 Vážené kolegyně a kolegové,

O BSAH :

protože kompletace templátu čtvrtého čísla TRIFIDa dosáhla již konečně
stádia zralosti, v němž bude brzy odeslána do tiskárny a následně k Vám,
nastal ten nejvhodnější čas, abych zde připojil několik úvodních řádek.
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Rád Tak především: tímto číslem se uzavírá další ročník Vašeho TRIFIDa.
Myslím, že mohu směle napsat, že to byl ročník (včetně 4. čísla 2007)
graficky bezkonkurenčně nejvyšší úrovně, jaké zatím bylo v historii vývoje
tohoto časopisu dosaženo. Za to náleží poděkování a uznání kolegovi
Honzovi Frantovi. Obvyklou nesnází, která snad nikdy nezklame, byla
starost o náplň časopisu. Jejími oporami se stalo několik pravidelných
rubrik, z nichž dvě jsou živeny překlady původních prací zahraničních
autorů (Stew McPherson, A. Lowrie). Kulérová nebarevná část přehledně
vydělila provozně-organizační informace kol Darwiniany i mimo ni, barevná
část pak prezentovala to nejlepší, co se redaktorům podařilo sehnat
a mnohdy jim samým vytvořit. O to víc cítím vděk a radost k těm řadovým
členům, kteří na výzvu mou či mých redakčních kolegů bez váhání pomohli
vlastními příspěvky. Stejně tak bych tu rád vyjádřil, jak si Vážím té nejmenší
hrstky autorů, kteří sedli a pro TRIFIDa i bez vyzvání redakce udělali něco
hmatatelného. Všem zmíněným tu chci veřejně poděkovat. Bez jejich
přičinění by kontinuita TRIFIDa nebyla zachována.
Řídícím orgánem DARWINIANY je Vámi zvolená Správní rada (SR) v čele
s prezidentem a viceprezidentkou. Ne vždy vše při řízení klapalo hladce
a bez problémů. Za uplynulou dobu činnosti jsme prošli na pravidelných
měsíčních schůzkách SR několika apokalyptickými katarzemi, které jsme
přestáli, ale s předznamenáním, že někteří činovníci z okruhu vedení již
v příštím volebním období na své posty kandidovat nechtějí. Změna je
život.
Ve vedení však nepanovala jen názorová neshoda, ale také výrazná
kreativita. Dokladem je několik nových projektů, z nichž vybírám ty
nejvýraznější: JNN a exteriérová expozice v BZ Na Slupi z invenční dílny
člena SR Michala Kouby, Národní ohrožená rostlina pod dohledem
viceprezidentky Jany Rubešové, projekt na ochranu tučnice české
(Pinguicula bohemica) na Českolipsku, tzv. Kosiště, navržený a již krok
za krokem realizovaný kolegou Michalem Rubešem, projekt VAMR měl
10.12.08 své první narozeniny, které byly náležitě oslaveny o den později
v dnes již mateřské pražské restauraci DARWINIANy zvané Thrakia. Náš
oslavenec za svou roční existenci dokázal již primárně zpracovat přes 50
karet různých druhů masožravých rostlin.
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Prostor úvodníku mi nedovoluje rozepsat se více a tak jen krátce
konstatuji, že jsme i přes nesnáze zdárně přestáli rok 2008 a DARWINIANĚ
v dalším roce nic nebrání v existenci a v dalším rozvoji.
Za celé vedení Vám všem přeji krásné Vánoce a úspěšný Nový rok
2009.
10.12.2008, právě v den prvních narozenin VAMRu,
Zdeněk Žáček, prezident DARWINIANY
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MASOŽRAVÉ BROMÉLIE
STEWART MCPHERSON
Bromélie byly Evropany poprvé sbírány a popsány během druhé výpravy Kryštofa Kolumba
do Nového světa v roce 1493. Od té doby bylo za pět dalších století popsáno nejméně 3 000
těchto rostlin, které se všechny vyskytují výlučně na americkém kontinentě s výjimkou
jediného druhu. Při studiu této rozsáhlé rostlinné skupiny pozorujeme úžasnou rozmanitost
tvaru, velikosti, stavby a barvy. Tato široká rozmanitost a přizpůsobivost umožnila rostlinám
z čeledi broméliovitých (Bromeliaceae) povstat jako jedna z nejúspěšnějších rostlinných čeledí
Nového světa. Bromélie ovládly terestrické, epifytní a dokonce i litofytní prostředí
a ve zvláštních ekologických nikách dominují místní květeně. A přece v této neuvěřitelné
skupině rostlin zůstávají tři zvláštní druhy osamělé: důvodem je, že se u nich vyvinuly
mimořádné adaptace, které jim umožňují lapat hmyz a jinou živočišnou kořist.
Možná vás překvapí, že ze současně známých broméliovitých rostlin je jich masožravých pouhá
0,1 %. Karnivorie (masožravost) je v rostlinné říši ve všech případech nesmírně vzácná, zdá se
však, že nádržky broméliovitých jsou k lapání kořisti přirozeně předurčeny, a proto by u nich
měla být nejvyšší pravděpodobnost k vývoji karnivorie – přesto to tak není, protože jsou početně
daleko převyšovány masožravými rostlinami ze zcela jiných čeledí. V současnosti jsou experty
za masožravé považovány tři druhy bromélií patřících do dvou rodů. Dva druhy patří do rodu
Brocchinia a jeden do rodu Catopsis (C. berteroniana). V obou případech každý z těchto rodů

Brocchinia reducta; foto Stewart McPherson
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obsahuje asi 20 druhů, z nichž drtivá většina jsou nemasožravé běžné bromélie s nádržkovitě
uspořádanými listy. Tento stav je sám o sobě neobvyklý, protože všechny ostatní rody
masožravých druhů rostlin zahrnují výhradně masožravé druhy – možná jde o náznak nedávné
evoluce karnivorie u broméliovitých. Určitě je jasné, že se karnivorie v těchto dvou rodech
vyvinula samostatně poté, co se rody Brocchinia a Catopsis odlišily od starobylého společného
předka. Karnivorie se tedy v čeledi broméliovitých objevila nejméně dvakrát, i když byla zjevně
poháněna v paralelních evolučních směrech.
Tyto tři druhy bromélií byly popsány koncem 19. a počátkem 20. století a i přesto, že to
bylo období zvýšeného botanického průzkumu tropických
částí Nového světa, zůstávaly
všechny tři druhy neurčité
a málo
známé
relativně
donedávna. Během 80.–90. let
minulého století botanici
objevili
neobvyklé
znaky
u druhů Catopsis berteroniana
a Brocchinia reducta, které se
podobaly adaptacím známých
masožravých rostlin. Tyto
experimenty provedené badatelem Frankem a spolupracovníky v roce 1984 ukázaly,
že
Brocchinia
reducta,
B. hechtioides
a Catopsis
berteroniana chytají hmyz
mnohem ochotněji než jiné
broméliovité druhy s nádržkami v úžlabí listových růžic.
A skutečně, u rostlin C. berteroniana bylo polapeno 12krát
více
hmyzu
v porovnání
s běžnými druhy broméliovitých
rostlin
za stejných
podmínek a okolností.
Brocchinia hechtioides; foto Stewart McPherson

Odborníci již samozřejmě dlouho věděli, že všechny bromélie s úžlabními listovými
jímkami lapají hmyz, který občas a nahodile spadne do těchto vodních nádržek, ale
pozorování odhalilo, že na rozdíl od běžných bromélií s jímkami v paždí listů, B. hechtioides,
B. reducta a C. berteroniana mají zjevné adaptace, které aktivně zvyšují míru, do jaké je hmyz
lapán. V podstatě tyto tři broméliovité rostliny mají schopnost lákat, zadržet, trávit
a vstřebat hmyzí kořist stejně jako jiné známé masožravé druhy rostlin.
B. hechtioides, B. reducta a C. berteroniana vytvářejí olistění, které dohromady tvoří
vzpřímené, duté listové růžice zadržující stálé množství dešťové vody, jež fungují jako pasti
těchto rostlin. Listy u všech třech těchto druhů mají živé zbarvení (jasně žluté) a jsou
nesmírně nápadné. Listy všech tří těchto druhů jsou potaženy výraznou bělavou voskovou
http://www.darwiniana.cz/
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vrstvičkou, která intenzivně odráží UV paprsky. Hmyzí zrak citlivý na UV záření musí tuto
vrstvu vnímat velmi jasně – možná takto tyto bromélie napodobují nápadné květy
podobného tvaru. Přítomnost vody a výskyt předešle polapené mrtvé hmyzí kořisti v jímkách
paždí listů účinkuje jako návnada, která vábí nové oběti. Botanici si rovněž povšimli sladkých
výměšků podobných nektaru, které se v listoví těchto masožravých bromélií nacházejí: i ty
mohou působit jako další lákadla. Výsledkem je zářivě jasně zbarvená a voňavá struktura,
k níž jsou zvláště přitahovány létající druhy hmyzu, brouci a mravenci. Zřejmě si hmyzí
návštěvníci popletou tohle olistění s květem a pustí se do průzkumu jeho „interiéru“, snad
ve snaze najít medníky. Povrch listů všech tří druhů je velmi voskovitý, a tedy nesmírně
kluzký. Vrstvička odrážející UV záření, která listy pokrývá, je drolivá a nestabilní, a proto
hmyzu úspěšně brání v bezpečném a pevném zachycení. Sebenepatrnější pohyb těchto
rostlin ve větru nebo nějaký přehmat ze strany hmyzu způsobí, že sebou takový živáček
škubne a vzápětí se zřítí do vody zaplavující paždí listů. Hmyzí nešťastník v uvěznění
povrchového napětí tekutiny obsažené v jímce nedokáže po kluzkém listě vyšplhat nahoru
a nakonec se utopí. Znalcům zatím není úplně jasné, do jaké míry tyto tři druhy masožravých
bromélií syntetizují trávicí enzymy, ale studie Plachnoa a spol. z r. 2005 ukázala, že alespoň
jednoduché enzymy, jakými jsou např. fosfatázy, jsou u B. reducta přímo sekretovány.
Při trávení pomáhají bakterie a rozmanité další mikroorganismy: rozkládají měkké ostatky
polapené kořisti, a tím do vody v listových jímkách uvolňují živiny. Výsledný výživný bujón je
listy těchto bromélií přímo vstřebán.
Stejná základní struktura je shodná u všech tří druhů těchto „nádržkovitých“ masožravých
bromélií. Listy jsou uspořádány v kompaktní, vodu zadržující růžici, která je schopna zadržet

