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Kosiště – První zásek
V minulém čísle Trifida (T2008/4) jsem vás informoval 
o schůzce zástupců Darwiniany a AOPK ohledně údržby 
vzácné  lokality,  na které  roste  poslední  prosperující 
populace tučnice české u nás, a tedy i na světě. Dohodli 
jsme  se,  že v únoru  začneme  hrubými  pracemi  – 
vyřezáním velkých stromků borovice a břízy.

Bylo  třeba  obstarat  potřebná  povolení.  Toho 
se naštěstí chytila paní Krpatová z AOPK a nebýt jí, tak 
celá  akce  shořela  na přemíře  administrativy.  Kácení 
stromečků se muselo uskutečnit před koncem února, pak 
začínají přilétat jeřábi a hluk motorů by je rušil. Navíc 
terén bude tou dobou ještě zmrzlý, což zamezí pošlapání 
louky.

Ve spolupráci  s Jardou  Neubauerem  jsme  stanovili 
datum sobota 21. 2. 2009. Akci jsme příhodně nazvali 
Kosiště – první zásek. Napsal jsem oznam na internet 
a čekal,  kolik  lidí  se mi  přihlásí.  Zájem  byl  celkem 
slušný,  během prvního  týdne  nás  už  bylo  12  a týden 
před  akcí  17!  Ale  pak  zasáhla  chřipková  epidemie. 
Do pátku odřekli tři lidé a během pátku další čtyři.

V sobotu  ráno  jsme  s obavami  vyrazili.  Na Kosiště 
jsme dojeli včas, tedy těsně před devátou. Jarda tam už 
na nás  čekal  a postupně  dorazili  i ostatní  pomocníci. 
Mezitím mi Jarda předal povolení na kácení a zároveň 
nás  zasvětil  do konkrétních  plánů.  V pátek  měl  totiž 
na Kosišti  schůzku  s paní  Krpatovou a přímo na místě 
dohadovali, které části louky a jakým způsobem vyčistit 
a také jak naložit s větvemi a malými stromky.

Celkem se nás sešlo deset, Jarda Neubauer a Zbyněk 
Elingr si přivezli křovinořezy a kosili s nimi malé i větší 
nálety. My ostatní jsme odnášeli větve až na 200 metrů 
vzdálené  odkladiště.  Ačkoliv  bylo  lehce  pod  nulou, 
většina si po několika prvních otočeních ze sebe svlékla 
nějakou tu slupku. Usilovně jsme pracovali až do jedné 
hodiny  odpolední,  tedy  kromě  dvou  přestávek  na čaj 
a sušenky.  Tou dobou jsme již měli  stanovený prostor 
vyčištěný.

U aut  jsem  z kufru  vytáhl  polystyrenovou  krabici, 
ve které  jsem  měl  překvapení  pro  pracanty  –  různé 
rosnatky,  láčkovky a heliamfory,  které  věnovala  firma 
LabFlyTrap (http://www.labflytrap.com/)  Michala 
Kouby. Protože nás bylo méně, než jsem čekal, někteří 
si odnesli i dvě různé kytičky. Nakonec zbyla Nepenthes  
ventricosa, kterou nikdo nechtěl. Tak jsem ji vzal zpět 
do Prahy  a následující  čtvrtek  při  příležitosti  setkání 
pěstitelů  v Thrakii  ji  zasadil  do vitríny,  kterou  tam 
spravujeme.

Následující  týden  se byla  paní  Krpatová  podívat 
na Kosišti  a zkontrolovala  práci,  kterou  jsme  tam 
odvedli. Vše bylo bez závad.

Celkem jsme vyčistili plochu asi 2 400 m2, což už je 
takový  malý  lesík.  Když  jsem  to  kontroloval 
na satelitních mapách,  spočteným číslům jsem nevěřil, 
ale  Jirka  Vaněk  s Patrikem  Hudcem  a nakonec  i paní 
Krpatová mi  potvrdili,  že jsem to změřil  správně.  No, 
mákli jsme si na tom slušně...

Na základě  této  první  konkrétní  zkušenosti  bude 
přednostně  Darwinianě  nabízena  péče  o tu 
nejpodmáčenější část louky, na které roste tučnice česká. 
Tento rok jsou v plánu ještě tři akce, vytrhávání náletů, 
kosení rákosu a bezkolence a možná i nějaké to stržení 
drnu.  Uvidíme,  v době  psaní  článku  stále  probíhají 
jednání.

Péče  o tuhle  vzácnou  lokalitu  záleží  na nadšení 
dobrovolníků,  takže  děkuji  všem,  kteří  se zúčastnili 
Prvního záseku, a také těm, co nabídli pomocnou ruku, 
i když se nakonec na Kosiště nedostali.

Zájemci  a dobrovolníci,  sledujte  stránky  Kosiště 
na adrese  http://www.darwiniana.cz/kosiste/, tam budou 
zveřejněny termíny dalších akcí.

Na shledanou na Kosišti!

Michal Rubeš
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Foto © Rosťa Kracík
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Vážení členové Darwiniany, čtenáři Trifida,
vývoj prvního letošního čísla nebyl lehký. Předešlý sazeč šablony pro tisk Jan 
Franta se s vedením Darwiniany názorově rozešel a položil nejen tuto funkci, 
ale i své členství ve Správní radě. Jeho postoj respektujeme a dodatečně mu 
děkujeme za profesionální práci, kterou na jednom celém ročníku „T“ a na čísle 
navíc nesmazatelně a nepřehlédnutelně vyznačil.

Naštěstí máme rezervu, kolegu Michala Rubeše, který už tuto činnost dříve 
provozoval  a opět  se jí  obětavě  ujal,  takže  nedošlo  k prostojům  spojeným 
s hledáním vhodného nástupce. I jemu velmi děkuji za spolupráci, která je pro 
„T“ klíčová.

Správní  rada  se v mezidobí  zredukovala  na čtyři  výkonné  členy  – 
z rodinných  důvodů  odstoupili  kolegové  R.  Kracík  a Š.  Puhalla.  Aktivně 
se beze změn ve vedení angažují kolegové J. Rubešová, M. Kouba, P. Hudec 
a moje maličkost. Z externích spolupracovníků SR s vděčností uvádím kolegy 
J. Vaňka, M. Rubeše, K. Královou a K. Braunovou. Díky tomuto semknutému 
jádru  vedení  funguje  i přes  ztráty,  ale  nezbytné  bude  doplnění  a vůbec 
ustavení  nového  řídícího  týmu  „D“.  K tomu  nám  poslouží  blížící  se valná 
hromada, kterou máme premiérově na PřF J. E. Purkyně v Ústí  nad Labem 
(upoutávka na jarní setkání členské základny „D“ detailně uvnitř tohoto čísla). 
Jistě  se ptáte,  proč  není  zachována  tradice  jarního  setkání  v liberecké BZ. 
Důvodem je delší nepřítomnost ředitele RNDr. M. Studničky, který je zrovna 
v květnovém  čase  zaneprázdněn  jinými  povinnostmi  a soukromými 
záležitostmi, a proto nám tentokrát nemůže poskytnout možnost konat setkání 
v liberecké BZ, kterou řídí.

Za zdůraznění již v úvodníku jistě stojí zpráva, že naši dva čestní členové – 
pan profesor J. Jeník a RNDr. M. Studnička, učitel a žák – oslavili počátkem 
tohoto roku svá kulatá výročí:  první  80.  a druhý 60.  narozeniny.  Blahopřání 
za „D“ a více se dočtete dále ve svodce z prvního letošního čísla Živy.

Významnou událostí za posledních několik měsíců je obnovení spolupráce 
s bývalými členy „D“ J. Neubauerem a M. Macákem, kteří si nyní zachovávají 
neutrální  „neorganizovanou“  pozici  v česko-slovenském  dění  kolem 
masožravých rostlin a JBK. Pro „D“ je to neocenitelná podpora, za niž jsme 
nesmírně vděční.  Konkrétně  se tato  spolupráce projevila  v projektu  Kosiště, 
který už má za sebou první akci (viz snímky a příspěvek v tomto čísle),  ale 
také vynikající únorovou přednáškou J. Neubauera o jeho cestě do Singapuru 
a na Sumatru v posluchárně smíchovského Centra mladých přírodovědců, dále 
velkou zásobou unikátních snímků pro VAMR, prvním Jardovým příspěvkem 
po delší  odmlce do „T“  (viz toto číslo)  a naposledy,  nikoliv  však významem, 
možností uspořádat jarní setkání „D“ na PřF J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
kde mají Jarda s Mirkem vytvořeny velmi přátelské vztahy. Díky kluci!

Ohromný  dík  náleží  i kolegovi  Mirku  Zacpalovi,  našemu  australskému 
emisarovi, který v ráji MR a JBK u protinožců nezapomněl na „D“ a pravidelně 
nám  zasílá  reportáže  ze svých  výletů  po tomto  kontinentu.  Také  Mirek 
obdaroval  VAMR  unikátními  snímky  australských  druhů  MR  a JBK,  což  je 
příkon nedozírné hodnoty a chtěl bych zde zdůraznit, jak moc si toho vážíme.

Rovněž  bych  chtěl  poděkovat  kolegovi  Patriku  Hudcovi,  jehož  vynikající 
diplomatické  aktivity  vedly  k vyřešení  mnoha  svízelů  s autorskými  právy 
na snímky a texty některých našich zahraničních kontaktů.

A nakonec ještě poznámka, která má uvést na pravou míru fámy o tendenci 
zredukovat  „T“  pouze  do virtuální  formy.  Nejsou  pravdivé!!  Vedení  „D“  jen 
zastává koncepci možnosti  volby, tj.  možnost, aby si člen mohl vybrat verzi, 
která mu vyhovuje nejlépe – buď elektronickou,  nebo papírovou,  popř.  tyto 
verze obě. Ostatně, takový je trend na celém světě a těžko před ním strkat 
hlavu do písku.

S pocitem, že jsem na tomto omezeném prostoru zdaleka nemohl tlumočit 
vše,  co  bych rád,  což  snad naznačuje,  že „D“  není  žádná  leklá  ryba,  toto 
úvodní  slovo  končím  s přáním,  aby  se Vám  Vaše  rostliny  zdárně  probíraly 
z dormance, a těším se na přímé setkání s Vámi při valné hromadě, tentokrát 
v Ústí nad Labem.

Dne 10. 3. 2009
Zdeněk Žáček, prezident Darwiniany

Obrázek na obálce: Drosera 
purpurascens foto © Mirek Zacpal
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Nové exotické druhy vodních bublinatek 
v kultuře
LUBOMÍR ADAMEC

V minulých  čtyřech  článcích  (Adamec  2003a,  b,  c, 
2007)  jsem  seznámil  čtenáře  Trifida  s pěstováním 
přibližně  25  druhů  vodních  nebo  obojživelných 
bublinatek,  což je přibližně polovina všech druhů této 
ekologické  skupiny  bublinatek  z celkového  počtu  asi 
220  druhů  rodu  (Taylor  1989).  Od doby  napsání 
posledního článku tohoto seriálu (Adamec 2007) uběhlo 
již  dva a půl roku a od té doby jsem získal do kultury 
v naší sbírce vodních masožravých rostlin Botanického 
ústavu AV ČR v Třeboni nové dva druhy bublinatek – 
Utricularia muelleri a U. arnhemica – a získal podstatné 
dodatečné  informace  o pěstování  jiných  dvou  druhů, 
U. reflexa a U. cymbantha, o jejichž pěstování jsem psal 
už  posledně  (Adamec  2007).  O všech  těchto  druzích, 
které  jsou  nepochybně  velkými  botanickými 
i pěstitelskými kuriozitami, pojednává tento článek.

Opět začnu omluvou a vysvětlením omylu z minulého 
článku. V pojednání  o africkém  druhu  U. reflexa jsem 
uváděl  tehdy  čerstvý  údaj,  že populace  tohoto  druhu 
přivezená A. Fleischmannem ze středních poloh tropické 
Zambie a jím označovaná pracovně jako varieta „Huge 
trap“  (tj.  obří  past)  dosahuje  v přírodě  velikosti  pastí 
až 1,5–2,0  cm.  Jednalo  se o můj  omyl,  protože  při 
podrobném  prozkoumání  nepříliš  kvalitních  obrázků 
z lokality  se prokázalo,  že velikost  pastí  je  maximálně 
„jen“ asi 12 mm. Zaslaná semena těchto rostlin občas 
vyklíčila  a podařilo  se mi  z nich  vypěstovat  dospělé 
rostliny, které již dvě sezóny úspěšně pěstuji.  Ukázalo 

se však,  že tyto  rostliny  z tropické  Zambie  jsou 
průkazně  teplomilnější  než  ty,  které  pocházejí 
z chladnějšího Okavanga v Botswaně a jejichž pěstování 
jsem  podrobně  popsal  v minulém  článku. Rostliny 
z populace  „Huge  trap“  ze Zambie  se pěstují  nejlépe 
uvnitř  v bytě  v akváriu  při  teplotách  nad  20 °C,  ale 
od pozdního jara do začátku podzimu se mohou pěstovat 
velmi  dobře  i venku  v nějaké  přistíněné  nádrži  nebo 
akváriu, pokud teploty nepoklesnou asi pod 15 až 16 °C. 
V zimě v akváriu za oknem jsou tyto rostliny poměrně 
slabé,  mají  malé  pasti  a přisvětlování  jim  výrazně 
pomáhá.

Dospělé letní rostliny této populace ze Zambie se liší 
na první  pohled  od rostlin  z Botswany  z Okavanga: 
zatímco  rostliny  z Botswany  mají  velikost  pastí 
maximálně  6  mm  a téměř  všechny  pasti  na listových 
přeslenech  stejně  starých  jsou  přibližně  stejně  velké, 
pasti  ze zambijské  populace  se výrazně  střídají 
ve velikosti.  Dospělé přesleny rostlin ze Zambie nesou 
v každém  listovém  přeslenu  obvykle  několik  pastí 
o velikosti  4–5  mm,  ale  nejvýše  jednu  „obří“  past 
o velikosti 6–7 mm. I přesto, že mi rostliny ve vnitřním 
akváriu  nebo  v létě  venku  dobře  rostly,  nikdy  jsem 
nezískal větší pasti než 7 mm, ať jsem zkoušel cokoliv. 
S Kamilem  Páskem  se nám podařilo  sterilizací  semen 
připravit meristémovou kulturu, v níž rostou zambijské 
rostliny  velice  dobře:  jsou  dosti  drobné,  ale  mají 
poměrně velké pasti kolem 2 mm.

Utricularia cymbantha
V minulém článku (Adamec 2007) jsem měl k dispozici 
jen  minimální  informace  o pěstování  tohoto  afrického 
vodního  či  obojživelného  druhu  ze sekce  Utricularia 
a také  údaje  o vzhledu  rostlin  byly  omezené. 
Po dvouletém  pěstování  je  možno  říci,  že druh 
připomíná  morfologicky  nějakou  běžnou  terestrickou 
bublinatku, ale hodně rozvolněnou a vytáhlou (viz foto). 
Z lineárního,  horizontálně  rostoucího  tenkého  stonku 
(stolonu)  dlouhého  10–25  cm  vyrůstají  nahoru  listy 
a dolů masožravé prýty.  Dospělé rostliny mají  výrazně 
rozlišený  prýt  na zelené  čárkovité  a ploché 
fotosyntetické listy, které jsou dlouhé asi 2–5 cm, široké 
asi  1  mm  a obvykle  nenesou  pasti,  a na bledé  nebo 
světle  zelené  masožravé  prýty  dlouhé  1–5  cm.  Pasti 
velké  jen  asi  0,8–1,2  mm  vyrůstají  hlavně 
na masožravých prýtech, ale běžně vyrůstají i na stonku. 
Snímek ze zambijské lokality ukazuje, že v optimálních 
přírodních  podmínkách  mělké  rašelinné  vody  jsou 
masožravé prýty dosti  robustní,  sytě  zelené a opatřené 
většími pastmi, takže jsou na první pohled pro Evropana 
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Obr. 1. Dospělá rostlina Utricularia cymbantha
 z akvária s prýty rozlišenými na zelené

fotosyntetické  listy a bledé masožravé prýty s pastmi.



k nerozeznání od nerozlišených prýtů nám dobře známé 
bublinatky menší (U. minor).

