, snadno 
štípatelné dřevo i jako dekorativní dřevina. Lesníci ji již několik století doporu
také proto, že její koruny a opad chrání půdu před výparem vody a zmlazováním „buřeně“

právě tyto vlastnosti, považované původně za velkou přednost, se postupně staly 

Kolář F., Vít P.: Endemické rostliny českých hadců 3. Rožec kuřičkolistý a kuřička 

Oba taxony s podobnou evoluční historií jsou dlouhodobě uznávanými endemity českých 
hadcových substrátů a nejsou doprovázeny dalšími blízkými či velmi podobnými druhy 

okolí. Vzhledem k tomu, že oba jsou zařazeny mezi kriticky ohrožené taxony a jsou 
ochranou evropského projektu Natura 2000, zaslouží si naši prvořadou pozornost.

Ševčík J., Fasterová J., Tabášková K.: Kruštík tmavočervený a okrotice dlouholistá 
odvalech v centru Ostravy 

V příspěvku jsou popsány nálezy kruštíku tmavočerveného (Epipactis atrorubens
Cephalanthera longifolia) na rekultivovaných odvalech v centru Ostravy v letech 

2006 a 2007. V případě kruštíku jde o první spolehlivý nález tohoto druhu na Ostravsku, 
e o potvrzení výskytu na území města Ostravy. 

Zeidler M.: Vegetace hornaté části Krymu 
Krymský poloostrov lze rozdělit na dvě zcela odlišné části: stepní a horskou. Rozdíly mezi 
jednotlivými oblastmi vznikají kombinací klimatických faktorů a členitého reli
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terestrických organismů. Ovšem jen na vhodných místech a ve vhodnou dobu. Pro
rosty je nutnou podmínkou existence periodické ovlhčování vodou v tekutém stavu, a tak 
není divu, že je téměř nenajdeme na extrémně chladných a suchých místech hlouběji 
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INTERINFO 
DISKUZNÍ FÓRUM T2/08 

Tak trochu nečekaně zabrousím na úvod do sekce Mimo mísu. Rád bych se totiž zmínil 
o pokusech s foťákem, mikroskopem a PC našeho člena Jakuba Štěpána, které na našem fóru 
prezentoval. Počínaje v počítači lehce upravenými fotografiemi jeho semenáčků 
pod mikroskopem (resp. drobnou lupou, jak sám autor upřesňuje), a to P. grandiflora, 
D. indica, capillaris, capensis, prolifera nebo aliciae, které připomínají barevně působivá 
abstraktní díla, přes mimořádně vydařený detail pasti U. gibba se zřetelně viditelnou 
strukturou (s uměleckým opravdu trefným názvem „past pod mořem“), až po z listového 
řízku rašící pupen P. gigantea. Jakub navíc přislíbil fotky do projektu VAMR, jehož pokroky, 
změny a plány jsou vždy detailně zaznamenány ve vlastní stejnojmenné sekci v části 
Společnost. 

Taky pěstujete Utricularia subulata, ať již záměrně, či jste si ji přitáhli v květináči s jinou 
masožravkou jako bonus (třeba i nechtěný), a zaráží vás, že většinou dělá drobounká bílá 
kleistogamická kvítka tvaru malých kuliček a jindy se blýskne sytě žlutými květy velikostí 
kolem 1 cm? Pak vězte, že jde o jev u tohoto druhu bublinatky zcela běžný, odvislý 
především od světelných a teplotních faktorů, přičemž žluté zbarvení je obecně typické 
pro jarní roční dobu. 

58 lidí odpovědělo na anketní otázku, čím zalévají své rostliny. Skoro polovina používá 
dešťovou vodu, pětina destilovanou, 16 % odstátou vodu z kohoutku a shodně po 9% ji 
respondenti upravují buď převařením, nebo jinak – nejčastěji filtrací za pomoci reverzní 
osmózy. Pokud si ještě vzpomínáte na minule zmíněné občanské sdružení Přírodovědná 
společnost v souvislosti se zapojením Darwiniany do projektu mapování výskytu různých 
druhů rostlin na území ČR, tak nás Jarda Rajsner v sekci Oznamka upozornil, že na serveru 
jejich internetového magazínu www.BOTANY.cz se začíná rozjíždět zajímavý seriál 
Fotografování pro botaniky, který jistě může být svými radami a tipy užitečnou inspirací pro 
mnohé fotografy z řad naší společnosti. 

Sháníte-li nebo nabízíte-li nějakou rostlinu, vyzkoušejte v informačním servisu sekci 
Tržiště, kde se čas od času objeví i takové rarity, jako semínka láčkovek. Rozhodně byste však 
neměli zapomenout navštívit Chlubírnu, ve které je ke zhlédnutí nejen to nejlepší ze sbírek 
členů „D“, ale také mnohé krásy posbírané z koutů celého světa. 

Patrik Hudec 

VALNÁ HROMADA V LIBERCI 

Jarní setkání a valná hromada Darwiniany připadla v letošním roce na sobotu 17. 5. 2008. 
Všichni, kteří jsme se na tuto akci chystali, jsme se už dlouhou dobu moc těšili, na fóru se 
řešilo, kolik lidí pojede, jak pojedou a jaké přebytky s sebou přivezou. A právě tuhle sobotu to 
přišlo – jelo se konečně do Liberce. 

Začátek valné hromady byl naplánován na 10:00. Chvilku po 10. hodině jsme se všichni sešli v 
přednáškovém sále a vše začalo. Úvodní slovo měl prezident naší společnosti Zdeněk Žáček 
a dále již předával slovo členům správní rady a vedoucím jednotlivých resortů naší 
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společnosti současně. Vyslechli jsme si tak postupně informace o naší pokladně, knihovně, 
našem webu, v programu se mimo jiné dostalo na téma CITES a také na organizační 
informace o naší výstavě v BZ Na Slupi, výstavě EEE v Itálii a mnoho dalšího. Ke každému 
bodu valné hromady byla otevřená diskuse. Jako jeden z posledních bodů na pořadu dne 
přišlo hlasování o nových Stanovách naší společnosti, které nám přečetl a promítl Michal 
Rubeš. Vzápětí se dostalo na hlasování, kde jsme nové stanovy přijali. 

 

Po valné hromadě a diskusi vyhlásila správní rada půlhodinovou pauzu na svačinu či oběd, 
po které měla následovat tolik očekávaná přednáška našeho hostitele, pana doktora 
Studničky. Mezitím jsme v úzkém kruhu v sále diskutovali s panem doktorem Studničkou 
o lokalitách našich masožravých rostlin. Pan doktor vyprávěl, co je právě problémem při 
vysazování rostlin z kultury do přírody a naopak, a mnoha dalších zajímavých věcech, nejen 
ze světa masožravých rostlin. Mnozí z nás o této pauze také měnili či kupovali nasmlouvané 
rostliny. 

No a pak už začala ona očekávaná přednáška.  Tentokrát z expedice do Mexika. A pan 
doktor Studnička začal stylově – nasadil si něco jako sombréro za doprovodu fiesty 
a originální mexické hudby. Atmosféra tak byla velmi uvolněná. Přednáška byla tentokrát 
na téma vzácné, raritní a endemické kapradiny Mexika. Samozřejmě, že pan doktor 
nezapomněl ani na další tamní rostliny, včetně tučnic. Vyprávěl například o vulkanické 
činnosti v tamní lokalitě, bloudění mezi 15 m vysokými kaktusy, jak marně hledal mexické 
tučnice na podmáčených lokalitách, až je našel; jak marně přemlouval domorodého 
průvodce, aby přirazil ke břehu řeky, kde číhal nenasytný krokodýl americký, a samozřejmě 
vyprávěl o kapradinách, které byly velmi zajímavé i pro laika, který se v kapradinách moc 
nevyzná. Nezapomněl také zmínit, jak je přepadli místní Indiáni vedení mladým zdrogovaným 
párem Američanů, jakou pastičku s mravenci vymyslel na kolegyni, která se stará v BZ 
o orchideje, a takhle bych mohl pokračovat donekonečna, protože přednáška byla velmi 
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poučná, dobře se poslouchala a byla delší než minule, takže všeho bylo mnohem více. Prostě 
přednáška v podání pana doktora Studničky je vždy silným zážitkem. 

No a po přednášce přišlo… ano, tušíte správně, neveřejné skleníky a klimatrony! Nejprve 
jsme se šli podívat do skleníku přímo vedle ředitelství.  V prvním velkém klimatronu byly 
k vidění – tedy jako v loňském roce – například Nepenthes aristolochioides, Nepenthes mira, 
Utricularia reniformis a Utricularia humboldtii, Nepenthes inermis, Nepenthes  hamata, 
Nepenthes jacquelinae, Nepenthes ovata, atd. V klimatronu se již ale nenacházela žádná obří 
láčka Nepenthes rajah, poněvadž ji již pan doktor nařízkoval, protože se z ní stal „plazící se 
zdřevnatělý had“. I tak jsme ale mohli vidět jednu menší láčku mladé rostliny. 
Za klimatronem se nacházely orchidoidní bublinatky, např. Utricularia  praetermissa, 
Utricularia nelumbifolia, na dalším stole na nás koukaly Utricularia geminiloba,  Utricularia 
neprophylla, Utricularia longifolia, a mnohé další. V zadní části skleníku se nacházely tučnice, 
špirlice, chejlavy i s klopuškami, které si všichni vehementně fotili, a dále rosnolisty, 
terestické bublinatky a orchideje, které byly vlastně úplně všude. 