Catopsis berteroniana; foto Stewart McPherson
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ji buď centrálně, nebo v paždí jednotlivých listů. Listy C. berteroniana tvoří relativně
širokou růžici, která obsahuje vodu převážně v paždí jednotlivých listů, zatímco olistění
B. reducta je uspořádáno v těsné válcovité růžici s centrálním rezervoárem. Tyto rozdíly
ve stavbě pastí snad odrážejí rozdíly v ekologii a prostředích těchto rostlin. Catopsis
berteroniana roste epifytně, a proto vyžaduje malé, kompaktní a relativně zkrácené
olistění, u něhož je méně pravděpodobné zvrhnutí a vylití, zatímco mnohem válcovitější
vzpřímené listové růžice B. hechtioides a B. reducta jsou vždy ukotveny k podkladu, protože
rostou terestricky.
Zdá se, že olistění B. reducta je pro karnivorii nejspecializovanější a je pravdou, že tento
druh obecně polapí největší množství kořisti ze všech tří druhů těchto masožravých bromélií.
Jistě je rozumné předpokládat, že hmyz může snadněji unikat z jímek v paždí listů
B. hechtioides a C. berteroniana než z hlubokých trubkovitých těsných listových růžic
B. reducta. I když B. reducta tohoto účinku úspěšně dosahuje, zjevně dospěla ke kompromisu
s efektem, jehož prostřednictvím může fotosyntetizovat. Její těsně uspořádané listové růžice
tvoří účinné lapací pasti, ale protože jsou listy ve vzpřímeném postavení a vzájemně se
překrývají, zachytí daleko méně slunečního svitu než do větší šíře rozestřené listy
B. hechtioides a C. berteroniana. Tento fakt zřejmě B. reducta dovoluje mnoho velmi
významných zvýhodnění, protože snižuje závislost na místní dostupnosti živin a umožňuje
této rostlině prosperovat v nejextrémnějších oblastech prostředí, kde neúrodné
a nehostinné podmínky snižují konkurenci.
Schopnost masožravých druhů bromélií získat živiny prostřednictvím karnivorie je zjevně
tak významná, že jsou B. reducta i B. hechtioides schopny růst zakořeněny přímo na holé
skále – jejich modifikované listy poskytují stálou a stabilní zásobu vody a stálý zdroj životně
nezbytných živin ve formě polapeného hmyzu. Způsob, jakým B. hechtioides, B. reducta
a C. berteroniana lapají hmyz, je v zásadě tentýž jako mechanismus využívaný rody
masožravých rostlin s láčkami, jako např. Cephalotus, Darlingtonia, různé druhy
r. Heliamphora, Nepenthes a Sarracenia. Hmyz je váben prostřednictvím rozmanitých
návnad, je podněcován k pádu do vodních jímek, které listy těchto rostlin mají, následně je
potenciální hmyzí kořisti zabráněno v úniku a nakonec je strávena, aby rostliny mohly
získané živiny vstřebat. Jediný významný rozdíl mezi masožravými broméliemi a běžnými
masožravými rostlinami tvořícími láčky spočívá v tom, že pasti masožravých bromélií
sestávají spíše z několika listů než pouze z jediného. Na tomto základě považuje McPherson
(2006) masožravé bromélie z rodu Brocchinia a Catopsis za „láčkovité bromélie“ a vztahuje je
k pěti konvenčním rodům jako „rostliny láčkovité“.
Základní morfologické podobnosti mezi láčkovitými broméliemi a pravými masožravými
druhy s láčkami jsou často mimořádné. Nejjasnější příklad vykazují podobnosti stavby pasti
B. reducta a S. flava. Obě tyto rostliny tvoří pasti, které jsou úzké, trubkovité a jsou přibližně
shodné výšky. U obou je poměr šířky k délce zhruba stejný, což pravděpodobně odráží
nejúčinnější rovnováhu pro zadržení kořisti. Obě rostliny výrazně odrážejí UV světlo a obě
jsou jasně žluté a nápadně kontrastují s okolní vegetací. Oba druhy jsou protkány vertikální
žilnatinou a v horní pasáži jsou nálevkovité. Bude-li sladká návnada B. reducta potvrzena, pak
budou vlastně oba druhy mít k přilákání hmyzu stejná vábidla. Ačkoliv se oba tyto druhy
vyvinuly zcela samostatně, zdá se, že se vyvinuly ve vzájemné přímé paralele.
Podobnost pastí B. reducta pravděpodobně poskytuje významná zvýhodnění celé čeledi
špirlicovitých (Sarraceniaceae) včetně zástupců rodu heliamfora (Heliamphora) – rodu
http://www.darwiniana.cz/
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masožravých rostlin, které jsou blízce příbuzné rodu špirlice (Sarracenia). Zatímco pasti
S. flava vytrvávají pouze několik málo měsíců a každou zimu odumírají, „listové soupastí“
B. reducta je udržováno prostřednictvím spojeného úsilí několika jednotlivých listů, a je
tedy trvanlivější a trvá po celé životní období jedné rostliny. Protože se tato brokchínie
vyskytuje v tropických oblastech, nedostatek chladných zimních teplot dovoluje celoroční
nepřetržitý růst, a tak je „láčka“ této rostliny neustále udržována, zatímco starší listy
odumírají. Kořist polapená rostlinami B. reducta může být tedy trávena dlouhodobě
a možná je tak nutriční výluh z oběti účinnější. Naopak rostliny z čeledi špirlicovitých
(Sarraceniaceae) sestávají z několika listových pastí, a tak společná celková kořist, kterou
každá rostlina pochytá, může být větší než kořist B. reducta. Tyto variace na téma rostlin
s láčkami vznikají z rozdílů v klimatických a životních podmínkách prostředí a také
z ekologické a evoluční historie, i když fakt, že evoluce může mít tyto v podstatě
srovnatelné výsledky, je nesmírně zajímavý.
Na začátku 21. století nám k pochopení i jen základní ekologie a taxonomie těchto
masožravých bromélií zůstávají velká prázdná okna. Základní podrobnosti květní stavby
a reproduktivních znaků těchto rostlin, zvláště u rodu Brocchinia, zůstávají nejasné a nejasné
zůstávají dokonce i hranice mezi oběma druhy těchto masožravých bromélií. Existují
nejméně dva další taxony r. Brocchinia, které nezapadají do současně popisovaných druhů
rodu Brocchinia, a přesto současně tyto nepopsané varianty vykazují velmi jasnou příbuznost
k B. hechtioides a B. reducta. Jednou takovou variantou je mnohem větší verze
B. hechtioides, která sestává z třikrát větších listů, z nichž každý je až 100 cm vysoký. Tato
varianta se od všech ostatních druhů r. Brocchinia liší v tom, že její listová růžice je
vzpřímená, pevně sevřená a tvoří v podstatě trubkovitou jímku jako B. reducta
a B. hechtioides, i když značně větší než u obou těchto druhů. Druhá varianta se více podobá
B. reducta a má těsně semknutou listovou růžici, která je mnohem kratší, ale značně
robustnější, takže výsledkem je na příčném řezu téměř trojúhelník. Zdá se, že obě tyto
nepopsané varianty vykazují všechny typické znaky pro karnivorii jako B. hechtioides
a B. reducta: Konec konců, možná že existují více než dva druhy masožravých bromélií.
Jistě uplyne ještě mnoho let, než plně porozumíme těmto úžasným rostlinám a jejich
mimořádným schopnostem lapat hmyz a jiné drobné živočichy.
překlad Zdeněk Žáček
Stewart McPherson, čestný člen Darwiniany, vydává řadu knih o masožravých rostlinách. Výtisky
prodává osobně prostřednictvím své společnosti www.redfernnaturalhistory.com, aby navýšil
finanční potenciál pro The Meadowview Biological Station – cílem je dotovat stálou ochranu 5–10
akrů prostředí špirlic.
Literatura:
Frank, J. H. & O'Meara, G. F. (1984): The bromeliad Catopsis berteroniana traps terrestrial arthropods
but harbors Wyeomyia larvae (Diptera: Culicidae). Florida Entomologist 67: 418–424.
McPherson, S. (2006): Pitcher Plants of the Americas. McDonald and Woodward, Blacksburg, Virginia.
McPherson, S. (2007): Lost Worlds. McDonald and Woodward, Blacksburg, Virginia.
Plachno, B. J. & Jankun, A.: Phosphatase 2005. Activity in Glandular Structures of Carnivorous Plant
Traps. International Botanical Congress 2005.
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BOTANIZOVÁNÍ PO SLOVENSKÝCH A POLSKÝCH RAŠELINIŠTÍCH
ADAM VELEBA
Zima je dlouhá a mnohé naše rostlinky tvrdě spí tvrdým zimním spánkem, zbývá tedy více
času trochu zrekapitulovat letošní návštěvy jejich rodinných příslušníků v přírodních
podmínkách.
Moje poslední letošní návštěva přírodních lokalit proběhla na Slovensku a částečně v Polsku.
Hlavní sídlo jsme měli v oblasti Skorušinských vrchů, přibližně v oblasti CHKO Horná Orava.
Odehrála se později než obvykle, a tak jsme mnohým rostlinám už mohli maximálně popřát
dobrou noc a šťastné přežití zimy. Počasí však bylo nádherné, krajina rašelinišť fotogenická a sem
tam jsme se setkali i s rostlinami, které se ještě ke spánku neuložily.
Přehled vybraných typů rašelinišť byl vybrán nadmíru didakticky a během několika dnů
jsme navštívili prakticky celý gradient pH a minerální bohatosti. Během těchto návštěv jsme
viděli zvláštní rostliny, které se různorodým podmínkám přizpůsobily. Na mnohých z nich oko
nebotanikovo často nespočine a není to pouze proto, že jsou to krásky nenápadné, ale
mnohdy i proto, že jsou to krásky velmi vzácné, rostoucí na odlehlých místech.
Naše putování začalo na lokalitě celoevropsky, ne-li celosvětově, výjimečné, minerálně
neobyčejně bohaté. Nachází se na Slovensku u obce Stankovany a váže se k ní také
neobyčejně smutný příběh lidské tuposti. Nejprve ale o její výjimečnosti. Jedná se o slatiniště

celkový pohled na lokalitu u Stankovan; foto autor
http://www.darwiniana.cz/
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minerálně tak bohaté, že kolem pramenů se sráží rozsáhlé plochy travertinu, které vypadají
jako rozlitý a ztuhlý beton. Minerální prameny ale přináší i množství solí, takže se na lokalitě
setkávají druhy nejen slatiništní, ale také halofilní, což je asi nejvýjimečnější fakt. Podle
některých teorií vyvěrá v těchto
místech na povrch zakonzervovaná mořská voda z dob, kdy
Evropa byla ještě pod hladinou
(zjednodušeně řečeno).
Kupodivu i na takovýchto
místech jsme se setkali s masožravkami, a to dosti hojně.
V puklinách v travertinu, ale
i na slatině okolo travertinových
ploten, rostla celkem často
Pinguicula vulgaris. Slatinu hojně
zdobily drobné tůňky a jezírka
a ty hostily bublinatky, pravděpodobně Utricularia minor (je
však údajně možný výskyt více
druhů). Tučnice ještě vegetovaly, ale bublinatky už se ukládaly ke spánku a starší části jejich
prýtů byly šedivé od vysrážených minerálů. V celém společenstvu rostlin dominovaly
především druhy z čeledi Cyperaceae, dominantní byla zejména šášina rezavá (Schoenus
ferrugineus) a velmi nápadné byly rostliny mařice pilolisté (Cladium mariscus), které
vyčnívaly vysoko nad ostatní vegetaci. Lokalita hostí mnohé drobnější vzácné druhy,
například prvosenku pomoučenou (Primula farinosa), která v ČR vzácně v minulosti rostla,
ale dnes je už považována za vyhynulou. Je typická svými zespodu sivými listy a světle
fialovými květy. Díky dlouhotrvajícímu teplému počasí jsme měli možnost u několika jedinců
pozorovat i květy, obvykle kvete jednou do roka, a to na jaře. Z dalších druhů, které stojí
za pozornost, vybírám několik druhů ostřic
(např. Carex davalliana, C. flacca a C. hostiana),
dva druhy rodu bařička (Triglochin palustris
a T. maritima), suchopýr širokolistý (Eriophorum
latifolium), nápadně bíle kvetoucí toliji bahenní
(Parnassia palustris) a velmi pěkný suchopýrek
maličký (Trichophorum pumilum).
Jak jsem již zmiňoval v úvodu o této lokalitě,
váže se k ní i smutná část o lidské tuposti.
Návštěvník si velmi rychle všimne silných
kovových trubek, které jsou zaražené
do travertinových ploten v místech vývěrů
minerálních pramenů. To ale není to nejhorší, je
to pozůstatek totality a příroda si s ním za pár
let poradila, trubky jsou rezivé a rozežrané
agresivními látkami ve vodě a prameny tečou
tam, kde mají. Alespoň ty slabší…
dole květ prvosenky pomoučené, nahoře vpravo P. vulgaris na slatině u Stankovan; foto Adam Veleba
http://www.darwiniana.cz/
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Na nejsilnějším prameni se odehrála dokonalá katastrofa. Ačkoli je voda jen nepatrně
oteplená a její léčivé účinky nejsou nikterak potvrzené, navíc se jedná o lokalitu
s nejpřísnějším stupněm ochrany, nechal místní starosta vybagrovat na největším prameni
jámu, kolem navezl hlínu odkudsi z pole a vytvořil tak „jezírko“ na koupání. Tento jeho
barbarský čin nechal největší travertinovou plotnu mrtvou, bez vody. V jezírku se
samozřejmě nikdo nekoupe, ve vodě se sráží minerály a hladina je pokryta povlakem.
Jediným štěstím je, že nejsilnější pramen nebyl jediný, takže lokalita není ještě ztracená,
zbylé prameny stačí napájet menší plotnu a slatina je stále mokrá.
Člověk by si naivně mohl myslet, že za tento svůj čin byl ochranou přírody urychleně
potrestán a byly podniknuty kroky k nápravě. Chyba lávky. Starosta se má natolik dobře, že si
může údajně dovolit občas i najímat lidi na hlídání lokality, aby se na ni nedostali vědci
a ochránci přírody… Člověk jen bezmocně přihlíží a vzteky zatíná pěsti. Takhle se vážení
kolegové masožravkáři ztrácí ze světa lokality (nejen) masožravých rostlin.
V dalším dnu jsme navštívili několik rašelinišť s různou hodnotou pH a různým obsahem
minerálů. Začali jsme od pěnovcových pramenišť, kde byly v mechu (převážně druhů
Drepanocladus cossonii a Philonotis calcarea) ukrytá hibernakula tučnic obecných.
Pokračovali jsme na slatiništích s vývěry pramenů, kolem nichž se sráží pěnovec a vyskytují se
mechy vázané na bazická stanoviště (Drepanocladus cossonii, Hamatocaulis vernicosus, ale
také například vzácná Meesia triquetra). Dále od pramenů se mechové patro mění a roste
zde například Tomenthypnum nitens a v ještě větší vzdálenosti, kde pH ještě více klesá, se už
vyskytují tzv. kalcitolerantní rašeliníky. Poměrně dobře rozpoznatelné jsou dva druhy,
červený Sphagnum warnstorfii a S. teres, který je zase krásně medově zbarvený. Z cévnatých
rostlin zmíním ostřici plstnatoplodou (Carex lasiocarpa), která vytváří fotogenické rozsáhlé
porosty, mezi nimiž čněly suché zbytky odkvetlých všivců (Pedicularis palustris). Dále jsme
viděli vzácnou ostřici blešní (Carex pulicaris) a opravdu výjimečně vzácnou ostřici
šlahounovitou (Carex chordorrhiza), která patří mezi rostliny, které laik málokdy vidí, a pokud
ano, pravděpodobně ji přehlédne. V kopečcích rašeliníků se vyskytovaly hojně klikvy bahenní
(Oxycoccus palustris), na jejichž červených plodech jsme se přiživovali. Z minulých let vím,
že se zde vyskytují i tučnice obecné, ale všechny už byly zazimované.
Den třetí patřil polským rašeliništím v okolí Zakopaného. Nejprve lokalita slatiništní, kde
byly v nižších místech mechy vázané na vyšší pH a na vyšších místech, které odrostly
minerálně bohatému podloží, spíše rašeliníky. Tato lokalita byla již masožravě bohatší, zatím
nejbohatší ze všech dosud zmiňovaných. Vyskytovala se rosnatka okrouhlolistá i anglická
(a pravděpodobně i jejich kříženec) a v tůňkách byla k vidění bublinatka menší (Utricularia
minor). Drosera rotundifolia se zde projevovala jako druh vázaný na sušší místa, alespoň
ve srovnání s D. anglica, která rostla místy až ve vodě. Všechny rostlinky však již byly
zatažené do hibernakul. Na této lokalitě jsme viděli další vzácnosti, nejprve dva mechy, které
rostly nejčastěji přímo v tůňkách s vodou. Byly to Calliergon trifarium, který připomíná malé
zelenohnědé červíky, a Scorpidium scorpioides, jehož jméno, odkazující na štíra, vystihuje
poměrně dobře jeho vzhled. Konce lodyžek jsou zašpičatělé a zahnuté a rostou těsně
nad hladinou tůňky, která ukrývá zbytek mechu, takže připomínají číhající jedový bodec štíra.
Kromě mechů hostily tůňky vzácný druh ostřice – Carex limosa. Zajímavá je též ostřice pozdní
(Carex viridula), která se v době, kdy většina ostatních rostlin už žloutla a usychala, stále
vesele zelenala.
http://www.darwiniana.cz/
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Nedaleko této lokality je turisticky přístupná část, kterou jsem nenavštívil, takže nevím, co
od ní lze čekat, mohla by být také zajímavá.
Další lokalita, kterou jsme tento den navštívili, byla naprosto odlišná od všeho, co jsme do
té doby viděli. Bylo to totiž obrovské vrchoviště s rozlohou několika hektarů. Nachází se
nedaleko obce Piekielnik, a ačkoli je to velmi zajímavý biotop plný vzácných druhů, těží se
zde rašelina. Vrchoviště má mírný sklon k severozápadu, na spodní straně tohoto svahu se
rašelina těží ručně již dlouho, na horní straně se těží strojově ve velkém. Ručně těžený okraj
nabízí zajímavý pohled, protože čočka vlastního vrchoviště vystupuje asi 2 metry nad úroveň
okolního terénu a díky odtěžení je okraj kolmo useklý a odkrývá profil rašeliny. Strojově
těženou část jsem neměl možnost vidět, ale kolmá useknutá stěna má údajně výšku 6 až 8
metrů. Následkem těžby lokalita postupně vysychá a její osud je zatím neznámý, vzhledem
k tomu, že na ní převažují zájmy o těžbu nad snahou přírodovědců a ochránců přírody.
Minerální bohatost vrchoviště je mizivá a pH velmi nízké. Z mechů se zde vyskytují v drtivé
většině různé druhy rašeliníků, jejichž druhy se různí podle místa, kde rostou – jiné druhy
najdeme na bultech a jiné ve šlencích. Šlenky se na tomto vrchovišti nachází až v centrální
části, jsou obvykle široké jen několik desítek centimetrů a protáhlé po vrstevnici často
i několik metrů do délky. Z masožravých rostlin hostí lokalita pouze rosnatku okrouhlolistou
a anglickou, které se projevily ve svých vlhkostních preferencích stejně jako na předchozím
slatiništi – anglická se drží blíže vody, tedy kolem šlenků a ve vlhčích sníženinách,
okrouhlolistá spíše na bultech.
Opět jsme měli možnost vidět
pouze jejich hibernakula a zasychající
zbytky
květenství.
Z dalších rostlin, které jsme
potkali,
můžu
jmenovat
například ostružiník morušku
(Rubus chamaemorus), pro který
je tato lokalita nejjižnějším
místem, kde se setkává s borovicí
klečí (dříve byly za toto místo
považovány Krkonoše). Na pohled
pěkná je třeba kyhanka sivolistá
(Andromeda polifolia) nebo
výrazně vonící rojovník (Ledum
palustre). Na bultech se drží dva
druhy klikvy (Oxycoccus palustris
a Oxycoccus microcarpus) a také
šicha (pravděpodobně druhu
Empetrum nigrum) se svými
černými plody je fotogenická
rostlina. Vzácností, kterou jsme
měli možnost vidět, byla
například
blatnice
bahenní
(Scheuchzeria palustris), kterou
jsme v jednom šlenku našli.
šicha černá (Empetrum nigrum); foto Adam Veleba
http://www.darwiniana.cz/
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Vrchoviště není nijak extrémně druhově bohaté, ale druhy, které hostí, jsou zvláštní
a často vzácné. Jeho krajina je neobvyklá, někomu se může zdát ponurá a jinému neobvykle
krásná.
Poslední lokalitu, kterou zde zmíním, považuji asi za nejlepší „úlovek“. Místní botanička
nás přivedla ke slatiništi, kde byly v důsledku ruční těžby v minulosti jámy plné vody hluboké
prý až čtyři metry. Na okrajích slatiniště byla nízká vegetace s ostřicemi a s velkým
zastoupením mechů, ve kterých jsme nacházeli tučnice ukládající se ke spánku. V těžené
části jsem zůstal naprosto ohromen množstvím hibernakul a odkvetlých květenství rosnatek
(anglická a okrouhlolistá) na březích a v okolí vytěžených jam. Především D. anglica měla
hibernakula krásná a veliká. Během vegetační sezóny, když jsou všechny rostliny plně
vyvinuté, to musí být pohled, který potěší srdce každého masožravkáře. Velmi cenný byl také
nález porostů mechu Scorpidium scorpioides, který jsem zmiňoval dříve, na této lokalitě se
však vyskytoval v mnohem větších porostech.
Navštívili jsme více rašelinných lokalit, ale na nich se masožravé rostliny nevyskytovaly,
takže se zde o nich nezmiňuji. Pokusil jsem se popsat ta nejvýjimečnější místa, na která se
každý nedostane, a pokusil se je tak přiblížit každému, kdo nemá možnost je navštívit.