Jak jsem uváděl  minule,  rostliny pěstuji  v pracovně 
v třílitrové sklenici s opadem ostřic na přirozeném světle 
u okna.  Rostou  celoročně  pomalu  a jsou  mírně 
teplomilné. Optimální teploty pro růst mohou být mezi 
22  až 26  °C.  Rostliny snášejí  velmi  dobře  teplotu  19 
až 20 °C při omezení růstu, ale není mi známo, jakou 
nejnižší teplotu ještě dlouhodobě snášejí. Druh je mírně 
stínomilný, ale vyžaduje poměrně dost difúzního světla 
nebo  tlumené  přímé  světlo.  V zimních  měsících  mu 
výrazně pomáhá přisvětlování fluorescenční lampičkou, 
ale při postavení blízko u okna to není nutné. Zkoušel 
jsem v teplém létě pěstovat druh také venku ve stíněném 
akváriu  umístěném  v chladicí  nádrži,  ale  rostliny 

překvapivě brzo zašly. Pravděpodobně jim vadí značné 
kolísání  teplot.  Zjistil  jsem,  že časté  krmení  jemným 
zooplanktonem  výrazně  zrychluje  růst.  Jinak  je 
pěstování  tohoto  druhu  docela  obtížné,  protože  stejně 
jako  podobný  druh,  U. benjaminiana,  velmi  často 
zarůstá  vláknitými  řasami  anebo  sinicemi  rodu 
Pseudanabaena.  Optimem  pěstování  druhu 
U. cymbantha  by  zřejmě  mohla  být  mělká  (2–4  cm) 
a silně  dystrofní  voda  nad  vláknitým  rašelinným 
substrátem  nebo  opadem  z ostřic,  podobně,  jak  v ní 
rostou  na přirozených  stanovištích  naše  domácí  druhy 
U. intermedia  nebo  U. ochroleuca/stygia  s výrazně 
diferencovanými  prýty.  V takových  podmínkách  by 
rostliny zřejmě mohly i kvést, ale takové podmínky by 
současně podporovaly i růst vláknitých řas.

Utricularia muelleri
Tento  vytrvalý  tropický  ponořený 
druh vodní bublinatky se vyskytuje 
jen  v tropické  severní  části 
Austrálie  ve státech  Northern 
Territory  a Queensland  a také 
na Nové Guineji (Taylor 1989). Má 
jednotvarý  prýt  a svým  vzhledem 
velice  připomíná  příbuzné  druhy 
bublinatek,  jako  jsou  U. stellaris  
nebo naše domácí U. australis (viz 
foto).  Přestože rostliny mohou být 
dlouhé  30–40  cm  a mají  průměr 
listů  v přeslenech  až 4  cm, 
na rozdíl  od dvou  podobných 
jmenovaných  druhů  mají  listy 
a zejména  stonky  velice  jemné 
a tenké:  průměr  stonku  nikdy 
nedosahuje  ani  1  mm.  Pasti  jsou 
velké  asi  1–3  mm  a mohou  být 
červenofialově  zbarvené. 
Na silnějším  světle  mohou  být 
prýty zbarveny červenofialově jako 
u U. stellaris.  Podobně  jako 
U. stellaris rostliny  vytvářejí 
květenství  se žlutými  květy 
s výraznými  květními  plováky 
(Taylor 1989).

Pěstování U. muelleri se ukázalo 
být  poměrně  jednoduché.  Druh 
roste poměrně dobře v třílitrových 
okurkových lahvích ve vodě s opadem z ostřic podobně 
jako  jiné  druhy  bublinatek  nebo  aldrovandka.  Může 
se pěstovat  v akváriu  celoročně  uvnitř  za oknem nebo 
během léta do půli září venku v chladicí nádrži, dokud 
teploty  vody  neklesají  asi  pod  16 °C.  Druh  je  dost 
stínomilný  a vyžaduje  v létě  venku  přistínění,  ale 
na tropickou vodní bublinatku je poměrně dost otužilý, 
protože dobře snáší teploty kolem 16 °C nejméně měsíc. 
Trvale  však  zřejmě  nesnáší  teploty  pod  19 °C 
(v kombinaci  s krátkým  dnem  a nízkou  ozářeností) 

a růstové  optimum  může  být  mezi  23  až 28 °C. 
Přisvětlení  v zimě  a udržování  teploty  nad  20 °C 
zajišťují  i pomalý  růst  v zimě.  Růst  je  podporován 
jemným zooplanktonem.  Při  dodržení  výše uvedených 
teplotních  a světelných  podmínek  je  pěstování 
U. muelleri docela bezproblémové a rostliny překvapivě 
málo zařasují.  Přesto je  i v létě  růst  poměrně pomalý. 
Kvetení by asi vyžadovalo vysoké teploty a více živin 
ve vodě.
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Obr. 2. Rostlina Utricularia muelleri rostoucí ve venkovním akváriu.
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Utricularia arnhemica
Informace  o pěstování  U. arnhemica vyvolají  asi 
u každého  překvapení  a údiv.  Podle  Taylora  (1989) 
se jedná o vodní až obojživelný druh tropické australské 
bublinatky  ze striktně  australské  sekce  druhů 
Pleiochasia.  Druh  je  v přírodě  snad  jednoletý.  Druh 
podle  vyobrazení  vypadá  jako  robustnější  typická 
terestrická bublinatka s úzkými listy širokými asi 2 mm 
a dlouhými 2 až 6 cm. Plazivý stolon nese pasti velké 3 
až 12  mm,  které  mohou  být  vytvořeny  za velmi 
optimálních  podmínek.  Roste  na nevelkém  území 
v severní  Austrálii  V až JV  od města  Darwinu 
v Severním  Teritoriu. Má  růst  jako  ponořená 
až obojživelná  rostlina  v pomalu  tekoucích  potůčcích 
ve velmi mělké čisté vodě v hloubce jen několika cm, 
někdy téměř jen na mokvavých pískovcích.  Fotografie 
lokality,  které  jsem získal,  ukazují,  že by  to  měl  být 
světlomilný  druh,  neboť  roste  na plném  světle.  Jak 
se však  U. arnhemica  chová ve skutečnosti? Skutečnost 
se totiž ukázala být velice překvapivá!

Získal  jsem  semena,  z nichž  jsme  s K.  Páskem 
připravili  sterilní  tkáňovou  kulturu  v tekutém 
médiu. Rostliny  takto  rostly  velice  rychle  a při  délce 
listů 1,2–2,0 cm vytvářely poměrně velké pasti, 1,5–2,0 
mm (viz foto). Bylo výhodné, že rostliny in vitro také 
hojně  kvetly,  takže  podle  tvaru  a barvy  květů 
(modrofialová koruna se žlutobílým středem) se nechaly 
určit. Brzy jsme takto získali obrovské množství zdravě 
vypadajících  rostlin,  které  jsem  vysadil  do několika 
speciálně připravených akvárií (okurkových lahví): měly 

většinou jako substrát směs propraného písku s malým 
podílem práškovité rašeliny a kyselého jílu, ale značnou 
část  rostlin  jsem umístil  do akvárií  do vody s opadem 
z ostřic,  v nichž  jsem  současně  pěstoval  standardně 
australské  aldrovandky.  Část  akvárií  byla  v chladicí 
nádrži ve skleníku ve stínu, část v chladicí nádrži venku 
a větší  část  v mé pracovně  u okna.  Byl  velmi  teplý 
začátek  léta  a očekával  jsem,  že tato  tropická  rostlina 
bude  velmi  teplomilná  a světlomilná.  Během  krátké 
doby asi dvou týdnů se překvapivě ukázalo, že rostliny 
ve většině  akvárií,  ať  rostly  jen  ve velice  mělké  vodě 
v hloubce asi 1 cm nad pískem nebo v hlubší vodě pod 
hladinou  mezi  aldrovandkami,  zahynuly  úplně  nebo 
sotva přežívaly!  Jen ve dvou stíněných akváriích v mé 
pracovně  trs  rostlin  přežíval  necelé  dva  měsíce,  ale 
rostliny  byly  malé  s malými  pastmi.  Některé  rostliny 
rostoucí  venku  po vysazení  rychle  zčervenaly 
od antokyanů, ale přesto uhynuly.

Koncem  srpna  jsem  dostal  další  spoustu  rostlin 
a rozsadil jsem je podobně, ale navíc jsem dost rostlin 
vysadil  na povrch  rašeliny  k rosnatkám  Drosera 
prolifera do velkého  akvária,  které  má  SVV orientaci 
u okna a které se ani v létě nepřehřívá.  Kromě ranních 
hodin  je  v něm  značný  přístin  a daří  se v něm  dobře 
australským  stínomilným  rosnatkám.  Teď  v zimě  je 
v něm obvykle  jen  asi  10  až 14 °C  s několikadenními 
poklesy i k 8 °C. Pouze v těchto podmínkách, typických 
pro  růst  terestrických  a otužilých  druhů  bublinatek, 
přežívají  dva  trsy  od léta  už  5  měsíců,  kdežto  všude 

jinde  rychle  uhynuly. 
Tyto  rostliny vypadají 
stejně jako  jiné  běžné 
druhy  terestrických 
bublinatek a mají  listy 
dlouhé jen asi 4–6 mm 
(viz  foto).  Naprosto 
stejnou  zkušenost 
s pěstováním 
U. arnhemica získal 
i Kamil,  který  vysadil 
velké  trsy  rostlin 
ve svém  skleníku 
na spoustu 
nejrůznějších  míst 
ve vodě  i na rašelinu: 
prakticky  všechno 
zahynulo  a přežívají 
jen maličké trsy rostlin 
terestricky  někde 
ve stínu  na hodně 
vlhké  rašelině.  Co  je 
tedy  možné  usoudit 
z našich  opakovaných 
nezdarů  s pěstováním 
tohoto  podivného 
druhu?
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Obr. 3. Rostliny Utricularia arnhemica po vyndání z tkáňové kultury.



Z mých  pokusů  vyplynulo  překvapivě,  ale  jasně, 
že rostliny rychle hynou, když jsou teploty vody vyšší 
než  asi  26 °C;  teploty  nad  28 °C  vedou  k velmi 
rychlému  úhynu. Naopak  rostliny  jsou  dosti  otužilé 
a i v zimě  při  krátkém  dni  vydrží  teploty  kolem  10 
až 15 °C  po celé  měsíce.  Rostliny se také  ukázaly být 
jednoznačně  stínomilné.  Růst  pod  vodou  je  pro  ně 
kritický  a mohou  růst  v kultuře  jen  jako  terestrické. 
Protože rostliny rostou v přírodě jako ponořené v mírně 
tekoucí vodě, může to znamenat, že jsou velice náročné 
na kyslík  rozpuštěný  ve vodě.  Když  rostou  ve stojaté 
vodě v nějaké akvarijní kultuře nad opadem z ostřic jako 
substrátem,  v takové  vodě  je  obvykle  snížená 
koncentrace kyslíku. Čím bude teplota vody vyšší,  tím 

rychleji  se bude rozkládat  opad  a snižovat  koncentraci 
kyslíku ve vodě a také samotné rostliny budou mít vyšší 
spotřebu  kyslíku  danou  respirací.  Takže  pokud  je 
U. arnhemica mimořádně  náročná  na kyslík  ve vodě, 
ve stojaté  vodě  akvárií  by  ji  měla  vysoká  teplota 
poškozovat  nedostatkem  kyslíku. Je  možné 
předpokládat,  že podobně  náročné  na kyslík  by mohly 
být  i ekologicky  podobné  druhy  bublinatek 
U. neottioides nebo U. rigida, rostoucí v potůčcích nebo 
vodopádech v Brazílii nebo západní Africe. Teoretickým 
řešením  této  předpokládané  vysoké  závislosti 
U. arnhemica na kyslíku  by  mohlo  být  buď  jemné 
vzduchování vody akvarijním motorkem nebo pěstování 
rostliny terestricky na mokré rašelině.   ☼
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Obr. 4. Rostliny Utricularia arnhemica přežívající terestricky v zimním období. Všechny snímky: L. Adamec
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Z australského deníku
Mirka Zacpala

Perth, Západní Austrálie
MIREK ZACPAL

Po mezinárodní  konferenci,  jež  se konala 
v Sydney  ve dnech  26.–28.  září,  kterou 
naplánoval, domluvil a uskutečnil Greg Bourke 
se svou partnerkou Michelle Lee, se skupina asi 
třiceti  lidí  vydala  na dva  menší,  jednodenní 
výlety  do Blue  Mountains,  ležících  západně 
od Sydney,  a následující den do Royal National 
Park.  Třetí  výlet  do Západní  Austrálie  jsme 
podnikli  v následujících  sedmi  dnech,  od 1. 
do 8. října roku 2008.

Po pěti  hodinách  letu  přistávám  na letišti 
v Perthu.  Greg  s Richardem  už  na mě  čekají 
v hale  a po chvíli  nás  vyzvedává  Phill.  Malou 
okružní cestou se vydáváme rovnou do Subway 
na malé  občerstvení  a pak  posilněni  míříme 
do Kings  Park.  Ještě  dnes  uvidíme  hlíznaté 
rosnatky na přírodní lokalitě.

První fotografie hlíznaté rosnatky D. porrecta 
na sebe  nenechávají  dlouho  čekat.  Odpoledne 
pak přijíždí postupně zbytek skupiny. Trávíme tu 
nějaký čas a každý plnými doušky hltá bohatost 
místní vegetace.

Následující  den jsme se pohybovali  po okolí 
Perthu.  Neuvěřitelná  rozmanitost  rostlin  – 
za každým kopečkem,  přesně  tak,  jak  to  říkal 
Allen,  se nachází  jiné  druhy  masožravek, 
orchidejí,  stromů a všeho možného.  Je to dáno 
různým  podložím  a i odlišnými  klimatickými 
podmínkami.  Obecně se tedy nedá říci,  jakého 
charakteru  je  zemina,  kolik  je  vody  a jaké 
teploty zde  panují.  Stačí  300  m  a je  to  úplně 
jinak.  Ten  den  jsme  viděli  přes  20  druhů 
hlíznatých a trpasličích rosnatek (mj.  hlíznatou 
D. zonaria, trpasličí  D. barbigera aj.), poměrně 
značné  množství  orchidejí  (Dracaea aj.), 
rostliny  rodu  Stylidium a nějaké  bublinatky 
(U. menziesii).

Třetí den směřujeme dolů na jih. Zastavujeme 
snad každých 100 m, abychom si mohli v reálu 
prohlédnout  tu  nádheru.  Allen  nám  ukazuje 
každou rostlinu, kterou můžeme na dané lokalitě 
vidět. Máme nejlepšího průvodce na světě, a tak 
každý hltá veškeré informace, které nám velice 
ochotně  poskytuje.  Opět  jsme  viděli  ohromné 
množství  nových  druhů  (hlíznatou  rosnatku 
D erythrorhiza, trpaslíky D. mannii, D. silvicola 
a opět hlíznatky D. ramellosa, D.huegelii apod.) 
Večery trávíme většinou v nějaké hospůdce nebo 
restauraci  a vždy  máme  zajištěné  krásné 
ubytování v nějakém motelu.

- 8 - Trifid 2009/1

Utricularia multifida

Utricularia simplexU. menziesii, květy, prýty a hlízy

Mirek Zacpal a láčkovice australská



Diskutujeme  o všem  možném  i nemožném  a už 
se nemůžu dočkat dalšího rána,  až vyrazíme a uvidíme 
opět něco nového.

Den  čtvrtý,  celkem  krutý,  začíná  lokalitou  obřího 
rosnatčího  trpaslíka  D.  scorpioides.  Směřujeme  stále 
dolů  na jih  a počasí  se začíná  trochu  kazit.  Pod  Buff 
Knoll,  což  je  nejvyšší  hora  Stirling  Range  National 
Park, se rozprostírá ohromná planina s hlíznatými druhy 
rosnatek D. platypoda, D. purpurascens aj. Fouká silný 
jižní vítr, mraky se honí po obloze… To slibuje zábavu 
při  cestě  za hlíznatou  rosnatkou  D.  monticola,  jež 
se vyskytuje právě na hoře Buff Knoll.

Začíná pršet. Někteří zůstali v bezpečí na parkovišti, 
ale  pár z nás  se vydává na vrchol.  Po cestě potkáváme 
turisty jdoucí  jen  dolů.  Prý tam sněží.  To  není  dobrá 
zpráva.  Ale  i tak  pokračujeme.  Hlíznatou  rosnatku 
D. monticola jsme  nakonec  našli  kousek  za polovinou 
cesty.  Na vrcholu hory bylo všelijak,  jen ne slunečno. 
Velice  silný  vítr,  déšť,  sníh,  asi  5  stupňů  nad  nulou. 
Šťastní,  když  jsme se mohli  na nejvyšším místě  otočit 
a jít  zpět  dolů.  Promoklí  a promrzlí  nasedáme  do aut 
a pokračujeme dále. Chřipka na sebe nenechává dlouho 
čekat.

Den  číslo  5.  Dnes  jedeme  směrem  k Wallpole. 
Zastávek není tolik, co první dny, ale i tak máme kolem 
15 druhů,  opět nějaké orchideje apod.  Pár hodin jsme 
věnovali Valley of the Giant, což jsou lávky v korunách 

blahovičníků  druhu 
Eucalyptus  jacksonii. 
Opravdu úžasná atrakce pro 
každého, až 40 m nad zemí.

Ubytování,  večeře  a už 
se diskutuje  o zítřejší 
návštěvě  láčkovice 
australské (C. follicularis).

Den  šestý,  předposlední. 
Ráno míříme přímo na jednu 
z lokalit  C.  follicularis. 
Uhelné podloží je ideální pro 
růst  těchto  fantastických 
rostlin, i když se čas od času 
utrhne  velký  kus  a pohřbí 
pod sebou stovky rostlin. Asi 
nejdelší  návštěva  ze všech 
lokalit,  ale  naprosto 
zaslouženě.  Výhled 
do zátoky,  stovky  a stovky 
dospělých,  rudě 
vybarvených láčkovic. Moc se nám odtud nechce, ale je 
třeba již myslet na návrat.