Na parapetu nad schody, které vedly do nižších prostor skleníku, kvetla nádherná Byblis 
gigantea.  V této části skleníku byly také slavné špirlice  vytvořené přímo v Liberci – Kateřina 
a Sorrow. 

Naprosto úžasné také byly mexické tučnice, které v naprosté většině kvetly. A bylo se 
na co koukat – kvetly například Pinguicula potosiensis, Pinguicula "ANPA" a nádherný šperk 
a špek zároveň Pinguicula 'Hanka'. Všichni jsme fotili a fotili, koukali a zkoumali a pan doktor 
Studnička vždy ochotně odpovídal na každý dotaz a byl velmi 
přátelský a hovorný. 

Nás několik, kteří jsme už měli vše v tomto skleníku nafocené 
a nazkoumané, jsme se vydali s Janem Frantou v čele do jiných 
částí BZ, kde jsme mohli obdivovat nížinné láčkovky, rosnatky z 
okruhu D. petiolaris a další rostliny, nejen masožravé. Když jsme 
si všechno prohlédli, prošli jsme dlouhou provozní chodbou do 
již veřejných prostor, kterými jsme došli ke známé veřejné 
expozici masožravých rostlin. V oddělení tučnic právě kvetla 
nádherná a vzácná Pinguicula colimensis a také kvetly 
Pinguicula moctezumae. Za tučnicemi se nacházel menší 
klimatron, kde si lebedily heliamfory a horské bublinatky, 
například Utricularia quelchii, Utricularia campbelliana, krásně 
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vzrostlá Helimaphora heterodoxa, ale také 
velmi vzácná Heliamphora sarracenioides. 
Jedna rostlina se právě „přepnula“ 
do dospělého stádia a již tvořila dvě pasti 
dospělého tvaru. Ze stropu klimatronu visela 
Nepenthes villosa. Všichni se také vrhli 
do velké expozice, kde se nacházely pro mě 
naprosto uchvacující špirlice. A co bylo milé 
překvapení – jeden trs Cephalotus follicularis 
se právě chystal kvést. Už měl nádherná 
poupata. Zkrátka ke koukání, kochání 
a focení toho bylo nepřeberné množství, 

člověk by například focením mohl strávit jeden celý den, nemluvě o prohlížení rostlin. 

Za sebe musím říct, že se mi celé letošní setkání nesmírně líbilo. Chtěl bych tímto 
poděkovat všem, kteří se na celé této akci podíleli, a hlavně tedy našemu vždy pozornému 
hostiteli, panu doktoru Studničkovi. 

text Jan Cvrček, foto Michal Rubeš a Jan Cvrček 

ZÁPIS Z VH 

Dne 17. května t. r. se konala v Botanické zahradě v Liberci Valná hromada občanského 
sdružení Darwiniana. 

Valná hromada začala v 10:15 hodin po prezenci. Celkem se dostavilo 32 členů (včetně členů 
Správní rady), takže Valná hromada byla usnášeníschopná. 

Prezident Zdeněk Žáček přivítal všechny přítomné a poděkoval Martinu Spoustovi a Janu 
Frantovi za organizaci setkání a řediteli BZ Miloslavu Studničkovi za to, že se opět ujal role 
dokonalého hostitele. Rámcově nastínil, co se bude v provozní části setkání řešit a uvedl 
první bod programu. 

1. Patrik Hudec – Report o finančních záležitostech 
Všichni obdrželi vytištěný přehled účetnictví po kategoriích. Účetnictví je stále přehledně 
vedeno na stránkách společnosti. V loňském roce jsme vydali sborník Masožravé rostliny 
a vyrobili trika, obě tyto akce stále běží, takže v průběhu letošního roku očekáváme návrat 
investice plus malý zisk z prodeje nečlenům. Členové mají oboje za cenu čistého nákladu. 
Oproti jiným letům nám ubylo členů, což je důsledek vzniku nové společnosti, ale vzhledem 
k loňskému navýšení členských příspěvků se toto v účetnictví prakticky neprojevilo, nedošlo 
tedy ve srovnání se stejným obdobím loňského roku k poklesu finančních prostředků. 

2. Zbyněk Elingr – Report o semenné bance 
Semenná banka má nově zpracovanou webovou stránku, čímž se v mnohém usnadní 
objednávání. Formulář je přehledný a jednoduchý. Zbyněk vyzval členy, pokud mají nějaké 
přebytky, aby darováním pomohli udržet dobrou úroveň nabídky semen, a také se zmínil 
o dalším vývoji, tedy o připravovaných nákupech zajímavých semínek. Děkuje Patriku 
Hudcovi za vyjednání zásilky hlízek hlíznatých rosnatek z Austrálie. Informoval členy, že není 
možné přijímat do semenné banky semena v ČR chráněných druhů rostlin. 
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3. Martin Spousta – Report o knihovně 
Knihovna se přestěhovala k Martinu Spoustovi na adresu Krokova 9b, Praha 2. Knihovna je 
po revizi, chybějící položky se budou řešit se Stáňou Srbovou. Pokud bude finanční situace 
příznivá, lze očekávat nákup nových titulů. 

4. Michal Rubeš – Report o webu 
Webové stránky Darwiniany jsou stále živým médiem, stále se rozvíjejí a jsou dále 
zdokonalovány. Zaznamenali jsme problém s hostingem, docházelo k častým výpadkům. 
Toto Michal řešil se společností Web4U a stav se zlepšil. Dále toto sleduje. Je nutné si 
uvědomit, že přechod ke kvalitnějšímu hostingu by nejen stál o něco více peněz, ale také 
mnohdy nenabízí takovou podporu programátorovi, jako jsou např. 20 GB prostoru 
a neomezený traffic (tedy, že si uživatelé mohou neomezeně cokoliv stahovat), což se 
v konečném důsledku projeví i na celkové úrovni stránek. Proto jsme dosud hostingovou 
společnost nezměnili, ale v případě dalších a horších výpadků by se toto muselo řešit. 

5. Jana Rubešová – Report o výstavách a spolupráci s organizacemi 
Výstava Darwiniany se bude konat od 29. srpna do 7. září t. r. v BZ UK v Praze Na Slupi. 
Nabídky rostlin do expozice shromažďuje Martin Spousta, rovněž požadavky na metry pro 
prodej. EEE se letos koná v Itálii, na fóru proběhl průzkum, kdo by se chtěl připojit, 
kdybychom jeli společně mikrobusem, vypadalo to předběžně na asi 16 lidí, oslovujeme 
dopravce, prozatím nejlepší nabídka vychází asi 3400,- na osobu. Na EEE budeme mít 
i prezentaci naší společnosti. Prezentace Darwiniany je předběžně dojednaná také v BZ 
v Teplicích s panem ředitelem Haagerem, na realizaci se pracuje. Spolupracujeme také 
s přírodovědnou společností Botany.cz na projektu Lokality.cz, který slouží k mapování 
a aktualizaci výskytišť všech druhů rostlin. 

6. Michal Rubeš – Stanovy 
Ve stanovách společnosti je třeba udělat drobné úpravy, text nových stanov byl k dispozici 
všem na webu. Předčítání bod po bodu a následné hlasování. Diskuse nad názvem 
společnosti – změna z dlouhého názvu obsahujícího dovětek a označení o. s. na prosté 
Darwiniana. Podle novely zákona není nutné uvádět v názvu označení občanského sdružení 
a dlouhý dovětek je nepraktický. Hlasování o nových stanovách společnosti Darwiniana tak, 
jak byly předloženy: PRO 31, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1. Nové stanovy byly přijaty. 

7. Zdeněk Žáček – Volba náhradníka do Správní rady za Josefa Mazurka 
Josef Mazurek je v poslední době velice vytížen, a proto se omlouvá, že nemůže své 
povinnosti člena Správní rady momentálně vykonávat. Jeho názory a postoje se tímto nijak 
nemění. Správní rada navrhuje jako kandidáta na uvolněné místo Michala Koubu. Hlasování 
o odvolání Josefa Mazurka a zvolení Michala Kouby: PRO 30, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2. Tento 
návrh byl přijat. 