travertinová plotna

krajina vrchoviště

dole vlevo vývěr jednoho ze slabších pramenů, dole vpravo mělká zatopená jáma na posledním rašeliništi – uprostřed z vody vyčnívají odumírající semeníky rosnatek anglických; všechna foto Adam Veleba
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OKÉNKO A. LOWRIEHO: TAXONOMICKÁ REVIZE
ROSNATEK ZE SEKCE STOLONIFERA
ČÁST III

ALLEN LOWRIE
DROSERA PORRECTA LEHM.
Botanický popis
Hlíznatá vytrvalá bylina s (1) 2 nebo 3 přízemními
listovými růžicemi a s internodii (mezičlánky) 10–20
mm dlouhými, nejspodnější (či samostatná) listová
růžice vždy nad povrchem půdy, stonkové listy
v mnoha přeslenech ze 3–5 listů v průběhu
vzpřímených bočních stonků s internodii 12–30 mm
dlouhými. Nekvetoucí rostliny přímé, až 45 cm vysoké, se samostatným hlavním stonkem
nebo velmi vzácně s 2–4 hlavními stonky podobné délky vyrůstajícími (bok po boku)
z nejnižší přízemní listové růžice. Kvetoucí rostliny obecně až 15 cm vysoké (včetně
květenství), někdy vyšší s (1) 2 nebo 3 zpola vzpřímenými olistěnými hlavními stonky
vyrůstajícími ze středu nejnižších přízemních listových růžic. Hlízka oranžová, ledvinovitá, cca
15 mm dlouhá, o průměru cca 20 mm, obalená četnými hnědými papírovitými pochvami.

Drosera porrecta; foto Allen Lowrie
http://www.darwiniana.cz/
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Stolon vertikální (pod povrchem substrátu), cca 20 cm dlouhý, položený stolon
od povrchu substrátu chybí. Listy přízemní růžice mají plochý řapík, 4–6 mm dlouhý, 1,3–2
mm až 2–3 mm široký. Čepel široce vejčitá a vějířovitá, 3,5–4,5 mm dlouhá, 4–6 mm široká,
adaxiální (svrchní) povrch s lapacími stopkatými žlázkami kolem horních okrajů a s menšími
stopkatými žlázkami na zbytku povrchu. Stonkové listy mají řapík lysý a na konci se zužující,
7–22 mm dlouhý, 0,2–0,5 mm v průměru, na svrchní straně podélně úzce žlábkovitý. Čepel
okrouhlá s horním klínovitým vykrojením, o průměru 5–10 mm, oba postranní cípy čepele
mezi jejím vykrojením uspořádány tak, že se téměř dotýkají, takže čepel má konkávně
kuželovitý tvar s ústím směřujícím ven a trochu vzhůru od vzpřímené hlavní osy, na okraji
jsou dlouhé stopkaté lapací žlázky, uvnitř čepele nižší stopkaté žlázky. Květenství
z jednoduchých hroznů nebo 2–4 větvených chocholíků, hlavní vyrůstá z nejnižší přízemní
listové růžice a kratší postranní z některého z listových přeslenů rozptýlených po délce
hlavních bočních stonků. Hroznovitá nebo chocholičnatá květenství jsou 3,5–14 cm dlouhá
(včetně květního stvolu), 25- až více než 100květá, květní stvol a květní stopky
s roztroušenými miniaturními žlázkami. Květní stopky 4–12 mm dlouhé. Kališní lístky zelené,
oválné nebo vejčité, vrcholy zašpičatělé, 3,5–5,5 mm dlouhé, 2–2,5 mm široké, celokrajné,
vrcholově nepatrně zoubkaté, svrchní (adaxiální) povrch hustě černě tečkovaný, lysý.
Korunní plátky obvejčité, jejich vrchol uťatý, 5–6,5 mm dlouhé, 3–4 mm široké. Tyčinek 5,
1,5–2,5 mm dlouhých, nitky bílé, prašníky a pyl žluté. Semeník zelený, skoro kulovitý, cca 0,7
mm dlouhý a za zralosti o průměru 1,3 mm. Čnělky 3, zelenkavě bílé, cca 1 mm dlouhé, každá
dělena v mnoho lysých zužujících se segmentů, některé z nich ve svém průběhu zploštělé,
od své báze zakřiveny ven a vzhůru a uspořádány v jakémsi přeslenu, zbylé lysé, zužující se
a ve středu přeslenu vzpřímené. Blizny jednoduše utvořené na konci každého čnělkového
segmentu. Tobolka skoro vejčitá, 2–2,5 mm dlouhá, o průměru 2–2,4 mm a s obsahem 2–28
semen. Semena černá, široce téměř kulovitá, 0,4–0,5 mm dlouhá a o průměru 0,4–0,5 mm,
vzor buněčného poutka více méně plástvovitý, síťovitý, buňky vesměs šestiúhlé, jiné
nepravidelně čtyřúhlé.
Rozšíření
Rozšířena je tato rosnatka od oblasti Eneabba a Marchagee v jižním směru po oblast Pinjarra
včetně pohoří Darling jižně k Mt. Cooke.
Prostředí
Hlíznatá rosnatka Drosera porrecta roste v solidně propustných zeminách s bílým nebo
béžově zbarveným pískem mezi nízkými křovitými porosty na vřesovištích a na severních
písčitých planinách. V oblasti Perthu se vyskytuje na zalesněných lokalitách s dominancí
dřeviny r. Banksia na písčitých substrátech po vápencový podklad na pobřežní pláni. Roste
také v písku poblíž okrajů v zimě zamokřených močálů a rovněž v přilehlém prosvětleném
lesnatém terénu Jarrah v oblasti Pinjarra. V zalesnění Jarrah v pohoří Darling ji lze nalézt také
v písku smíšeném s trochou lateritu.
Doba kvetení
Červenec až září.
Status ochrany
D. porrecta je běžným druhem, zejména mezi oblastmi Eneabba a Cataby, a v současnosti
tedy ohrožena není.

http://www.darwiniana.cz/
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Drosera porrecta: A – nekvetoucí rostlina, B – kvetoucí rostlina, C – čepel stonkového listu, D – kališní
lístek, E – korunní lístek, F – semeník, G – čnělky s bliznami v přeslenu, zvětšeno, H – rovný čnělkový
segment s bliznou, zvětšeno.
Zakreslil A. Lowrie, 1984 podle živého materiálu z oblasti severně od Cataby, Západní Austrálie.
http://www.darwiniana.cz/
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Etymologie
Druhové jméno je odvozeno z latinského výrazu porrectus, který znamená „vně se
rozprostírající“. Není jasné, jaký význam měl autor tohoto jména na mysli, ale snad se
vztahuje k olistěným stonkům a květenstvím odrůstajících z bazálních listových růžic jako
na vzorcích typového materiálu.
Příbuznosti
Nekvetoucí rostliny D. porrecta se liší od všech druhů v sekci komplexu Drosera stolonifera
samostatnou vzpřímenou osou stonku s přesleny listů v celém jeho rozsahu, nebo, pokud se
vyskytnou velice vzácně 2–4 hlavní stonkové osy podobné délky, pak jsou uspořádány vedle
sebe v nejvyšší přízemní listové růžici. Tato druhá varianta je možná odpovědí na škody
způsobované hmyzem na juvenilním vrcholovém pletivu listů v období růstu.
Kvetoucí rostliny tohoto druhu jsou velikostí a vzhledem nejbližší rosnatce D. stolonifera.
D. porrecta se od D. stolonifera (jejíž kontrastní znaky jsou uvedeny v závorkách) liší absencí
polehlého stolonu na povrchu substrátu (polehlý stolon běžně přítomen), vzpřímenou dolní
stonkovou osou většinou s 2 nebo 3, vzácně s 1 obvejčitou a vějířovitou přízemní listovou
růžicí s odlišnými internodii a nejnižší bazální listovou růžicí v pozici nad povrchem substrátu
(bazální listová růžice jediná, vždy přitisklá k podkladu), stonky s listy v přeslenech
odrůstajícími z nejvyšší listové růžice jak u kvetoucích tak i nekvetoucích rostlin (stonky s listy
v přeslenech odrůstají z bazální listové růžice), hlavním květenstvím, které vždy odrůstá
z koncové bazální listové růžice (hlavní květenství odrůstá z bazální listové růžice) a čepelí
u nejvyšších listů v přeslenech na vzpřímených a bočních stonkových osách, která je okrouhlá
s horním klínovitým vykrojením (čepel listů v přeslenech na nejvyšších vzpřímených
a postranních stonkových osách je ledvinitá).
Poznámky
Preissův materiál na společné schedě (1968) obsahuje celkem 7 rostlin, z nichž 3 jsou
D. porrecta (jedna vpravo nahoře a dvě dole vpravo). Zbývající vzorky na této schedě
(herbářovém listu), které jsou označeny jako „Swan River. N. Holland, Drummond“, jsou
rosnatky D. stolonifera. Diels (1906) souhlasil s Planchonem (1848), že by měly být druhy
D. porrecta a D. stolonifera pokládány za tentýž druh. Pod svým pojednáním Diels
poznamenal toto: „Odlišnost větvení, o němž Lehman tvrdí, že je pro D. porrecta Lehm.
charakteristické. Po srovnání (Plant. Preiss. 1 (1845) 252 [D. porrecta], [s] 253
[D. stolonifera]) tohoto odlišného větvení jsem zjistil, že se nachází u jednoho a téhož druhu
a oba druhy na jedné a téže lokalitě. Proto je tento druh [D. porrecta] cl. Planchon v Ann. Sci.
Nat. 3. ser. IX (1848) 300 rovnou odmítán.“
Tady si Diels povšiml, že je větvení D. stolonifera a D. porrecta podle Lehmannova popisu
velmi podobné. Kvetoucí rostliny D. porrecta a D. stolonifera mají opravdu více méně
podobnou strategii větvení. Tzn., že hlavní květenství odrůstá z bazální listové růžice spolu
s postranními vystoupavými stonky s listovými přesleny, které často nesou další malá
květenství. Dielsův i Planchonův předpoklad, že jsou D. porrecta a D. stolonifera jeden
a tentýž druh, byl v jejich době přijatelným závěrem, máme-li na paměti, že měli k dispozici
pouze suchý materiál a minimální údaje z terénu.
Skutečností je, že D. porrecta tvoří podobné větvení jako D. stolonifera pouze za květu.
Nekvetoucí rostlina D. porrecta má obyčejně vzpřímený solitérní habitus sestávající z hlavní
osy o výšce až 45 cm, která má 1–3 bazální listové růžice s široce obvejčitými a vějířovitými
http://www.darwiniana.cz/
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listy umístěnými nad podkladem a následně přesleny listů s okrouhlou čepelí a malou svrchní
štěrbinou až k vrcholu stonku. Naopak D. stolonifera sestává z jediné bazální růžice, která je
příčně oválná, a její vejčité listy jsou přitisklé k podkladu. Běžně má 2–5 a někdy více bočních
vystoupavých stonků o výšce až 25 cm, které nesou přesleny listů, jejichž čepele jsou
ledvinité. Tyto postranní stonky s listovými přesleny odrůstají z bazální růžice za květu
i mimo něj.
Lehmann ve svém popisu také zaznamenal, že D. porrecta se liší od D. stolonifera „hlavně
v tom, že vždy kvete z listových přeslenů výše, ve skutečnosti tedy nikoliv z přeslenů v nižší
části.“
To, co zde má Lehmann na mysli, je poloha bazální růžice, z níž odrůstá hlavní květenství
a také olistěný stonek (stonky) vzhledem k podkladu. V případě D. porrecta je bazální růžice
vždy nad podkladem, ať u rostliny kvetoucí či nekvetoucí. Je-li přítomna více než jedna
bazální růžice, přičemž skupiny 2–3 bazálních růžic jsou běžné, nejvyšší listová růžice nese
hlavní květenství a rovněž
vzpřímené přeslenitě olistěné
stonky a spolu s nejnižší růžicí
této skupiny jako celek jsou tedy
vždy
situovány
zřetelně
nad podkladem. Naopak D. stolonifera má vždy jedinou bazální
růžici nesoucí hlavní květenství
a také vzpřímené olistěné stonky
a tato její bazální růžice je vždy
položena na podkladu bez ohledu
na to, zda rostlina kvete či
nekvete.
Diels nesprávně uvedl, že se
rosnatky D. porrecta a D. stolonifera z Preissova sběru, jež
zmiňuje ve svém pojenání
Lehmann, vyskytují na téže
lokalitě. D. porrecta (Preiss 1985)
byla sbírána v oblasti Mount Eliza,
odkud je výhled na Perth, a to 20.
8. 1839, a sběr D. stolonifera
(Preiss 1984) se uskutečnil
v oblasti Poloostrova (Peninsula),
Perth, 31. 8. 1839.
Drosera porrecta; foto Allen Lowrie

