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Kosiště – Podzimní rákosení
A máme za sebou poslední pracovně-zábavnou akci
na Kosišti, která proběhla o víkendu 18. 9. – 20. 9. 2009.
Tentokrát jsme měli především za úkol pokosit a uklidit
rákos a opět utužit mezilidské vztahy.
Vzhledem k roční době už nebylo nutné příliš brát
ohledy na jeřáby, takže jsme mohli použít křovinořezy.
Měli jsme celkem dva, takže jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Jedna pracovala na otevřené louce a kosila
malé stromky a rákos.
Druhá skupina se vrhla na úzký pruh mezi lesem
a valem, který odděluje obě plochy. Tahle část Kosiště je
místy řádně prorostlá tučnicí českou (Pinguicula
bohemica), která se už začíná chystat na zimování.
Během dopoledne se na nás přijela podívat
zástupkyně AOPK Ivana Krpatová. Ta si nejdříve prošla,
co jsme už pokosili, a následně určila jiná místa pro
uložení biomasy, takže jsme se s plnými pytli nemuseli
vláčet stovky metrů přes celou louku. Díky tomu jsme
ušetřili poměrně dost času a chození a ošetřili mnohem
větší prostor, než jsme měli v plánu.
Ivana Krpatová pak sama poctivě přiložila ruku k dílu
a připojila se k našim pracantům.
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Loukou mezi valem a lesem jsme projeli dále
a pokosili i část, kde se nachází další vzácná rostlina,
hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), o který se hodláme
také starat.
Sice nás na Kosiště přivedla starost o tučnici českou,
ale když už jsme tady, snažíme se starat o celou lokalitu,
a tím o všechno živé, co tam roste a žije.
Po práci jsme si užili legraci v rybářské chatě
na Rašelině. Jedlo se, pilo se, zpívalo se, vedly se řeči,
prostě bylo to fajn.
Zanedbaná místa se ošetřují mnohem hůře, takže díky
této čistce budeme moci příští rok obsáhnout o něco
větší plochu. I tak ale budeme potřebovat vaši pomoc
v co největší míře. Práce je na Kosišti totiž opravdu
dostatek, a kdyby nás bylo pětkrát více než v tomto
roce, pořád bychom měli dost co činit.
V příštím čísle přinesu shrnutí naší činnosti na Kosišti
za celý rok 2009, naše plány a přibližný kalendář prací
na rok 2010. Na závěr díky všem zúčastněným!
Michal Rubeš
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Spanilá jízda Darwiniany – Výlet do Krkonoš
KATEŘINA BRAUNOVÁ
Protože mám ráda výlety do přírody, už delší dobu jsem
měla v plánu uspořádat nějaký společný výlet pro
Darwinianu. Byla jsem ale přesvědčená, že na to, abych
uspořádala výlet, bych musela znát nějaké lokality
masožravek – a ty bohužel neznám. I přes tento
nedostatek jsem se ale přesvědčila, že se takový výlet
zorganizovat dá, ba dokonce je to možná i o něco
napínavější.

Výlet do Krkonoš se uskutečnil 9.–12. 7. 2009. Jelo
nás celkem 7 účastníků (já, Patrik Hudec, Kačka
Králová, Jana a Michal Rubešovi, Jirka Schiller, Pepa
Šonka) a Dinuška (štěňátko). Naštěstí se nám sešla dvě
auta, a tak se nikdo nemusel trmácet autobusem. Obě
auta vyrazila ráno kolem osmé hodiny z Prahy.
Na Benecko jsme dorazili kolem půl jedenácté, druhá
posádka (Pepa, Kačka, Jirka, Dinuška a basa plzní)
přijela krátce po nás. Ubytování bylo objednáno
v penzionu Mejsnar. Paní Mejsnarová nás ochotně
provedla po penzionu a ukázala nám kuchyň, jídelnu,
místnost se stolním tenisem, pařírnu (sklípek), venkovní
hřiště a nakonec naše pokoje. Krátce jsme si pobyli
na pokojích a vydali se na oběd do restaurace a poté
do místního obchůdku Skalka pro potraviny. Cestou
jsme také zjistili, že infocentrum bude otevřené
až v sobotu a Bowling bar s pizzerií otevírají každý den
až v 18:00.
Po vyložení potravin na penzionu jsme se vydali
na první výlet – na rozhlednu Žalý. Cestou jsme nejdřív
ztratili Michala, který se zasekl u focení orchideje,
a poté i Janu, Patrika a Jirku, kteří se vydali napříč
lesem hledat rosnatky. Zpočátku jsme zaklekli u každé
orchideje, kterou jsme podél cesty zahlédli, ale později
už jsme si na ně maximálně ukázali a šli dál. Cestou
na vrchol Žalého nás Michal dohnal a pod rozhlednou
jsme se shledali i s hledači rosnatek. Viděli plno
ideálních míst pro růst masožravek, ale ani
po důkladném propátrání povrchu rašeliníku rosnatky
nenašli.
Z rozhledny byly vidět téměř celé Krkonoše –
od Kotle, přes Zlaté návrší, Vysoké Kolo, Medvědín,
Malý Šišák, Kozí hřbety, Luční horu, Studniční horu,
Sněžku, Liščí horu až po Černou horu. Opačným
směrem byly vidět Trosky a Ještěd. Od rozhledny vede
cesta na Benecko, ze které vychází odbočka na Rovinku.
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Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. Já, Jana, Jirka
a Pepa jsme odbočili na lesní pěšinu na Rovinku.
Chvílemi jsme pátrali po rosnatkách na mýtinkách
v porostech rašeliníku. Nejintenzivněji pátrala Jana,
která nám při lovu často mizela z dohledu. Na Rovince
jsme se lehce občerstvili a jinou lesní cestou se vydali
na Benecko. Tamní les je krásný, takový pohádkově
kouzelný, plný kapradin, přesliček a mechů. Na konci
cesty jsme chvilku museli jít podél silnice, a co
se nestalo! Jirka našel vemeník dvoulistý (Platanthera
bifolia) a hruštičku menší (Pyrola minor). Nadšeni
z tohoto objevu se vracíme do penzionu. K večeři Jana
připravila obložené talíře, zalezli jsme si do pařírny
a hráli na kytaru a flétnu, zpívali a povídali si. Jirka měl
s sebou atlas rostlin, a tak jsme ještě určili pár rostlin,
které jsme viděli cestou – například mléčivec alpský
(Cicerbita alpina) či třeslice prostřední (Briza media).