8. Jan Franta – Diskuse nad tématem vzniku nové masožravkové společnosti 
V úvodu Honza shrnul a nastínil detaily historie neshody a následného vzniku další 
společnosti. Hlavním problémem jsou hrubé útoky této společnosti na naší za účelem 
znevážit Darwinianu a posílit tím vlastní členskou základnu. V diskusi vystoupil p. Aksamit 
s dotazem, proč nepoužíváme oficiální název vzniklé společnosti – CCPS, ale „Nový pokus“. 
Na webu je to kvůli vyhledávačům, kteří by po zadání tohoto slova našli stránky Darwiniany, 
která se z pochopitelných a vysvětlených důvodů od CCPS distancuje. Jinak to nepovažujeme 
za nijak znevažující označení, nikterak podobné těm, která používá CCPS k označení 
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Darwiniany. Probírala se otázka kopírování a vykrádání našich nápadů a projektů. Marek 
Míča a Vít Chudoba se několikrát ptali na příklad toho, jakým způsobem souvisí projekt 
počasí na lokalitách CCPS s naším VAMRem. Jde hlavně o to, že počasí není samostatný 
projekt, ale součást encyklopedie masožravých rostlin, což je i VAMR, který se měl 
přejmenovat, a právě název encyklopedie se objevil předtím v Trifidu. Další příklady, jako 
projekt děrovaných květináčů apod., jsou již nesporné. O slovo se přihlásil i pan M. 
Studnička, který se vyjádřil v tom smyslu, že Darwiniana byla dosud až příliš shovívavá 
k neustálému napadání ze strany CCPS, které nikdy neoplácela, a snažila se jen o to, aby nás 
CCPS nechala v klidu existovat. Jako v přírodě, pro vývoj dvou sousedících druhů v opravdu 
samostatné druhy je třeba izolace. Právě v tomto smyslu Správní rada připravila návrh 
aktivní ignorace, izolace a distancování se od CCPS. Cílem je eliminovat útoky na naše fórum 
a projekty, aby nás CCPS nechala být. V závěru diskuse jsme nechali Valnou hromadu 
hlasovat, zda má Správní rada připravit text vymezení vůči CCPS a zda členové souhlasí 
s ignorací této společnosti: PRO 19, PROTI 1, ZDRŽEL SE 7. Tento návrh byl přijat. 

Po provozní části byla vyhlášena půlhodinová přestávka, po které následovala 
nezapomenutelná přednáška Miloslava Studničky o expedici po Mexiku, speciálně 
připravená pro toto setkání. Potom již následovala prohlídka neveřejných i veřejných 
skleníků a individuální rozchod zúčastněných. 

V Liberci dne 17. 5. 2008 zapsala Jana Rubešová 

 

POZOR! HLEDÁ SE ROSTLINA S PŘÍBĚHEM! 

Zajímáte-li se o rostliny a zároveň fotografujete, zúčastněte se naší soutěže! 

Ústav experimentální botaniky AV ČR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace 
AV ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR 
vyhlašují soutěž ROSTLINA S PŘÍBĚHEM. Chceme přitáhnout pozornost veřejnosti 
ke „kytkám“ a ukázat, že vůbec nejsou nudné. 

Do soutěže můžete zasílat fotografie rostlin, k nimž se navíc váže nějaký biologický 
„příběh“. Ke snímku musíte přidat krátký komentář, proč je rostlina podle vašeho názoru 
zajímavá nebo významná pro vědu, lidstvo či ochranu přírody, případně jaký biologický 
jev fotografie ilustruje. Komentář nemusí být nijak dlouhý ani odborný. Důležité je, aby 
byl zajímavý. 

Soutěží se ve třech kategoriích: junioři do 20 let, profesionální biologové a veřejnost. 
Uvítáme tedy mikroskopické snímky od vědců stejně jako fotografie rostlin z procházek 
přírodou. V každé kategorii je 1. cena Kč 10 000,-, 2. cena Kč 5 000,- a 3. cena Kč 3 000,-. 
Nejlepší příspěvky budou 3.–7. 11. 2008 vystaveny v sídle Akademie věd na Národní třídě 
v Praze. 

Podrobnosti o soutěži: http://fotopribeh.avcr.cz. 

Těšíme se na vaše příspěvky. 
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Vážení čtenáři, je mi ctí a velkým potěšením uvést první z řady článků, které nám autor laskavě dodal 
a povolil otiskovat v Trifidovi.  Původně jsem Stewa oslovil v záležitostech VAMRu (viz VAMR, H. minor 
snímky), ale brzy se spolupráce začala velmi rychle rozšiřovat. Mimo dodávek snímků rozmanitých MR 
pro VAMR nám autor přislíbil zaslat zcela zdarma do naší knihovny obě své nové knihy (Lost  Worlds 
a Glistening Plants). Pokud jde o Stewovy příspěvky, jde o články, které již vyšly v rozmanitých 
časopisech a bulletinech specializovaných na tématiku MR, ale v českém překladu mají svou premiéru 
právě pro vás v „T“. 

Stewart McPherson je anglický geograf (viz slovník VAMRu) s velikým zájmem o MR již od mládí. 
Vydal už o nich 3 knihy a chystá další. Stew jako geograf profesionál není žádný kabinetní učenec. Je 
neustále na cestách, a proto už jsem s ním vyměňoval e-maily z Austrálie, Malajsie a samozřejmě, že i 
z Anglie, kam se zrovna vrátil ze své návštěvy Papuy na Nové Guineji. Bohužel, právě pro Stewovo 
neustálé cestování a ohromnou pracovní vytíženost se premiérový článek o H. macdonaldae musí 
obejít bez nádherných doprovodných snímků. Ty, které mi Stew zaslal, měly pro tisk malé rozlišení. 
Ihned jsem mu sice napsal a požádal ho o vhodnější rozlišení snímků pro tisk v „T“, ale odpověď jsem 
zatím nedostal. Zjevně se zase někde potuluje po pralesích, v bažinách či v jiném zajímavém prostředí 
MR, někde mimo e-mailový kontakt. Upozornil mne, že bude občas reagovat s prodlevou. Musíme 
vyčkat a snímky k premiérovému článku vydat dodatečně třeba v příštím vydání. Uzávěrka je 
neúprosná. 

Protože se Stew ihned projevil vůči „D“ tak neuvěřitelně ochotně a vstřícně, nebylo ani pro mne nijak 
složité nabídnout mu spontánně naše čestné členství. Mohu Vám zde sdělit, že Stew ho rád a s 
potěšením přijal. 

Zdeněk Žáček 

HELIAMPHORA MACDONALDAE – ZAPOMENUTÁ HELIAMFORA 

 STEWART MCPHERSON 

Začátek 20. století reprezentuje objevný a průzkumný věk, dobu, v níž náš obraz Země 
zůstává neúplný a dosud plný neznámého. V popředí zájmu cestovatelů je Guayanská 
vysočina Venezuely, severní Brazílie a Guayany – odlehlé území, jemuž dominují nesmírné 
pískovcové náhorní plošiny, z nichž je zdolán, prozkoumán či dokonce i pojmenován jen malý 
počet. 

Ostatně, gigantický horský masiv Neblina, který se tyčí do výšky přes 3 km, je neznámý 
ještě v době, kdy v Evropě zuří II. světová válka. Guayanská vysočina zůstává na mapě 
nepopsaná. 

V r. 1928 zahajuje americký botanik Henry Gleason se svými kolegy do této zapadlé 
provincie epickou pouť, jejímž cílem je průzkum málo známého vrcholu Cerro Duida v centru 
venezuelské Amazonie, stovky kilometrů od Caracasu a zcela mimo veškerou naději 
na záchranu. Předtím došlo k návštěvě této hory jen při hrstce příležitostí, takže její vrchol 
zůstává neprozkoumaný a neznámý. 

Výzva k navštívení tohoto zapadlého jihoamerického koutu byla nelehká stejně jako 
i dnes. Koryto Orinoka a jeho přítoků blokují rychlé a strmé vodopády, divoké proudy, 
skalnaté mělčiny a území postrádá jakékoliv cesty – cestování nesmírně znesnadňují strmé 
hřebeny, hluboká údolí a rozsedliny. V takové zapadlé končině se musí veškeré zásoby 
a vybavení přenášet. Většinou to obstarávají muži, indiánští nosiči. Gleasonova expedice 
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začala na člunu, ale jak se říční koryto zužovalo v mělké toky, po nichž se nakonec nedalo 
plavit, vydala se výprava po svých a nastaly týdny nesnadného putování hustým a temným 
guayanským pralesem. Po týdnech pilného postupu se v dohledu rozkládala Cerro Duida, ale 
protože ji na rozdíl od běžné hory ze všech stran obklopují téměř svislé srázy, musel v nich 
Gleason průchod vyhledávat. Nakonec vrcholu této mysteriózní náhorní plošiny dosáhl. 

Když Gleason k cíli své pouti dospěl, pustil se do sběru a konzervace vzorků nesčetných 
nových rostlinných a živočišných druhů, které se na vrcholu kolem něj vyskytovaly – druhů, 
které nikdo předtím neviděl. Mezi spoustou úžasných nálezů byly tři zajímavé masožravé 
druhy rostlin, jež nakonec dostaly jména Heliamphora tatei, Heliamphora tyleri 
a Heliamphora macdonaldae. 