„Poloostrov“, jak se kdysi tato lokalita neoficiálně označovala (dnešní perthské předměstí
Maylands), původně pojmenoval po průzkumu Labutí řeky (Swan River) lodní kapitán sir
James Stirling v r. 1827 jako Point Garling. Frederick Garling byl malířem na lodi H. M .S.
Success a provázel Stirlingovu průzkumnou výpravu. Mezi oběma lokalitami Preissova sběru
je vzdálenost 6 km.
http://www.darwiniana.cz/
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D. porrecta stále roste na typové lokalitě na Mt. Eliza v Kings Park nad Perthem spolu
s další neporušenou původní vegetací v otevřených lesích s dominancí banksie (Banksia), ale
D. stolonifera zde nebyla zaznamenána. D. stolonifera se v narušené pozůstávající vegetaci
na poloostrově v Maylands již nevyskytuje. Poloha tohoto území a zbytky stromových
porostů r. Melaleuca na pobřežním pásu Labutí řeky (Swan River) naznačují, že velkou část
poloostrova tvořilo převážně bažinaté vřesoviště.
Před urbanizací by se snad lokalitě, na níž Preiss sbíral D. stolonifera, bývala podobala
jedna oblast, která se kdysi nacházela v Canning Vale (asi 16 km jihovýchodně od Perthu).
Dnes je bohužel toto území rovněž odvodněno a je převážně urbanizováno. Ale před 35 lety
poskytovalo Canning Vale obrovské rozlohy bažinatého vřesoviště nesmírně bohaté na celou
řadu druhů, zejména rostlin r. Stilidium („triggerplants“), orchidejí a masožravých rostlin.
D. stolonifera tam byla běžná, rostla kolem úpatí stromů r. Melaleuca v černé písčité
rašelině. Dnes zbývá jen hrstka malých křovinatých oblastí, z nichž jedna, hned vedle
parkoviště nákupního střediska, stále poskytuje růstové podmínky populaci Drosera
stolonifera (A. Lowrie 2634).
Jihovýchodně od Pinjarry rostou v podobném močálovitém vřesovištním terénu rosnatky
D. stolonifera 3 m od populace D. porrecta (A. Lowrie 1875) bez zjevné hybridizace
a poskytují tak další potvrzení, že jde o dva odlišné druhy. D. stolonifera tu dává přednost
vlhčím částem, zatímco většina jedinců D. porrecta preferuje výše položené, lépe propustné
substráty.
Polovina lokality jihovýchodně od Pinjarry byla minulé léto vypálena. D. stolonifera byla
nalezena v jedné nepostižené oblasti s několika málo rostlinami druhu D. porrecta a mezi
těmito rostlinami byla jen jediná rostlina D. stolonifera v květu. Avšak všechny rostliny
D. porrecta na vypálené straně této lokality, kde D. stolonifera chyběla, kvetly, což poskytlo
doklad, že požár buše (v létě je tento druh v dormantním stavu) stimuluje zjara jeho masivní
kvetení.
Nedávno byly oba tyto druhy rostoucí i kvetoucí smíšeně pospolu pozorovány na další
lokalitě poblíž Pinjarry, kde rovněž v nedávné době proběhl požár. Tady se rosnatky
D. porrecta blížily zralosti, zatímco jedinci D. stolonifera prodělávali teprve počátek zrání.
Oba druhy vykazovaly bílé květy, které volně vydávaly velmi nasládlou vůni. Čichem jsem
zjistil výrazný rozdíl v typu vůně každého z těchto dvou druhů. Podle zcela otevřených květů
obou druhů těchto rosnatek (bylo pozdě odpoledne a květy obou druhů byly již otevřené
od časného rána) jsem také zjistil, že D. stolonifera má daleko silnější vůni květů než
D. porrecta. Ani zde nebyl mezi oběma druhy zaznamenán žádný hybrid.
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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AKCE „KOSIŠTĚ“ SE ROZBÍHÁ
MICHAL RUBEŠ
V letním Trifidu 2008/2 jsem v článku Návštěva Českolipska popisoval náš výlet, který jsme si
udělali na pozvání Jardy Neubauera a Mirka Macáka. Mimo prohlídky různých lokalit MR
a JBK se ovšem jednalo také o společenskou událost, na které se, jak jinak, vedly řeči.

hlavní část Kosiště; foto autor

Jedno téma nás zavedlo k ochraně lokalit, konkrétně k jejich managementu. Zde si mi Jarda
postěžoval, že by rádi něco konkrétního dělali pro lokalitu tučnice české, která jako jediná má
velkou šanci nezaniknout. Jenže to se neobejde bez povolení příslušných úřadů. A tam tehdy
narazili na neochotu a nezájem. Řekl jsem si, že kde neprorazili jednotlivci, mohla by uspět
organizace masožravkářů, která za ta léta působení již nějaký ten kredit získala. Po návratu domů
jsem se pustil do práce. Nejprve jsem informoval Správní radu a pak jsem se naslepo pustil
do Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, protože tohle je ta správná instituce, která to má
na starosti. Docela jsem si zoufal, protože dostat se k té pravé osobě mi trvalo několik týdnů.
Zpětně jsem si uvědomil, že byl čas dovolených… Když jsem nakonec navázal kontakt, překvapila
mě velmi vstřícná odezva na mou nabídku pomoci s údržbou oné lokality.
Ve středu 19. 11. 2008 jsme se přímo na lokalitě sešli se zástupkyní Agentury paní Ing.
Ivanou Krpatová, abychom probrali naše možnosti a jejich očekávání. Bylo krásně sychravo,
občas zapršelo, prostě podzimní idylka. Za stranu pomocníků byli přítomni Jarda Neubauer,
Mirek Macák, prezident společnosti Zdeněk Žáček, viceprezidentka Jana Rubešová a já. Prošli
jsme se po louce a debatovali o tom, co všechno je zde potřeba dělat. Například vytrhávat
semenáčky borovic a smrků, které tam hustě začínají růst, zabránit rozšiřování ostrůvků bříz,
http://www.darwiniana.cz/
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během roku omezovat rákos a bezkolenec, atd. Není to však jednoduché. Na této lokalitě
totiž nejde jen o tučnici českou, ale rostou tu například i vzácné orchideje a hnízdí jeřábi.
Proto je třeba zvolit citlivý přístup a práce koordinovat s dalšími organizacemi.

Porada pod širým nebem.
Zleva: Jarda Neubauer, Ivana Krpatová, za ní Mirek Macák, dále Jana Rubešová a Zdeněk Žáček.
Já jsem sdílel obvyklý úděl všech fotografů.

Naše možnosti jsou omezené, na lokalitu můžeme podle mého odhadu, který je založen
na osobní komunikaci a průzkumu na internetovém fóru, dostat kolem deseti lidí asi čtyřikrát
do roka. Díky Jardovi máme k dispozici nějakou techniku, třeba křovinořez, pilu, atd.
Drobnosti jako srpy, hrábě, rukavice si přineseme vlastní, případně dokoupíme. Jako vůbec
první akce bude pravděpodobně odstraňování náletů, které se bude konat v únoru. Ovšem
záleží na kalendáři prací pro rok 2009, který paní Krpatová slíbila zpracovat a který bude šitý
pro naše možnosti. Také přislíbila dojednat vše s dalšími potřebnými úřady, vyběhat různá
povolení atd., prostě věci, o kterých nemáme ani tušení. Několikrát zmínila, že na údržbu
lokality můžeme čerpat peníze z jakýchsi fondů. Ovšem nás to skoro nic nestojí, nechceme to
dělat pro peníze, ale pro přírodu samotnou. A samozřejmě trochu sobecky pro náš dobrý
pocit.
Také jí bylo divné, když jsme se nadšeně hlásili především o práci v té nejpodmáčenější
části louky. To prý firmy, které si najímají na údržbu, dělají velmi nerady… Tak to jsou
všechny podstatné informace, které jsme ohledně akce Kosiště měli v době uzávěrky.
O všech dalších novinkách a hlavně prvních „pracovních víkendech“ vás budu informovat
na webových stránkách společnosti http://www.darwiniana.cz/.
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Jeden z nejvíce podmáčených úseků Kosiště.
Vzadu zleva: Jarda Neubauer, Jana Rubešová a paní Ivana Krpatová. Vepředu Mirek Macák; foto autor

Pokud chcete nabídnout svou pomoc
při údržbě této vzácné
lokality,
kontaktujte
mě, prosím, na mé
e-mailové
adrese
michal@termiter.cz,
případně telefonicky
na (+420) 777 350 250.
Těším se s vámi
na viděnou na Kosišti!