Následující  lokalita  je  zachráněný  kousíček  louky, 
kde  se pár  metrů  od ní  pasou  stovky  krav.  I přesto 
se stále  jedná  o velmi 
křehký, fungující ekosystém 
s rostlinami  jako  např. 
D. geniculata,  D. fimbriata, 
Caledenia flava apod.

Poslední  lokalitou 
a nádherným  závěrem  celé 
exkurze  jsou  lány  hlíznaté 
rosnatky  D. gigantea  'red 
form', jež je poměrně novou 
varietou  tohoto  druhu. 
Rostliny  jsou  kompletně 
krvavě  až vínově  červené 
a v kombinaci  s bublinatkou 
U. inequalis tvoří  úžasný 
kontrast barev a tvarů.

Poté  už  jen  společná 
večeře  v Bunbury,  výměna 
kontaktů  a následující  den 
přímou  cestou  zpět 
do Perthu. Každý měl již své 
plány.  Někdo letěl  ještě  ten 
den  domů,  někteří  zůstali  delší  čas.  Já  jsem  zůstal 
s Larry Mellichampem ještě jeden den v Perthu a příští 
den ráno jsem už jel taxíkem na letiště.   ☼
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Drosera hyperostigma
Všechny fotografie autor.

Drosera menziesii

Drosera glanduligera

Cephalotus follicularis

Drosera erythrorhiza subsp. collina
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Objev pohybujících se bakterií
TOMÁŠ BÁBORSKÝ

Kolem  Vánoc  jsem  dostal  velmi  kvalitní  mikroskop 
o rozsahu zvětšení 100× až 1 600×. Objektiv, který má 
zvětšení 1 600×, je imerzní. Když jsem ho dostal,  tak 
hned na druhý den jsem ho vyzkoušel. Vzpomněl jsem 
si  na tehdejší  mikroskopování  ještě  s dětským 
mikroskopem (byl málo kvalitní a max. zvětšení bylo 1 
200×).  Vzpomněl  jsem  si  také  na to,  že jsem  při 
mikroskopování  jedné  masožravé  rostliny  s tímto 
mikroskopem  viděl  nějaký  droboulinkatý  pohyb 
nějakých  malých  teček  v tentakulích.  Ihned  jsem  šel 

k jedné  D.  capensis a rychle  a chladnokrevně  jsem  jí 
ustřihl list. Vzal ho pinzetou a dal na podložní sklíčko, 
kápl kapku vody a přikryl krycím sklíčkem. Vložil jsem 
preparát  na stolek  mikroskopu  a zapnul  jsem  světlo. 
Postupně  jsem  měnil  objektivy  od nejmenšího 
po největší.  Při  třetím  (1  000×)  už  jsem  viděl 
neuvěřitelně  se pohybující  malinkaté  kuličky  u konce 
tentakule  (pod  růžovou  hlavičkou).A když  jsem  kápl 
na preparát imerzní olej a použil poslední objektiv,  tak 
jsem vše už mnohem lépe rozeznával.

Když jsem to všechno tak hodinu pozoroval, rozhodl 
jsem se, že budu tuto záležitost zkoumat blíže, protože 
jsem ještě nikdy o nějakých pohybujících se bakteriích 
v rostlinách  neslyšel.  Bakterie  jsou  zcela  nezávislé 
na poměrně divokých proudech cytoplasmy.

Testované rostliny:
Drosera  capensis –  objeveny  2  druhy  bakterií, 

převážně bakterie typu koky
Drosera adelae – velmi málo, cca 5–10 koků na jednu 

tentakuli  (pralesní  australské  masožravky  mám 
ve sterilních  podmínkách  –  v malinkatém  plastovém 
skleníčku, který je zcela neprodyšný).

Drosera prolifera – málo, cca 15–20 koků výhradně 
u zakončení tentakulí

Drosera schizandra – málo, cca 15 koků v tentakulích
Drosera  peltata –  mnoho,  většinou  ve shlucích 

po tentakulích. Až 4 druhy.
Drosera  menziesii –  velmi  mnoho,  jsou  všude 

i v listu, také až 4 druhy

Druhy bakterií
V těchto  testovaných  rostlinách  se nachází  několik 
druhů bakterií či kvasinek.
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Obr. 1 V kruhu jsou stovky bakterií (škoda, že je to jen 
na fotce), zvětšeno 1 000×

Obr. 3 D. capensis, šipky znázorňují rozsah pohybů, 
1600×

Na tomto obrázku číslo 2 jsem namaloval některé druhy.
A:  Nějaké  koky  jsou  stejné  velikostí  jako  koky 
v jogurtu, ale rozdíl je v tom, že tyto koky mají nějaký 
pohybový aparát. Pohybují se velmi divoce.
B:  Také  bakterie,  avšak  méně  se pohybující  než 
předchozí  jmenované  koky.  Ještě  to  ale  na Brownův 
pohyb není. Ten je uspořádaný a bakterie se jakoby jen 
tak  třepotají.  Tady  se ovšem  pohybují  více  a jinak. 
Pohybový aparát by mohl být tvořen řasinkami
C: Tento útvar by mohla být kvasinka. Je nepohyblivá, 
avšak  na proudu  cytoplasmy  také  nezávislá  jako 
všechny  tyto  jmenované.  Zajímavostí  je,  že ty  malé 
koky se neustále lepí na vyobrazené útvary.
D: Obrázek pod označením D jsem nakreslil moc veliký. 
Měl by být přesně poloviční. Tady je pohyb také, ale už 
podstatně  menší.  Zde  se už  pravděpodobně  jedná 
o pohyb Brownův. Tyto útvary se vyskytují ve shlucích 
cca po 30.



Uprostřed  všech  tentakulí  je  kolem  spirály  volný 
prostor bez buněk plný tekutiny. Tam se bakteriím daří 
nejvíce.

Na obrázku  číslo  3  je  tentakule  D.  capensis.  Jsou 
na něm šipkami  zobrazeny  pohyby  jednoho  koku.  Ty 
další čáry ukazují další a další koky. Je jich tam mnoho. 

Teď  nejsou  zcela  perfektně  zaostřené,  protože 
se neustále pohybují všemi směry.

Stavba masožravých rostlin typu 
Drosera
Rosnatky  se skládají  z listu  a tentakulí.  Buňky  listu 
například  u D.  schizandra jsou  zachyceny  na obr.  6. 
Uvnitř jsou vidět různé buněčné organely.

Tentakule navazující na list viz obr. 7 a 8 a tentakule 
(obr. 9 a obr. 10)

Záhadný útvar 
uprostřed všech 
tentakulí
V každé  tentakuli  uprostřed 
se nachází  od pohledu  takový 
kanálek.

Jeden  odborník  přes 
biologii  mi  udělal  preparát 
se vším  všudy  a zjistili  jsme, 
že se jedná  o jakousi  spirálu 
(viz  obr.  11,  12  a 13). 
Na cévnatý  svazek  to 
nevypadá.

Myslím  si,  že se jedná 
o nějaký buď pohybový, nebo 
informační orgán. Jak se totiž 
všechny tentakule i list dozví, 
že si  na jednu  nebo  dvě 
tentakule  sedla  moucha, 
začínají  se následně  tentakule 
přiklánět  ke kořisti 
a v některých  případech 
se omotá  i celý  list.  K mému 
překvapení  tato  spirála 
nekončí  hned  na napojení 
tentakule  k listu.  U tohoto 
spojení  jsem  jednou  chvíli 
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Obr. 8 D. schizandra, 400×

Obr. 7 D. adelae, konec listu, 100×

Obr. 4 D. menziesii, shluk jiného druhu bakterií 
(upraven kontrast), 1600×

Obr. 6 D. schizandra, buňky, 1600×

Obr. 5 D. menziesii, klasické nejrychleji se pohybující 
bakterie, 1600×
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bádal  s mikroskopem.  Přibližoval  a oddaloval  jsem 
objektiv, měnil čočku, osvětlení atd. Při přiblížení jsem 
najednou zjistil, že kanálek zahýbá jakoby směrem dolů 
dovnitř  listu  a pokračuje  dál.  Tam  se rozptýlil 
do menších  vlákének,  které  na sebe  navazovaly 
od sousedních tentakulí. Bylo to velmi nepatrné, ale šlo 
to trochu vidět.

Závěr:
Bakterie by mohly mít  nějaký symbiotický význam. 

Mohly  by  pomáhat  masožravkám  trávit  a rozkládat 
ulovené živočichy.

Spirála uprostřed by mohla mít informační význam – 
nějaké speciální buněčné neurony. Všimněte si, jak jsou 
vlákny spojené kuličky malé, skoro jako koky. Co by to 
mohlo být, napíšu možná později, až zjistím něco více.

Ač  je  vše  především  pouze  v teoretické  rovině 
a bádání teprve na počátku, o přítomnosti bakterií jsem 
přesvědčen.   ☼
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Obr. 10 D. capensis, hlavička tentakule poblíž středu, 
1600×

Obr. 13 D. capensis, střed tentakule (krásně viditelné chlorofyly 
a spirála), 1600×

Obr. 12 D. capensis, úplný střed (uprostřed spirála), upraven 
kontrast, 1600×

Obr. 9 D. capensis tentakule 1000×

Obr. 11 Nakreslená spirála
, střed tentakule (krásně viditelné chlorofyly 



Několik poznámek k Tomově příspěvku
ZDENĚK ŽÁČEK

Předesílám,  že plně  sdílím nadšení  Toma  Báborského, 
s nímž se pustil do zkoumání pohyblivých tělísek, která 
spatřil v preparátech tentakulí a částí listů různých druhů 
rosnatek  vložených  pod  mikroskop.  Nejsem  si  však 
vůbec jistý Tomovým závěrem, v němž tato pohyblivá 
tělíska  téměř  s jistotou  ztotožňuje  s baktériemi,  a to 
dokonce několika typů.

Za léta  věnovaná  masožravým  rostlinám  jsem 
se nikde  v odborné  literatuře  s popisem  baktérií 
v buňkách  či  v mezibuněčných  prostorech  tentakulí  či 
částí listů různých druhů rodu rosnatek (Drosera) nikdy 
nesetkal.  Nezmiňuje  se o nich  ve svých  studiích  MR 
Darwin,  Lloyd  ani  McFarlane,  ba  ani  Juniper,  Joel 
a Robins ve svém snad zatím nejmodernějším souhrnu 
rozmanitých aspektů MR a nezdá se mi, že by tito velcí 
biologové  se zaměřením  botanickým  něco  tak 
nápadného přehlédli. Žádnou zmínku o výskytu baktérií 
v uvedených preparátech neuvádí nikde ani náš přední 
znalec MR RNDr.  M.  Studnička,  nic podobného jsem 
nezaznamenal  ani  u dalšího  našeho  experta  na MR, 
i když  specialisty  především  na rody  Utricularia 
a Aldrovanda, RNDr. L. Adamce.

Baktérie jsou běžně ve spojení s MR uváděny u MR 
z čeledí  špirlicovitých  (Sarraceniaceae), 
láčkovicovitých  (Cephalotaceae),  láčkovkovitých 
(Nepenthaceae),  popř.  v souvislosti  s masožravými 
broméliemi  z čeledi  broméliovitých  (Bromeliaceae). 
Společným  jmenovatelem  těchto  rostlin  jsou  pasivní 
pasti ve stylu padací jámy. Některým z těchto rostlin při 
rozkladu  polapených  obětí  opravdu  vypomáhají 
i baktérie,  ale  ty  se zdržují  nikoliv  v pletivech  jejich 
pastí, ale v tekutině, kterou jsou vyplněny.

Přítomnost  baktérií  je  uváděna  také  z povrchových 
částí listů MR s lepivým typem pastí (např. u Pinguicula 
vulgaris),  ale  nikde  jsem  v literatuře  nenarazil 
na baktérie  přímo  v buňkách  (popř.  v mezibuněčných 
prostorech)  stopkatých  žlázek  či  v buňkách  listové 
čepele rosnatek.

Myslím, že Tom je s důkazy,  že jde o baktérie, příliš 
rychle  hotov.  Argumentuje:  „Co  by  mohlo  být 
menšího?!“  a „Pohyb  těchto  tělísek  je  nezávislý 
na pohybu cytoplazmy“.

Stačí však nahlédnout do literatury a konzultovat své 
poznatky a pozorování s výsledky jiných, kteří zkoumali 
či zkoumají totéž, co Tom. Lze tam najít nejen popisy, 
ale  také  nákresy  a mikrofotografie  nejen  objektů 
z optického  mikroskopu,  ale  i z elektronového 
mikroskopu  a elektronového  rastrovacího  mikroskopu, 
kteréžto přístroje jsou schopny našemu oku prezentovat 
nejen  strukturu,  ale  již  i buněčnou  a mimobuněčnou 

ultrastrukturu. Studiem odborné literatury by Tom zjistil, 
že stopkatá  žlázka  rosnatek  (míněn  nejdelší  okrajový 
typ) sestává z několika rozlišovaných buněčných vrstev, 
že buňky některých těchto vrstev obsahují v cytoplazmě 
pigmentové granule,  které  se shlukují  a zase  rozptylují 
(viz  Darwinova  pozorování)  a mají  nachový  nádech. 
Dočetl  by  se,  že tyto  buňky  obsahují  v určitých 
vývojových  stádiích  spoustu  vakuol  a leukoplasty 
(bezbarvá forma chloroplastů), dočetl by se o měnlivém 
pohybu  cytoplazmy,  o Golgiho  aparátu,  který  patrně 
tvoří některé enzymy a ve vakuolách je dopravuje snad 
až do té  lepkavé  kapky  na horním  pólu  tentakule 
(nezávislý  pohyb  některých  buněčných  organel 
na pohybu cytoplazmy je běžným fenoménem cytologie 
živočichů  i rostlin).  Tom  by  dále  zjistil,  že zmíněné 
buněčné  vrstvy tvořící  mikroskopický  základ  stopkaté 
žlázky  rosnatek  jsou  vzájemně  složitě  propojeny 
plasmodesmaty  a jinými  mechanismy  pro  vzájemnou 
komunikaci  i nekomunikaci.  Dočetl  by  se,  že i buňky 
tentakul  rosnatek  obsahují  ER  (endoplazmatické 
retikulum, soustavu složitých kanálků a cisteren, v nichž 
může probíhat na ribozómech [tzv. r-ER = z angl. rough-
ER,  tj.  hrubé,  drsné  ER  vzhledem  k přítomnosti 
ribozómů,  jakýchsi  strojů,  na nichž  se syntetizují 
translačním procesem konkrétní proteiny; opakem r-ER 
je s-ER, tj. smooth-ER, tj. hladké-ER prosté ribozómů] 
tvorba bílkovin).

A ještě poznámka k té centrální šroubovici, které Tom 
hypoteticky  připisuje  jakousi  informační  roli  a nám 
se ihned vybavuje dvojitá šroubovice DNA. Nejde o nic 
míň či víc než o cévní svazek sestávající z jednotlivých 
sítkových buněk (sítkovic) vodivého pletiva. Tyto buňky 
vodivého  pletiva  jsou  opatřeny  ztlustlou  buněčnou 
stěnou,  která  celkově  vytváří  dojem  jakéhosi  helixu 
(šroubovice).

Jsem  si  vědom,  že Tom  svá  pozorování  získával 
na zelené  louce,  bez  možnosti  konzultací  s příslušnou 
literaturou,  vím,  že své  závěry  dělal  zcela  nezávisle 
na již  zjištěném,  ostatně,  byli  jsme  domluveni, 
že o svých  pozorováních  sepíše  příspěvek  a já  jej 
doplním o již zjištěné poznatky. Chtěli jsme ukázat, jak 
se budou  jevit  zcela  nezávislá  pozorování  jednoho 
přemýšlivého  mládence ve světle  poznatků,  které  nám 
shrnuje odborná literatura.

Chtěl  bych  Tomovi  touto  cestou  moc  poděkovat 
za skvělou  spolupráci  a Vás  čtenáře  poprosit 
o shovívavost  a případné  konkrétní  reakce  na tento 
příspěvek. Třeba o zjištění z Vašich soukromých hrátek 
s mikroskopem a se stopkatými  žlázkami  rosnatek,  ale 
vítány jsou i hypotetické polemiky.   ☼
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Bakterie nemám rád
MICHAL KOUBA

Bakterie  jsou  pro  existenci 
života  na Zemi  nezbytné. 
Významnou  roli  hrají 
v rozkladných  procesech. 
Jsou  schopné  se přizpůsobit 
extrémním  podmínkám, 
a tak  je  můžeme  nalézt 
v podstatě  všude  kolem 
sebe.  V souvislosti 
s rostlinami  si  je  můžeme 
jednoduše  roztřídit  do tří 
skupin. Patogenní, které jsou 
velmi  agresivní  a působí 
na rostlinách  velké  škody. 
Nekrózy,  poškození  cévních 
svazků  až jejich  ucpání, 
nádory  a další  postižení, 
která vedou až k úhynu celé 
rostliny.  Další  jsou 
symbiotické,  které  mohou 
žít jak v těle organismu, tak 
jsou  například  přítomny 
v láčkách  masožravek 
a rozkládají  lapenou  kořist 
tak,  aby ji  mohla  rostlina  využít.  Některé  druhy jsou 
na tuto  činnost  přímo  odkázané  a postrádají  trávicí 
enzymy. Oba mají užitek ze svého soužití. Jako třetí jsou 
bakterie komenzalické. Hostitelská rostlina z nich nemá 
žádný  užitek  a bakterie  jí  nijak  prokazatelně  neškodí. 
V případě  převodu  orgánové  kultury  do sterilního 
prostředí  je  problém se těchto mikroorganizmů zbavit. 