Asi nejzvláštnější je Heliamphora tatei, jedinečná je totiž v tom, že vrozeně vyrůstá 
na vysokém dřevnatém stonku o délce až dvou metrů. Vodou vyplněné láčky této masožravé 
rostliny vytvářejí na vrcholu vysokého kolmého stonku těsnou růžici, a proto nad okolním 
křovinatým porostem nápadně vynikají. Láčky H. tatei jsou rozměrné (o délce 25–35 cm), 
trychtýřovité a jasně zbarvené (převážně žlutozeleně s různým červeným zabarvením). 
Vnitřek láček lemují krátké dolů směřující chlupy, i když v některých liniích sestupuje 
po zadní stěně dutiny láček lysý pás. 

Heliamphora tyleri se pokládá za varietu H. tatei, za platný samostatný druh se tedy dnes 
nepovažuje. Láčky jsou převážně stejné jako u H. tatei – jediným uznávaným rozdílem je tvar 
„nektarové lžičky“ (čepičky, víčka s nektáriemi, pozn. překl.) – struktury na vrcholu láčky 
s obsahem nektaru. I když se zdá, že se rostlina, kterou Gleason pojmenoval jako H. tyleri, liší 
od H. tatei v tom, že obvykle nevyrůstá na vzpřímeném stonku, na okolních stolových horách 
(jmenovitě Cerro Avispa a Cerro Aracamuni) se nacházejí variety H. tatei, jež uvedené rozdíly 
překlenují a naznačují, že rostliny kdysi označené jako H. tyleri představují součást přirozené 
diverzity H. tatei. 

Stav třetí Gleasonovy heliamfory – H. macdonaldae – je ale složitější. Typová forma 
H. macdonaldae, která roste na Cerro Duida, se od Gleasonových druhů H. tatei i H. tyleri liší. 
H. macdonaldae roste v těsném shluku láček na substrátu hodně podobně jako všechny 
ostatní druhy tohoto rodu s výjimkou H. tatei. Staré zavedené exempláře H. macdonaldae 
sice příležitostně vytvářejí krátký poléhavý stonek podobný jako u H. neblinae, ten se ale 
od vzpřímeně rostoucího dřevnatého vzhledu stonku u H. tatei nesmírně liší. Láčky 
H. macdonaldae jsou navíc jedinečné morfologicky a zbarvením. S výjimkou úzkého pásu 
trnům podobných chlupů, jež lemují obvod ústí láčky, je jejich vnitřek lysý. Víčko je 
kuželovité, ale sloupek není protažený jako u H. tatei a snad nejnápadnější znakem ze všech 
je, že vnitřek láčky lemují rozmanité červené nebo nachové žilky, které se v některých 
úsecích slévají v čistě karmínově rudý odstín, což je zbarvení u popisovaného rodu unikátní. 
Vnějšek láček je souvisle žlutozelený a čepička je čistě červená. 

V roce 1987 se Maguire rozhoduje redukovat H. macdonaldae na varietu H. tatei (H. tatei 
var. macdonaldae) a o šest let později ji Steyrmark přejmenovává na formu téhož druhu 
(H. tatei f. macdonaldae). Vzhledem k těmto změnám se rostlina z literatury vytrácí 
a zmiňuje se o ní jen nemnoho pramenů. 

Zdá se, že se na Cerro Duida k pozorování H. macdonaldae v přirozeném prostředí nikdo 
nevrátil, a proto se popsaná taxonomická degradace přijala a vesměs se vžilo, že se 
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u H. macdonaldae jedná o synonymum H. tatei. Navzdory Gleasonovým objevům se tato 
rostlina stala záhadnou a převážně neznámou. Přesto je H. macdonaldae rostlinou unikátní, 
a proto si samostatný status druhu, kterým ji původně obdařil Gleason, zaslouží. Nemá 
stejnou ekologii, morfologii a zbarvení jako ostatní druhy rodu Heliamphora. A i když 
v kultuře H. macdonaldae chybí, doufám, že jednou tam bude, aby se z ní mohli těšit 
zahradníci i nadšenci pro masožravé rostliny po celém světě. 

Zdroj 
Gleason H. A. (1931): Botanical results of the Tyler-Duida Expedition. Bulletin of the Torrey 
Botanical Club 58 (6):  367–368. 

Maguire B. (1978): Sarraceniaceae. Memoirs of the New York Botanical Garden 29: 36–62. 

Steyermark J. A. (1984). Flora of the Venezuelan Guayana.  Annual of the Missouri Botanical 
Garden 71: 297–340. 

překlad Zdeněk Žáček 

Kniha Stewarta McPhersona Pitchers Plants of the 
Americas (americké rostliny čeledi špirlicovitých) 
zkoumá přirozenou ekologii a pozoruhodnou rozma-
nitost všech amerických druhů masožravých rostlin 
tvořících láčky včetně H. macdonaldae. Stewart prodává 
výtisky osobně, prostřednictvím své online společnosti 
www.REDFERNNATURALHISTORY.com, aby navýšil 
finanční potenciál pro The Meadowview Biological Station. 
Cílem je dotovat stálou ochranu 5–10 akrů prostředí špirlic, 
viz http://www.redfernnaturalhistory.com/conservation.htm. 
Darwiniana jeden výtisk knihy vlastní; je k vypůjčení 
v Knihovně.  

NOVÉ KNIHY – STEWART MCPHERSON 

 IVO KOUDELA 

V posledních letech jako by se roztrhl s knihami o MR pytel – a to nejen s ledajakými, ale 
s knihami nejvyšší kvality. Navíc je nepíší jen autoři typu Barry Riceho, kteří jsou známí 
ve světě MR už celá léta, avšak objevili se i autoři noví, mezi něž se velmi úspěšně 
zařadil mladičký britský geograf Stewart McPherson. Na přelomu roku 2006 a 2007 
vydal svou první knihu o MR Pitcher Plants of the Americas (Láčkovité rostliny Amerik), 
která zaslouženě získala velmi příznivý ohlas. Záměrem Stewarta je vydat celkově šest 
knih o MR a demonstrovat tak jejich rozmanitost a krásu na přirozených lokalitách. Nyní 
se dočkáváme hned dalších dvou knih, a to konkrétně titulu Lost Worlds of the Guiana 
Nighlands (Ztracené světy Guayanské vysočiny) a knihy Glistening Carnivores – 
The Sticky-Leaved Insect-Eating Plants (Třpytivé masožravky – hmyzožravé rostliny 
s lepivými listy). Tyto knihy měly následovat téměř hned po vydání prvního titulu, který 
sám o sobě byl opožděn, avšak dodatky a změny na poslední chvíli opět způsobily 
zpoždění… 
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Titul Lost World of the Guiana Highlands se 
zabývá oblastí tepuis, stolových hor, stejně 
jako téměř stejnojmenný dvoudiskový DVD set 
vydaný autorem ve spolupráci s Jimem 
Millerem (autor několika DVD o špirlicích) 
o několik měsíců dříve. Tato publikace má opět 
stejný formát jako kniha první, tj. cca 160 × 
236 mm, avšak je dostupná pouze v tvrdých 
deskách. V knize lze nalézt informace o formo-
vání tepuis, historii jejich objevování – mimo-
chodem přispět do knihy měl i Sir David 
Attenborough a Karen Angelová, neteř obje-
vitele nejvyššího vodopádu světa, letce Jamese 
Crawforda Angela – dále o geologických 
poměrech v oblasti, popsána a zobrazena je 
úžasná rozmanitost živočichů a rostlin, z nichž 
mnohé druhy a rody jsou endemické (zmínit 
lze například heliamfory). Diskutovány jsou 
samozřejmě i ekologické aspekty. To vše je 
na cca 250 stranách doplněno celkem 248 
fotografiemi, ilustracemi a mapami. 

Kniha Glistening Carnivores – The Sticky-
Leaved Insect-Eating Plants se zabývá sedmi 
rody masožravých či submasožravých rostlin, 
které mají lepivé listy. Konkrétně to jsou rody 
Byblis, Drosera, Drosophyllum, Ibicella, 
Pinguicula, Roridula a Triphyophyllum. 
Diskutovány jsou všechny možné aspekty, 
od výzkumů Charlese Darwina, přes klasifikaci 
a evoluci, taxonomii, botanickou historii, 
morfologii či ekologii. V knize nalezneme 
i kapitolu o pěstování a požadavcích rodů 
a jednotlivých druhů v kultuře… Jako takovou 
perličku bych rád uvedl, že je knižně poprvé 
prezentována rosnatka Drosera solaris, kterou 
autor spolu s Andreasem Fleischmannem 
a Andreasem Wistubou loni popsali z Mt. 
Yakontipu. Rovněž fotografie Triphyophyllum 
peltatum na přírodních lokalitách mnoho lidí 
asi nevidělo. Co se týče samotného vzhledu 
knihy, pak vyšla opět pouze verze s tvrdými 
deskami a stejného formátu 160 × 236 mm, počet stran je cca 250, přičemž kniha obsahuje 
279 ilustrací, z nichž naprostá většina je barevných fotografií. 