Ostrůvek bříz skýtá potřebný stín a přispívá svou biodiverzitou prostředí.
Nesmí se však rozrůst. Foto Michal Rubeš
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ŽIVA – ČASOPIS PRO VŠEOBECNOU POPULARIZACI BIOLOGIE
ZALOŽEN J. E. PURKYNĚM V ROCE 1853

Pačes V.: Úvahy o reformě české vědy
V souvislosti s přípravou zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, který by měl být
základem pro chystanou reformu financování vědy, se předseda Akademie věd ČR zamýšlí
nad hlavními problémy současné české vědy.
Zadražil S.: Velký svět malých RNA
Přestože jsou znalosti o úloze a mechanismech působení malých RNA a RNA interference
stále omezené, způsobil objev těchto RNA v oblasti molekulární biologie revoluci. Ukazuje
se totiž, že RNA může plnit i regulační funkce, dříve připisované pouze proteinům. Regulaci
genové exprese zabezpečuje na úrovni transkripce (pomocí restrukturace chromatinu),
posttranskripčních úprav i translace.
Gebauer R.: Kořenové srůsty – spolupráce stromů
Kořenové srůsty, které vznikají mezi kořeny jednoho jedince, různých jedinců stejného
nebo i různých druhů, umožňují přenos cukrů, hormonů a dalších látek mezi stromy.
Jejich prostřednictvím však dochází také k šíření patogenů. Ekologické dopady existence
kořenových srůstů jsou v současnosti předmětem bádání.
Mikulášková E.: Diverzita a ekologie šumavských mechorostů
Ze Šumavy je dnes známo 465 druhů mechorostů více než polovina všech druhů ČR, což je
vysoké procento, zejména s ohledem na nepřítomnost stanovišť vhodných pro tři velké
skupiny mechorostů – teplomilné, vysokohorské a bazifilní. Za touto druhovou bohatostí
stojí především vysoká koncentrace rašelinných a podmáčených biotopů, kde mechorosty
často tvoří dominantní formu života. S mnoha druhy se však na Šumavě setkáme i uprostřed
lesa, na borce stromů, na kamenech ve vodě, podél cest, na zdech, střechách a dalších
místech.
Hrčka D.: Protěže – ceněné léčivky
Téměř všechny léčebně využívané protěže patří do rodu Pseudognaphalium s českým
jménem protnice nebo protěž, který je se svými 90 druhy rozšířen po celém světě. Léčivé
účinky těchto rostlin dané především vysokým obsahem flavonoidů znali např. domorodí
indiáni v Severní i Jižní Americe, několik druhů včetně naší domácí protěže bažinné
(P. uliginosum) se využívalo i v Eurasii.
Vergner I., Sitášová E.: K bližšímu poznání řebčíku kostkovaného
Řebčík kostkovaný (Fritillaria meleagris) z čeledi liliovitých (Liliaceae) je vzácným
evropským druhem, který se dnes u nás řadí mezi vyhynulé. Setkat se s ním však můžeme
na Slovensku, kde se vyskytuje na několika desítkách lokalit na vlhkých loukách. Článek
přibližuje také zvláštní způsob růstu, který řebčíku umožňuje prodrat se i hustou vrstvou
suché stařiny.
Kolář J.: Rostlina s příběhem
Přehled fotografií oceněných v soutěži Rostlina s příběhem, kterou uspořádal Ústav
experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s dalšími institucemi Akademie věd ČR.
http://www.darwiniana.cz/
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Komárek J.: Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy
Prokaryotní sinice a řasy svým významem a rozšířením patří mezi hlavní složky současné
antarktické vegetace. Jsou schopny neobyčejně rychlého startu vegetace, rychlého
namnožení velké biomasy a okamžitého přechodu do klidových stadií, která snášejí i velmi
nízké teploty po dlouhou dobu. Jsou proto velmi hojné na všech stanovištích, kde se alespoň
po krátké období během roku vyskytuje voda v tekutém stavu.
Horsák M., Dvořák L.: Plzák alpský a sítovka dravá –
nejnovější přírůstky české malakofauny
Fauna měkkýšů ČR se v posledních 10 letech rozrostla
o řadu nepůvodních, někdy i invazních druhů, bylo ale
nalezeno či taxonomicky rozlišeno i několik nových
původních druhů. Mezi ně patří plzák alpský (Arion
alpinus) a sítovka dravá (Aegopinella ressmanni) – plži
náležející k alpské fauně a do ČR zasahující na okraji
svých areálů.
Konvičková V.: Vývoj společenstva bezobratlých
na dně tůní
Cílem studia makrozoobentosu v nově vytvořených
i starších tůních v nivě řeky Lučiny na Karvinsku bylo
získat informace o společenstvech druhů (např. larvy
vážek, jepic, dvoukřídlých, brouci aj.) a jejich
požadavcích na biotopy v určitých stadiích sukcese.
Pech P.: Jak na sobě naši mravenci sociálně parazitují
Autor přibližuje různé typy sociálního parazitismu mravenců (dočasní paraziti, obligátní
otrokáři, inkvilinní paraziti) na příkladu druhů a rodů známých v ČR (např. mravenec otrokář
– Polyergus rufescens), jejich morfologických aj. adaptací a evolučních souvislostí.
Balvín O.: Štěnice naší fauny - nejen lidskou krví jsou živy
V posledních letech byla zaznamenána celosvětová expanze k používaným insekticidům
rezistentních populací štěnice domácí (Cimex lectularius). Autor přibližuje zajímavosti
o druzích parazitujících u člověka (štěnice domácí a tropická – C. hemipterus), i o svém
molekulárně genetickém výzkumu druhového komplexu štěnice netopýří (C. pipistrelli)
a štěnice ptačí (Oeciacus hirundinis).
Robovský J.: Kolik známe druhů slonů?
Autor přibližuje současné názory na tuto problematiku ve světle molekulárně biologických
metod.

http://www.darwiniana.cz/
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INTERINFO
PRAVIDELNÁ PODZIMNÍ VÝSTAVA „D" V PRAZE
V minulém čísle jsme bohužel nestihli otisknout zprávu z konání naší každoroční výstavy,
která se koná vždy první týden v září v Botanické zahradě PřF UK v Praze, proto tak činíme
v tomto čísle, abyste si i vy, kdo jste na výstavu nemohli přijet, mohli udělat představu, jak to
letos vypadalo. Pokud by někoho zaujala strohá fakta, tak letos vystavovalo 14 členů
s celkovým počtem 396 květináčů a za jejich zapůjčení se rozdělovalo skoro o 10 Kč
za 1 květináč více než vloni. Prodej rostlin byl zajištěn sedmi prodejci a u pokladny opět byla
pro členy možnost prodeje přebytečných výpěstků.
Výstavu doplňoval také prodej knih, triček, ručně malovaných obrázků a nášivek. Letos
také byla možnost zakoupit velmi kvalitní bílou rašelinu, kterou pro prodej, ale i zdarma
pro výstavu zajistil Martin Spousta. Díky! Ráda bych touto cestou vyjádřila také poděkování
Martinu Zounovi za zapůjčené obrázky, knihy, textové tabule a za pomoc s propagací,
Lubomíru Daňkovi za pomoc s propagací a zapůjčení dominantních solitérních exponátů,
Petru Kolářovi nejen za zázemí s osmotickou vodou, ale i zapůjčení unikátních exponátů
a v neposlední řadě Vám všem, kteří jste ochotně přišli a pomáhali s čímkoliv, co bylo zrovna
zapotřebí, a tím pomohli, aby se tato naše společná akce opět moc pěkně vydařila. Celkem ji
letos navštívilo 1 800 lidí. Na první stoly jsme umístili dokonce knihu návštěv, pochvalná
slova v ní jistě potěšila, a kdo chtěl, mohl nám do krabičky vhodit svůj kontakt. Z těchto jsme
posléze vylosovali tři výherce triček (Veronika Losterová, Markéta Vaňáčová a David
Rogožan) – gratulujeme! Na výstavě bylo letos k vidění dost zajímavostí – třeba kvetoucí
U. tricolor, domestikované červené D. adelae, Aldrovanda vesiculosa a mnoho dalších, prostě
pro každého něco. Každodenní zprávy z výstavy byly a jsou v článcích v Chramst!u, taktéž
i zápis z Valné hromady, která se tradičně na konci výstavy konala. Další rok je tedy téměř
završen a my se všichni těšíme na setkávání s Vámi, ať už při jakékoliv příležitosti!
Jana Rubešová

SEMENNÁ BANKA ŽIJE
Po poměrně dlouhé prodlevě, kdy semenná banka stagnovala, jsem ji vzhledem k velké
vytíženosti jejího správce převzala. S nemalou pomocí Patrika Hudce jsme dali všechna
semínka i webové stránky do souladu a objednávání se mohlo opět rozeběhnout. Přes web
jsme také upozornili všechny čekající od jara na vyřízení svých objednávek, že mohou znovu
(pokud jejich zájem trval) služeb SB využít. Od října dosud tak učinilo 26 členů i nečlenů, kteří
i zaplatili částku za dodaná semínka, 3 odeslané zásilky ještě čekají k uhrazení. Nevyřízené
objednávky nejsou momentálně žádné. Vyřízení trvá zpravidla dva pracovní dny – jinak je
tomu u nečlenů, kdy se nejprve čeká na platbu a teprve poté se jim semínka pošlou.
Jana Rubešová
Semenná banka pod svou dočasnou správkyní Janou Rubešovou prosperuje a je potřeba říct,
že poptávka, a vlastně ani nabídka, ještě nikdy nebyly tak velké. Janu, které tímto za SR
děkuji, že se v čase potřeby nabídla, by brzy měla vystřídat nová posila, pakliže vše půjde
podle plánu. Připomínám, že pořád platí, že členové společnosti mají vždy slevu a některé,
hlavně vzácnější druhy jsou k dispozici výhradně jen jim. Stále tak například nabízíme
http://www.darwiniana.cz/
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semínka některých hlíznatých druhů rosnatek. Objednávkový formulář najdete
na http://www.darwiniana.cz/semenna-banka/. Nezapomínejte, že SB žije z toho, co do ní
pošleme. Proto pokud máte semínka MR a JBK, gemmy nebo třeba hlízky či dokonce turiony
které můžete nezištně SB věnovat, pňp. byste je rádi (pak ovšem po předchozí dohodě se
správcem) za něco vyměnili, učiňte tak, prosím. Krom dobrého pocitu vám odměnou může
být správcem poskytnutá další sleva z objednávky nebo prvotní právo na odběr v případě
velkého zájmu o konkrétní druh. Sluší se také touto cestou jmenovitě poděkovat všem
dárcům, kteří přispěli v poslední době svou troškou do mlýna: K. Braunové, P. Hudcovi,
F. Kuncovi, M. Koubovi, O. Zakopalovi a obzvláště M. Homolkovi, který nedávno poslal velké
množství semínek kaktusů. Navíc jsme vyslyšeli přání některých členů a nově do nabídky
zařadili čiré mikrozkumavky s víčkem o objem u 0, 5 ml a 1,5 ml (bez stupnice).
Patrik Hudec

KLÍČENÍ SEMÍNEK POMOCÍ ROSTLINNÉHO HORMONU GA3
Součástí vánočního vydání Trifida je i proužek savého papíru, který je napuštěn roztokem
kyseliny giberelové. Proužek umístíme do misky a přidáme 10 ml destilované vody. Semínka
umístíme na povrch. Nádobku zakryjeme igelitem, abychom zaručili vysokou vlhkost,
a necháme jeden den působit. Pak semínka přeneseme do připraveného substrátu k dalšímu
bobtnání a klíčení.
Gibereliny jsou skupinou rostlinných hormonů, kterých bylo nalezeno už více jak sto. Pro
lepší orientaci se začaly číslovat. GA1–GA99 atd. Pro nás nejpopulárnější je GA3. Mezi řadou
účinků, které se jim přičítají, je i jejich významná úloha při klíčení semen. Gibereliny jsou
podstatným regulátorem klíčení. Jde především o vztah s kyselinou abscisovou a jejich
vzájemný poměr. V semínku, které uzrává, jsou hromaděny gibereliny ve vázané formě.
Při bobtnání se z vázané formy začínají uvolňovat. Jejich funkcí je indukce enzymů, které se
podílejí na tvorbě substrátů bohatých na cukry a bílkoviny, a vše další pro podporu růstu
embrya až do doby, kdy se stane autotrofní. U starších semínek můžeme dosáhnout
přerušení dormance dodáním giberelinů zvenčí. Ovlivnění semínek GA3 nenahrazuje
u některých druhů nutnou stratifikaci.
Ke klíčení potřebují semena mnoha dormantních druhů projít obdobím vlhkého chladu.
Nutné jsou chlad, vlhkost, vzduch a čas. Semínka se nechají bobtnat den v roztoku GA3, pak
se přenesou do vlhkého výsevního substrátu a uzavřou do igelitového sáčku. Umístí se
do chladničky při 3–8 °C na dobu jednoho až tří měsíců. (Sarracenia, Dionaea, rosnatky
vyžadující chladovou periodu D. rotundifolia a další.)
Existuje celá řada chemických látek, které pozitivně působí na klíčení. Můžeme jmenovat
kyselinu sírovou, dusičnan draselný, peroxid vodíku, kyselinu citronovou, chloramin. Některá
semena klíčí po namočení ve výluhu z kouře nebo po krátkodobém působení vyšších teplot.
Požáry umožní naklíčení druhům, které by v konkurenci s ostatními rostlinami neobstály.
(Roridula)
Michal Kouba
Krátkou zprávou bychom rádi informovali všechny příznivce Botanické zahrady Liberec
o změně internetových stránek. Od příštího roku bude zprovozněna nová adresa
http://www.botanyliberec.cz.
http://www.darwiniana.cz/
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DISKUZNÍ FÓRUM T4/08
S dalším ročním obdobím jsme se přesunuli do fáze zimování MR, problémů s houbovými
chorobami a skladováním semínek a přisvěcování umělým osvětlením kvůli překlenutí
nejkratších dnů v roce. Bylo tomu tak každý rok a nejinak je tomu samozřejmě i letos. Strasti
především začínajících pěstitelů se opakují a s nimi také pokládané otázky. Stejně tak panují
mezi tazateli nejasnosti ohledně dozrávání a uchovávání gemm trpasličích rosnatek či tvorby
turionů vodních bublinatek. Naštěstí se vždy najde dost přispěvovatelů, kteří si tímto již
prošli a rádi se o své, mnohdy i draze získané zkušenosti s ostatními nezištně podělí. A tak je
to správné. Ostatně právě s nabídkou gemm se v sekci Tržiště doslova roztrhl pomyslný pytel
a mnozí z vás toho využili a obohatili své seznamy o nové, často velmi zajímavé druhy.
Katka Braunová uspořádala anketu, ve které se ptala, kolik máme ve sbírkách
neidentifikovaných masožravek. 91 % hlasů se více méně rovnoměrně rozdělilo mezi
možnosti 0, 1, 2, 3 a více než 5 rostlin, zbylých 9 % připadlo na volby 4 a 5.
V této svodce se stalo nepsaným pravidlem, že se zmiňuji o fotografiích, které návštěvníci
fóra prezentují v Chlubírně. Je tomu tak proto, že tato sekce se opravdu stává takovou
výstavní skříní a vždy se najde někdo, kdo přijde s něčím opravdu vydařeným a hodným
obdivu. Tentokráte to byl Adam Veleba s kvetoucí Heliamphora heterodoxa, Dalibor Kantoš
rovnou s celou kolekcí mistrovských fotografií, především trpaslíků, a v neposlední řadě náš
již tradiční přispěvovatel nejen do VAMRu, kouzelník s mikroskopem, foťákem a PC Jakub
Štěpán, který opakovaně dokazuje, že rostliny umí nejen zvěčnit, ale také pěstovat. Ostatně
právě tento náš člen se s fotografií mucholapky podivné v soutěži Rostlina s příběhem,
kterou vyhlásil před prázdninami Ústav experimentální botaniky Akademie věd, umístil
na skvělém druhém místě! Dosažené úspěchy tedy mluví jasně.
V části věnované Správní radě stanovil prezident Zdeněk Žáček pevný termín schůzek SR
na první čtvrtek v měsíci na sídelní adrese, zahájení mezi 18. a 19. hodinou, přičemž případná
účast člena D je pro zájemce možná, ale vždy až po předešlé domluvě s někým z vedení.
Ze sekce Darwiniana bych zmínil Michala Kouby nový projekt Zkoumání vhodných
pěstebních podmínek pro různé druhy masožravek (zkráceně JNN, tedy Jak Na Ně), jehož
přímí aktéři se rekrutují v drtivé většině především z řad společnosti – detaily najdete
v článku na Chramst!u. O průběhu tohoto ojedinělého experimentu bude veřejnost
informována prostřednictvím zde uveřejněného vlákna.
Palubní deník VAMRu, který dopodrobna mapuje každý krok v prvním roce jeho života
(ano, na dortu oslavence je již celá jedna svíčka a přes 2 000 fotografií), je s počtem více než
tří set příspěvků a osmi tisíci zhlédnutími absolutním rekordmanem fóra. Nezbývá, než všem,
kteří se na VAMRu podíleli, podílejí a doufejme i budou podílet, znovu poděkovat za jejich
snahu a odvedenou práci.
Patrik Hudec