V cévních  svazcích  bývá  poměrně  živo.  Pomocníkem 
jsou širokospektrá antibiotika, která ve většině případů 
pomohou. Ale jsou i situace, kdy přijde nečekaný útok, 
který  po několikaměsíční  kultivaci  a dvou  pasážích 
během  jednoho  týdne  zlikviduje  stovky  rostlin.  Tato 
situace  je  pro  mě  nyní  aktuální  u jednoho  druhu 
láčkovky –  Nepenthes  gymnamphora,  kdy  na různých 

médiích  /tím  vyloučím  chybu 
v médiu/,  za stejných  kultivačních 
podmínek  s jinou  sérií  rostlin  /tím 
vyloučím  chybu  v kultivačních 
podmínkách/ se růst po měsíci zastavil 
a kultura rostlin z jasně zelené začíná 
přecházet  na nehezky  hnědou  barvu. 
Zatím  to  přičítám  nedokonalé 
sterilizaci  /použil  jsem  Tetracyklin/ 
a odstartování  mohlo  být  zapříčiněno 
mírným zvýšením teploty v kultivační 
místnosti.  Ta  ale  nepřesáhla  24  °C. 
U méně  zasažených  a přeživších 
rostlinek  se pokusím  o záchranu 
přeléčením  Chloramphenicolem 
v médiu po dobu jednoho týdne. Toto 
antibiotikum  je  více  toxické,  ale  je 
termostabilní  a lze  je  autoklávovat. 
Vzhledem  ke shora  uvedeným 
skutečnostem jsou přiložené fotografie 
voleny  v černobílé  podobě.  Barva  je 
drahá a v této situaci se neuplatní.   ☼

Fotografie k článku autor.
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Interinfo
Pozvánka na setkání pěstitelů v Ústí nad Labem
Zveme vás na setkání pěstitelů, které proběhne v sobotu 
13. 6. 2009 ve skleníku  Katedry  biologie 
Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Zdejší  zajímavá  a rychle 
se rozrůstající  stálá  expozice 
masožravek  bude  doplněna  o další 
exponáty,  fotografie  a doprovodné 
texty  při  příležitosti  výstavy 
masožravých  rostlin,  která  tam v té 
době bude probíhat.

Dopoledne  se můžete  zúčastnit 
Valné  hromady  společnosti.  Zváni 
jsou všichni, jen nečlenové nemohou 
hlasovat...  Dozvíte  se,  jak  probíhal 
rok 2008 z pohledu Správní rady, co 
se společnosti  podařilo  a co  ne. 
Jelikož současné Správní radě končí 
mandát,  tak důležitým bodem bude 
hlasování  o nové,  proto  prosím 
přijďte v co možná největším počtu. 
Valná  hromada  sice  začne 
až v 10:30,  ale  přijďte  prosím  už 
na 10:00.  Ze zkušeností  vím,  že lidi  se hned  vybavují, 
mění  kytky  a podobně  a teprve  tak  po půl  hodině 
konverzace jsou schopni nějakého organizování.  Valná 
hromada bude trvat asi hodinu a půl.

Ve 14  hodin  bude  mít  Jarda  Neubauer  přednášku 
Evropské  masožravé  rostliny  a možnosti  jejich 
pěstování v podmínkách našeho klimatu  . Přednáška 
dobře  zapadá  do série  článků  o evropských  tučnicích, 
které  budou  postupně  vycházet  v letošním  ročníku 
Trifida. První díl prvního článku jste si již mohli přečíst 
v tomto čísle.

S sebou doporučuji vzít si nějaké jídlo a pití, na místě 
není občerstvení a dobrá restaurace také ne. Ušetříte čas 

a můžete  tak strávit  více  pěkných chvil  ve společnosti 
masožravek, masožravců, případně i vegetariánů.

Setkání  pěstitelů  je  vždy  doprovázeno  čilým 

výměnným obchodem. Tašky a krabice s kytkami však 
nebudou  vpuštěny  do skleníků,  počítejte  s tím,  že je 
budete  muset  nechat  venku.  S rostlinami  totiž  často 
měníte i různé škůdce, kteří by mohli snadno infiltrovat 
skleník.

Na místo  se dostanete  autobusem  MHD  č.  17, 
zastávka  Za Válcovnou.  Adresa  je  Katedra  biologie 
UJEP,  Za Válcovnou  1000/8,  Ústí  nad  Labem.  Pokud 
přijedete autem, tak parkovat se dá přímo v ulici.

Těším  se na setkání  s vámi  a věřím,  že se sejdeme 
v hojném počtu.

Michal Rubeš

Přednášky v plném proudu
Letošní  rok  odstartoval  kromě  jiných  projektů  také 
spolupráci  se Stanicí  přírodovědců,  která  nám přinesla 
možnost  velmi  pěkného zázemí pro dlouho plánované 
konání  přednášek.  Stanice  disponuje  moderním,  pro 
promítání plně vybaveným sálem, který jsme tedy měli 
možnost již podvakráte využít.

Poslední  čtvrtek  v lednu,  první  v pořadí, 
se uskutečnila  virtuální  cesta  na Sumatru  s Jaroslavem 
Neubauerem. Vzhledem k tomu, že množství fotek Jarda 
komentoval  množstvím  historek,  brzy  jsme  nabyli 
dojmu,  že jsme  snad  i my  byli  této  cestě  přítomni. 
Pokochali  jsme  se nejen  láčkovkami,  ale  i spoustou 
dalších  botanických  kuriozit  a zbylo  (tedy  nezbylo, 
diskutovali  jsme  před  přednáškou)  i trocha  času 
na povídání  o kytkách,  přehrabování  semínek 
a prohlížení knížek. Dokonce i na placení příspěvků…

Další  přednáška,  tentokráte  Martina  Zouna, 
se uskutečnila  první  čtvrtek  v březnu  a byla 
o zvláštnostech  a způsobech  pěstování  masožravek. 
Ačkoliv toho bylo o možnostech pěstování těchto rostlin 
řečeno i napsáno celkem hodně, přesto jsme si myslím 
každý odnesl nějaký ten nový poznatek či postřeh.

Obě přednášky se podle mě vydařily a děkuji Jardovi 
i Martinovi, že se těchto prvních dvou ujali.

Pokud  byste  se chtěli  také  podělit  s ostatními 
o zážitky z cest nebo o nějakou tu zkušenost, neváhejte 
mi napsat na jana@termiter.cz nebo na Jana Rubešová, 
Křižovnická 8, 110 00 Praha 1.

A já  se zatím  budu  těšit  na setkání  na některé 
z příštích přednášek či na některém z výletů.

Jana Rubešová
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Hospodaření Společnosti v roce 2008
Do roku 2008 jsme vstupovali s cca 14 tis. Kč, díky darům a příjmům z prodeje a výstavy se tato částka meziročně 
navýšila o více než 60 tisíc korun na skoro 75 tisíc. Po finanční stránce je tedy Darwiniana dostatečně zajištěna.

Celkový přehled

Raiffeisenbank 47 419,51 Kč příjmy za rok 2008: 239 890,54 Kč

pokladna (Hudec) 568,00 Kč výdaje za rok 2008: -179 341,86 Kč

pokladna (Rubešová) 25 986,00 Kč zisk/ztráta 2008: 60 548,68 Kč

pokladna SK 620,00 Kč převod z roku 2007: 14 044,83 Kč

celkem: 74 593,51 Kč zdanitelné příjmy 2008: 126 418,00 Kč

odečitatelné položky 2008: -178 841,86 Kč

daňový základ: -52 423,86 Kč

Bilance podle kategorií Bilance podle akcí

bankovní operace -1 704,30 Kč členské příspěvky 2004 41 830,00 Kč

členské příspěvky 58 500,00 Kč členské příspěvky 2005 48 060,00 Kč

dary 52 975,50 Kč členské příspěvky 2006 58 860,00 Kč

distribuce semen 2 789,30 Kč členské příspěvky 2007 67 575,70 Kč

prodej 5 801,00 Kč členské příspěvky 2008 68 300,00 Kč

prodej z archivu "T" 270,00 Kč členské příspěvky 2009 32 200,00 Kč

pronájem 9 000,00 Kč Droserátor -5 310,50 Kč

provozní náklady -40 360,40 Kč mikiny 400,00 Kč

publikační činnost 39 160,00 Kč předplacená karta -1 000,00 Kč

služební telefon -500,00 Kč sborník Studnička 2007 -29 650,00 Kč

Trifid -87 354,60 Kč trička -10 794,50 Kč

Trifid - předplatné 1 900,00 Kč Trifid 2003 -7 270,00 Kč

úroky z běžného účtu 97,04 Kč Trifid 2004 -50 019,95 Kč

vstupné 19 812,00 Kč Trifid 2005 -57 545,88 Kč

zprostředkování plateb 163,14 Kč Trifid 2006 -68 668,62 Kč

Zdroj: http://www.darwiniana.cz/spolecnost/?page=ucetni-
kniha&rok=2008

Trifid 2007 -178 841,86 Kč

Trifid 2008 -97 376,52 Kč

Trifid 2009 -100 841,30 Kč

výstava 2004 1 600,00 Kč

výstava 2005 7 660,50 Kč

výstava 2006 24 008,50 Kč

výstava 2007 9 980,50 Kč

výstava 2008 12 448,50 Kč
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Příjmy
Členské příspěvky

Členství v loňském roce si zaplatilo 191 lidí (průměrný 
příspěvek  tak  vychází  na necelých  360 Kč),  což 
znamená  o 54  platících  členů  méně  než  v roce  2007 
a o 6  méně než v roce 2006.  Spolu se sedmi čestnými 
členy nás tedy bylo celkem 198.

Dary
Dary v objemu skoro 53 tisíc korun výrazně vylepšily 
rozpočet, z toho plnými 50 000 Kč opět přispělo v druhé 
polovině roku Řízení letového provozu. Moc děkujeme!

Sborník M. Studničky
Vydání této publikace v nákladu 500 kusů za 74 000 Kč 
odčerpalo  spolu  s potiskem  triček  v roce  2007 
podstatnou  část  finanční  rezervy,  kterou  Darwiniana 
do té  doby  disponovala.  Jak  jsem  upozorňoval  před 
rokem,  jedná  se o návratný  projekt  a peníze  postupně 
Společnosti  zase  plynou  nazpátek.  Loni  jsme  úspěšně 
prodali celou polovinu Sborníků a zbývá tak posledních 
asi  200  knížek,  nabízené  mimo  jiné  také  v síti 
nakladatelství Academia.

Prodej
V této  kategorii  s výnosem  5 801,-  jsou  zahrnuty  dvě 
akce, jednak prodej bílé rašeliny, z níž je část stále ještě 
k dispozici,  a dalších  38  triček  s perokresbami 
A. Lowrieho.

Výstava
Po odečtení 50% podílu ze vstupného Botanické zahradě 
v Praze  Na Slupi,  zaplacení  pronájmu  a vyplacení 
poloviny  z čistého  zisku  vystavovatelům  (tentokráte 
velice pěkných 28,40 Kč za každý květník) skončila celá 
akce pro Darwinianu výtěžkem přes 11 tisíc Kč (rozdíl 
proti  číslu  uvedeném  výše  v tabulce  je  dán 
nevyplacením  všech  vystavovatelů  –  přetrvává 
závazek), což je proti předešlému roku mírné zlepšení, 
a to  především  díky  chybějícím  větším  jednorázovým 
výdajům.

Semenná banka
V loňském  roce  prošla  Semenná  banka  významnou 
inovací  a rozšířením  nabízeného  sortimentu,  což 
se promítlo  do mírně  zvýšeného  počtu  objednávek 
(celkem  53)  při  výrazném  navýšení  jejich  hodnoty. 
Po odečtení  poštovného  a balného  je  celková  bilance 
plus téměř 2 800 Kč, v čemž už je zahrnut nákup 700 
sáčků  se zipem za 700  Kč  a 3 000  ependorfek  za více 
než tisíc korun na konci roku.

Výdaje
Trifid a poštovné

Nejnákladnější  položkou  byl  samozřejmě  tisk  Trifida 
(skoro 85 tis. Kč + výdaje na 1 000 obalů a 100 ks 3D 
brýlí) a poštovné, které činilo v průměru na každé číslo 
téměř čtyři  tisíce korun.  Velkým úspěchem proto bylo 
v prosinci  uzavření  smlouvy  s PostServisem,  jejichž 
zasílací  služby  přinesou  Darwinianě  více  než 
dvoutřetinovou  úsporu  z poštovného  po republice,  což 
představuje  více  než  polovinu  z celkových  výdajů 
na rozeslání časopisu.

Provozní náklady
Zde jsou zahrnuty veškeré provozní náklady související 
mimo  jiné  s rozesíláním  Trifida  (poštovné  a balné), 
výstavou,  správou  bankovního  účtu  a generováním 
výpisů, či hostingem stránek na WEB4U.

Bankovní operace
Představují  poplatek  za příchozí  a odchozí  platby 
a manipulaci s internetovou kartou. Od 1. února je každá 
příchozí platba zpoplatněna částkou 7,00 Kč, ročně jich 
máme okolo dvou set.

Všechny výše zmíněné informace, stejně jako jejich 
mnohem podrobnější  rozpis,  a to  samozřejmě  i za léta 
předchozí  až do současnosti,  můžete  kdykoli  nalézt 
na našich  webových  stránkách 
http://www.darwiniana.cz/spolecnost/?page=ucetni-
kniha

Patrik Hudec, pokladník

Svodka ze Správní rady
SR  se většinou  svých  členů  sešla  za posledního  čtvrt 
roku v sídle Společnosti 4. prosince 2008, 8. ledna 2009 
a 17.  února  2009.  Po dohodě  s ostatními  kolegy  jsem 
se rozhodl  ze zápisů  připravit  stručný  výtah  toho 
důležitějšího, mimo jiné také z důvodů, abychom vám, 
členům, přiblížili, v čem spočívá náplň této činnosti:

Patrik Hudec objednal 1 000 černých obalů na Trifida 
a spolu  s Janou  zařídili  smlouvu  s PostServisem 
na výhodnější  ceny  poštovného  pro  zasílání  časopisu 
v rámci  ČR.  Michal  Kouba  dodal  papírky  s GA3  pro 
přílohu  T4/08,  Michal  Rubeš  návody,  seznam  SB 
a stanovy  D  Patrik.  Ročník  2008  vyskenuje  Patrik 
a MichalR zajistí OCR.

Opět budou obnoveny PDF verze Trifida na webu pro 
členy souběžně s papírem.

Jana Rubešová zkompletovala účetní doklady za rok 
2008,  vyúčtovala  dar  od ŘLP  a provedla  inventuru 
Sborníků  a triček.  Patrik  vyfakturoval  Sborníky 
s pobočkami  Academie  a zajistí  dodání  dalších  kusů 
do komise.

Za upoutávku  na oslavu  prvního  výročí  existence 
VAMRu  byla  zodpovědná  Jana,  stejně  tak  za sérii 
zimních  přednášek.  Za výběr  nové  tiskárny zodpovídá 
Patrik,  za sazbu  MichalR.  Zdeněk  Žáček  pravidelně 
referoval o materiálech pro T1/09.
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Patrik  převzal  na dobu  nezbytně  nutnou  funkci 
knihovníka  (minimálně  do dodělání  náhledů  materiálů 
v knihovně a doplnění webové databáze; o post projevil 
zájem jeden  ze členů)  a pokusí  se zajistit  vyskenování 
ve Skladu chybějících čísel T a APMR.

MichalK podal  svodku  k akci  JNN,  plní  se webové 
stránky. Dále v BZ UK zaměřil s geometry prostor pro 
projekt Biotop, podklady jsou připravené a předpokládá, 
že bude vše na první výkop připravené.

Byl nastíněn příp. vícedenní výlet (SJD). Nutno dále 
rozpracovat.

Zdeněk připraví půdu pro konání Valné hromady.

Výstava:  Patrik  navrhl  připravit  velkou  3D  fotku 
z materiálů  MichalaR;  v knihovně  se nachází  album 
fotografií MR vhodné pro výstavu.

Nutno dokončit informační tabule – MichalK nabídl 
pomoc při získání tabulí a textů, stejně tak při vytváření 
„přirozeného  koutku“ s MR.  Přípravy by bylo  nejlépe 
iniciovat  spolu  s vylahvováním  JNN  (druhý  víkend 
v březnu).