Zájemci si tyto nádherné knihy mohou objednat přímo na stránkách Redfern Natural 
History Publications nebo přese mne, kdy by díky nákupu většího množství knih měla být 
cena o něco příznivější. Kontakt na mne: ivo.koudela@del.cz.  
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MASOŽRAVKY V BRNĚ 

23. května t. r. byla zahájena tradiční výstava masožravek v botanické zahradě PřF MU 
v Brně pořádaná Vláďou Sedláčkem a my jsme byli při tom. 

Koncepce výstavy skvěle ladila s celkovým pojetím zahrady jako harmonického až uklidňu-
jícího souboru vzácných dřevin a rostlin uprostřed hektického velkoměsta. Technické prvky 
jsou ve sklenících pečlivě maskovány rostlinami a bambusovými rohožemi, v expozici se 
skrývají vkusné keramické sošky a mnoho jezírek, fontánek a korýtek se zurčící vodou zrovna 
vyzývá k zastavení a zamyšlení. 

V tomto prostředí jsme plynule přešli do citlivě 
naaranžované expozice masožravých rostlin, také 
s jezírkem a bublající vodou. Vedle kapradin byl 
najednou na břehu lán špirlic (velkých jako naše malá 
Lucinka), uprostřed na skalkách z travertinu rostou 
tučnice, okolo hojně trpasličí rosnatky a opět robustní 
trsy špirlic. V akvárkách si hověly pralesní rosnatky 
a příklady sesazených kompozic, v proutěné věži jako 
za mřížemi natahovaly klapačky mucholapky, asi aby 
nepokousaly. Jedna stěna byla zcela tvořena tiland-
siemi a vše doplňovaly textové tabule doprovázené 
fotografiemi. Podotýkám, že kromě Vláďových kytek 
byly ve výstavě zakomponovány také rostliny Honzy 
Nováka a několik i od Michala Kouby. 

Takže patřičně unešení a nadchnutí jsme 
po prohlídce prošli dveřmi do místnosti, kde se na nás 
smály všechny ty rostliny, které jsme právě viděli, 
a nebylo možné odejít bez nějaké domů. Navíc se 

každému dostalo rady a zájemci si zde kromě rostlin a krásných kamenných krystalových 
květů také mohli zakoupit sborník článků M. Studničky Masožravé rostliny nebo třeba trička 
s motivy masožravek. Členové Darwiniany samozřejmě za zvýhodněnou cenu. Takže kdo si 
udělal do 30. května výlet do Brna, neprohloupil a jistě si přišel na své. 

text Jana Rubešová, foto k článku Michal Rubeš 
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JAK NA HNILOBU ŠPIRLIC 

 Jan Cvrček 

Špirlice pěstuji šest let a za tu dobu se staly mými nejoblíbenějšími masožravými 
rostlinami. Ale ze začátku to bylo pěstování velmi trnité. Tímto bych se s vámi rád 
podělil o několik postřehů, jak bránit hnilobě, pokud s ní má pěstitel problémy. Článek 
by měl sloužit hlavně začínajícím pěstitelům, kteří se s hnilobou u špirlic také potýkají/li, 
jako já jsem se s ní potýkal v dobách svých začátků. 

Jak hniloba špirlic vypadá, co ji způsobuje a jak léčit napadené rostliny popsal již pěstitel 
špirlic Mirek Srba v jednom ze svých článků na Chramst!u. Já se tedy zaměřím na to, jak jí 
předcházet. Zápasil jsem s ní velmi dlouho a svůj boj s ní jsem ze začátku prohrával. 
Nepomáhala ani chemie, ba naopak, bylo to ještě horší. Dnes, musím zaklepat, je to již 
jinak – hnilobě jsem se naučil velmi dobře předcházet. Vezmu to tedy od začátku. 

Hniloba mě trápila velmi dlouho a vždy v jakýchsi nárazových vlnách – buď těsně 
po přesazení rostlin, nebo před přesazením a rozdělením velkých trsů. Tudíž na jaře. Vždy, 
když jsem chtěl trs rozdělit, mě předběhla hniloba a trs byl rozdělený jednou pro vždy. Hned 
ze začátku jsem dělal jednu, myslím si, podstatnou chybu. Rostliny jsem přesazoval s celým 
kořenovým balem, tedy i se starým substrátem. Stačila výraznější zálivka nebo vlhkost 
a hniloba začala odspodu, tedy od starého a utaženého substrátu. Tak jsem jednoduše začal 
kytky od substrátu očišťovat. I přesto, že jsem dělal pro své sáry všechno, co jsem mohl, 
hniloba řádila dál. 

Další chybou, co jsem dělal, bylo, že jsem při přesazování vzal čerstvou rašelinu 
a promáčel jsem ji. Pak jsem dal příslušnou vrstvu na dno květináče, na to posadil kytku tak, 
aby měla kořeny rovně v substrátu, a vše jsem pak rašelinou „doplácal“. Aby pak kytka ještě 
lépe v substrátu držela, jsem květináč shora prolil. To způsobilo, že se rašelina stala hutnou, 
utaženou a přemokřenou, a hniloba byla na světě z důvodu „udušení“ špirlice v substrátu. 
Tak jsem zkusil něco jiného. Vzal jsem rašelinu jako takovou z pytle (tedy mírně vlhkou), 
smíchal jsem ji s perlitem a křemičitým pískem v poměru 2 : 1 : 1 a pořádně jsem to 
promíchal. 

Kytku jsem do substrátu zasadil jako u předešlého způsobu, zálivku jsem pak provedl 
pouze pořádným podmokem. Ono totiž, jak jistě víte, pokud rozbalíte čerstvě koupený pytel 
rašeliny, tak rašelina je mírně vlhká. Ta je k zasazování špirlic vůbec nejlepší, protože právě 
může nasávat podmokem ve velmi krátkém čase. Pokud je ale rašelina v pytli již vyprahlá, je 
zcela hydrofobní a musíte ji, chtě nechtě, mírně promáčet, protože podmokem by se vodou 
nasytila až za několik dní. 

No a to hlavní – rozdíl byl ve výsledku jednoznačný. Substrát nebyl utažený, byl více 
prodyšný, a tím vlastně odlehčený. Taktéž se neutahoval při zálivce shora, kterou jsem již 
neprováděl. Oddenek se v substrátu nedusil, mohl lépe vyzrávat a rychleji rostl. A to bylo 
ono! 

Problém se substrátem byl vyřešen. Teď ale zbývalo vyřešit poslední věc: co v zimě. Jestli 
pak bude hniloba řádit (špirlice zimuji při teplotách 10–15 °C). Napadla mě jedna věc, jak jí 
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„zatnout tipec“. Substrát jsem v listopadu nechal úplně vyschnout a hned po úplném 
vyschnutí, aby sáry nepovadly, jsem špirlice zalil vydatným podmokem. 

Podmokem jsem zaléval tak dlouho, dokud nezačala být spečená vrstva vlhká. V tu chvíli 
jsem špirlice přestal zalévat. A řešení bylo na světě a musím říct, že je to řešení velmi 
efektivní a účinné. A v čem je ono kouzlo? Tak tedy: Substrát se úplným vyschnutím 
dokonale speče. Zaléváním podmokem obnovím znovu vlhkost substrátu, ale vrstvu 
substrátu okolo oddenku nechám spečenou i nadále. A to je ono – oddenek nemá přístup 
k přílišné vlhkosti (při zimování sedí vlastně v suchu) a naproti tomu kořeny mají dostatek 
vláhy. 

Tolik tedy mé postřehy. Doufám, že některé pěstitele tento článek inspiruje k tomu, 
že třeba vymyslí další efektní způsob, jak této zákeřné chorobě špirlic bránit. 

NÁVŠTĚVA ČESKOLIPSKA 

 Michal Rubeš 

 Na sobotu 14. 6. t. r. jsme byli pozváni k návštěvě několika lokalit na Českolipsku. Kromě 
masožravek jsme měli v plánu zastihnout také orchideje a další jiné botanické kuriozity. 

V pátek večer jsem s Martinem Spoustou vyrazil na chatu v Otvovicích, kde na nás už 
čekala Jana. Přespali jsme a hned ráno se rozloučili s dětmi a babičkou na hlídání a svobodně 
jako za mlada vyrazili směrem na Českou Lípu. Tam jsme měli sraz s Jardou Neubauerem, 
který nám slíbil dělat průvodce zajímavými lokalitami. Jarda s sebou přivedl ještě Mirka 
Macáka, a tak nás bylo pět. Společně jsme odjeli na Jardův záhumenek, kde jsme se převlékli 
do maskáčů a vysokých bot. Tedy alespoň někteří z nás. Jana si nechala džíny a tenisky, 
Martin si navlékl tajemné galoše s velkými otvory. Nasoukali jsme se do našeho auta 
a vyrazili směr první lokalita. Tou byla louka plná různých orchidejí jako prstnatce plamatého 
(Dactylorhiza maculata), viděli jsme nominátní formu, tedy tu, podle které byl druh poprvé 
popsán, a kriticky ohroženého, velmi vzácného hlízovce (hlízovec Loeselův – Liparis loeselii). 
Ve škarpě, která vedla skrz louku, byly bublinatky Utricularia intermedia, což Martin 
okamžitě zaregistroval. Protože se snažil prohlédnout si je pokud možno z co nejmenší 
vzdálenosti, dovedete si představit, která část jeho těla dominovala celé louce. 