SBORNÍK M. STUDNIČKY, TRIČKO DARWINIANY, BÍLÁ RAŠELINA
Milí přátelé MR, stále nabízíme Sborník článků pro časopis Živa 1980–2004 od RNDr.
Miloslava Studničky. Knížka o masožravých rostlinách formátu A5 čítá 240 stran textu, 40
stran barevných příloh, 126 kreseb, 27 černobílých fotek a v příloze 116 barevných.
http://www.darwiniana.cz/
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V případě osobního odběru v Praze po předchozí domluvě s Janou Rubešovou
(jana@termiter.cz) a platbě hotově je cena pro člena společnosti 148 Kč (pro nečlena pak
199 Kč), při zaslání doporučenou zásilkou a placení převodem na účet společnosti
1450250001/5500 se cena zvýší o náklady na poštovné a balné (aktuálně 43 Kč a 10 Kč).
V knihkupectví Academia je knížka k dostání za 249 Kč.
Pořád jsou také k dispozici trička velikosti M, L, XL a XXL s perokresbami Nepenthes
mirabilis, Drosera adelae, Cephalotus follicularis a Utricularia beaugleholei od našeho
čestného člena Allena Lowrieho, a to ve dvou provedeních: černá se stříbrným potiskem
a žlutá s černým potiskem(*). Každé má na zádech ve výši ramen nápis DARWINIANA.CZ.
Cena pro člena je 100 Kč, pro ostatní 150 Kč, plus poštovné a balné – pevná obálka stojí asi
16 Kč a poštovné kolem 30 Kč (záleží na hmotnosti). Jak platba, tak domluva osobního
odběru probíhá stejně jako v předchozím odstavci přes Janu Rubešovou.
Pouze a jen k osobnímu odběru v Praze po předchozí domluvě je určena kvalitní
vrchovištní rašelina (bílá litevská, bez smutnic) značky FLORCOM RA v 10- a 20litrových
pytlích, kterou jsme nabízeli na podzimní výstavě. Cena 40 Kč za deset litrů. Vyřizuje Martin
Spousta (poblíž Vyšehradu, kontakt martin.spousta@yahoo.com), případně také Jana
Rubešová (v sídle Společnosti u stanice metra Staroměstská, kontakt viz výše).
( )

* K dispozici už není: M – černý Cephalotus, L – žlutá Utricularia, L – Cephalotus a XL –
černá Drosera. Podrobnější informace jsou samozřejmě na našich webových stránkách
http://www.darwiniana.cz/.
Patrik Hudec

PLATBA ČLENSTVÍ A PŘEDPLATNÉHO TRIFIDA NA ROK 2009
S blížícím se koncem roku znovu přišel čas, abych se připomněl s placením členství pro příští
rok, případně čistě předplatného časopisu Trifid.
Členství
Členské příspěvky se vztahují na celý kalendářní rok a činí 400 Kč. Členové věkem do 16 let
a důchodci platí polovinu, tj. 200 Kč. Nejjednodušší je složit požadovanou částku na účet
1450250001/5500 (IBAN CZ9355000000001450250001, znovu upozorňuji na změnu kódu
banky s tím, jak se původní eBanka začlenila do skupiny Raiffeisenbank), a to jak převodem,
tak zaplacením na pobočce banky, případně poštovní poukázkou (připomínám, že však
na účet společnosti, nikoli na adresu pokladníka či sídla Darwiniany). Jako variabilní symbol,
kvůli snazší identifikaci, použijte prosím ve všech vyjmenovaných případech své členské číslo
(mělo by být uvedeno jednak na štítku obálky, v němž vám Trifid přišel, případně je
k dohledání na webu v seznamu členů http://www.darwiniana.cz/spolecnost/?page
=seznam-clenu). Zaplatit hotově je možno také přímo pokladníkům při příležitosti osobního
setkání, tj. mně nebo Janě Rubešové.
Předplatné
Od letošního roku máte nově možnost si Trifida předplatit, aniž byste museli být členy
společnosti (nemáte pak ale samozřejmě možnost čerpat členské výhody). Cena je jednotná
pro všechny bez rozdílu, a to 100 Kč za každé číslo, které ještě zbývá vyjít do konce roku
(aktuálně tedy 400 Kč za celý ročník 2009). Způsob placení je identický jako v předchozím
http://www.darwiniana.cz/
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případě, variabilní symbol vám jednou přidělený v minulosti zůstává stále v platnosti,
pro bývalé členy je to jejich členské číslo.
Slováci, kteří budou chtít platit eurem, nechť se na formě nejprve domluví se Štefanem
Puhallou, e-mail vrolok@post.sk. Příslušný obnos by měl samozřejmě být v CZK vyjádřeným
ekvivalentem.
Patrik Hudec

SUMMARY
ZDENĚK ŽÁČEK
THE CARNIVOROUS BROMELIADS
STEWART MCPHERSON (translation by Zdeněk Žáček)
There are only a few species with the carnivorous ability in the Bromeliaceae family. We can
see it with certainty for three species: Brocchinia reducta, Brocchinia hechtioides and
Catopsis berteroniana. While these brocchinias grow on bare rocks, the Catopsis
berteroniana is exclusively found as an epiphytic form. The basic morphological similarities
between the pitcher plant – like bromeliads and true carnivorous species with pitchers are
often remarkable.
MY BOTANY OBSERVATIONS ON SLOVAK AND POLAND SPHAGNUM BOGS
ADAM VELEBA
Adam Veleba was so much charmed with flora of swamps and bogs, that he visited several
localities of this character during his holidays. The carnivorous plants aren’t only interesting
items of these very hard accessible places.
ALLEN LOWRIE’S WINDOW:
THE TAXONOMICAL REVISION OF THE SUNDEWS OF THE STOLONIFERA SECTION, THE PART 3.
translation by ZDENĚK ŽÁČEK
In the third part dealing with tuberous sundews the author, A. Lowrie, describes Drosera
porrecta. This species is different from all other species of the Stolonifera section by a single
erect axis with whirls along its long.
THE SUNDEWS OF THE LASIOCEPHALA SECTION
JIŘÍ VANĚK
The author describes his experience with growing these interesting and unusual Australian
sundews. He presents basic differences among single species of this section: long and
fragrant roots, their high demands on warm and light conditions, their irregular resting
phases with various requests for soil humidity. But, as the writer concludes, when we fulfil
all these demands, we can grow them successfully. The artificial lighting is very important,
because these sundews need a lot of light through all the year.
SEVERAL CARNIVOROUS EPISODES FROM MY FIELD JOURNAL WRITTEN IN IT DURING MY HOLIDAYS IN ALPS
ADAM VELEBA
When Alps, then first of all: Pinguicula alpina. The writer of this article visited the area called
http://www.darwiniana.cz/
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Krakautal where he could see for example Pinguicula vulgaris, Drosera rotundifolia and many
other interesting things. There are butterworts and sundews growing on forest runs among
stones.
MIREK ZACPAL’S AUSTRALIAN DIARY – ROYAL NATIONAL PARK
MIREK ZACPAL
Mirek, our member now in Australia, describes his other meetings with carnivorous plants
and other botanical curiosities. The photos of Drosera pygmaea from the front cover of this
number belong to this article. Mirek discovered this species of the pygmy sundews growing
together with Drosera spathulata and Drosera peltata. He also took pictures of a just
flowering plant of the Xantrorhoea genus.
INTERINFO – SUPPLEMENT ABOUT NOT ONLY DARWINIANA EVENTS AND OTHER INFORMATION
JEDEN DRUH, NESPOČET OSOB

Mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je jistě rostlinou, o které se toto říci dá. Různých
forem, kultivarů a mutací je dnes takové množství, že není v lidských silách sestavit úplný
seznam všech doposud známých odchylek. Jednotlivé rostliny se mohou lišit např. barevností,
velikostí, tvarem a samozřejmě růstovými vlastnostmi. Svou zásluhu na současné variabilitě
druhu má především skutečnost, že se jedná o rostlinu v kultuře častou a oblíbenou a nejeden
pěstitel se zabývá jejím šlechtěním.
Jakub Štěpán, Základní škola Loučeň, 2. cena kategorie Junior v soutěži Rostlina s příběhem
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VÝBĚR MASOŽRAVÝCH EPIZOD Z TERÉNNÍHO DENÍKU
Z DOVOLENÉ V ALPÁCH
Adam Veleba
Konec července patřil mojí (nejen mojí) letošní (oficiální) dovolené. Pomalu se stává tradicí,
že vyrážíme do některé oblasti Alp. Letos naše kroky (kola naší škodovky) zamířily do oblasti
Krakautal, což je údajně oblast s nejčistším vzduchem v celém Rakousku. Nemůžu soudit,
vzduch, který si dovezeme z Brna do cílové zastávky, se vždy v Alpách rozpustí jako kapka
inkoustu v jezeře.
Oblast Krakautal leží v Niedere Tauern ve Štýrsku, u jižních hranic chráněné oblasti „Naturpark
Sölktäler“. Podloží není příliš vápenaté, podle toho, co jsem měl možnost vidět, převažují horniny
krystalické. Nadmořská výška, ve které jsme se nacházeli, se pohybovala od nějakých 1000 m
do asi 2800 m.
S masožravými rostlinami se člověk
v Alpách setká prakticky na každém kroku,
tučnice, především P. vulgaris, rostou
na každém jen trochu příhodném místě –
na prameništích,
na vlhčinách
kolem
potůčků, na různých slatinách a mokvajících
skalách stejně dobře jako na podmáčených
okrajích turistických cest, v příkopech kolem
lesních cest i silnic a občas také přímo
na cestách. Ve vyšších polohách ji nahrazuje
P. alpina, která většinou roste spíše
na skalnatějším podloží nebo na místech, kde
voda rychleji protéká. Ale není to pravidlem,
mnohé rostliny rostou stejně jako předchozí
druh třeba na narušených březích cest.
Pinguicula vulgaris, květ rostliny v příkopu u cesty nedaleko Etrachsee; foto autor

Naše první túra započala u jezera Etrach See a směřovala ke dvěma jezerům Wildenkarsee
(horní a dolní jezero). Už od spodního jezera nás doprovázely rostlinky tučnice obecné,
nejčastěji ve vlhkém příkopu kolem cesty, místy jsem našel i menší slatinky, kde tučnice
rostly velmi efektně v mechu mezi ostřicemi a suchopýrem. Kupodivu se mi podařilo najít
a nafotit ještě několik málo kvetoucích rostlin, většině však již dozrávaly semeníky. Během
výstupu kolem potoka, který vytéká z Wildenkarsee, jsem našel miniaturní prameniště (nebo
možná pouze průsak vody z potoka) s tučnicemi, které měly odlišné semeníky. Ukázalo se,
že se jedná pravděpodobně o Pinguicula alpina. Právě podle semeníků jsem nakonec určoval
odkvetlé rostliny, protože kvetoucí P. alpina jsem nenašel ani jednu.
Pinguicula vulgaris má semeníky kulovité a téměř zcela zakryté kališními lístky. Naopak
P. alpina má semeníky protáhlé a z kalicha nápadně vystupující, obě varianty jsou vidět
na fotkách na další straně. Dalším poznávacím znakem jsou semena – pozorováním zralých
semen se oba druhy dají odlišit.
http://www.darwiniana.cz/
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vlevo semeníky Pinguicula alpina, vpravo semeník Pinguicula vulgaris; foto Adam Veleba

Druhý den jsme se setkávali opět s oběma druhy tučnic, vzhledem k nadmořské výšce,
do které jsme stoupali, byla tentokrát tučnice alpská mnohem častější. Plánovali jsme výstup
na Hochgolling, vrcholu jsme však nakonec nedosáhli (ne všichni měli adekvátní boty
pro závěrečné skalky a suťová pole). P. alpina nevyhledávala podmáčené slatinky jako
P. vulgaris o něco níže, spíše se orientovala na vlhké břehy cest, na skalky a kameny skrápěné
vodou nebo tam, kde voda protékala kolem. Obvykle tučnice neměly na místech svého výskytu
žádnou, nebo jen minimální, konkurenci, rostly přímo na odhalené půdě nebo v nízkém mechu
s minimem dalších cévnatých rostlin. Kromě tučnic jsme potkali i sviště, kteří se sice fotili
mnohem hůře než tučnice, ale u ostatních účastníků výpravy sklidili mnohem více bodů.