Jana  se pokusí  oslovit  vystavovatele  v BZ Na Slupi 
v datu po výstavě  D,  zda by si  s námi nechtěli  datum 
pořádání prohodit a pokusit se tak posunout termín více 
do září.

Patrik Hudec

Diskuzní fórum T1/09
V tomto čísle Trifida byste měli mít možnost přečíst si 
příspěvek  Tomáše  Báborského  o zkoumání  tentakulí 
rosnatek  pod  mikroskopem.  Jak  dlouhá  cesta  však 
tomuto  článku  předcházela,  kolik  úsilí,  příprav  a času 
Tom a lidé  jak z jeho blízkého okolí,  tak z řad našich 
členů, kteří s ním sympatizovali a snažili se mu poradit 
a pomoci,  do této  věci  investovali,  a jak  mnohdy 
až bouřlivou  diskuzi  celá  tato  záležitost  vyvolala, 
můžete krůček po krůčku sledovat v tématu Nový objev 
(asi) v sekci Masožravky – ostatní témata, jehož základy 
položil Tomáš již před více než půl rokem 17. září 2008.

Pokud se vám během letošní zimy stalo, že jste svou 
masožravku  zimovali  venku  a ona  nepřežila,  případně 

se probudila v nevhodnou dobu mezi dvěma chladnými 
periodami, nebo naopak, ač vás například letošní zima 
po zkušenostech  z let  minulých  třeba  zaskočila 
nepřipravené,  tak  rostlina  mráz  bez  obtíží  přečkala, 
přestože jste  byli  přesvědčeni,  že šance na přežití  jsou 
nulové,  pak  si  zkuste  projít  sekci  Masožravky  venku 
a v přírodě,  kde  je  hned  několik  témat,  v nichž  si 
pěstitelé sdělují své postřehy a někdy i draze vykoupené 
tipy  ohledně  (nejen)  této  problematiky  a boří  některé 
vžité  mýty.  Ačkoli  by to málokdo řekl,  tak ani 10 °C 
nemusí  být  pro  Drosera  binata var.  binata 
nepřekonatelnou překážkou a díky své schopnosti dobře 
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Autor fotografie i sbírky Dušan Klasovitý.



obrážet z kořenů může přečkat i teploty nižší než  18 °C, 
jak potvrdila Šárka Foretníková.

V obecné  rovině  převládá  názor,  že umělé 
„přikrmování“ MR není pro úspěšné pěstování nutnou 
podmínkou. Přesto platí, že i v tomto ohledu panují mezi 
masožravými  rostlinami  veliké  rozdíly,  a tak  zatímco 
některé doplněk zjevně přivítají, což se projevuje např. 
nápadným  zvětšením  nových  pastí  a listů,  rychlejším 
růstem,  zvýšenou  sekrecí  atp.,  v jiných  případech  je 
větší množství kořisti spíše na škodu. Dušan Klasovitý 
se do tohoto  tématu  pustil  důkladněji  a rozhodl 
se experimentovat.  Přímo  do pastí  heliamfory 
a láčkovky naléval jednou týdně po dobu dvou měsíců 
v destilované  vodě  rozpuštěný  prášek  –  směs 
aminokyselin,  jednoduchých  cukrů,  tuků  a složitých 

molekul  jako  koenzymů,  ale  i organických  kyselin 
a jejich  solí.  Jak  je  patrné  na doložených  fotografiích 
v příspěvku  nazvaném  Specialny  'doping'  pre  MR.... 
(Pěstování),  rostliny  se odvděčily  na první  pohled 
nápadným zvětšením pastí.  Aby byly výsledky pokusu 
více relevantní, ponechal si Dušan pro další srovnání trs 
Heliamphora  minor získaný  z téže  mateřské  rostliny 
a pěstovaný  v identických  podmínkách,  na začátku 
o stejné velikosti. Rozdíl mezi oběma masožravkami je 
po dvou měsících  zcela  evidentní,  viz  obrázek.  Dušan 
mimo  jiné  také  shání  společníky  na výlet  do Brazílie 
(květen/červen), více v Oznamce.

Patrik Hudec

Kam se poděl McPherson?!
Vážení čtenáři, pokud postrádáte další článek od našeho 
zahraničního sympatizanta, Stewa McPhersona, pak jej 
postrádáte správně.

Z omezených prostorových důvodů jsme v tomto čísle 
dali  přednost  aktuálnějším  příspěvkům,  ale  hned 
v příštím  vydání  se budete  moci  do Stewova  článku 

znovu začíst:  tentokrát  bude o geograficky okrajových 
láčkovkách  z ostrovů  v Pacifiku  a v Indickém  oceánu. 
Děkujeme za pochopení.

Zdeněk Žáček

Něco o vitríně
V Praze  v restauraci  Thrakia  má  naše  společnost 
prezentační vitrínu. Bohužel loňský rok nepřál rostlinám 
tolik,  jako jejich hmyzím nepřátelům, v tomto případě 
mšicím.  Masožravky  byly  krutě  napadeny  a ani 
chemické ošetření již nezabralo. Bylo jasné, že nepřežije 
skoro  nic.  Rozhodli  jsme  se tedy k  nejradikálnějšímu 
kroku.  Posbírali  jsme  s Patrikem  Hudcem  a Katkou 
Braunovou,  co  jsme  kdo  měl  doma  za přebytky,  také 
nějaká  semínka,  láhev  Mospilanu,  novou  rašelinu 
a písek a šli jsme. Z vitríny jsme vyndali zbytky rostlin 
a poté i skoro všechen substrát. Co vypadalo ještě trochu 
živě, to jsme vykoupali v Mospilanu, ostříhali a znovu 
použili. Nová rašelina pěkně voněla a vyprané kamínky 
se jen leskly.  Tak jsme začali  vymýšlet  novou podobu 

sesadby  a uspořádali  pár  našich  rostlin,  vysypali 
semínka  a také  dali  zpět  ty  ubohé  zbytky  původních 
rostlin.  Řekli  jsme  si,  že odteď  už  to  necháme 
na přírodě. A nezklamala! Asi po měsíci by nikdo z nás 
vitrínu  nepoznal.  Pahýlky  rostlin  obrazily,  semínka 
vyklíčila,  rosnatky  kvetly  o sto  šest,  láčkovky  začaly 
vyrábět  nové,  pěkné  láčky.  Ten  pohled  mě  přímo 
nadchnul  a v duchu  jsem  si  opět  potvrdila,  že síla 
přírody a vůle přežít je tou největší a nejsilnější zbraní 
této  planety.  Ještě  díky  Patrikovi  a Katce  za pomoc 
a spoustu  práce,  a pak  už  jen  pozvání,  pokud  budete 
v Praze, přijďte se na to podívat!

Jana Rubešová
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Seznam poskytovaných slev pro členy Společnosti
Dionea http://masozravky.ukryt.net/ – Ing. V. Sedláček, sleva 10 %
Foxcpg.com http://www.foxcpg.com/ – sleva 10 % při objednání nad 200 Kč
Labflytrap http://www.labflytrap.com/ – sleva 10 % a malý bonus
Ludo Verdyck – Terra koruna http://www.terrakoruna.eu/ – sleva 20 %
Kaktusy a Masožravky http://www.kaktusy.webzdarma.cz/ – sleva 15–20 %
Klimavázy http://www.klimavazy.cz/ – sleva 10 %
Koupací a zahradní jezírka http://www.oase–filtrace.cz/ – sleva 10 %
Plantae http://www.plantae.sk/ – sleva 10 %
restaurace Thrakia http://www.thrakia.cz/ – sleva 10 % pro členy společnosti a jejich společníky 
v doprovodu člena
Sarracenia.cz http://www.sarracenia.cz/ – sleva 20 %
The Bartons' Sunny Gardens http://www.tbsg.net/ – sleva 10 %
Wistuba.com http://www.wistuba.com/ – sleva 10 %
Zelené údolí http://www.zeleneudoli.cz/ – sleva 10 % na MR
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New literature for 2008
LUBOMÍR ADAMEC

Eskenazi-Sant’Anna E., Maia-Barbosa P. M., Braz S. A., de Faria V. R., Barbosa F. A. R., 2002. [Feeding content in 
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Portug. Acta Scientiarum 24: 297-301.

Araki S., Kadono Y., 2003. Restricted seed contribution and clonal dominance in a free-floating aquatic plant 
Utricularia australis R.Br. in southwestern Japan. Ecol. Res. 18: 599-609.
 
Rodondi G., Beretta M., Andreis C., 2004. The genus Drosera L. in northern Italy: pollen morphology as 
a taxonomic tool. Plant Biosyst. 138: 157-164.
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genus Drosera. Phytochem. Anal. 16: 143-149.
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Atwater D. Z., Butler J. L., Ellison A. M., 2006. Spatial distribution and impacts of moth larvae on northern pitcher 
plants. Northeast. Nat. 13: 43-56.
Hoshi Y., Shirakawa J., Hasebe M., 2006. Nucleotide sequence variation was unexpectedly low in an endangered 
species, Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae). Chromos. Bot. 1: 27-32.
Kameyama Y., Ohara M., 2006. Predominance of clonal reproduction, but recombinat origins of new genotypes in 
the free-floating aquatic bladderwort Utricularia australis f. tenuicaulis. J. Plant Res. 119: 357-362.
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Dzialek J., 2007. Ökophysiologische Untersuchungen an karnivoren Utricularia- und Genlisea-Arten 
(Lentibulariaceae) mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung von Lichtlimitation. MSc-thesis, Rostock Univ., 
Germany, 97 p.
Fleischmann A., Wistuba A., McPherson S., 2007. Drosera solaris (Droseraceae), a new sundew from the Guyana 
Highlands. Wildenowia 37: 551-555.
Gaume L., Forterre Y., 2007. A viscoelastic deadly fluid in carnivorous pitcher plants. PloS ONE 2(11):e1185, 
doi:10.1371/journal.pone.0001185.
Gonçalves S.,  Romano A., 2007. In vitro minimum growth for conservation of Drosophyllum lusitanicum. Biol. 
Plant. 51: 795-798.
Green M. L., Horner J. D., 2007. The relationship between prey capture and characteristics of the carnivorous 
pitcher plant, Sarracenia alata Wood. Am. Midl. Nat. 158: 424-431.
Guisande C., Granado-Lorencio C., Andrade-Sossa C., Duque S. R., 2007. Bladderworts.  Funct. Plant Sci. 
Biotechnol. 1: 58-68.
Halda J. J., Heřtus P., Malina M., 2007. [Some new Bolivian plants.] In Czech. Acta Mus. Richnov, Sect. Natur. 14: 
105-126.
Hu G. W., Long C. L., Liu K. M., 2007. Utricularia mangshanensis (Lentibulariaceae), a new species from Hunan, 
China. Ann. Bot. Fennici 44: 389-392.
Lemke T., 2007. Wiederfund der karnivoren Pinguicula vulgaris L. (Lentibulariaceae) im unteren Warnowtal bei 
Gragetopshof. Bot. Rundbr. Mecklenburg-Vorpommern 42: 139-142.
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Lendl T., 2007. Aspekte der Karnivorie der Gattung Genlisea. Ökologie, Physiologie und Zytoarchitektur. MSc-
thesis, Vienna Univ., Austria, 146 p.
Mann P., 2007. Drosera gibsonii (Droseraceae), a new Pygmy Drosera from south-west Australia. Nuytsia 16: 321-
323.
McPherson S., 2007. Pitcher Plants of the Americas. The McDonald & Woodward Publ. Comp., Blacksburg, VA, 
USA, 320 p.
Płachno J. B., 2007. “Sweet but dangerous“: Nectaries in carnivorous plants. Acta Agrobot. 60: 31-37.
Płachno J. B., Świątek P., Wistuba A., 2007. The giant extra-floral nectaries of carnivorous Heliamphora folliculata: 
Architecture and ultrastructure. Acta Biol. Cracov., Ser. Bot. 49: 91-104.
Shuka L., Xhulaj M., Kashta L., Casper S. J., 2007. The genus Pinguicula (Lentibulariaceae) in Albania – a critical 
review. Wulfenia 14: 15-65.
Vassilyev A. E., 2007. [The nectaries of the peristome in the closed pitchers of Nepenthes khasiana (Nepenthaceae) 
secrete polysaccharide slime]. In Russ.  Bot. Zh. (Russ.) 92: 1544-1549.
Vassilyev A. E., Muravnik L. E., 2007. [The nectaries of the lid in closed pitchers of Nepenthes khasiana 
(Nepenthaceae) secrete a digestive fluid]. In Russ.  Bot. Zh. (Russ.) 92: 1141-1144.
Volkov A. G., Adesina T., Jovanov E., 2007. Closing of Venus flytrap by electrical stimulation of motor cells. Plant 
Signal Behav. 2: 139-144.
 
Adamec L., 2008. The influence of prey capture on photosynthetic rate in two aquatic carnivorous plant species. 
Aquat. Bot. 89: 66-70.
Adamec L., 2008. Soil fertilization enhances growth of the carnivorous plant Genlisea violacea. Biologia 63: 201-
203.
Adamec L., 2008. Respiration of turions and winter apices in aquatic carnivorous plants. Biologia 63: 515-520.
Adamec L., 2008. Mineral nutrient relations in the aquatic carnivorous plant Utricularia australis and its investment 
in carnivory. Fund. Appl. Limnol. 171: 175-183.
Bauer U., Bohn, H. F., Federle, W., 2008. Harmless nectar source or deadly trap: Nepenthes pitchers are activated by 
rain, condensation and nectar. Proc. Royal Soc. B-Biol. Sci. 275: 259-265.
Beck S. G., Fleischmann A., Huaylla H., Müller K. F., Borsch T, 2008. Pinguicula chuquisacensis  
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South American Pinguicula. Willdenowia 38: 201-212.
Bott T., Meyer G. A., Young E. B., 2008. Nutrient limitation and morphological plasticity of the carnivorous pitcher 
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Butler J. L., Gotelli N. J., Ellison A. M., 2008. Linking the brown and the green: transformation and fate of 
allochthonous nutrients in the Sarracenia microecosystem. Ecology 89: 898-904.
Conran J. G., 2008. Aestivation organ structure in Drosera subgen. Ergaleium (Droseraceae): corms or tubers; root 
or shoots? Aust. J. Bot. 56: 144-152.
Di Giusto B., Grosbois V., Fargeas E., Marshall D. J., Gaume L., 2008. Contribution of pitcher fragrance and fluid 
viscosity to high prey diversity in a Nepenthes carnivorous plant from Borneo. J. Biosci. 33: 121-136.
Eilenberg H., Zilberstein A., 2008. Carnivorous pitcher plants – towards understanding the molecular basis of prey 
digestion. In: Teixeira da Silva J. A. (ed.): Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology. Advances and Topical 
Issues, Vol. V. Global Science Books, UK, pp. 287-294.
Farnsworth E. J., Ellison A. M., 2008. Prey availability directly affects physiology, growth, nutrient allocation and 
scaling relationships among leaf traits in ten carnivorous plant species. J. Ecol. 96: 213-221.
Fleischmann A., Gibson R., Rivadavia F., 2008. Drosera ericgreenii, a new species from the fynbos of South Africa. 
Bothalia 38: 141-144.
Gonçalves S., Escapa A. L., Grevenstuk T., Romano A. 2008. An efficient in vitro propagation protocol for 
Pinguicula lusitanica, a rare insectivorous plant. Plant Cell Tiss. Org. Cult. 95: 239-243.
Gonçalves S., Gonçalves M. A., Ameixa O., Nogueira J. M. F., Romano A. 2008. Insecticidal activity of leaf extracts 
from Drosophyllum lusitanicum against Liriomyxa trifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae). J. Hort. Sci. 
Biotechnol. 85: 653-657.
Gotelli N. J., Mouser P. J., Hudman S., Morales S. E., Ross D., Ellison A. M., 2008. Geographic variation in nutrient 
availability, stoichiometry, and metal concentrations of plants and pore-water in ombrotrophic bogs in New England, 
USA. Wetlands 28: 827-840.
Grevenstuk T., Gonçalves S., Nogueira J. M. F., Romano A., 2008. Plumbagin recovery from field specimens of 
Drosophyllum lusitanicum (L.) Link. Phytochem. Anal. 19: 229-235.
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Peterson C. N., Day S., Wolfe B. E., Ellison A. M., Kolter R., Pringle A., 2008. A keystone predator controls 
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roridulae bugs to the sticky surface of the plant Roridula gorgonias. J. Exp. Biol. 211: 2647-2657.
Volkov A. G., Adesina T., Markin V. S., Jovanov E., 2008. Kinetics and mechanism of Dionaea muscipula trap 
closing. Plant Physiol. 146: 694-702.
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Summary
Lubomír Adamec: New exotic species of 
bladderworts in culture:
At the begining author adds and corrects the fact written 
before that  U. reflexa from the middle part of tropical 
Zambia can have 1,5 to 2 cm big traps. Although the 
conditions  were  as  good  as  possible  and  plants  were 
growing great, the biggest traps were 7 mm big, so the 
proposition was unconfirmed. The article then follows 
the species  U. cymbantha,  African bladderworth, quite 
liking to warmth and light conditions. Next U. muelleri 
seems to be the easiest to grow from the mentioned trio. 
Suprising  teaser  is  also  Australian  U.  arnhemica. 
Opposite  to  assumption  and  facts  in  literature  this 
species  is  apparently  quite  liking  to  shade  and  cold 
conditions.  In  culture  it  is  only  possible  to  grow  it 
terrestricaly   although  it  is  an  aquatic  to  amphibious 
bladderworth. This fact author explains with a guess that 
it is so sensitive to  quantity of oxygen in water that it 
cannot live in a stagnant pool.