Pak jsme se přemístili o kousek dál na jinou louku. Tam jsme si mohli prohlédnout zbytky 
jam, v jejichž okrajích pan doktor Studnička před lety vysazoval tučnice české (Pinguicula 
bohemica). Jámy jsou již zpola zanesené, příroda si je tak říkajíc „vstřebává“. No, pod okraji 
však dodnes najdete malé skupinky zmíněné tučnice. Ta se rozrostla i pod některé břízky 
v okolí. Z toho je patrné, že téhle rostlince vyhovuje spíše přistínění. Trochu důležitější je na 
této lokalitě námi obdivovaný prstnatec český (Dactylorhiza bohemica), endemit 
nevyskytující se již jinde než v několika málo mikropopulacích na Dokesku. I zde jsme ještě 
jednou nalezli hlízovec Loeselův. 

Pak jsme se vrátili k autu a po krátkém občerstvení pokračovali na další lokalitu. Tam 
na nás čekalo překvapení. Kromě pole rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) jsme 
v kalužích našli i bublinatku menší (Utricularia minor). Ale co bylo hlavní, všude tam byly 
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tučnice české v různém stádiu vývoje! K vidění byly velké rostliny, ale i maličké semenáčky, 
což je důkazem, že tahle lokalita, na rozdíl od těch minulých nestagnuje, ale žije. 

Nejlépe je to vidět s odstupem času. Tuhle louku jsme navštívili asi před šesti lety a tučnic 
tu byla sotva desetina. Byl to opravdu radostný pohled. 

Jarda Neubauer na lovu beze zbraní; foto autor 

Podle rozmístění „ložisek“ tučnice české se dalo pěkně usuzovat na to, jaké jí vyhovují 
podmínky. Opět se jednalo o přistíněná podmáčená místa, pokud byl někde nějaký hrbolek 
nebo převis, hned se pod něj namáčkla. 

Měli jsme přijet před dvěma týdny, ale to nám bohužel nevyšlo hlídání dětí. Tou dobou 
totiž tučnice kvetly. Ale člověk nemůže mít všechno. Mohli jsme si alespoň prohlédnout 
semeníky v různém stádiu zralosti. Zdůrazňuji prohlédnout, nikdo si nic neodnesl, jelikož se 
jedná o kriticky ohroženou tučnici. 

Pak jsme pokračovali dále k Máchovu jezeru. Málokdo ví, že se ve skutečnosti nejedná 
o jezero, ale o rybník, který založil Karel IV. v roce 1367. Dlouho se mu nápaditě říkalo Velký 
rybník. Za první republiky se objevily snahy o přejmenování na Máchovo jezero, které 
narážely na odpor tamních Němců, kteří Máchu neznali. Po odsunu po druhé světové válce 
se již tento název běžně používá. Ovšem pojmenování „jezero“ místní prosazovali již 
na přelomu století. Šlo totiž o to, že rakouská armáda směla dělat manévry u rybníků, ale ne 
u jezer, která byla již tehdy chráněna c. a k. úředníkem. Takže maličkou lží o původu rybníka 
se místní léta vyhýbali nepříjemnostem spojeným s armádou za humny. 

U Máchova jezera jsme navštívili známý Swamp, kde jsme viděli veliké „naleziště“, 
bublinatky menší. Mne však zaujal nádherný výhled na vodní hladinu, která je posázena 
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polštáři rašeliníku a samostatně se vzpínajícími zakrnělými břízkami. Ostatně, na obálce se 
podívejte na 3D fotografii a nechte se vtáhnout do té nádhery. 

Ještě jsme pak navštívili jedno rašeliniště, kde byly lány rosnatky okrouhlolisté, ale i ostře 
ohraničené ostrůvky rosnatky prostřední (Drosera intermedia), které se zde dobře daří. 

Po návratu na základnu, kterou jsem si pro sebe pojmenoval Jardova nudle (malý 
pozemek u mostu v zahrádkářské kolonii), jsme si prohlédli, jak Jarda pěstuje různé 
masožravky a jiné JBK na zahrádce (ale o tom až někdy příště), a dále jsme vedli řeči jako co 
s ledňáčky, proč se mají jíst celozrnné dorty a jak tlustá má být vrstva vysráženého sádla 
na sulcu. 

Zpět do Otvovic jsme dorazili až po půlnoci. A jak dopadla Jana s teniskami a Martin se 
záhadnou obuví? Tenisky byly samozřejmě promáčené, ale nezdálo se, že by to Janě vadilo. 
Ale zato jsem se dozvěděl, jak fungují ony Martinovi galoše. Nabere se do nich voda, která se 
při každém kroku velkými otvory vypouští. Proti gustu… 

Na lokalitách jsem udělal mnoho unikátních snímků MR i JBK, které budu ještě nějaký čas 
zpracovávat. Postupně je uvidíte na stránkách Trifidu a VAMRu. Opravdu se máte na co těšit! 

Závěrem veřejně děkuji Jardovi za pozvání a provádění a naší babičce, která nám hlídáním 
ratolestí umožnila tento nádherný výlet do přírody. 

Vlevo prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata). Na louku s prstnatcem českým (vpravo) vede 
vyšlapaná cestička, která svědčí o vysoké zátěži 
od návštěvníků. Foto Michal Rubeš
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STRUČNÁ ZPRÁVA Z NÁVŠTĚVY LOKALIT MR V TŘEBOŇSKÉ PÁNVI 

 Adam Veleba 

V sobotu 24. května 2008 mi byla nabídnuta možnost navštívit několik běžně 
nepřístupných rašelinišť v Třeboňské pánvi. Osobě, která mi to umožnila, patří můj velký 
dík za nezapomenutelný zážitek, ale nebudu ji zde jmenovat, stejně jako nebudu uvádět 
polohu těchto lokalit. Třeboňská pánev je českým rájem masožravkářů, roste zde více 
než polovinu našich druhů MR, z nichž jsem se setkal celkem se šesti druhy. Na průzkum 
každé lokality jsme měli obvykle maximálně hodinu, i když některé lokality by si 
zasloužily celodenní návštěvu a na některých bych ochotně strávil zbytek života. 

Vyrazili jsme kolem sedmé hodiny a naše první cesta vedla ranní mlhou na slatinnou louku, která 
měla být výjimečnou lokalitou. Podle všeho se na ní měly vyskytovat všechny tři druhy našich 
rosnatek. První dojem z lokality byl velmi slibný, louka vypadá pravidelně kosená, nezarostlá 
nálety a nacházejí se na ní četné sníženiny porostlé mechem. Ideální prostředí pro masožravky. 
Hned zkraje jsme narazili na rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), která se však 
nakonec ukázala být jediným nalezeným druhem MR na této lokalitě. Žádný další ze slibovaných 
druhů rosnatek jsme na lokalitě ani po téměř hodinovém hledání nenašli. Rosnatka okrouhlolistá 
se projevuje jako poměrně ekologicky plastická rostlina, které vyhovují stejně dobře mechaté 
mokré sníženiny (mechem vůbec nemusí být rašeliník), jako odkrytý povrch rašeliny bez 
dalšího porostu a nevadí jí ani místa poněkud více zarostlá ostřicemi či suchopýrem. 

pohled na vrchoviště s padlým kmenem stromu a kvetoucím suchopýrem úzkolistým; foto autor 
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Na další lokalitě, kterou bylo pobřežní rašeliniště na břehu jednoho z rybníků, rostla opět 
pouze rosnatka okrouhlolistá. Kromě ní byla k vidění i krásná kvetoucí vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata). Toto rašeliniště bylo jiného charakteru než předchozí, zjevně je 
ovlivňováno kolísáním hladiny vody v rybníce a na sušších místech rostou vrby a olše. Třetí 
lokalita měla charakter vrchoviště, takže značně kyselé prostředí. Nejnápadnější na pohled 
byly porosty kvetoucího sucho pýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). Zde jsem viděl 
rosnatku okrouhlolistou na opravdu nečekaném substrátu. Několik rostlin rostlo přímo 
z pukliny starého padlého kmene stromu (viz foto), který ležel na povrchu rašeliniště a díky 
tomu byl dostatečně nasáklý vodou. Kromě rosnatek jsme ještě narazili na bublinatku 
bledožlutou (Utricularia ochroleuca). Roste velice nenápadně, ale jinak celkem běžně, 
v tůňkách mezi opadem ostřic a suchopýrů. Vrchoviště vypadalo na první pohled velice 
pěkně, po okrajích se však pomalu šíří rákos, což obvykle značí pozvolné vysychání, které 
umožňuje rákosu se rozvinout. 

vlevo Drosera rotundifolia rostoucí v mechu v puklině, vpravo Drosera rotundifolia z první lokality rostoucí 
v polštáři mechu měříku; foto Adam Veleba 

Další lokalita byla obrovským zážitkem, který doporučuji vyzkoušet si všem, kteří budou 
mít někdy možnost. Pohyb po třasovisku je neobyčejně zajímavý, jedná se totiž o koberec 
spletených oddenků a kořenů rostlin o tloušťce přibližně 20 až 30 cm, který plave na vrstvě 
vody. Na velké ploše země (odhadem tak čtvrtina až polovina fotbalového hřiště), která se 
pod každým vaším krokem zhoupne, si za chvíli zvyknete chodit téměř námořnickým krokem. 
Z masožravých rostlin byly k vidění jen staří známí z předchozí lokality, Drosera rotundifolia 
a Utricularia ochroleuca. Bublinatka opět vyhledávala drobné tůňky a proplétala se mezi 
opadem ostřit, zdá se, že je to pro ni typický způsob růstu. 