Platanthera bifolia
V pátek po snídani jsme chtěli vyrazit na Sněžku,
tedy přesněji auty do Pece pod Sněžkou, ale začalo
docela dost pršet. Abychom si zkrátili čekání, než
se déšť přežene, hráli jsme stolní tenis. Když přestalo
pršet, vyrazili jsme. V Peci pod Sněžkou jsme si zašli
do restaurace a pak vyrazili na lanovku. Cestou jsme
se ještě stavili v infocentru a v dešti pokračovali dál.
Lanovka jezdila jen na Růžovou horu, protože
na Sněžce foukal vítr rychlostí 68 km/h. Dohodli jsme
se tedy, že vyjedeme alespoň na Růžovou horu a tam
uvidíme. Vystoupili jsme z lanovky, byla tam docela
zima a blížil se déšť, ale to většinu z nás neodradilo
a opravdu jsme vyrazili dál na Sněžku. Michal
s Patrikem se vydali zpátky do Pece, kde si užili jízdu
na horské dráze.
Nás krátce po startu zastihl déšť, vypadalo to, že bude
vytrvalejší, ale nakonec pršelo maximálně tak 15 minut.
Po dešti se nám naskytly nádherné výhledy na stoupající
páru z lesů a na mraky převalující se přes Růžovou horu
pod námi. Pak už nám svítilo slunce až do večera.
Cestou jsme viděli například sedmikvítek evropský
Trifid 2009/3

a na Sněžce jestřábníky a různé druhy lišejníků.
Na vrcholu Sněžky, pravda, trochu foukalo, ale nebylo
to tak hrozné. Navíc nám ani nepřišlo, že jsou venku 4
stupně Celsia, jak nás informovala tabule v Peci. Cesta
zpátky ubíhala docela rychle, povídali jsme si o všem
možném a Dinuška vůbec nevypadala na to, že vyšla
Sněžku, že cestou zmokla a nahoře jí ofouknul vítr, ale
spíš naopak, měla nejvíc energie z nás všech. Párkrát
se nám ještě otevřel výhled na Studniční horu se zbytky
sněhu. V Peci na nás čekali Michal s Patrikem, a tak
jsme vyrazili zpátky. Večer se nad svařákem vedly velmi
podivné fyzikálně zaměřené debaty. Živelná diskuse
se týkala tlaku, vztlaku, hustoty, bublin v kapalině
a nafukovacích balonků.
V sobotu jsme si po snídani zašli do beneckého
infocentra Flora, mimo jiné abychom se zeptali, jak
jezdí autobus z Horních Míseček na Zlaté návrší. Bylo
nám řečeno, že jezdí každou půlhodinu – což, jak
se ukázalo, nebyla pravda. Auty jsme dojeli do Horních
Míseček a vydali se na autobus, zrovna nám přijel, ale
nějak jsme se nemohli dohodnout, jestli si zajdeme
na jídlo hned nebo až potom. Tak jsme si řekli, že si
zajdeme na jídlo a půjdeme na autobus za půl hodiny,
jenže do restaurace nesměli psi, tak jsme nešli ani tam.
Autobus nakonec jel až za hodinu. Pod vrcholem vjel
autobus do mraků a měli jsme po výhledu. Když jsme
vystupovali na Zlatém návrší, nebylo vidět na krok.
Vzpomněla jsem si na Hanče a Vrbatu, kteří zde mají
pomník (zahynuli při běžkařském závodě ve sněhové
vánici) a představila si, jak do noci bloudíme mlhou
hledajíce cestu zpátky. Navrhla jsem ostatním,
že se stejným autobusem vrátíme zpátky.

Pepa Šonka:
Ovšem my ostatní jsme se nenechali zmást nepřízní
podmínek a vyrazili směr Labská bouda. Pravda, mlha
nás urputně obepínala, sem tam někoho přiškrcovala, ba
dokonce utápěla ve svých nedozírných hlubinách. Brzy
však dorazily závany naděje, které začaly mlhu volně
rozhánět a na některých místech dokonce mlhu zahnaly
zcela. Díky tomu se nám naskytly překrásné výhledy
do údolí (Labský důl), kam padala říčka Pančava.
Kaskádovitý vodopád měřící 148 metrů je vskutku
impozantní. Po této podívané jsme pokračovali k Labské
boudě. Při cestě se ještě několikrát mlha pokusila
překonat jas, a tak se prostředí kolem nás měnilo
každým metrem. U Labské boudy jsme vysvobodili pár
druhů sušenek z jejich obalu a následně i z tohoto světa.
Po této prospěšné činnosti se stal naším novým cílem
pramen Labe. Nabrali jsme směr a tempo a pochodovali
až k prameni. Zde jsme se chvilku kochali rodištěm této
překrásné řeky a pak už byl čas jít opět k autobusu.
Trasu jsme zvolili takovou, abychom se nemuseli nikde
vracet, takže jsme stále viděli něco nového. V okolí
cesty byly hojné porosty borovice kleče, na více
promáčených místech pak převládalo bylinné patro
se slatiništní florou. Na této cestě jsme narazili
na pasoucí se srnku. To vzbudilo lovecké pudy celé
výpravy a každý se snažil srnku ulovit, jak jen to
technika fotoaparátů dovolovala. Srnka to bohužel asi
vzala vážně a dala se na úprk, uklidnila se až v již
zmiňované kleči. I přes její snažení si myslím, že nějaké
úlovky určitě stojí za pohled. Ke konci cesty už nám
nezbývalo mnoho času do odjezdu autobusu, a tak jsem
se posledních pár desítek metrů této túry věnoval
sprintu. Jen letmo jsem registroval památník Hanče