Mirek Zacpal's Australian diary
Perth, Western Australia
Author,  who is  on a long stay in Australia,  undertook 
journey for seven days to surroundings of the city Perth. 
With his mediation there is no doubt that it is a tuberous 
sundews  paradise.  He  met  D.  zonaria,  D.  platypoda, 
D. gigantea 'red  form'  as  well  as  bladderworts 
(U menziesii),  Cephalotus follicularis and a number of 
other botanical curiosities like orchids. With respect to 
the fact that his guide was Allen Lowrie we can say that 
Mirek  did  not  miss  a single  species  from  visited 
localities.

Tomáš Báborský: Moving bacteria discovery
When  you  got  the  microscope,  don't  hesitate  and 
explore!  Tom's article  is  the  proof  that  young 
researcher's mind potential has no limits.

Zdeněk Žáček: Some notes to Tom's article
Zdeněk immersed in all available sources of specialized 
literature  and  depth  of  his  knowledge  to  help  Tom 
clarify some of the mysteries that micro-world shows us.

Michal Kouba: I don't like bacteria
Bacteria is in an word omnipresent. They can help us as 
well as hurt us. Experienced grower of plants with 'in 
vitro'method  is  of  course  terrified  by  the  thought  of 
a single bacteria in a sterile medium. And sometimes it 
becomes a nightmare...

Society life (Interinfo):
Invitation to the General Meeting which will take place 
on Saturday 13. 6. 2009 in the glasshouse of Faculty of
Science of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí 
nad  Labem (Za Válcovnou 1000/8).  The  meeting  will 

start  at  10:00  and  at  14:00 there  will  be  a lecture  by 
Jaroslav Neubauer.

Blanka Syrovátková: What is interesting in Liberec 
Botanical Garden
Thanks to the author we can learn of a piece of actual 
plant situation and events in Liberec Botanical Garden 
although we  are  not  at  the  place.  And isn't  it  a pity? 
Spring is begining so you all, who can, go to Liberec to 
see everything on your own eyes!

Jaroslav Neubauer: Journey to meet butterworts and 
how they grow, Part 1
Experienced traveller started the series of this year -  the 
journey to visit spanish localities of butterworts. He of 
course met many other carnivorous plants and orchids 
on the way.  In this first  part we visit  Switzerland and 
A. vesiculosa,  S.  purpurea and  P.  grandiflora. 
Continuing  travelling  we  come  to  France  and  see 
S. purpurea,  S.  flava,  P.  grandiflora,  P.  vulgaris,  P. 
alpina and  in  the  Canyon  Tarn  P.  longifolia subsp. 
causensis. The journey leads us to Andorra and then to 
Spain. We meet  P. dertosensis and we look forward to 
Rio Mundo and P. mundi.

Lucie Bartoňová: Amateur growing of sundews,  its 
difficulties, solutions and ways to success
This article is the proof that sometimes we want to give 
better  conditions  to  our  plants  but  paradoxicaly  they 
cannot  understand.  Then  it  takes  a lot  of  work  to 
convince them that they have to grow better. And later to 
explain  to  troublesome  moss  that  it  has  to  grow 
somewhere else.

Allen Lowrie's window
Australia is a real paradise of tuberous sundews. In this 
part of the series author gives us a precise description of 
D. purpurascens from  Stolonifera section with perfect 
schematic  drawings.  It  grows  nearby  D. porrecta and 
D. stolonifera.  Next tuberous sundew from Stolonifera 
section  which  author  describes  us  in  detail  is 
D. ramellosa. This species grows frequently on granite 
ledges  and  by  stream  and  lake  banks.  Both  these 
sundews are quite characteristic - D. purpurascens by its 
trumpet  shape  of  leaves  blade  and  D.  ramellosa by 
usually two upstanding main stalks (ramellosa = more 
branches).

Michal Rubeš: Where does Mája the bee live?
The well known TV series of this bee hero made Mája 
a celebrity. In one of the series parts author noticed an 
important clue to find out where does she live.  There 
was an interesting butterwort on camera. The flower has 
an atypical colour! Enjoy this piece of humor!

Jana Rubešová
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Živa 2009/1
ČASOPIS PRO VŠEOBECNOU POPULARIZACI BIOLOGIE.   ZALOŽEN J. E. PURKYNĚM V ROCE 1853.

Počet stran: 48, křídový papír, formát cca A4, hojnost barevných snímků a ilustrací.

Během února mi  přišlo  první  letošní  číslo  Živy,  a tak 
bych Vás z něj rád upozornil na některé příspěvky.

Rostlinomilům mohu doporučit články:

a)  Domestikace  rostlin  z pohledu  současné  genetiky 
(autor Petr Smýkal),

b)  Kam  se šíří  zavlečené  rostliny?  1.  část:  Rozdíly 
v invadovanosti  velkých  území  (autoři  Milan  Chytrý, 
Petr Pyšek).

Specialisté na bažinnou flóru si přijdou na své v článku:

c)  Zvláštní  způsob růstu suchopýru úzkolistého  (autor 
Vojtěch Lanta).

Zájemci  o čeleď  dřišťálovitých  (Berberidaceae)  jistě 
uvítají příspěvek:

d) Hlíznaté dřišťálovité (autor Pavel Sekerka).

Cestopisněji  a exotičtěji  zaměření  zájemci  si 
nepochybně rádi přečtou článek:

e) Kapverdy – Makronésie Sahelu (autor Vít Grulich).

Čtenáři s akcentem na obecnou ekologii se mohou začíst 
do první části seriálu:

f)  Ekologie  obnovy  narušených  míst  (autor  Karel 
Prach), 1. díl: Obecné principy.

Z nebarevné  střední  několikastránkové  přílohy  info-
charakteru vybírám např.:

* Předsedou redakční rady Živy se stal doc. RNDr. Jan 
Suda, Ph.D. (VAMR a „T“ jsou mu zavázáni za báječné 
snímky některých jihoafrických rosnatek!). Darwiniana 
upřímně blahopřeje.

* Jan Jeník inspirující – pan profesor, čestný člen „D“, 
vynikající  geobotanik  a učitel  RNDr.  M.  Studničky 
na PřF UK v plné svěžesti a tvůrčím elánu oslavil 6. 1. 
09 své neuvěřitelné 80. narozeniny. Příspěvek připomíná 
a shrnuje jeho bohatou vědeckou činnost doma a zvláště 

v zahraničí,  proslulý  je  svým  studiem  kořenových 
systémů tropických dřevin.

*  Také  náš  čestný  člen  RNDr.  M.  Studnička,  velký 
popularizátor  MR,  průkopník  jejich  pěstování  a jejich 
znalec, ředitel BZ v Liberci a expert na tropickou flóru, 
oslavil  7.  2.  09  kulaté  narozeniny:  šedesátiny. 
Darwiniana oběma svým příznivcům dodatečně srdečně 
blahopřeje a přeje jim pevné zdraví, mnoho další tvůrčí 
a zajímavé práce v odborných oblastech jejich zaměření 
a krásné soukromé zázemí.

Ze zoologické  části  bych  čtenáře  upozornil  alespoň 
na tři články:

a) Přežije okáč skalní v ČR? (autoři P. Vrba, T. Kadlec, 
M. Konvička),

b) Preparace ježovek (autor O. Kroupa),

c)  Hnízdní  biologie  potápky  roháče  ve dvou  různých 
biotopech Třeboňské pánve (A. Hýlová).

A konečně z molekulární biologie pro čtenáře s hlubším 
zájmem o bioprincipy na této úrovni mohu doporučit:

a)  Objev  nádorových  kmenových  buněk:  převrat 
v názorech na vznik a progresi nádorového bujení (autor 
P. Heneberg),

b)  Hybridizační  metody  studia  nukleových  kyselin 
(M. Kuthan).

Skladba článků je přepestrá, zdaleka jsem nepodal úplný 
přehled. Všechny příspěvky včetně přední i zadní strany 
obálky dekoruje spousta kvalitních barevných fotografií 
a schémat.  Vykročení  Živy  pod  vedením  její 
šéfredaktorky  RNDr.  J.  Šrotové  do tohoto  roku  je 
po stránce  grafické  i obsahové  velmi  kvalitní 
a milovníci  přírody  i vážní  zájemci  mohou  v tomto 
časopise  objevit  nejednu  zajímavou  inspiraci  či 
vědomost.  Myslím,  že zakladatel  Živy,  geniální 
přírodovědec J. E. Purkyně, by byl navýsost spokojen.

Zdeněk Žáček
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Co zvláštního v BZ Liberec
BLANKA SYROVÁTKOVÁ

Callistemon je  v Austrálii  nejoblíbenější  rod  z čeledi 
Myrtaceae,  podle  vzhledu  květenství  se lidově  nazývá 
Bottlebrush – štětka na lahve.

Tyto  stálezelené  keře  až stromy  mají  kožovité 
aromatické  listy,  které  odpuzují  škůdce.  Za slunečního 
úpalu  se listy  stáčejí  ke slunci  bokem a rostlina  se tak 
v období sucha chrání před vysokým výparem vody.

Coelogyne  cristata je  himálajská  chladnomilná 
orchidej,  která  bývala  ozdobou  zámeckých  oranžerií. 
Dnes  se jedná  spíše  o raritu.  Rostlina  vytváří  pahlízy, 

ze kterých  rostou  dva 
kopinaté  listy,  a kvete 
v převislých hroznech bílých 
květů  se zlatožlutým 
pyskem.  Za vegetačního 
klidu  vyžaduje  chladno,  je 
proto nevhodná do bytových 
podmínek.  Vystavena  je 
v nejchladnějším 
expozičním  skleníku,  tzv. 
Květnici.
Thunbergia  mysorensis je 
liána  z indických  džunglí, 
kvete 6  cm  velkými  květy 
podivného  tvaru.  Otevírají 
se nejčastěji  jen  2  současně 
a brzy  opadávají,  celý 
hrozen  nekvete  najednou. 
Zvláštní  tvar  květů  je 
přizpůsoben  k opylování 
medosavými ptáky. Květ má 
zahnutou  trubku,  z níž 
vytéká  velké  množství 
nektaru.  Směřuje-li  pták 
zobákem  k nektaru,  dotkne  se peřím  na hlavě 
pohlavních orgánů. Opeření tedy funguje jako štěteček. 
Kombinace  žluté  a hnědočervené  barvy  má  signální 
funkci. Opylování ptáky se odborně nazývá ornitogamie

Ke květu  se také  připravují  zástupci  rodu 
Anigozanthos.  Tento  rod  zahrnuje  pouze  11  druhů 
rostoucích  v JZ  Austrálii.  Tyto  choulostivé  rostliny 
se šlechtí  pro  okrasné  účely.  V Austrálii  se nazývají 
klokaní pracky a Anigozanthos manglesii je symbolem 
státu  Západní  Austrálie.  Zvláštní  tvar  květů  je 
přizpůsoben  na opylování  drobnými  specializovanými 
ptáky.   ☼
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Cesta za tučnicemi a jak rostou – 1. díl
JAROSLAV NEUBAUER

Na tuhle cestu jsme vyráželi ve čtyřech, Pepa Malínský, 
Honza Flísek, Jarda Liška a já.

Odjížděli jsme z Plzně a cíl byl jasně dán, dosáhnout 
španělských lokalit tučnic a cestou navštívit co nejvíce 
lokalit masožravých rostlin.

Snad  proto  nebyla  první  masožravka  tučnice,  ale 
aldrovandka  (Aldrovanda  vesiculosa).  Aldrovandku 
jsme  našli  ve dvou  menších  jezírkách  u Hettlingenu 
ve Švýcarsku.  Břehy  byly  porostlé  mohutnými  trsy 
ostřic  a místy  vtroušeným  orobincem  širokolistým. 
Na hladině se sporadicky vyskytovaly listy leknínů. Pár 
květů  dávalo  poznat,  že se jedná  pravděpodobně 
o leknín bílý. Díky bahnu jsme se dostali až k rostlinám, 
bylo jich však značné množství a byly pěkně vyvinuté, 
jak dávala tušit jejich mohutnost.

Celkově  mi  lokalita  velice  připomínala 
lokalitu u Ptačího blata v jižních Čechách.

Dále  jsme  pokračovali  k Ženevskému 
jezeru na místní lokalitu Sarracenia purpurea. 
Po zaparkování  na místním  parkovišti  si 
cestou na lokalitu všímáme právě kvetoucích 
prstnatců  (Dactylorhiza),  zařadil  bych  je 
k prstnatci  plamatému  (Dactylorhiza 
maculata).

Při  příchodu  na lokalitu  se tají  dech. 
Sarracenia právě  kvetou.  Mám  úchvatnou 
možnost vidět rozkvetlé Sarracenia v přírodě.

Je  polovina  července,  tak  bych  spíš 
předpokládal,  že už  bude  po kvetení.  Musí 
zde  však  být  podstatně  chladno,  protože 
i Pinguicula grandiflora, která se také na této 
lokalitě  vyskytuje,  právě  dokvétá. 
Z masožravek  se zde  vyskytuje  i Drosera 
×obovata,  která  roste  na místech,  kde 
převládá mech rašeliník (Sphagnum).

Je  zajímavé,  že jak 
Sarracenia,  tak  Drosera 
i Pinguicula se někdy 
vyskytují  na společné 
lokalitě  a ani  jednomu 
druhu  to  nevadí. 
Až se u nás  v Čechách 
rozhoří  diskuze  na téma 
nebezpečnosti  Sarracenia 
na lokalitách masožravek, 
vzpomenu  si  na tyto 
lokality (navštívíme ještě 
dvě)  a budu  se velice 
bavit.  Tím  spíš, 
že Švýcaři  šli  až tak 
daleko,  že Sarracenia 
dokonce chrání.

Z této lokality vyrážíme na další lokalitu s výskytem 
Sarracenia,  samozřejmě  se opět  jedná  o Sarracenia 
purpurea.  Zatímco  první  lokalita  byla  typickým 
rašeliništěm,  druhá spíš připomíná řídký borový lesík, 
půda  je  však  dostatečně  vlhká,  místy  se objevuje 
rašeliník (Sphagnum), spíše však převládá travní pokryv.

I v trávě  se však  nachází  značná  populace  Drosera 
×obovata.  První,  co  mne  uchvacuje,  je  obrovská 
populace prstnatce  plamatého (Dactylorhiza maculata) 
v ohromné  variabilitě.  Sarracenia se zde  vyskytuje 
ve dvou obrovských trsech. A když píšu obrovských, tak 
myslím  trsy  o průměru  asi  1,5 m.  Na rozdíl  od první 
lokality  zde  vůbec  nenacházíme  semenáče,  na lokalitě 
předešlé  byly  časté.  Nacházíme  staré  semeníky, 
po rozříznutí jsou v nich semena přítomná. Pár jich dám 
do sáčku,  pozdější  pokus  ukáže,  že byla  klíčivá.  Tak 
nevím, proč se zde vyskytují  dvě rostliny dle velikosti 
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značně  letité  a mladší  rostliny  zcela  chybí,  když  je 
zřejmé,  že rostliny  klíčivá  semena  produkují. 
Nadmořská  výška  1 000  m  nad  mořem  dává  najevo, 
že se rostliny  vysazené  u nás  v rašeliništích  na našich 
zahradách opravdu bát nemusíme.

Překračujeme francouzskou hranici a naše cesta míří 
k hradu s názvem Château de Joux, ve spáře hradní zdi 
zde roste Pinguicula vulgaris.

Honza nám vysvětluje, že je to zajímavější tím spíš, 
že se v okolí  žádná  lokalita  tučnic  nevyskytuje. 
Nafotíme  si  tedy  tento  zajímavý  výskyt.  Rostliny 
se skutečně nacházejí  jen ve spáře  mezi opracovanými 
kameny hradní zdi.

Další  lokalitu  Pinguicula  vulgaris navštívíme 
až po mnohahodinové  cestě  v příkopu  u silnice 
na Foncine-le-Bas.  Je  to  jakési  prameniště  ve svahu 
u silnice  končící  v příkopu.  Rostliny  se tu  vyskytují 
na mokvající  půdě,  jsou  krásně  vyvinuté  a je  vidět, 
že jim  lokalita  i přes  blízkost  silnice  vyhovuje.  Spolu 
s tučnicemi  se zde  vyskytuje  kruštík,  pravděpodobně 
kruštík  tmavočervený  (Epipactis  atrorubens), 
a pětiprstky (Gymnadenia), snad se jednalo o pětiprstku 
vonnou (Gymnadenia odoratissima).