Následovalo drobné rašeliniště, o kterém mi bylo řečeno, že se nejedná o příliš zajímavou 
lokalitu. Velmi překvapivé bylo, když jsme našli ve vlhké sníženině kromě rosnatek 
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okrouhlolistých i rosnatky anglické (Drosera anglica). Sníženina zabírá pouze několik málo 
metrů čtverečních a zdá se, že po dešti se proměňuje v mělké jezírko. Dno tvoří prakticky 
holá rašelina, ze které sem tam vyrůstají řídké skupiny ostřic. Tyto řídké trsy mají kolem sebe 
kopečky rašeliny a právě na těchto kopečcích rostou namačkané rosnatky obou druhů (viz 
foto). Omezený životní prostor je ovšem vůbec neomezuje v růstu, protože rosnatky 
vypadaly nadmíru vitálně a některé rostliny D. anglica byly kolem deseti centimetrů vysoké. 
Jsem si téměř jistý, že se zde vyskytoval i přírodní kříženec D. ×obovata, ale rozlišit ho zpětně 
na fotografiích se ukázalo být poněkud obtížné. Zbytek lokality zarůstá vrbami, olšemi 
a borovicemi. Tato lokalita by pravděpodobně ze všech nejvíce potřebovala nějakou péči, 
zahrnující vyřezání náletů. 

skupina rosnatek D. rotundifolia, D. anglica a snad i D. ×obovata (list přibližně uprostřed); foto autor 
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Na záběru skupiny rosnatek rovněž z 5. lokality je vidět, že se drží „na kopečku“ nad hladinou vody 
ve sníženině. Foto Adam Veleba  

Z minulé lokality se mi odcházelo velmi těžko, ale následující slatinná louka byla zážitkem 
snad ještě větším. Kromě obou zmíněných rosnatek se na ní vyskytovala navíc ještě bohatá 
populace tučnice obecné (Pinguicala vulgaris). Louka vypadala pravidelně a pečlivě kosená, 
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což umožňovalo nádherný pohled na porosty tučnic, které byly právě v plném květu. Porost 
trav a ostřic nebyl příliš hustý, spíš převažovaly mechy, ve kterých tučnice i rosnatky rostly. 
Tučnicím takové prostředí očividně svědčí, co se týče rosnatek, nedorůstaly takové velikosti 
jako na předchozí lokalitě. Nedaleko této lokality se nacházelo ještě rašeliniště na břehu 
rybníka. V rybníce jsem našel běžnou bublinatku jižní (Utricularia australis) a v rašeliništi 
rostly rosnatky okrouhlolisté. Na okraji rostl krásný kvetoucí keř rojovníku bahenního (Ledum 
palustre). 

Pinguicula vulgaris ze slatinné louky; foto autor 

Z ostatních lokalit, které jsme navštívili, zmíním už jen jednu, totiž lokalitu s výskytem 
rosnatky prostřední (Drosera 
intermedia). Drobné trsy této krásné 
rosnatky se vyskytují ve spole-
čenstvu na první pohled odlišném 
než ostatní rosnatky. Jde o mechaté 
sníženiny, zjevně občas zaplavované 
vodou z přilehlého rybníka, řídce 
porostlé nízkým pažitem (Juncus 
bulbosus). Na lokalitě zjevně probíhá 
management, zahrnující zásahy 
do půdního pokryvu, který je místy 
narušován (jestli management 
provádějí ochranáři nebo divoká 
prasata, si nejsem úplně jistý, 
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každopádně je vidět, že rosnatkám 
to svědčí). Právě tato mírně 
narušená místa vyhledávají 
rosnatky prostřední a vytvářejí 
na nich nejkrásnější rostliny. Zapo-
jenější vegetace jim prospívá 
mnohem méně. Kromě nich se 
na výše položených bultech vysky-
tuje i rosnatka okrouhlolistá. Loka-
lita má údajně hostit i tři druhy 
bublinatek, nalezli jsme však jen 
jednu, a to Utricularia ochroleuca, 
je ale možné, že při detailnějším 
průzkumu by jich bylo víc. 

na obou snímcích D. intermedia z poslední zmiňované lokality  
Tento druh vyhledává mírně narušená místa bez konkurence ostatních rostlin. Foto Adam Veleba 

Navštívil jsem ještě několik lokalit, ty ale hostily buď pouze rosnatku okrouhlolistou, nebo 
vůbec žádnou masožravou rostlinu, takže se o nich dále rozepisovat nebudu. Třeboňskou 
pánev bych doporučoval k návštěvě každému zájemci o rašeliniště, mnohá lze projít 
po povalových chodnících a dosyta si rostliny prohlédnout.  

pravděpodobně albínská forma rosnatky prostřední; foto autor 
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PĚSTITELÉ JAKO ŠKŮDCI 

 MICHAL RUBEŠ 

V minulém čísle Trifida jsem se v článku „Mají pěstitelé mít možnost vlastnit ohroženou 
kytku?“ zamýšlel nad důsledky pěstování ohrožených rostlin pěstiteli. Článek vzbudil velkou 
odezvu, otevřel téma, které bylo vždy tabuizované. Vždyť přece my, milovníci masožravek, 
nestojíme za mizením ohrožených druhů. 

Rozhodně nestojíme. Tedy rozhodně nejsme jediná příčina zániku celých populací. 
Na první příčce je samozřejmě ochrana prostředí a přirozených přírodních podmínek. Občas 
se někde postaví sklad či dálnice, vypustí nějaké svinstvo do vody nebo do vzduchu, atd. Ale 
i tady se občas blýská na lepší časy, ochrana přírody už není zcela prázdný pojem, takže tu 
máme různé rezervace a chráněná území, kde by vliv člověka neměl být tak negativní. 

V těchto z hlediska ekologie relativně stabilních nikách by měly být ohrožené rostliny 
v bezpečí. Měly by prosperovat v hojných populacích. Není tomu tak, kytky mizí přímo 
úměrně jejich přístupnosti lidem neboli jejich vzdálenosti od cestiček. Na fóru se k mému 
článku strhla vášnivá diskuze. Pěstitelé uváděli, jak moc se mýlím, bránili sebe i prodejce 
a vysvětlovali mi, že tím, že jsou sběratelé, vlastně přírodě pomáhají. Bohužel však většinou 
používali typické argumenty, které jsem již v minulém článku popsal jako zažitý mýtus. 

Diskuze vrcholila ve chvíli, kdy se Saša Sjatkovský ve svém příspěvku zmínil o čerstvě 
vyrabované lokalitě tučnice obecné (podle některých na jarním setkání v Liberci se jednalo 
dokonce o lokalitu tučnice české). Dovolte mi zde citovat mou reakci: 

Že to byl čin odsouzeníhodný, to se asi shodneme všichni. Zamyslete se nad tím, že tohle 
mohl udělat jen někdo, kdo o přírodě a tučnicích zvlášť má jisté znalosti. Takže ne každý 
pěstitel je zapálený fanda a milovník přírody. Kolik těch kytek mohlo být? Lokalitu neznám, 
budu se držet při zemi, řekněme, že desítky. Ono je dobré je rýpat teď na jaře, když jejich 
hibernakula zrovna raší, hezky se dělí a je vyšší šance, že se snáze uchytí. Jak psal Marek, 
zřejmě je ten někdo rýpal na prodej. Co by taky dělal s tolika tučnicemi na domácím 
rašeliništi. A kdo je bude prodávat? Asi nějaký prodejce. Zbavit se tolika „horkých“ kytek je 
pro běžného člověka docela problém. 

Navíc by bylo dost nápadné, že se mu to po zimě nějak pomnožilo. A myslíte, že by je rýpal 
(a riskoval) bez toho, aby měl zajištěný odbyt? Asi to nebylo náhlé pomatení smyslů. Taková akce 
potřebuje řádnou přípravu a organizaci. A co myslíte, kdo je bude kupovat? Pěstitelé. Dostanou 
k nim i papír. Co na tom, že bude z jiné várky tučnic, ono se to nepozná. Vítejte v realitě. 