Blechnum spicant

Pyrola minor

http://www.darwiniana.cz/
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Veratrum album subsp. lobelianum
a Vrbaty. Autobus už stál na zastávce připraven
k odjezdu, ale ziskuchtivý řidič ochotně počkal
na zbytek výpravy, a to dokonce i na tažné psy! (Katka
Králová + její už ne tolik tažný pes, vlastně fenka,
Dina). Při cestě dolů jsme z okénka mohli spatřit Kendy,
jak se plazí po kolenou a fotí orchideje. Dokonce
i po takovém výletu se jí podařilo nás přesvědčit,
abychom se vrátili kousek nahoru a mohli si tak
vychutnat opravdu nevšední zážitek, kde mimo
hruštičky menší, pětiprstky žežulníku, prstnatce
fuchsova a mnoha dalších krásných rostlin rostla i má
oblíbená kapradina – žebrovice různolistá (Blechnum
spicant).
Mezitím co expedice „Mlha“ na vrcholech bojovala
s počasím, já sjela autobusem zpátky do Míseček
a cvičně si vyšla Krkonoš (tak se jmenuje ten hřeben)
až pod horní zastávku – Zlaté návrší. Když se mi hlava
ocitla v mlze, otočila jsem to a šla po silnici zase dolů.
Cestou jsem si užívala zdejší unikátní floru, nádherné
výhledy, kouzelné mechaté skály a občasné přeháňky.
Kvetoucí kýchavici bílou Lobellovu (Veratrum album
subsp. lobelianum), různé druhy jestřábníků, bíle
kvetoucí pryskyřník – zřejmě pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius), hruštičku menší (Pyrola
minor) a téměř na každém kroku se tyčily jako strážné
věže orchideje prstnatce Fuchsovy (Dactylorhiza

Gymnadenia conopsea
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Hieracium aurantiacum
Fuchsii) a sem tam i pětiprstka žežulník (Gymnadenia
conopsea). Nedaleko dolní zastávky autobusu jsem
v zatáčce narazila na překrásnou orchidejovou loučku,
kde bylo na malém místě k vidění asi 40 kvetoucích
orchidejí, u svahu pak hruštičky a pod svahem
žebrovice. Podařilo se mi sem nalákat i všechny členy
expedice „Mlha“ a myslím, že tomu byli všichni rádi –
možná až na Dinušku, která byla úplně zničená
a unavená, takže jí to bylo celkem jedno. Když potom
z vrcholu sjížděl autobus naposledy a pokračoval
„domů“ do Jilemnice, zamávali jsme si s panem řidičem
 (který okolo mne projel snad šestkrát), možná
se divil, proč většina z nás klečí v mokré trávě.
Večer jsme si zašli do pizzerie a po jídle jsme si
zahráli billiard i bowling. Večer na penzionu jsme si
ještě dlouho do noci povídali.
V neděli jsme se nasnídali, zabalili si věci, rozloučili
se s paní Mejsnarovou a vyrazili zpátky domů. Doufám,
že se všem výlet líbil. Polovina účastníků mi druhý den
sdělila, že příští rok musíme jet alespoň na týden,
protože se jim po horách strašně stýská. A já se slovy
známé písničky Everybody hurts od R.E.M. „Now
it’s time to sing alone“ také padám do nostalgie a už teď
se těším na příští léto do Krkonoš! ☼
Fotografie k článku: Kateřina Braunová.

Gymnadenia conopsea
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Australské postřehy
JOHN YATES
S rozšiřující se nabídkou semen australských rosnatek v Semenné bance, především
pak hlíznatek, roste poslední dobou mimo jiné také výrazně zájem nejen ze strany
členů o jejich pěstování a na fóru se množí dotazy týkající se podmínek, v nichž tyto
masožravky rostou na svých přirozených lokalitách (teplotní optima a limity
na stanovišti, světelná expozice, vlhkost a složení půdy, orientace reliéfu a další). John
Yates, člen spřízněné Australian Carnivorous Plant Society, se velice ochotně nabídl
přiblížit prostřednictvím alespoň krátkého komentáře a doprovodných fotografií
čtenářům Trifida podmínky, které panují v pro něj blízkém parku Anstey Hill, kde
hlíznatky běžně rostou v hojném počtu. Další tipy budou následovat patrně
v posledním čísle.

Anstey Hill Recreation Park, Jižní
Austrálie
Pár slov úvodem: Podle propagační brožurky se tento
park o rozloze 383 hektarů nachází osmnáct kilometrů
severovýchodně od města Adelaide v Jižní Austrálii
a v září 1989 byl na žádost obyvatelstva vyhlášen
rezervací, aby zůstal tento kus přírodního dědictví
ochráněn od další výstavby. Jeho geologická diverzita
daná množstvím půdních typů a terénních charakteristik
skýtá útočiště bezpočtu živočišných a rostlinných druhů
(samozřejmě nemůže chybět ani klokan velký Macropus
fuliginosus nebo koala medvídkovitý Phascolarctos
cinereus). Z hlíznatých rosnatek se zde nachází Drosera
auriculata (anglicky Tall Sundew), Drosera glanduligera
(Scarlet Sundew), Drosera macrantha subsp. planchonii
(Climbing Sundew), Drosera peltata (Pale Sundew)
a Drosera whittakeri subsp. whittakeri.
Místní geografie a klima Adelaidských kopců
se vzájemně doplňuje se složením půdy, které je vysoce
variabilní, ať už co do struktury nebo chemického
složení, a začalo se formovat před jednou miliardou let.
Nicméně obecně je lze charakterizovat jako směs písku
s jílovitou hlínou na hliněném podloží o proměnlivé
struktuře, ačkoli nejsou výjimkou ani kombinace