My  však  pokračujeme  dál  do Mijoux  na lokalitu 
Pinguicula  grandiflora,  Pinguicula  grandiflora 
f. pallida a Pinguicula  alpina.  Pinguicula  alpina 
a Pinguicula  grandiflora zde  rostou  přímo  u cesty. 
Za Pinguicula  grandiflora f.  pallida bychom  museli 
šplhat do skal. Ne že by nám to nějak vadilo, ale časová 
tíseň  nás  nutí  pokračovat,  a tak  nafotíme  jen  rostliny 
u cesty.  Zatímco  se věnujeme  focení,  Jarda  přeci  jen 
vyšplhá  po svahu  a výskyt  Pinguicula  grandiflora f. 
pallida nám potvrzuje. Mne zaujaly rostliny Pinguicula 
alpina s nádherným  červeným  nádechem  na listech. 
Všude  v okolí se vyskytuje  množství 
kruštíků a pětiprstek.  Nadmořská  výška se pohybuje 
od 1 000 do 1 100 m n. m.

Odtud  pokračujeme  do rezervace  Le  Grand-Lemps, 
kde  je  vysazena  Sarracenia  purpurea a dokonce 
pokusně  i Sarracenia  flava.  Na trsu  Sarracenia 

purpurea je  vidět, 
že se jedná  o starší  silnou 
rostlinu,  avšak je  zde silně 
poznamenána  požerem 
od slimáků.  Sarracenia 
flava je  v lepším stavu,  co 
se týče  požeru,  je  však 
mladší,  i když  krásně 
vyvinutá.  Dozvídáme  se, 
že je  zde  vysazeno  více 
rostlin,  ale  pohyb 
v bažinatém  neznámém 
terénu  je  zde  opravdu 
nebezpečný,  a tak 
se spokojíme  s pohledem 
a focením  této  přístupné 
rostliny.

Dále  pokračujeme 
na lokalitu  Pinguicula 
grandiflora subsp.  rosea. 
Jedná se o lokalitu ve výšce 
1 000 m n. m.

Při příchodu na lokalitu nás zaujmou opět orchideje, 
jsou  v plném  květu  a všude  kolem  pětiprstky,  méně 
častý  je  jakýsi  velice  tmavý  prstnatec  a na vlhčích 
místech  bohatě  kvete  kruštík  bahenní  (Epipactis  
palustris). Když  k tomu  připočteme  to,  že se jedná 
o největší lokalitu střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium 
calceolus)  vůbec,  je  to  orchideářsky  velice  cenná 
lokalita.  Bohužel,  střevíčník  je  již  odkvetlý.  Ani 
po masožravkářské  stránce  to  není  chudá  lokalita, 
vyskytuje  se zde  Pinguicula  alpina,  Pinguicula 
grandiflora a Pinguicula  grandiflora subsp.  rosea.  
Nejpočetnější je populace Pinguicula grandiflora subsp. 
rosea.  Nacházíme  i dvě  opozdilé,  právě  kvetoucí 
rostliny.  Můžeme  tedy  obdivovat  krásu  poměrně 
velikých růžových květů, to že se jedná o opozdilce, je 
jasné,  všechny  ostatní 
rostliny  mají  zralé 
semeníky.  Rostliny  zde 
rostou  v čistém  vápenném 
jílu  nažloutlé  barvy.  Půda 
se skládá  z tohoto  jílu,  jak 
jsem zjistil  při  neopatrném 
kroku,  kdy  jsem  do něj 
zapadl  až po koleno.  Byl 
jsem  značně  naštván,  ale 
později  jsem to  vyhodnotil 
jako  jednu 
z nejdůležitějších 
zkušeností získaných na této 
cestě, ale o tom zas příště.

Dál pokračujeme na další 
lokalitu  Pinguicula 
grandiflora subsp.  rosea.  
Lokalitu  tvoří  stržený  svah 
u cesty. Rostliny zde rostou 
na kolmé  jílovité  stěně. 
A opět zajímavost: Všímám 
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si,  jak  se rostlina  po stěně  šíří.  Jsou  zde  vidět  celé 
semeníky,  které  se asi  vlivem  deště  svěsily  dolů 
a přitiskly  ke stěně.  Teď  na stěně  ze semeníků  klíčí 
doslova  desítky  rostlin.  Zřejmě  přežije  ta  nejsilnější. 
Nejedná se o ojedinělý, a tedy pravděpodobně náhodný, 
jev. Tento způsob šíření samozřejmě řádně dokumentuji.

Odjíždíme  do kaňonu  Tarn  za Pinguicula  longifolia 
subsp.  causensis.  Kaňon  Tarn  je  úzký  kaňon  tvořený 
řekou, kdy na jedné straně je úzká silnice a druhá strana 
spadá  jako  kolmá  stěna  až k řece.  Druhá  strana  je 
absolutně  nepřístupná.  Pohled  na protější  stranu  nám 

ukazuje,  že tučnice zde rostou v horní  polovině skalní 
stěny na vlhčích místech. Jsou jich stovky, ale naprosto 
nepřístupné.  Šanci  by měl  jen  velmi  dobře  vybavený 
zkušený horolezec.

Jedeme tedy dál,  mlsně pokukujíc  po protější  stěně. 
Z vysílání mlsných pohledů mne vytrhuje Jarda se slovy 
„tady  jsou“.  Přišlápneme  brzdu,  k malé  radosti  auta 
za námi.  A skutečně,  hned  vedle  nás  jsou  vytoužené 
tučnice a v početné populaci.

Zastavíme  na blízkém  parkovišti  a pár  metrů 
se vracíme  po silnici  na lokalitu.  Tučnice  zde  rostou 
na kolmé  skalní  stěně  a některé  visí  pod  převisy 
i „hlavou“  dolů.  Tato  tučnice  není  zrovna  dlouholistá, 
lístky jsou sice delší, ale žádný extrém. Rostliny jsou již 
odkvetlé a k mému překvapení některé již mají založená 
hibernacula  a ukončují  vegetaci.  Je  půlka  července, 
nadmořská výška 450 m. Není ani chladno, ani sucho, 
proto mne tvorba hibernacul velice překvapila. Skála je 
vápencová  a rostliny vyhledávají  pukliny a místa,  kde 
se drží  jemný  vápencový  opad.  Samozřejmě  se jedná 
o místa  s prosakující  vodou,  nebo  vlhčí,  mírně 
přistíněná.

Nafotíme tedy rostliny i lokalitu a pokračujeme směr 
Španělsko přes Andoru.

V Andoře  zastavujeme,  panuje  zde  chladno  a místy 
leží  i starý sníh.  Uděláme si  výlet  k horskému jezírku 
obklopenému slatinnou loukou.

Cestou obdivuji právě kvetoucí netřesky,  potkáváme 
i prstnatec  (Dactylorhiza),  má  otevřený  teprve  první 
květ. U jezírka právě kvetou rododendrony, příroda je tu 
krásná a zachovalá. Nacházíme zde kvetoucí Pinguicula 
grandiflora, rostliny se zde vyskytují na slatině u jezírka 

i na vlhčích  místech 
sjezdovek.  Obdivujeme 
horské  potůčky,  začíná 
se však  smrákat,  a tak 
pořídíme  pár  fotek 
a odjíždíme  někam,  kde 
bude tepleji.

Naše cesta vede k Tortose 
na lokalitu  Pinguicula 
dertosensis. Teploty přes 30 
°C  ve stínu  a my 
se chystáme  na výstup 
po skalní  cestě  místy 
změněné  v jednodušší 
horolezecký  terén.  Chybný 
krok  by  byl  opravdu  ten 
poslední.  Stoupáme  nad 
korytem  potůčku  či  říčky 
k vodopádu,  u kterého  se má  Pinguicula  dertosensis 
vyskytovat. Všichni si oblékli dlouhé kalhoty, jen Pepa 
zvolil  kraťasy.  V brzké  době  se má  možnost  seznámit 
s krásnou,  ale  velice  ostnatou  palmou  Chamaerops 
humilis, česky žumara nízká. Její tvrdé a ostré ostny jsou 
schopny  opravdu  nepříjemně  poranit.  A tak  ani 
přednáška na téma jediné původní evropské palmy Pepu 
nijak nebere a křtí nebohou rostlinu mnohými hanlivými 
názvy.

Přesto zde tato palma vytváří majestátní trsy. Jak dává 
tušit  překlad  latinského  názvu,  nevytváří  palma  kmen 
a roste jako křovisko. V okolí překrásně kvetou oleandry 
a já  si  vzpomenu  na toho  chudáka,  co  mučím  doma 
v květináči.

Po delším a namáhavějším výstupu, který byl spojen 
i s malými horolezeckými vložkami, konečně dorážíme 
k vodopádu.  Tučnice  zde  rostou  opět  na téměř  kolmé 
stěně. Na této lokalitě jsou rostliny stále skrápěny vodou 
a na některých místech přes ně voda i teče. Skály jsou 
opět  vápencové  a rostliny 
rostou  ve spárách 
a na místech,  kde  se udrží 
alespoň  nějaký  materiál 
z rozpadu. Tučnice jsou již 
odkvetlé, ale v plném růstu. 
Oproti  všem  ostatním 
tučnicím,  které  cestou 
uvidíme,  mají  větší  počet 
listů v růžici a celkově tedy 
působí  bohatším  dojmem. 
Zato kořisti mají nachytáno 
ze všech  nejméně,  ostatní 
druhy  byly  kořistí 
oblepeny,  zde  je  kořist 
chudší,  tak  2–3  ks  na list, 
ostatní  druhy  měly  tak  5–
6×  více.  Nafotíme  tedy 
rostliny  a i lokalitu  a už 
se těšíme  na Rio  Mundo 
a jeho  Pinguicula 
mundi.   ☼
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Úskalí v amatérském pěstování rosnatek, jejich 
řešení a cesty vedoucí k úspěchu

LUCIE BARTOŇOVÁ

Pěstování  rosnatek  jsem  dlouhou  dobu  považovala 
za nejméně  náročné.  Avšak  časem  jsem  objevila, 
že existují  i úskalí  u tohoto na prostor méně náročného 
rodu.  Člověk  by  si  řekl,  že když  rosnatkám  z menší 
plastové  nádobky  pomůže  do většího  skleněného 
akvária,  tak  že jim  to  zaručeně  bude  svědčit.  Opak 
se však může stát snadno pravdou.

Po asi půlročním pěstování v mém pěstebníčku, což je 
upravená  plastová  nádobka,  se moje  sbírka  rosnatek 
trochu  rozrostla,  a tak jsem se rozhodla,  že si  pořídím 
něco atraktivnějšího a kvalitnějšího, než je plastový box 
od gumídků. Koupila jsem si skleněné akvárium. Víko 
na něj  jsem  si  nechala  uřezat  tak,  abych  zajistila 
rostlinám 
dostatečnou 
vlhkost, 
protože 
jednou 
z věcí, kterou 
mé  rosnatky 
nesnáší,  je 
otevřený 
prostor 
kolem  nich. 
Smíchala 
jsem substrát 
víceméně 
podle  svého, 
použila  jsem 
více  rašeliny 
a méně 
písku. 
Rostlinky  jsem  zasadila  do substrátu,  samozřejmě 
s trošku  větším  rozestupem  než  měly  dříve.  Asi 
po měsíci  mi  bylo  něco divné,  při  pozorování  akvária 
jsem  zjistila,  že jeden  z nejméně  náročných  druhů, 
rosnatka  kapská  (Drosera  capensis),  přestal  růst 
a rozmnožovat se, ale  Drosera paradoxa, která už patří 
k těm  o něco  náročnějším  druhům,  se zvětšila,  více 
zabarvila a její mladé rostlinky zesílily.

To mě velice udivilo a snažila jsem se přijít na řešení, 
kterým  bych  prospěla  D.  capensis a neuškodila  D. 
paradoxa.  Upřímně  řečeno  po několika  měsících 
zkoumání  jsem  nemohla  na nic  přijít,  a tak  jsem 
se rozhodla,  že kapensisky  nechám  na pospas  jejich 
osudu.  Za pár týdnů přestala  růst  i rosnatka vláskovitá 
(Drosera capillaris), což už mě začínalo znervózňovat. 
A pak mi bliklo,  že jedinou věcí, která se po přesazení 
hodně změnila, byl prostor. Takže jsem druhy  Drosera 
capensis a D.  capillaris přesadila  k sobě  a čekala. 
Zanedlouho se dostavil  vytoužený výsledek a rostlinky 

začaly lépe růst. V tu dobu jsem ale nečekala, že budu 
muset čelit daleko protivnějším problémům.  Jak už to 
tak bývá,  tak  v každém vlhkém prostředí  roste  mech. 
Samozřejmě,  že to  potkalo  i mě.  Akvárium  se celé 
zaplnilo zeleným povrchem dvou neidentifikovatelných 
druhů  mechů,  které  začaly  zakrývat  nízké  rosnatky 
a ubírat  jim živiny.  Nejzajímavější  na tom ale bylo to, 
že mech  rostl  jen  v mém  skleněném  akváriu,  ale 
v plastovém boxu ne. A tak jsem každý víkend zakročila 
s pinzetou a pracně se celou věčnost šťourala v substrátu 
a vytahovala  snítky  mechu.  Upřímně  řečeno  mě  to 
přestalo za pár týdnů bavit a zkusila jsem svoji  vlastní 
metodu.  Na povrch  kolem  rosnatek  jsem  nalepila 

na mech  kousky  izolepy,  čímž  jsem  mu  zabránila 
v růstu.  Metoda  nebyla  nijak  zázračná,  ale  úspěšnější 
než vytrhávání mechu pinzetou. Je pravda, že zarosené 
kousky  izolepy  v akváriu  po době  několika  týdnů 
nevypadají moc atraktivně, ale svůj úkol splnily. Izolepu 
jsem  tedy  vyjmula  i s nalepenými  kousky  mechu 
a vymýšlela  jsem  co  dál,  aby  se už  mech  neobjevil. 
Zkusila  jsem  tedy  zasadit  rašeliník  do vytvořeného 
jezírečka  v akváriu.  Rašeliník  jsem  obložila  kameny 
a mezi  rosnatky  jsem  rozprostřela  menší  kamínky. 
Samozřejmě,  že jsem  rostlinky  úplně  neutlačila,  ale 
využila  jsem  jen  větších  volných  prostorů.  Pár  dní 
uběhlo  a mech  se nikde  neukazoval,  a tak  doufám, 
že se už v takové míře ani neukáže. Rosnatky mají teď 
dostatek  živin  pro  sebe  a mohou  krásně  růst. 
Nejkrásnější  na těchto  rostlinkách  je  to,  že když  mají 
vhodné podmínky,  tak se dokáží nádherně zbarvit,  a to 
tak,  že se i odvážím  tvrdit,  že jsou  to  jedny 
z nejkrásnějších rostlinek.   ☼
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Okénko Allena Lowrieho
ALLEN LOWRIE

Drosera purpurascens

Botanický popis
Hlíznatá vytrvalá bylina sevřeného 
vzhledu  s jedním  vzpřímeným 
nebo  se 2–5  zpola  vystoupavými 
postranními  stonky  o délce  3–10 
cm  (za zralosti  většinou  3  cm 
dlouhými)  odrůstajícími  ze středu 
drobné  přízemní  listové  růžice. 
Olistění  načervenalé,  stonkové 
listy s dosti dlouhými řapíky jsou 
uspořádány  v přeslenech 
na vzpřímených  nebo  na zpola 
vzpřímených  hlavních  stoncích 
a dlouze  řapíkaté  jsou  také 
na jejich bázi.

Hlízka červená, kulovitá, cca 8 
mm  v průměru,  opouzdřena 
v četných  hnědých  papírovitých 
pochvách.  Stolon  vertikální  (pod 
zemí),  cca  12  cm dlouhý,  stolon 
rozprostřený  (na povrchu 
substrátu),  cca  10  cm  dlouhý. 
Nejspodnější  bazální  listy 
s plochým  řapíkem,  4–5  cm 
dlouhým,  1,5–2  až 2,5–4  mm 
širokým.  Čepel  lopatkovitá 
(včetně  řapíku),  4–9  mm dlouhá, 
2,5–5  mm  široká,  její  adaxiální 
(svrchní)  povrch  je  opatřen 
zadržovacími  lapacími  žlázkami 
kolem  okrajů  a menší  žlázky 
pokrývají  její  střed.  Řapík 
nejhořejších  bazálních  listů 
plochý,  4,5–10  mm dlouhý,  0,5–
0,7  až 1–1,5  mm  široký,  čepel 
vějířovitá, 3–4 mm dlouhá, 4–4,5 
mm  široká,  svrchní  povrch 
se zadržovacími  žlázkami  kolem 
okrajů  a menšími  žlázkami 
směrem  do jejího  středu.  Řapík 
stonkových listů 8–30 mm dlouhý, 
0,4–0,6  mm  široký,  podélně 
žlábkovaný  na svrchní  straně, 
čepel  ledvinovitá,  2–3,5  mm 
dlouhá,  3–6  mm široká,  její  okraje  svinuté  ke středu, 
takže  tvoří  bočně  otevřené,  vyduté,  kuželovité 
uspořádání  s okraji  opatřenými  stopkatými  lapacími 
žlázkami, směrem do středu jsou žlázky menší.