P. vulgaris v příkopu u cesty nedaleko Etrachsee

P. alpina pod Wildenkarsee; foto autor

Z dalších dnů stojí za zmínku den předposlední, náhodně jsme narazili na turisticky
a restauračně využívané jezero, z druhé strany k němu však přiléhalo velmi slibně vypadající
rašeliniště a slatinná louka. Kolem jezera dokonce vedla naučná stezka, která velmi pěkně
(a také velmi německy, takže pro nás dost nesrozumitelně) popisovala život v jezeře
a na přilehlých rašeliništích. Informační tabule mě namlsala výskytem rostlin Drosera anglica,
D. rotundifolia, D. ×obovata, Pinguicula vulgaris a blíže nespecifikované bublinatky v jezeře.
Ani jedna rostlina však nebyla k vidění. Odkazované rašeliniště zarůstalo vesele rákosem
a slatina o kousek dál byla bez adekvátní obuvi (tj. alespoň půl metru vysokých holínek)
nepřístupná. Jako odpočinkovou trasu jsme tento den náhodně vybrali jakési horské údolí
(říčka Hinteregger Bach, nedaleko městečka Oberwölz, nadmořská výška mezi 1300 až
1500 m).
http://www.darwiniana.cz/
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Toto
údolí
se
nakonec ukázalo být
tím nejlepším, co jsem
letos v Alpách potkal.
V příkopu u lesní
cesty, po které jsme
pomalu stoupali proti
proudu potoka, hojně
rostly tučnice obecné.
Od určité části se jim
začal příkop zdát asi
příliš těsný a některé
z nich se přestěhovaly
přímo na lesní cestu.
Pozorovat tučnice, jak
si
lebedí
mezi
obyčejným
jetelem
a zběhovcem, které
člověk potká klidně
v trávníku někde ve městě, byl opravdu zajímavý zážitek. Kromě tučnic se objevily i rosnatky
– sice jenom rosnatka okrouhlolistá, ale bylo to asi
poprvé, kdy jsem ji viděl mimo rašeliništní lokalitu.
Rosnatky nebyly zpočátku tak odvážné jako tučnice
a držely se vlhkého příkopu. Naprosto neuvěřitelným
zážitkem ale pro mě bylo místo o nějaký ten kilometr
dál, na místě, kde lesáci skladovali dřevo a kde zřejmě
přitékal z lesa potůček, který udržoval místo stále
vlhké. Rosnatky i tučnice vytvářely rozsáhlé porosty
a bohatě kvetly v mechu na okraji cesty i přímo mezi
kameny na lesní cestě.
Ještě o něco výše jsem narazil na přechodové
rašeliniště s vachtou trojlistou a nápadnou přesličkou
(pravděpodobně Equisetum fluviatile). V polštářích
rašeliníku rosnatky nebyly vzácností, ačkoli nevypadaly tak vzrostlé jako v příkopu u cesty. Kromě toho se
v údolí najde i několik pramenišť s tučnicí a v místech,
kde se začínalo údolí strměji zvedat, jsem našel další
políčko tučnic přímo mezi kameny na cestě.
Jako obvykle můžu zakončit tím, že Alpy doporučuji
k návštěvě, jejich příroda je opravdu nádherná. Kromě
masožravých rostlin můžete potkat nádherný hvozdík
pyšný, zmiňované sviště a samozřejmě i všudypřítomné krávy. Nezáleží na tom, kam pojedete, tučnice
si vás najdou…
nahoře Pinguicula vulgaris na lesní cestě na konci zmiňovaného údolí
dole Drosera rotundifolia mezi kameny lesní cesty; všechny fotografie Adam Veleba
http://www.darwiniana.cz/
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ROSNATKY SEKCE LASIOCEPHALA
Jiří Vaněk
Dal jsem si za úkol napsat článek, který by poskytl základní informace o těchto vskutku
úchvatných rostlinách, jejich nárocích a několik (snad zajímavých) tipů pro jejich pěstování.
Článek vychází jednak z literatury zabývající se masožravými rostlinami a jednak z mých
vlastních zkušeností. Tam, kde nestačilo ani jedno, jsem si vypomohl zkušenostmi a radami
ostřílených zahraničních pěstitelů prezentovaných na britském CPUK fóru. Sám již delší dobu
pěstuji D. petiolaris, D. broomensis, D. kenneallyi, D. derbyensis a D. fulva. Krátce vlastním
i D. falconeri, D. ordensis a D. darwinensis.

cca 1,5 roku staré rostliny Drosera petiolaris získané množením z listů; foto autor

Poněkud zvláštní označení „petiolaris complex“ či „okruh petiolaris“ má původ v jednom
z charakteristických rysů celé skupiny, kterým jsou dlouhé, u většiny druhů poměrně úzké řapíky
(„petiolaris“ = řapíkatý) . Jiné pojmenování skupiny, které je možná méně běžné, je „sekce
Lasiocephala“ a odkazuje na nápadné ochlupení listových růžic, které je taktéž velmi typické pro
mnohé, i když ne všechny rosnatky z okruhu petiolaris („lasio“ = chlupatý). Odtud pochází také
anglické označení skupiny „wooly drosera“, tedy ochmýřené či „vlněné“ rosnatky, podle chmýří
připomínajícího vlnu.
Jelikož nemám potřebné vzdělání ani znalosti, nebudu se zabývat podrobnými
botanickými popisy, jen nastíním několik základních rysů, které jsou typické pro všechny tyto
rostliny.
Ve všech případech se jedná o tropické rostliny s dlouhými, vláknitými kořeny, jejichž
domovinou je severní část Austrálie, konkrétně široká oblast v okolí města Darwin,
popřípadě Cairns. Některé druhy z komplexu petiolaris jsou však vázány na relativně malé
a izolované oblasti. Nejvíce nápadným znakem skupiny jsou dlouhé štíhlé řapíky zakončené
http://www.darwiniana.cz/
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malou okrouhlou čepelí (s výjimkou D. falconeri, jejíž řapík i čepel jsou poměrně široké).
Okrajové tentakule jsou výrazně delší než středové. Listy mohou být přitisklé k podkladu
(D. kenneallyi, D. falconeri), vystoupavé (např. D. fulva) nebo vzpřímené (D. petiolaris,
D. paradoxa). Všechny rosnatky ze sekce petiolaris osidlují vlhká místa, buď poblíž potoků,
jezírek nebo mělkých mokřin. D. petiolaris preferuje občasně zaplavovaná území, D. fulva se
většinou nachází v depresích těsně nad úrovní sezónních záplav. Většina druhů roste
v jílovito-písčitých půdách, často poblíž skalních pískovcových výchozů. Druhy, které přes
období dormance nevytváří husté ochlupení, preferují silně jílovité půdy.
Klima severní části Austrálie je tropické, vyznačuje se suchou zimou a vlhkým létem.
Průměrné teploty se celý rok pohybují mezi 20–32 °C, maxima mohou přesáhnout 40 °C,
minima jsou kolem 17 °C. Při jasných zimních nocích mohou údajně teploty výjimečně
klesnout až pod nulu. Vzdušná vlhkost se pohybuje kolem 60–80 % (léto), v období sucha
může klesat až ke 20 %.
Jak je vidět z grafu,
od června do srpna (australská zima) se rostliny
musí vypořádat s absolutním suchem a poměrně vysokými teplotami,
které tu ostatně panují
po celý rok. Mají pro to
v základě dvě různé
strategie. U většiny
rosnatek z okruhu petiolaris jí je ono husté
stříbřité ochlupení, které se nejintenzivněji vytváří právě s příchodem suchého období, kdy
rostlina silně redukuje svůj růst. Zůstane pouze samotný střed rostliny s velmi hustým
ochlupením, které nejenže odráží množství světla a tepla, ale navíc napomáhá k zachycování
vzdušné vlhkosti a rosy. Jinou strategii volí D. falconeri a D. kenneallyi, jejichž listy jsou téměř
lysé. V období sucha tyto rostliny zatáhnou pod povrch substrátu do pseudohlízy tvořené
cibulovitým shlukem dužnatých bází listů. Jílovitý substrát, který je za vlhka
měkký a plastický, se
v suchém
období
stává velmi tvrdým
a funguje tak jako
ochrana živých částí
rostlin schovaných
pod
zemí
před
vysycháním. Na povrchu pak spočívají
pouze odumřelé listy
bez jakékoliv známky
života.
Dormance
trvá cca 3–4 měsíce
a rostliny obnovují
svůj růst s příchodem prvních dešťů.
zdroj http://www.worldclimate.com/
http://www.darwiniana.cz/
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Kvetení připadá na říjen až duben, květy jsou cizosprašné. Přirozené hybridy jsou vzácné,
objevují se na lokalitách s výskytem 2 odlišných druhů. Všechny doposud známé hybridy mají
D. falconeri jako jednoho z rodičů. Kupodivu jsou fertilní. A. Lowrie popisuje sběr semen
kříženců a následné úspěšné klíčení.
Pěstování
Při pěstování je třeba respektovat dva základní požadavky odvislé od podmínek
na přirozených stanovištích. Jsou jimi dostatek světla a vysoká vzdušná vlhkost. Vyšší
vzdušné vlhkosti můžeme docílit umístěním rostliny do akvária či terária. Nevadí však ani
zcela uzavřený prostor. Dlouhou dobu (více než rok) jsem kvůli nedostatku místa v teráriu
pěstoval několik rostlin D. petiolaris, D. derbyensis, D. broomensis a D. kenneallyi
v květináčích přiklopených uříznutou PET lahví, ve které byly zcela nahoře prostřihnuty 2–3
malé větrací otvory. Jedná se tak trochu o nouzové řešení, které by jistě nejeden pěstitel
nedoporučil hlavně kvůli možnosti výskytu plísní. Já jsem tomuto nebezpečí čelil tak, že jsem
vždy cca jednou za dva měsíce vystříkal celý vnitřek PET lahve naředěným roztokem
heřmánkové tinktury. Výsledkem byla absence jakýchkoliv známek plísně v takto ošetřených
květnících, zatímco paradoxně ve všech ostatních, které byly umístěny volně
pod zářivkovými tělesy, plísně přímo bujely i přes opakované aplikace fungicidů. Je to řešení,
které tedy evidentně dlouhodobě funguje. Takovýto způsob navíc dovoluje umístit rostliny
velice blízko osvětlovacím tělesům. Tím se dostáváme k druhému základnímu požadavku
pro pěstování – světlu.

Drosera broomensis
obě fotografie Jirka Vaněk

Některé z rosnatek okruhu petiolaris, jako třeba D. paradoxa, je možné celoročně
pěstovat i na okenním parapetu s jižní orientací. Pokud bychom natrefili na odolný klon, jistě
by se našly i další druhy, které by mohly při dobrém umístění vcelku uspokojivě růst
bez umělého osvětlení. Já bych však s výjimkou zmíněné D. paradoxa doporučil umělé
osvětlení či alespoň přisvěcování v zimním období pro všechny petiolaris druhy. Pokud
umístíme rostliny do terária s „běžným osvětlením“, které používáme například pro láčkovky,
mělo by to být dostatečné k tomu, aby nám většina druhů uspokojivě rostla po celý rok.
Pokud bychom se však nespokojili pouze s uspokojivým růstem, ale chtěli bychom, aby byly
rostliny pěkně vybarvené a atraktivní, je třeba skutečně intenzivní osvětlení. Řešením je buď
umístit rostliny blíž k zářivkovým tělesům nebo zvýšení výkonu osvětlovací techniky. Někteří
pěstitelé používají výbojky, které jsou však velmi drahé, mají obrovskou spotřebu elektrické
energie a navíc je u nich třeba se vypořádat s velkým množstvím odpadního tepla. Já jsem
http://www.darwiniana.cz/
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dlouhou dobu používal ono „běžné osvětlení“ a rostliny jsem měl umístěné na dně terária.
Později jsem je přesunul blíže k zářivkám, na což všechny zareagovaly intenzivnějším
vybarvením a některé kvetením. V posledních pár měsících zkouším novou kombinaci dvou
zářivkových těles (18 W) a jedné úsporné žárovky (125 W) s reflektory, které osvětlují
rostliny ze vzdálenosti cca 15 cm. To je již dostatečné i pro atraktivní zbarvení rostlin.
Doba osvitu nemusí být nikterak dlouhá. Délka dne se v severní Austrálii pohybuje
v průběhu roku mezi 11–13 hodinami. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že 12 hodin osvitu je
při úměrné intenzitě pro tyto rostliny plně dostačujících i k vyvolání kvetení.
Denní teploty by se měly udržovat nad 20 °C, ideálně pak mezi 25–30 °C. Doporučovány
jsou teplotní výkyvy mezi dnem a nocí. Noční poklesy teplot rostlinám jistě jen prospějí,
nejsou však u druhů, se kterými mám zkušenosti, nutností (D. petiolaris, D. derbyensis,
D. broomensis, D. kenneallyi, D. fulva). Navíc, pokud jsou pěstovány pod umělým osvětlením,
což je v našich zeměpisných šířkách beztak
téměř podmínkou, lze
tohoto docílit i díky teplu
z osvětlovací
techniky.
Velikost rozdílu v teplotě
mezi dnem a nocí je pak
odvislá
od vzdálenosti
rostlin od zdroje světla
(tepla) a druhu světelného zdroje. Na tomto
místě bych doporučil
k osvětlení
kombinaci
zářivek s jiným zdrojem,
který emituje i nějaké
to odpadní teplo (například zářivka + úsporná
žárovka). Není to však
nezbytné.
Drosera fulva; foto autor