Anstey Hill Recreation Park
V létě je zde až 50 °C.
http://www.darwiniana.cz/

břidlicovité půdy a železné rudy. Nechybí několik
kamenolomů a najdeme zde také stříbrné doly. Půda je
převážně kyselá, v některých případech až pH-neutrální,
jen velmi vzácně pak zásaditá a region rovněž proslul
jako vinařská oblast.
Patrik Hudec
Hlíznatky na zdejší lokalitě pro svůj růst preferují mírně
se svažující terén a úbočí kopců. Především D. peltata
a D. glanduligera s oblibou vyhledávají skalnatou půdu.
Množství kytek, které zde v zimě roste, je obdivuhodné
a především oblasti na obrázku vpravo dominuje
D. peltata. Zajímavostí bezesporu je, že svrchní vrstva

Anstey Hill Recreation Park – na této lokalitě se hojně
vyskytuje Drosera peltata.
-7-

Drosera peltata - Adelaide Foothills v Anstey Hill RP
půdy zde sahá pouze do hloubky 5–20 cm. Jako
nejpravděpodobnější důvod, proč tato rosnatka
vyhledává právě svahy, se zdá šíření semen během
období dešťů. Tento jev je patrný ve většině z oblastí,
kde hlíznaté rosnatky v rezervaci rostou. D. whittakeri
roste v hustých kobercích podél úbočí, osobně jsem
viděl pásy dlouhé stovky metrů a čítající tisíce a tisíce
jedinců. Za zmínku stojí fakt, že svahy jsou orientovány
především na západ a dopadá na ně převážně polední
a odpolední svit, čímž v zimě v době svého růstu
v maximální možné míře využívají sluneční záření.
Rostlinám slunce prospívá a může je zbarvit ze sytě
zelené až do prakticky rudé. Výjimkou je D. peltata,
která přechází do velice světlého odstínu zelené.
Nejteplejšími měsíci v roce obecně jsou leden a únor.
Ač bylo poslední léto extrémně horké s teplotami nad
40 °C ve stínu, místy až k 50 °C (sic!), doprovázené
množstvím požárů v okolních státech a krutým suchem
(naposledy byl park zpustošen požárem na Popeleční
středu v roce 1983 a pozůstatky zkázy jsou k vidění
dodnes), a mohlo tedy výrazně negativně poznamenat
na podzim se probouzející hlíznatky, pravý opak byl
pravdou.
D. auriculata roste především ve státech Jižní Austrálie
a Viktorie, zasahuje ale také do dalších okolních států,

Drosera whittakeri
NP Anstey Hill Recreation
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Anstey Hill Recreation Park v létě
i když již ne v tak hojném počtu. D.auriculata a D.
peltata rostou v běžných půdách na jihu Austrálie
pospolu, přičemž nejdříve se probouzí auriculata
a peltata ji následuje až se zpožděním více než jednoho
měsíce. První jedince D. auriculata je možné objevit
v parku Anstey Hill již na začátku května, zatímco třeba
v Národním parku Onkaparinga River až ke konci
července – samozřejmě k jistým posunům může dojít
v závislosti na klimatických podmínkách, jako jsou
například teplota a množství srážek. Konec podzimu byl
letos provázen vydatnými dešti, takže první rostlinky D.
auriculata se objevily v Anstey Hill opravdu již
v květnu, stejně jako D. macrantha subsp. planchonii,
které dosahovaly 20. května výšky už 20 cm. Výskyt
tohoto druhu je velice omezený, jedná se především
o osamocené jedince, které je navíc v díky vydatným
srážkám rychle rostoucí svěží zimní trávě velice obtížné
vůbec najít.
D. auriculata je vzpřímená, rychle rostoucí bylina,
která si libuje ve vlahých zimních dnech s teplotou
okolo 15 °C a studených nocích, kdy teplota padá
až k pouhému 1 °C s případným výskytem ranních
mrazíků. Nikdy však nesněží a pouze velice zřídka
spadne teplota pod bod mrazu. Průměrná denní teplota
se pohybuje v rozmezí cca 12–14 °C.

Drosera whittakeri
NP Anstey Hill Recreation
Trifid 2009/3

Drosera macrantha subsp. planchonii
Anstey Hill Recreation Park
Jednou z pro pěstitele vítaných vlastností obou
hlíznatek (D. auriculata a D. peltata, pozn. překl.) je
jejich samosprašnost. V důsledku toho rostou ve velkých
populacích na svazích, takže semínka mohou být
odplavena dolů nebo odfouknuta. Naleznete-li nějaké
zástupce těchto druhů, s takřka stoprocentní jistotou
objevíte další jedince jak směrem dolů z kopce, tak
nahoru do kopce. Takové pásy kolonií pak mohou
dosahovat délky až několika stovek metrů!
Rostliny vyhledávají prosluněná prostranství, kde
v přímém zimním slunci nabývají úžasných barev. Viděl
jsem D. auriculata na plné sluneční expozici jasně
červené až prakticky temně fialové a naopak sytě zelené
v zastíněných křovinatých místech. Oproti tomu D.
peltata, je-li plně osvícená, získává ve zdejším klimatu
nádech zlatavě zelenožluté, ve stínu se pak zbarvuje
čistě dožluta.
Oba druhy jsou velice odolné. V loňském roce, kdy
stát Jižní Austrálie zasáhla dlouho nevídaná vlna veder
a sucha, které vyústily v rozsáhlé požáry, objevili jsme,
Stewart
McPherson
a já,
D.
auriculata,
peltata a glanduligera v Anstey Hill růst ještě
v listopadu. Přestože byly na konci svého vegetativního
období a navzdory všudypřítomnému horku a suchu, byl
jsem velice mile překvapen, že některé z nich byly stále