Květenství  latovitá,  každý  květní  stvol  4–14  cm 
dlouhý  (většinou  4–6  cm  dlouhý  včetně  květenství), 

3-30květé a odrůstající ze středu přízemní listové růžice 
a pokryté  nemnoha  roztroušenými  miniaturními 
žlázkami  na spodních  částech,  ale  na horních  úsecích 
a na květních stopkách tvoří tyto žlázky hustší pokryv. 
Květní stopky 1,5–4 mm dlouhé. Kališní lístky zelené, 
vejčité nebo oválné, špičaté, 3,5–4,5 mm dlouhé, 1,5–2 
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Drosera purpurascens. A – nekvetoucí rostlina, B – kvetoucí rostlina, C – 
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u všech položek = 1 mm. Kresba A. Lowrie z r. 1984 podle živého materiálu 
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mm  široké,  okraje  nepravidelné,  zubaté  a s nemnoha 
žlázkami,  vrchol  (špička)  pilovitý,  adaxiální  povrch 
s několika  málo  roztroušenými  přisedlými  žlázkami, 
jinak lysý, černě tečkovaný. Korunní lístky bílé, vejčité, 
vrchol uťatý (tupý) a vroubkovaný, 9–10 mm dlouhé, 6–
7 mm široké. Tyčinek celkově 5, 2–2,5 mm dlouhých. 
Nitky tyčinek a prašníky bílé, pyl žlutý. Semeník zelený, 
skoro  kulovitý,  cca  0,8  mm  dlouhý,  cca  1,5  mm 
v průměru za zralosti. Čnělky 3, bílé, cca 1 mm dlouhé, 
každá dělena v mnoho rozšiřujících se segmentů, zpola 
uspořádaných  v jakémsi  přeslenu  a zakřivených  ven 
a vzhůru  od své  báze,  zbytek  vzpřímený  ve středu 
tohoto  přeslenu.  Blizny jednoduše  vytvořeny na konci 
každého  čnělkového  segmentu.  Plod  obvejčitý,  2,5–3 
mm dlouhý,  3–3,5  mm v průměru,  s obsahem cca  14 
semen.  Semena  černá,  více  méně  obvejčitá,  apikální 
(horní) pól vroubkovaný, bazální (spodní) pól vláknitý, 
cca  0,06  mm  dlouhá,  cca  0,09  mm  v průměru,  vzor 
buněčného  poutka  síťovaný,  jamkovitý,  hřebeny 
a buněčné plošky nepatrně nepravidelně vlnité, cca 0,5 
mm dlouhé, cca 0,45 mm v průměru.

Rozšíření
Vyskytuje  se od oblasti  Mt.  Cooke  na severovýchod 
ke Katanningu,  na jihovýchod  k Ongerupu  a jižně 
po oblast Denmark-Albany.

Prostředí
Rosnatka  Drosera  purpurascens roste  v písčito-
lateritických  půdách  na vřesovištích  a na kamenitých 
písčitých  jílovištích  zalesněných  oblastí  s dominancí 
blahovičníku (Eucalyptus sp. div.).

Doba kvetení
Červenec až říjen. Masové kvetení probíhá po požárech 
buše.

Status ochrany
D.  purpurascens je  běžným  druhem  a v současnosti 
ohrožen není, protože se vyskytuje v celém chráněném 
areálu Stirling Range National Park.

Etymologie
Druhové  latinské  jméno této  rosnatky „purpurascens“ 
znamená „červenofialová“, což se vztahuje ke zbarvení 
žláznatého  odění  na herbářových  vzorcích,  které  je 
v živém stavu a za zralosti načervenalé.

Příbuznosti
D. purpurascens je narozdíl od ostatních rosnatek sekce 
Stolonifera charakteristická  u typické  robustní  rostliny 
staženým  olistěním,  ledvinovitou  čepelí  přeslenitých 
listů na zpola vystoupavých postranních stoncích a také 
listů  odrůstajících  z báze,  okraji  svinutými  směrem 
do středu  a tvořícími  tak  bočně  otevřené  vydulé 
(konkávní)  nálevkovité  uspořádání  a dosti  dlouhými 
řapíky.

Poznámky (přeloženo volně)
Botanik Schlotthauer (1856) uvádí, že botanik Lehmann 
(1844)  nesprávně  připsal  typový  vzorek  Drosera 
purpurascens do svého  pojednání  o herbářovém  sběru 
D.  stolonifera [Endl.]  a že také  doslovně  opsal  popis 
tohoto  druhu  podle  Endlichera  (1837).  Podle 
Schlotthauera Lehman nesprávně sloučil sběr typové D. 
purpurascens spolu  s vedlejším  sběrem  D.  stolonifera 
na seznamu citovaných vzorků ve svém pojednání o D. 
stolonifera.  Schlotthauer  také  sděluje,  že Lehmann 
doslovně opsal Endlicherův již dříve publikovaný popis 
pro  D.  stolonifera a že podobně  si  počínal  i u dalších 
druhů.  Možná  tím  chtěl  Schlotthauer  naznačit, 
že Lehman  byl  Endlicherovým  plagiátorem.  I když 
Lehmann použil jen krátký úvod (nikoliv úplný popis) 
u každého  z Endlicherových  druhů,  neopisoval 
doslovně.  Na konci  cituje  Endlichera  a příslušnou 
publikaci, z níž text vyzvedl.

Drosera purpurascens (A. Lowrie 1893) roste spolu 
s hlíznatou  rosnatkou  D.  porrecta (A.  Lowrie  1892) 
na západní straně Mt. Cooke, asi 40 km na jihovýchod 
od Armadale,  zjevně  bez  tendencí  k hybridizaci,  což 
poskytuje další doklad o tom, že obě tyto rosnatky jsou 
odlišné, geneticky vzájemně izolované entity. Navíc asi 
10  km  severovýchodně  od této  lokality  Mt.  Cooke 
se vyskytuje  také  D.  stolonifera (A.  Lowrie  1891). 
Vzhledem  k tomu,  že byla  D.  stolonifera nalezena 
poblíž  Mt.  Cooke,  další  průzkum  v okolí  tohoto 
naleziště  by  snad  mohl  odhalit  přítomnost  všech  tří 
těchto  druhů  rostoucích  pospolitě  na jednom  místě. 
Pokud  by  k tomuto  nálezu  došlo,  bylo  by  to  další 
zvýšení hodnoty této již nyní význačné živé laboratoře 
pro nezkreslená genetická studia.
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Drosera ramellosa

Botanický popis
Hlíznatá  vytrvalá  bylina  s 1–3 
hlavními stonky, většinou se dvěma, 
přímými,  4–12  cm  vysokými 
a se staženou  přízemní  listovou 
růžicí,  která  není  zcela  přitištěna 
k podkladu,  a se střídavými  listy 
na přímých  stoncích  (stonku). 
Hlízka  oranžová,  obvejčitá,  trošku 
bočně  smáčknutá,  cca  10  mm 
dlouhá, cca 7 mm široká, obklopena 
hnědými  papírovitými  pochvami. 
Stolon vertikální (pod zemí), cca 5 
cm  dlouhý.  Řapíky  listů  přízemní 
růžičky ploché,  3,5–6  mm dlouhé, 
k čepeli rozšířené, 1–2 až 1,5–3 mm 
široké.  Čepel  obvejčitá,  3–5  mm 
dlouhá,  3–8  mm  široká,  svrchní 
(adaxiální)  povrch  v horních 
úsecích  s retenčními  žlázkami 
kolem okrajů a s menšími žlázkami 
směrem  do středu.  Stonkové  listy 
s řapíkem a čepelí trochu sbalenými 
(či  ohrnutými)  po celé  délce,  čímž 
vzniká  bočně otevřený nálevkovitý 
útvar  těsně  přitisklý  ke stonku. 
Čepel  více  méně  tvarově  podobná 
tvaru  čepele  bazálních  listů  jen 
s malou  odchylkou  v celkové 
velikosti, kromě listů poblíž vrcholu 
stonku, které jsou vždy menší.

Květenství sestává z 1–3 hroznů, 
jejichž  květní  stvoly  vyrůstají 
ze středu  přízemní  růžice.  Květní 
stvoly  1,5–4  cm  dlouhé  (včetně 
květenství),  lysé,  1–3květé,  osy 
hroznů  a květní  stopky  pokryty 
roztroušeně  červenými  přisedlými 
žlázkami. Květní stopky se směrem 
ke květu  rozšiřují  a jsou  5–12  mm 
dlouhé. Kališní lístky zelené, vejčitě 
oválné, 2–4 mm dlouhé, 1,5–2 mm 
široké,  celokrajné,  špičky  zubaté, 
adaxiální  povrch  pokrytý 
miniaturními  bradavkami 
a nemnoha  roztroušenými 
červenými  přisedlými  žlázkami, 
černě tečkované. Korunní plátky bílé, obvejčité, vrchol 
celokrajný nebo trochu vroubkovaný, 3–5 mm dlouhé, 
2,5–3  mm  široké.  Tyčinek  celkově  5,  2–2,5  mm 
dlouhých.  Nitky  a prašníky  bílé,  pyl  žlutý.  Semeník 
zelený,  skoro  kulovitý,  cca  1  mm  dlouhý,  za zralosti 
o průměru  1,5  mm.  Plodolisty  (karpely,  semeník 
trojpouzdrý) 3, čnělky 3, bílé, cca 1 mm dlouhé, každá 
dělena  hned  nahoře  od báze  na malý  počet  silných 

rozšiřujících se segmentů. Blizny jednoduché a na konci 
každého  čnělkového  segmentu.  Plod  volně  zavěšený, 
kulovitě  oválný,  5–5,5  mm  dlouhý,  4–5,5  mm 
v průměru a obsahující  cca 28 semen. Semena našedle 
hnědá, tvarově proměnlivá, ale více méně pohárkovitá či 
číškovitá  (kupiformní)  se středovým  hrbolem 
obklopeným malou zploštělou „zástěrou“ kolem horního 
pólu,  vzorek buněčného poutka na horním (apikálním) 
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pólu více méně nepravidelně zvlněný, zbytek síťovitý, 
jamkovitý, hřebeny více méně hladké, buněčné plošky 
více méně nepravidelně zvlněné, 0,8–1 mm dlouhé, 0,7–
0,9 mm v průměru.

Rozšíření
Drosera  ramellosa je  obecný  druh  od Kalbarri  k jihu 
po Cranbrook  a na východ  po Mt.  Ragged  východně 
od Esperance.  Velké  populace  se běžně  vyskytují 
na žulových výchozech ve vnitrozemských oblastech.

Prostředí
Tento  druh  roste  v šedých  písčitých  zeminách 
saturovaných zimní vláhou, na písčitých jílovištích nebo 
na červených  hlinitopísčitých  zeminách  mezi  nízkými 

křovisky  na okrajích  jezer,  odlehčovacích  stružek, 
vodních  předělů  a při  potočních  březích  a rovněž 
na mechu porůstajícím žulové výstupy.

Doba kvetení
Červenec až září.

Status ochrany
D.  ramellosa je  běžný  druh  a v současné  době  není 
ohrožen.

Etymologie
Druhový  název  je  odvozen  z latinského  „ramosus“ 
značící  „vícevětvý,  mnohovětvý“,  což  se vztahuje 
k přímým  olistěným  novým  prýtům  vyrůstajícím 
z přízemních listových růžiček.

Příbuznosti
Tento druh hlíznaté rosnatky se liší  od všech ostatních 
rosnatek  sekce  Stolonifera  1–3  (většinou  2)  přímými 
hlavními stonky, které nesou pouze střídavě uspořádané 
listy,  a květenstvími  vyrůstajícími  z přízemních 
listových růžic s povislými kývavými plody.

Poznámky
Drosera  ramellosa roste  často  v malých  hustých 

shlucích o průměru až 15 cm. Zatím není známo, jde-li 
o výsledek vegetativního rozmnožování nebo je příčinou 
málo efektivní šíření semen.

Neobvyklým,  ale  běžným  prostředím  tohoto  druhu 
jsou okraje slaných jezer.  D. ramellosa roste těsně nad 
záplavovou  úrovní  břehů  slaných  jezer  v písčitých, 
nezasolených půdách vyluhovaných dešťovou vodou.

Hodně  zmatku  vzniklo  z Dielsovy  němčiny 
v překladu do angličtiny, pokud jde o prostředí, z něhož 
tento druh sbíral Preiss na Rottnest Island. Diels uváděl 
„Ufer  des  Sees“,  což  bylo  nejprve  přeloženo 
ve významu  „mořského  pobřeží“,  i když  to  mělo  být 
přeloženo jako „břeh jezerní“.   ☼

Překlad Zdeněk Žáček
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Drosera ramellosa, foto © Allen Lowrie

Drosera ramellosa, foto © Mirek Zacpal

Drosera ramellosa, foto © Allen Lowrie
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Kde žije včelka Mája?
MICHAL RUBEŠ

Místa,  kde  se natáčel  životopis  včelky 
Máji  a jejích  přátel,  jsou  zahalena 
tajemstvím. Nikomu se ještě nepodařilo 
určit,  kde jedna z našich nejznámějších 
hmyzích  kamarádek  vlastně  přebývá. 
Nyní  se naskytla  výjimečná  příležitost 
se to dozvědět.

V díle  Mája  a žába  se v jedné  scéně 
odehraje dramatická událost. Vilíka chce 
sežrat  zákeřná  masožravá  rostlina. 
Odpusťme  režisérovi  tento  tendenční 
přístup  líčit  masožravky  jako  kruté 
bestie.  Podobný  nespravedlivý  osud 
přichystal  film  ruku  v ruce  s televizí 
například žralokům.

Zmiňovaná  masožravá  rostlina  je 
zjevně  tučnice.  Její  přesné  určení  však 
není  jednoduché.  To  jsou  ale  dobré 
zprávy. Kdyby se totiž dala snadno určit, 
znamenalo  by  to,  že se jedná  o nějaký 
obvyklý  druh,  který  pravděpodobně  roste  na mnoha 
místech.  Takhle  stačí  zjistit,  o jakou  rostlinu  se jedná 
a můžeme jet navštívit včelku Máju!

K uvedeným  záběrům  se nám  podařilo  získat 
vyjádření Ing. Tlustého, známého odborníka na tučnice. 
Podle jeho soudu se pravděpodobně jedná o přírodního 
křížence  Pinguicula  laueana s Pinguicula  bohemica. 

Vychází  ze tvaru  listů  a bílého  okraje  květů 
u Pinguicula bohemica,  červenou barvu  kříženci  zcela 
jistě dodává zmíněná Pinguicula laueana.

U nás  se tento hybrid  s jistotou nevyskytuje.  Jak by 
tedy mohlo k takovému křížení dojít jinde? Ing. Tlustý 
usuzuje,  že k zavlečení  semínek  Pinguicula  bohemica 
k lokalitám  Pinguicula  laueana došlo  při  pokusu 

o rozšíření  monarchie  Ferdinandem  Maxmiliánem 
Habsburským  do Mexika  roku  1864.  Arcivévoda  měl 
s sebou doprovod sestavený z věrných služebníků, kteří 
pocházeli  z celého  mocnářství,  tedy  i z Českolipska. 
Pokud tuhle  událost  dáme do souvislosti  s tím, že naši 
krajané  si  s sebou  na cesty  často  brávali  kus  rodné 
hroudy, je vznik tajemného křížence objasněn.

Rozhodli  jsme se oslovit  pěstitele  z oblasti  rozšíření 
Pinguicula laueana, tedy z jihu Mexika, aby se pokusili 
nalézt  populaci  tohoto  unikátního  křížence.  Pokud 
se nám to podaří, vyšleme na místo expedici, která bude 
mít  za úkol  nalézt  a kontaktovat  včelku  Máju.  Je  o ní 
známo,  že je  velmi  komunikativní,  a jistě  nám odhalí 
mnoho zajímavostí z hmyzí i rostlinné říše.   ☼
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Po uzávěrce bylo zjištěno, že Ing. Tlustý je sice odborníkem na tučnice, ale bohužel ty krevní, což jeho odborné 
závěry, publikované v tomto článku, může snižovat. Na základě tohoto zjištění jsme upustili od burcování dalších 
odborníků a hledání křížence Pinguicula bohemica a Pinguicula laueana.       1. dubna 2☺☺9
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Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule XIII

Masožravé bromélie
Čeleď – Broméliovité (Bromeliaceae Juss.), angl. The Bromeliads

Podčeleď – Pitcairnioideae
Rod – brokchínie (Brocchinia), angl. Brocchinia

Druh – brokchínie úzká (Brocchinia reducta Baker)

A/ Brocchinia reducta – několik vzpřímených a sevřených listových růžic (several erect and compact leafy 
rosettes), B/ Detail květu (detail of the flower), C/ Semena (seeds), D/ Schéma dvou lapacích zón (the 
scheme of two retentive zones):  Z1/ žláznatá zóna bez vody (the glanduligerous zone without  water),
Z2 / žláznatá zóna s vodní nádržkou (the glanduligerous zone with water pool).
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