Následně až na pár reakcí vlákno usnulo. Nebylo už moc co dodat. Za minulý článek se 
vám, čtenářům, omlouvám. Záměrnou „propagací“ zákazu pěstování kytek jsem mnohé z vás 
nadzvedl ze židle. Je mi jasné, že takhle se to dělat nedá a zakazovat pěstování je prostě 
utopie. Článek však svůj účel splnil. Donutil vás zamyslet se nad děním kolem pěstování 
(nejen) masožravek, které má neblahý vliv na celé populace rostlin, které máte tak rádi. 

Díky vašim reakcím jsem si však uvědomil velmi nepříjemnou skutečnost. Sběr semen 
a rostlin z přírodních lokalit je pro pěstitele přijatelnou normou! Zkušení pěstitelé běžně 
uvádějí, že si občas nějakou tu kytku odnesou. Je jich tam hodně, takže populaci tím neublíží. 
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No a semínka? O nich se snad ani nebudeme bavit, vždyť to ještě nejsou rostliny. A že někdo 
občas vybere celou lokalitu? Nevadí! Příroda je tak mocná, že si pomůže sama. V půdě je 
semen dost, však ono to znova obroste. Tohle zlehčování však přímo ovlivňuje naše 
nejmladší pěstitele, což mám bohužel ověřené na několika případech. Nedávno jeden mladý 
pěstitel na fóru vyměňoval semínka našich rosnatek. A že prý jich má hodně. Kontaktoval 
jsem ho s tím, kdepak nabral tolik semínek? Prý na jedné lokalitě. „A měl jsi ke sběru 
povolení?“ „Ano, měl.“ Dal mu ho jeden zkušený pěstitel, který tam byl s ním. Prý si může 
nabrat semen, kolik chce… 

Jak jsem psal, sběr z přírody se pro mnohé stal normou. Neškodnou součástí chování 
„milovníků přírody“. Když už se vypraví někam na rašeliniště, je žádoucí si odnést suvenýr. 
Někteří pěstitelé si dělají dokonce sbírku rostlin z jednotlivých lokalit. Pěstitelé se tak sami 
pasují z role sběratelů do role sběračů. 

V současnosti jsou sběrači také vážení a obdivovaní členové masožravé komunity, což 
svědčí o tom, že je mezi námi něco prohnilého. Vyhlášky a nařízení příliš nepomůžou. V první 
řadě je třeba změnit myšlení pěstitelů. Vysvětlit, že normální je nic z přírody nebrat a ten, 
kdo tohle dělá, je zkrátka lump, a tak se k němu i chovat. Přispět svou trochou do mlýna 
můžete i vy. Začněte třeba tím, že se budete zajímat o původ rostlin, které jsou vám 
nabízené. Mám tím na mysli především různé výměny rostlinného materiálu mezi pěstiteli. 
Tím, že budete jakkoliv profitovat na produktu rabování lokalit, se totiž nechtěně stáváte 
spoluviníky a vytváříte tak dobré podhoubí pro další sběrače a v konečném důsledku jsou to 
právě pěstitelé, díky kterým se z lokalit masožravek stávají louky s mnoha ďolíčky. 

Nechci, abyste nechali pěstování kytek. Vždyť je to krásný a fascinující koníček. Přemýšlejte 
však o vašem pěstování v souvislostech a dívejte se dál, než končí váš parapet s květináči. 

tučnice česká (Pinguicula bohemica); foto Michal Rubeš 
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SUMMARY 

 JANA RUBEŠOVÁ 

PITCHER PLANTS IN "IN VITRO" CULTURE 
MICHAL KOUBA 

An useful article about in vitro technique with a stress on how to clamp down possible 
contamination. 

ALLEN LOWRIE'S WINDOW 
translation by ZDENĚK ŽÁČEK 

A taxonomic revision of Drosera section Stolonifera, part I. A great description of the first 
two species of the tuberous sundews group, Drosera fimbriata and Drosera humilis. 

MIREK ZACPAL'S AUSTRALIAN DIARY – DROSERA BINATA ON ROCKS 
MIREK ZACPAL 

A trip to the Blue Mountains was very successful and the author found many examples 
of this famous plant growing in a very broad temperature scale. 

WHAT IS INTERESTING IN THE LIBEREC BOTANICAL GARDEN: HELICONIAS – PLANTS OF LEGENDS 
MILOSLAV STUDNIČKA 

Heliconias are very tall tropical plants with flowers pollinated by humming birds. The name is 
not the only thing which is divine and mythological. 

INTERINFO – SUPPLEMENT ABOUT NOT ONLY DARWINIANA EVENTS AND OTHER INFORMATIONS 

- Report of the Darwiniana general meeting in Liberec: Entry of the official part and 
voting of the General meeting in Liberec 

- New books: Stewart McPherson – Lost worlds of the Guiana Highlands, Glistening 
Carnivores 

- Carnivores in Brno – notes about the Brno exhibition 

- Report from the public forum 

Short articles: 

- FUNGAL AND BACTERIAL DISEASES OF PLANTS – FYTOTOXICITY OF FUNGICID AGENTS 
VERONIKA KREJČOVÁ 

- HOW TO MANAGE THE DECAY OF SARRACENIAS 
JAN CVRČEK 

- GROWERS – THE REAL PEST 
MICHAL RUBEŠ 

- VISIT TO ČESKÁ LÍPA’S NATURAL HABITATS OF CARNIVORES AND ORCHIDS 
MICHAL RUBEŠ 

- ATTENTION! COMPETITION – FINDING A PLANT WITH A STORY! 
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- A REVIEW OF THE ŽIVA MAGAZINE 

What you can read in the current issue 

FORGOTTEN HELIAMPHORA – HELIAMPHORA MACDONALDAE 
Stewart McPherson (translation by Zdeněk Žáček) 

There are still many differences between H. tatei and H. macdonaldae. It is a pity that many 
growers think about this unique plant only as a H. tatei variety. 

A REPORT ABOUT THE VISIT TO CARNIVOROUS PLANTS LOCATIONS IN THE TŘEBOŇ BASIN 
Adam Veleba 

The author visited many bog fields and wet meadows in the Třeboň area where a large 
majority of Czech carnivorous plants grow. There are many carnivorous species found 
in quite small area and the author describes the findings of six of them. 

UTRICULARIA DELPHINIOIDES 
SAFÍROVÝ KLENOT VÝCHODU 

Práva pro převod textu tohoto zajímavého článku od Martina Spousty do elektronické podoby 
se Darwinianě bohužel nepodařilo zajistit – na rozdíl od obrazového doprovodu. Detailní 
portrét bublinatky Utricularia dephinioides je proto k dispozici pouze v papírovém vydání 
časopisu Trifid č. 2 z roku 2008, který je mimo jiné volně dostupný k zapůjčení členům 
v Knihovně našeho občanského sdružení. 

Záběr z mimořádně bohaté lokality Utricularia delphinioides v národním parku Pha Taem v Thajsku. 
Spolu s ní zde často roste žlutokvětá Utricularia bifida. Foto Marcello Catalano a Hiroshi Wakabayashi 
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 detail Utricularia delphinioides; foto Marcello Catalano a Hiroshi Wakabayashi (Pha Taem Thailand) 

unikátní kolekce tří barevných variet Utricularia delphinioides 

S výjimkou „běžné“, safírově modré formy (vlevo dole) nebyly 
do roku 2008 další dvě, velice ceněná bílá (vlevo nahoře) a vzácná 
růžová (vpravo), pohromadě publikovány. Foto Marcello Catalano 
a Hiroshi Wakabayashi (autorům velice děkujeme za poskytnutí). 
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ANATOMIE A MORFOLOGIE MASOŽRAVÝCH ROSTLIN 
 TABULE X 

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

Rod heliamfora (Heliamphora Benth.) 

Angl. the sun or marsh pitcher plants genus 

zpracování a kresba Zdeněk Žáček 

 

A/ Heliamphora minor – 1/ víčko, čepička (lat. calyptra, angl. “spoon”), 2/ tělo láčky (lat. 
corpus, angl. the body of the pitcher), 3/ obústí (lat. peristom, angl. peristome), 4/ křídlo (lat. 
ala, angl. wing), 5/ sloupek (lat. columnae, angl. column), 6/ ústí, otvor láčky (angl. 
the opening of the pitcher), 7/ žilnatina (angl. venation). 

B/ Zonace láčky Heliamphora nutans (the zonation of the Heliamphora nutans pitcher) – 
Z1/ vábivá zóna se 2 typy nektarových žlázek na spodní straně víčka (the attractive zone with 
2 types of nectar glands on the underside of the spoon), Z2/ první naváděcí zóna s dolů 
směřujícími chlupy (the first conductive zone with downward-pointing hairs), Z3/ hladká 
bezžláznatá zóna (the smooth aglandular zone), Z4/ druhá hladká zóna (the second smooth 
zone), Z5/ druhá ochlupená naváděcí zóna (the second hairy conductive zone). 