Pěstební nádoby volíme raději hlubší kvůli poměrně dlouhým kořenům. Pro dospělé
rostliny doporučuji květník hluboký minimálně 10 cm, i když ani to nemusí být dostatečné.
Mojí D. petiolaris sahaly při posledním přesazování kořeny do délky 20 cm. Jako substrát se
většinou používá směs rašeliny s pískem nebo perlitem v poměru 1 : 1. V přírodě bychom
rosnatky z okruhu petiolaris mohli najít i v téměř čistých píscích. Nižší poměr rašelina : písek
než 1 : 2 ale nebývá doporučován. Domnívám se, že důvodem je problém udržení vhodného
pH při malém objemu substrátu. Zaléváme měkkou vodu, nejlépe dešťovou nebo
demineralizovanou.
Poněkud problematický může být přechod rostliny do dormantního stadia. V kultuře
rostliny upadají do dormance nepravidelně, přičemž se běžně stává, že několik let vegetují
bez pozorovatelného přerušení růstu. Za dobu tří let, kdy tyto rostliny pěstuji, jsem dormanci
zaznamenal pouze jednou, a to u D. derbyensis. Podle informací dostupných na CPUK foru
má podobné zkušenosti i mnoho dalších pěstitelů, přičemž se shodují, že nakonec však
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většina rostlin i v domácí kultuře dospěje k pravidelnému střídání období vegetace
a dormance. Je však nutné tento přechod včas rozpoznat a zareagovat na něj omezováním
zálivky až do takřka úplného
proschnutí substrátu. Samotný
přechod z letní růžice do dormantní může trvat několik
týdnů.
Rostliny
postupně
zkracují řapíky a redukují čepele
listů, dokud nezbude pouze
shluk krátkých řapíků hustě
porostlých stříbřitými chloupky.
Výjimkou jsou již zmíněné D.
falconeri a D. kenneallyi, které
zcela zatáhnou pod povrch
substrátu a po dobu spánku se
tváří jako mrtvé. Jakmile
rostliny obnoví růst, což se děje
po 3–4 měsících, je třeba opět
je začít zalévat.
Drosera falconeri – deformovaná listová růžice přirůstající pouze na jedné straně. Šipkou je označeno
místo, kde se ukrávají zárodky dcečinné rostliny. Po několika týdnech se obnoví růst mateční rostliny.
Chování pozorované u D. kenneallyi, D. fulva a D. petiolaris při vytváření dceřinných rostlin. Foto autor

V přírodě je dormance zřejmě navozována prosycháním substrátu v zimním, suchém
období. V kultuře není třeba uměle evokovat období vlhka a sucha. Rostliny je možné
pěstovat i několik let ve vegetační fázi, jen je třeba mít se na pozoru a v případě prvních
známek přechodu do dormantního stadia začít s postupným omezováním zálivky.
Rozmnožování
Tak jako u jiných rosnatek, jsou i u rosnatek z okruhu petiolaris možné prakticky dva způsoby
rozmnožování – generativní a vegetativní. Rozmnožování semeny je poněkud obtížné, neboť
rostliny jsou cizosprašné. Jsou tedy zapotřebí dva odlišní jedinci kvetoucí ve stejnou dobu.
Jinou možností je pak opylovat dva různé druhy v rámci rostlin z okruhu petiolaris a vytvořit
si tak vlastní křížence. Sám jsem toto nikdy nezkoušel, neboť mi zatím ještě nekvetly dvě
rostliny ve stejný čas, nicméně z dostupných informací je evidentní, že je tento způsob
možný a že druhy z této sekce nabízejí možnost vzájemného křížení. Opylování květu
vlastním pylem jsem zkoušel bez úspěchu, a to u D. derbyensis. Pokud bychom přece jen
nějaká semena získali, vyséváme je na povrch vlhkého pěstebního substrátu. Důležité je
udržet vysokou vzdušnou vlhkost, dostatek světla a teplotu 25–35 °C. I potom však klíčení
může být rozvleklé a trvat až několik měsíců.
Druhou možností, která skýtá velmi dobré výsledky, je vegetativní množení pomocí
listových řízků. V případě rosnatek z okruhu petiolaris má však tento způsob rozmnožování
svá specifika, která je pro úspěšnou reprodukci nutné zvládnout. Spící pupen, ze kterého by
se měla vyklubat nová rostlinka je totiž schován až u samé báze řapíku a je tedy nutné
odtrhnout celý list i s bází (jakoby u „cibulky“ podobně jak se to dělá u mucholapky podivné).
Lepší by možná byl výraz „odloupnout“. Pokud se list přetrhne, můžeme ho rovnou zahodit.
Je nutné, aby byl list pokud možno co nejčerstvější. Odtrháváme tedy ty listy, které ještě
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aktivně rosí. List, který začíná odumírat, nebo jeví známky stárnutí, sice můžeme zkusit
použít, avšak pravděpodobnost úspěchu bude velmi malá.
Z vlastních zkušeností můžu doporučit odtrhávat listy pro množení při přesazování rostliny
a to právě z důvodu nutnosti získat list celý i s jeho bází. Jinak hrozí, že nejenže nezískáme
žádný vyhovující čerstvý list, ale k tomu ještě můžeme rostlinu nepěkně poškodit. Navíc se
doporučuje odtrhnout listů několik najednou tak, aby svou bází zůstaly držet pohromadě,
čímž může dojít k obnažení růstového středu rostliny a ta pak může být náchylná k infekcím,
houbovým chorobám apod. Proto se doporučuje posypat místa, ze kterých jsme odtrhli listy
prachem z černého uhlí. Já sám vždy používám naředěný roztok heřmánku, kterým tato
místa řádně postříkám. Aby ze získaného listu vyrašila nová rostlina, je nutné ho opět umístit
do prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí, dostatkem světla a především vysokou teplotou.
Ideálně do plastové nádoby s destilovanou vodou. Obecně se doporučuje teplota alespoň
30 °C, ideálně pak kolem 40 °C. Z vlastních zkušeností můžu potvrdit, že teploty pohybující se
přes den kolem 40 °C skutečně silně zvyšují úspěšnost množení. Docílit jich nemusí být ani
moc složité. Já používám pro množení petiolaris-rosnatek malý kelímek z průhledného
plastu, který do poloviny naplním destilovanou vodou, do níž poté vhodím utržené listy.
Kelímek dobře zavřu a pomocí izolepy přilepím zespodu ke konci zářivkového tělesa.
Na koncích se totiž zářivky po několika hodinách provozu poměrně silně zahřívají. V průběhu
dne tak teplota vody v plastovém kelímku může stoupnout až ke 40 °C. Prozatím se mi takto
daří velice dobře množit pouze D. petiolaris. U ostatních druhů jsem doposud nebyl moc
úspěšný až na ojedinělé výjimky. Za příčinu považuji buď nesprávnou intenzitu osvětlení,
nebo nedostačující kvalitu utržených listů.
Rostliny lze nicméně množit i pomocí dělení trsů, které většina druhů vytváří, i když
některé méně ochotně než ostatní. To, že se rostlina chystá vytvořit další růžici, lze obyčejně
rozpoznat již několik týdnů předem. Rostliny začnou tvořit deformované, či nedobře vyvinuté
listy, přičemž však nejeví
žádné známky nemocí či
přítomnosti
škůdců
a deformace se projevuje
pouze na jedné straně
růžice. Výsledkem je
dojem, jakoby rostlině
přirůstaly listy pouze
z jedné strany a ztrácí se
tak
její
souměrnost.
V tomto případě není
třeba panikařit a bát se
o zdraví rostliny. Můžeme
si totiž být téměř jistí, že
se vbrzku objeví zárodky
nové dceřiné růžice.
Po nějaké době, kdy nová
rostlina zesílí a vytvoří si
vlastní kořeny, se zcela
obnoví růst i mateční
detail Drosera kenneallyi se dvěma růžicemi a zárodkem květu; foto autor
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rostliny. Takovéto nebo velmi podobné chování jsem doposud pozoroval u všech rosnatek
z okruhu petiolaris, které v mých podmínkách vytvářejí více růžic – D. petiolaris, D. fulva,
D. kenneallyi a D. falconeri. Rozdělovat trsy doporučuji až po několika měsících, kdy si vytvoří
vlastní kořeny i nová rostlina.
Závěrem bych chtěl říci, že není třeba se rosnatek z okruhu petiolaris nikterak obávat.
Jejich pěstování nemusí být vůbec náročné. Ostatně jedna z mých vůbec prvních
masožravých rostlin byla právě Drosera petiolaris a skutečnost, že ve zdraví přežila moje
velké počáteční tápání v říší MR až do dnešního dne spolu s mnoha dalšími, to může jen
potvrdit. Doufám, že moje skromné zkušenosti budou nápomocny ostatním zapáleným
pěstitelům a obdivovatelům těchto úchvatných rostlin v jejich dalším počínání a že se třeba
i s některými z nich setkám v projektu „Jak Na Ně“ při experimentování s krásnou rosnatkou
falconerovou.
Mezi rosnatky z okruhu petiolaris je v současnosti řazeno následujících 13 rostlin:
1. D. brevicornis Lowrie, 1996
2. D. broomensis Lowrie, 1996
3. D. caduca Lowrie, 1996
4. D. darwinensis Lowrie, 1996
5. D. derbyensis Lowrie, 1996
6. D. dilato-petiolaris Kondo, 1984
7. D. falconeri Kondo & Tsang, 1984
8. D. fulva Planchon, 1848
9. D. kenneallyi Lowrie, 1996
10. D. lanata Kondo, 1984
11. D. ordensis Lowrie, 1994
12. D. paradoxa Lowrie, 1997
13. D. petiolaris R.Br. ex DC., 1824
Číslo za jménem značí rok, kdy byla rostlina popsána. Je patrné, že ve většině případů se
jedná o druhy známé pouze několik málo let, přičemž botanický popis většiny z nich „má
na svědomí“ uznávaný a proslulý australský botanik Allen Lowrie. Výjimkami jsou Drosera
petiolaris a Drosera fulva, které byly popsány již v prvé půlce 19. století.
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AUSTRALSKÝ DENÍK MIRKA ZACPALA
ROYAL NATIONAL PARK
Už 6. srpna, čili den poté, co jsem navštívil poprvé Royal National Park, jsem se vydal
do parku opět, nicméně z opačné strany, od konečné stanice Waterfall. Z minulého dne jsem
byl pozitivně naladěn a byl jsem zvědavý, co uvidím.
Vystoupit z vlaku, přeběhnout parkoviště a zapadnout do lesa bylo jediné, na co jsem
myslel. Hlavně, ať už tam jsem. Vlažná procházka mezi blahovičníky, typické australské
rostliny rodu Xantrorhoea a nespočet různých keřů a travin, které jsem viděl prvně v životě,
umocňovaly relaxaci od každodenních stresů a městského hluku. I když bylo právě zimní
období, měl jsem možnost vidět mnohé rostliny v květu. Vegetační sezóna trvá v podstatě
celý rok, ale pro každé období nabízí jiné typy květeny. Jsem si jistý, že leckterý botanik by si
přišel na své.
Nořím se do okolní vegetace a začínám se rozhlížet po okolí, zdalipak tu nenajdu něco
masožravého. Silná vrstva spadaného eukalyptového listí nedává moc nadějí na růst
rosnatek ani ničeho jiného. Pokračuji stále po cestě až k místu, které mi silně připomíná
české oraniště.

Pohled na lokalitu v Royal National Park s výskytem Drosera pygmaea. Foto Mirek Zacpal

Na jedné straně hromady písku, na straně druhé začíná silnice vedoucí pravděpodobně
do Waterfall. Je tu i jedna cesta uzavřená závorou. Takže tam se vydám, ale nejdříve se chci
mrknout na jedno místo, kde to vypadá na dlouho-dobější zamokření. Třeba tam něco najdu.
http://www.darwiniana.cz/
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A taky že jo! Stovky
a tisíce
mrňavých
D. pygmaea. Některé
rašily z gemm, jiné
ze semen a pak i pár
větších rostlin. Stále
je zima, ale rostlinky
se začínají probouzet k životu. Jsou
sice malé a slabé,
ale za pár týdnů
tomu bude jinak.
Pořídil jsem pár
fotek a vydávám se
směrem za závoru.
Asi po dvou stech
metrech se otevírá
krajina, jsou tu
kopce, lesy, step, nízké i vyšší stromy, prostě úžasně. Takový kousek od města se rozprostírá
tato paráda. Po stranách cesty stékají četné pramínky vod, některá místa jsou podmáčená
a celkově to vypadá, že by tu něco mohlo růst. První rostliny D. peltata s D. pygmaea
a poměrně malým výskytem D. spathulata. Stále si dávám otázku, kde se tu bere ta voda.

nahoře Drosera pygmaea, pod ní Drosera spathulata, obě Royal National Park; foto Mirek Zacpal
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Snad budu mít možnost to zjistit za pár
měsíců. Stále pokračuji po cestě dále
měrem k moři, jež je vzdáleno asi
15 km od mého nynějšího místa. Kolem
cesty, v porostech trav, na skalnatých
podložích, všude nacházím rostoucí
D. peltata. Ze začátku se stále skláním
ke každé rostlině, nicméně asi po dvou
hodinách je prakticky ignoruji, neboť
bych se nikam nedostal… Naneštěstí
jsou dny v zimním období téměř stejně
dlouhé jako u nás, a tak mi nezbývá již
mnoho času na zpáteční cestu. Pořizuji
ještě
pár
snímků
Xantrorhoea
s květenstvím a pár fotek zajímavého
keře Isopogon.
O pár měsíců později jsem viděl tato
místa znovu. Veškerá, předtím promáčená stanoviště, byla zcela suchá
a bez jakýchkoliv známek těchto obyčejných, nicméně nádherných rosnatek
Austrálie.
Mirek Zacpal
nahoře Drosera peltata
dole kvetoucí Xantrorhoea; foto autor
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Ibicella lutea
Tento semeník „takymasožravé“ rostliny
jsem dostal od Jardy Neubauera
při podzimní návštěvě Kosiště, viz článek
v tomto čísle. Jarda zkusil semena vysít
na záhon, ovšem díky jejich velikosti
a zápachu to bylo poprvé a naposled.
Semena ze semeníku budou vložena
do Semenné banky, takže pokud máte
někdo zájem tuhle zvláštní rostlinu
pěstovat, máte možnost.

 3Dfoto Michal Rubeš

ANATOMIE A MORFOLOGIE MASOŽRAVÝCH ROSTLIN
TABULE XII
Špirlicovité (Sarraceniaceae Dum.), angl. American pitcher plants
Rod heliamfora (Heliamphora Benth.)
Angl. the sun or marsh pitcher plants genus

zpracování a kresba Zdeněk Žáček

Láčky čtyř vybraných druhů rodu heliamfora (The pitchers of four chosen species of
the Heliamphora genus):
a) Heliamphora sarracenoides, b) H. tatei, c) H. pulchella, d) H. chimantensis, e) H. elongata.