Drosera macrantha subsp. planchonii
NP Anstey Hill Recreation
ještě zelené, ačkoli vše ostatní okolo usychalo nebo již
zcela seschlo.
Tady v Jižní Austrálii nepovažujeme D. auriculata
a D. peltata za dva poddruhy, jak se mnohdy uvádí (tzn.
D. peltata subsp. auriculata a D. peltata subsp. peltata),
ani se oba tyto druhy vzájemně nekříží. Nikdy jsem
neviděl jediný takový důkaz ani v přírodě, ani
ve sbírkách kolegů, a to jsou oba zmíněné druhy
v Austrálii zcela běžnou záležitostí. Nejenom to, jsou
považovány za zcela rozdílné rostliny, a to díky
odlišnému celkovému vzhledu, struktuře a barvě,
naprosto různá jsou pak semena. Zatímco semínka D.
auriculata jsou tenkého protáhlého tvaru, v případě D.
peltata jsou zakulacená a mohutnější.

Drosera whittakeri mezi kameny na lokalitě
NP Anstey Hill Recreation

Drosera whittakeri na půdě s dobře patrnou strukturou
NP Anstey Hill Recreation

http://www.darwiniana.cz/

Půdu tvoří jíl s velkým podílem písku, až „sametově“
měkký na dotyk. Barvou je světle šedá, ale v květináči
se velmi rychle mění v bláto. Po vyschnutí vytváří
kompaktní ztvrdlou krustu, která chrání hlízky před
letním žárem a přílišným přesušením. S příchodem
dešťů velice rychle váže vodu a opět měkne do původní
konzistence. Ačkoli možná najdete/namícháte substrát
podobného složení s tím, že není nic lepšího pro růst
původních rostlin než médium blížící se v maximální
možné míře tomu z jejich přirozeného stanoviště, musím
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podotknout, že jsem se pokoušel pěstovat je ve směsi
jak rašeliny s pískem nebo rašeliníkem, tak v substrátu
přímo z dané lokality, ale nezdá se, že by na tom nějak
záleželo – alespoň tady v Austrálii.

Krátká exkurze po Národním parku
Onkaparinga River
Národní park Onkaparinga River o rozloze 1 544
hektarů, který leží cca 30 kilometrů jižně od města
Adelaide, je oblíbeným místem pro rybolov, kanoistiku,
pěší turistiku a horolezectví. Vyznačuje se zaoblenými
vrcholky hřebenů, prudkými svahy podél strží a úzkým
říčním
údolím
Onkaparinga
Gorge
(rokle
Onkaparinga). V tomto místě řeka Onkaparinga (jinak
s kamenitým břehem) spojuje okresy Clarendon a Old
Noarlunga.
Rychlost
proudu
postupně
klesá
a v Onkaparinga Recreation Park (284 hektarů)
se rozlévá na planiny, poskytujíc tak pěknou podívanou
na vinoucí se břehy, rybníčky v mokřadech a zaplavená
prostranství. Na západním konci svého ústí mezi útesy
Port Noarlunga, písečnými dunami, plážemi a skalami
završuje řeka svou pouť do moře. Od hrbolatých roklí
až po říční pláně a mokřadní ústí překypující životem
tak soustava obou parků poskytuje přirozený koridor
rostlinám a zvěři volný pohyb.
Patrik Hudec

Nahoře substrát z Anstey Hill, uprostřed z Onkaparinga
River. Dole pro porovnání bílá rašelina.
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Zdravím všechny čtenáře. Je ráno, úterý 21. července
a tady v Adelaide ve státě Jižní Austrálie začíná teplý
zimní den. Předpověď pro dnešek slibuje teploty okolo
20 °C a bez deště. Skvělé! V 8:15 vyzvedávám na letišti
v Adelaide
Stewarta
McPhersona.
Bude
to
dobrodružství – jen co si Stew u mne doma odloží věci,
pojedeme do Národního parku Onkaparinga podívat
se na hlíznaté rosnatky, které v této rezervaci rostou
v hojné míře. Po krátké konverzaci u kávy a malé
svačince (v parku není nikde možnost zakoupit si
občerstvení), tedy okolo půl jedenácté, vyrážíme směr
národní park. Samotná cesta obvykle nezabere moc
času, od mého domu na západním předměstí Adelaide je
to autem cca 45 až 50 minut. Tentokrát však jedeme
o něco déle, a to vinou oprav na komunikaci hned
na několika místech podél trasy. Přijíždíme k bráně č. 6,
a jako vstup tak využíváme tzv. „Rosnatkovou naučnou
stezku“. Na rostliny, které jsou hlavním cílem naší
výpravy, vskutku velice bohaté místo. Navíc Stew
některé druhy do té doby neměl možnost spatřit
na vlastní oči a opravdu se na ně těšil. Vyprávěl jsem mu
o stovkách rostlin, které rostou po cestě táhnoucí
se vzhůru. A ačkoli mi úplně nevěří, dokud je sám
neuvidí, věděl jsem, že zklamaný rozhodně nebude.
Vytahujeme digitální fotoaparát, kameru a další
nezbytné věci a jsme připraveni na pěší výstup. Ještě si
rychle pořizuji obrázek Stewa před vstupní cedulí
do parku a vydáváme se na cestu. K začátku okruhu, kde
je možno spatřit rosnatky, je to jen pět až šest minut
Trifid 2009/3

NP Onkaparinga River v květnu
chůze. Vedu Stewa trochu dál po přístupové trase určené
pro hasičská vozidla na místo, kde jsem před několika
týdny viděl velké shluky rosnatek. Z trasy vzápětí
uhýbáme dolů po svahu k říční rokli (poměrně strmý
sestup) – jenže se vynoříme mně neznámo kde.
Nezbývá, než se vrátit zpět k naučné stezce. Netrvá však
dlouho a natrefujeme na první hlíznatky, doslova
koberce Drosera praefolia, tisíce a tisíce jedinců. Video
DVD z návštěvy národních parků Anstey Hill
a Onkaparinga, ukazující detailně tyto rosnatky na jejich
přirozených stanovištích, jsem následně poslal
Darwinianě (a jsou k dispozici v Knihovně, pozn.
překl.). Stew je ohromený množstvím těchto rostlin, a to
jej ještě ubezpečuji, že co vidí, je pouze malá ukázka
toho, co nás čeká a nemine jen malý kousek dál směrem
do kopce. Nezdá se mi však, že s ohledem na kvanta
hlíznatek, která se kolem nás všude rozprostírají,
považuje vůbec za možné, že by jich někde mohlo být
ještě více. Když však uhýbáme z cesty skrz rozbahněný
úsek buše, množství rostlin v souladu s mým tvrzením
astronomicky roste ze stovek tisíc do nepředstavitelných
počtů. Stew je úplně vyveden z rovnováhy, tak
intenzivní zážitek rozhodně nečekal. Postupně
nacházíme krom D. praefolia také D. whittakeri, D.
macrantha subsp. planchonii a D. auriculata, všechny
jmenované ve stovkách tisíc jedinců. Nepředstavitelná
nádhera.

Stewart McPherson u brány do NP Onkaparinga River
Bylo to skvělé odpoledne ve společnosti Stewa,
vyloženě jsme si ho užili: pátrání po masožravkách,
natáčení videa, fotografování a vlastně i samotný výlet
do divoké buše, o prostranství s rosnatkami, které jsme
navštívili, ani nemluvě. Je však už čas se pomalu vydat
na cestu zpět domů. Jednak jsem ještě potřeboval odvézt
po čtvrté hodině svou ženu na letiště a navíc je Stew
přeci jen na nohou už od půl páté ráno, potřeboval
stihnout let ze Sydney do Adelaide. A to ho ještě čeká
přednáška o heliamforách z jeho poslední cesty pro
členy našeho sdružení Australian Carnivorous Plant
Society. Obdivuji, kolik toho ví o masožravkách,
pokaždé když se vidíme a někam vyrazíme, je to jako
mít s sebou chodící encyklopedii masožravých rostlin –
prostě dokonalost sama.
Doufám, že si vy, členové Darwiniany, DVD
z Knihovny půjčíte, případně promítnete při nějakém
svém setkání, a seznámíte se jejich prostřednictvím
s úžasnými rosnatkami Jižní Austrálie.

Drosera whittakeri
NP Onkaparinga River

Drosera praefolia
NP Onkaparinga River

http://www.darwiniana.cz/

S pozdravem John Yates, ACPS, Jižní Austrálie
na základě e-mailové komunikace
volně přeložil Patrik Hudec
Fotografie k článku: John Yates.
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Sličné Jihoameričanky
ADAM VELEBA
O rosnatky z vyšších nadmořských výšek Jižní Ameriky
je stále větší zájem. Svůj podíl na tom má nejen jejich
rostoucí prozkoumanost a dostupnost, ale i atraktivní
vzhled a příchuť opravdové rarity, která láká pěstitele
ještě víc. Nalákat jsem se nechal i já, ale moje první
rostliny si vytrpěly svoje, než jsem zjistil jak na ně.
Postupně jsem se dostal k mnoha dalším informacím
nejen o pěstování, ale také o jejich taxonomii
a rozeznávání některých druhů. Některé rosnatky v Jižní
Americe totiž tvoří skupiny podobných (a většinou
i příbuzných) druhů, z nichž mnohé byly popsány nebo
znovu uznány teprve nedávno a jejich pojetí se často mezi
botaniky i pěstiteli liší. Existují také druhy, které jsou
v kultuře prakticky nedostupné, takže pro pěstitele zatím
zůstávají pouhým snem.
Drosera villosa
Tento článek bych chtěl pojmout jako seriál, v první
Foto: Adam Veleba
části budou obecné informace o přírodních podmínkách,
něco málo taxonomie a samozřejmě asi nejoblíbenější téma, pokusím se nastínit možnosti pěstování těchto krásných
rostlin. Kromě toho seznámím čtenáře také s několika prvními druhy rosnatek z vyšších nadmořských výšek Jižní
Ameriky. Moje zkušenosti s těmito rostlinami nejsou zas tak rozsáhlé, proto v mnoha případech čerpám informace
pouze z literatury a internetu, berte tedy celý seriál více jako pokus představit vám tyto krásné rostliny v krátké
rešerši dostupné literatury.
V dalších dílech, které budou pravděpodobně vycházet nepravidelně, vás budu seznamovat s dalšími druhy,
ovšem frekvence článků bude záviset především na tom, jak rychle se mi podaří získat dostatečně detailní
a spolehlivé informace.

Jestliže chci obecně popsat prostředí, ve kterém
se v Latinské Americe vyskytují rosnatky vyšších poloh,
musím zmínit dva základní biotopy. Jedním jsou stolové
hory, o kterých většina z nás alespoň slyšela a má
základní představu, jaké na nich panují podmínky
(informace o tepuis převzaty z L2, není-li uvedeno
jinak).
Tepuis jsou až 1 000 m nad okolní povrch čnící
zbytky tvrdších pískovců, jejichž okolí bylo v průběhu

věků oderodováno. Od uložení těchto pískovců
v prekambriu
nedošlo
v minulosti
k žádným
významným horotvorným procesům. Díky neměnnému
prostředí jsou vrcholy a jejich blízké okolí významné
velkým podílem endemických druhů rostlin i živočichů.
Podmínky pro život jsou tam drsné a vyžadují
specifické adaptace (což je další faktor podporující
endemismus). Velká nadmořská výška, která
u nejvyšších dosahuje i kolem 3 000 m n. m., narušuje
tok vzdušných mas nad nimi a vyvolává velmi časté
deště. Vrcholové partie a nejbližší okolí stolových hor

Drosera ascendens
Foto: Leoš Kohoutek

Drosera graomogolensis
Foto: Leoš Kohoutek

Přírodní podmínky
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jsou tak pravidelně promývány vodou, která písčitými
substráty rychle odtéká a odnáší s sebou většinu živin.
Průměrné teploty se na nejvyšších vrcholech pohybují
kolem 12 °C, na nižších 18 °C (L7). Nelze však
opomenout extrémní výkyvy, v noci může teplota
klesnout k 5 °C, naopak během slunečných dní může
údajně přesáhnout i 35 °C. K tomu se přidává velmi
intenzivní sluneční záření s vysokým podílem UV
složky. Na všechny tyto podmínky musí být vegetace
tepuis adaptovaná, často se proto sdružuje do ostrůvků,
které lépe zadržují alespoň trochu humusu a vodu, která
může v písčitém substrátu překvapivě rychle vyschnout,
když nějakou dobu neprší.
Masožravost zde tedy patří mezi výhodné strategie,
které umožňují chybějící živiny doplnit, proto tu rostou
nejen rosnatky, ale i další rody masožravých rostlin
(Heliamphora, Utricularia atd.).
Poněkud méně drsné jsou podmínky Gran Sabany.
Tato „Velká savana“ se rozkládá ve východní části
Guayanského štítu pod stolovými horami v nadmořské
výšce 400 až 800 m (L7 uvádí 500 až 1 200 m n. m.). Je
zde také poměrně chladno a vlhko, ale ne tak drasticky
jako na vrcholech tepuis (průměrná teplota je zde asi
18–24 °C (L7)). Na Gran Sabaně se vyskytují rozsáhlé
mokřady s mnoha druhy masožravých rostlin, z nichž
některé
se vyskytují
i na stolových
horách.
Mimochodem, Gran Sabana není zcela přírodní, velké
plochy vznikly uměle vypálením deštných pralesů
člověkem (L6).
Druhým biotopem, a co se týče rosnatek možná
významnějším, jsou rozsáhlé savany vyskytující
se převážně ve střední a jižní Brazílii. Ve spojení
s rosnatkami a jinými masožravými rostlinami ze savan
Jižní Ameriky je nejčastěji zmiňována vegetace Campos
Rupestres. Podařilo se mi najít poměrně zdařilou
charakteristiku tohoto biotopu na internetu (www1).
Název
odkazuje
na „skalnaté
pláně“,
ale
v přeneseném významu označuje i vegetaci na takovém
stanovišti. Campos Rupestres je druhově velmi pestrý
biotop, bohatý na endemické druhy i celé rody
organismů. Podobně jako severněji položené stolové
hory a jejich okolí se nachází na geologicky starém
a málo
proměnlivém
podloží,
na krystalických
horninách (podloží je tedy chudé na živiny). Půdy jsou
kamenité, často také písčité, s nevelkým obsahem živin
a humusu, obvykle mají kyselou reakci. Nadmořské
výšky kolísají mezi 700 až 2 000 metry a průměrné
teploty
se v návaznosti
na výšku
a vzdálenost
od rovníku pohybují od 17 do 20 °C. Sluneční záření je
intenzivní, s vyšším podílem UV složky než v našich
podmínkách, proto u mnoha rostlin nacházíme dlouhé
stříbřité trichomy, které jsou mimo jiné ochranou před
silným osluněním.
Během roku se střídá deštivé období s mírným létem,
u některých druhů ze sušších oblastí se lze setkat
s dormancí při očekávaném letním období s omezenými
srážkami (L5). Pro většinu rosnatek z této oblasti však
není dormance tak typická jako pro mnohé druhy
australské či jihoafrické.
http://www.darwiniana.cz/

Klíčovým faktorem, podporujícím endemismus
skalnatých savan Jižní Ameriky, je zaprvé rozčlenění
celé oblasti na jednotlivé horské masivy zvané „serra“
(například Serra do Cipó nebo Serra do Caraca ve státě
Minas Gerais v Brazílii), ve kterých mohl vývoj
probíhat odděleně od ostatních, a zadruhé bohatost
mikrostanovišť. Campos Rupestres není jednolitá pláň
travin, ale mozaika vegetace ovlivněná lokálním
reliéfem. Součástí jsou křovinatá místa, oblasti porostlé
travinami (výraz traviny zahrnuje nejen vlastní trávy, ale
i podobné rostliny z jiných čeledí), ale ve vegetaci
najdeme i kapradiny a plavuně (například rody Anemia
či Huperzia). Masožravé rostliny vyhledávají obvykle
vlhčí místa mikroreliéfu, kolem potoků i jinde, kde je
půda zásobena vodou. Takové vhodné lokality často
obývá vícero druhů masožravých rostlin, nejen rosnatek,
ale i bublinatek či genliseí.
Ještě letmo o několika dalších vlivech na Campos
Rupestres. V některých místech je významným faktorem
oheň, například Drosera graminifolia si vybírá na první
pohled nehostinnější ostrůvky vegetace, které jsou však
chráněné proti ohni (L3). Samozřejmě v poslední době
roste vliv člověka, většinou spíše destruktivní, ale
existují i chráněná území těchto skalnatých savan. To už
ale nepatří do charakteristiky přírodních podmínek
Campos Rupestres.

Obecné základy pěstování
Podle mých zkušeností i zkušeností dalších pěstitelů je
jedním z klíčových prvků správná teplota. Ačkoli
se většina těchto rostlin vyskytuje relativně nedaleko
rovníku, vyšší nadmořské výšky tepuis i Campos
Rupestres způsobují, že teplota během roku bývá
většinou poměrně nízká. Proto rostliny nejsou příliš
odolné vůči přehřátí, zejména stálé vyšší teploty je
rychle likvidují. Ideálními se zdají být teploty v denním
maximu do 25 °C, i když rostliny vydrží dočasně
i teploty kolem 30 °C (www8). V noci by měly klesnout
mírně pod 20 °C. Někdo pěstuje rosnatky při stále nižší
teplotě, denní vzrůst se u mnoha druhů nezdá být
nezbytným. Ještě poznamenám, že na teplotu jsou různé
druhy různě citlivé, pokud mi budou nějaké detailnější
informace známy, uvedu je do informací o daném druhu.
Dalším faktorem je substrát. Nejpoužívanější jsou dva
základní, kvalitní rašelina s křemičitým pískem nebo
čistý rašeliník. Já osobně používám rašelinu s pískem,
v poměru klidně až 1 : 1, protože v přírodě se rostliny
také často vyskytují na hodně písčitých substrátech.
Živý rašeliník se mi neosvědčil, i když někteří pěstitelé
jej s úspěchem používají. Pro některé druhy je také
důležité mít dostatek prostoru na kořeny. Když kořen
v růstu narazí na dno květináče, rostlina začne stagnovat
v růstu, proto doporučuji používat větší květináče (tyto
zkušenosti mám zejména s Drosera graomogolensis).
Zálivku a vzdušnou vlhkost je třeba řídit potřebami
rostlin. Používám větrané akvárium, ale někteří pěstitelé
zmiňují, že naprosto dostačující je pěstovat rostliny
pouze postavené v rozměrných podmiskách (www8). Je
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zapotřebí vyzkoušet pěstitelské podmínky v závislosti
na dalších faktorech, na vlhkosti vzduchu v okolí (je
jasné, že jiné podmínky jsou na jižní Moravě a jiné
v podhůří
Jizerských
hor)
a také
v závislosti
na mikroklimatu vašeho bytu či domu. Květináče
s drenáží mohou stát ve vodě, ale pěstujete-li rostliny při
výrazně nižších teplotách (trvale pod 20 °C), je lepší
zálivku omezit a substrát udržovat mokrý, aniž by
květináče stály přímo ve vodě. Samozřejmě je ideální
používat vodu destilovanou nebo z reverzní osmózy, ale
čistá dešťová voda také není špatná. Občasné rosení
čistou a chladnou vodou, které zvlhčí vzduch
a propláchne substrát, se zdá být přínosné, nikoli však
nezbytné.
Rostliny bez problémů snáší růst pouze pod umělým
osvětlením, samozřejmě pod silnějším zdrojem se lépe
vybarvují. Pěstovat rostliny na intenzivně osluněném
místě (třeba ve skleníku) je riskantní, protože hrozí
přehřátí a úhyn rostlin. Doba osvitu 12 až 14 hodin
denně se zdá být dostačující.
Vyjdeme-li z těchto předpokladů, můžeme rostliny
umístit pod umělé osvětlení do sklepa či jiné chladnější
místnosti v polouzavřeném akváriu, můžeme je umístit
do chlazené vitríny či akvária, v chladnějších a vlhčích
oblastech může stačit postavit je na parapet ve velké
podmisce a přistínit před největším úpalem nebo je
pěstovat ve skleníku, kde zamezíme přehřátí. Jako
nejlepší způsob se mi jeví využít sklepa či jiné chladné
místnosti, moje rostliny jsou postavené v přistíněném
akváriu u sklepního okénka a dostávají tak kromě
zářivky i svůj díl přirozeného slunečního záření.

Krátce o taxonomii
Abyste pochopili, proč jsou některé druhy uznávány,
rušeny a znovu uznávány jako druhy, zmíním
se o několika základních faktech z taxonomie.
Začnu letmo historií výzkumu jihoamerických
rosnatek. Velkou část z nich popsal během svých cest
francouzský botanik Augustin Saint-Hilaire, který
na počátku 19. století procestoval Jižní Ameriku,
zejména střední a jižní Brazílii (www2), kde popsal
mnohé druhy rostlin, mezi nimi i naše oblíbené
rosnatky. Jak se v jednom svém článku (L3) zmiňuje
dnešní odborník na masožravé rostliny této oblasti,
Fernando Rivadavia, Saint-Hilaire procestoval a poznal
tuto zemi až překvapivě důkladně a s velkou všímavostí,
uvážíme-li jeho možnosti a vybavení v té době.
Druhou osobou, která závažně zasáhla do taxonomie
těchto rosnatek, byl Ludwig Diels (www3) a jeho
monografie rodu Drosera z roku 1906. O něm už se F.
Rivadavia zmiňuje méně pochvalně, Diels totiž řadu
druhů popsaných Saint-Hilairem ve své práci sdružil
jako poddruhy velmi široce pojatých druhů.
Podle F. Rivadavii popisoval Diels rostliny zejména
z herbářových položek, bez důkladných znalostí jejich
ekologie a bez toho, že by je detailně poznal v přírodě.
V dnešní době dochází opět k uznávání druhů na úrovni
navržené Saint-Hilairem (zejména pod vlivem
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zmíněného F. Rivadavii a jeho rozsáhlých terénních
zkušeností), který rostliny sbíral a poznával v terénu,
viděl je zaživa a detailně mohl prozkoumat jejich
stanoviště. Ukazuje se tak, že herbářová položka je sice
velmi užitečná věc a uchovává rostliny po velmi
dlouhou dobu, ale nenese úplně všechny potřebné
informace, a tak pokud to je možné, je potřeba rostliny
znát i živé.
A teď některá fakta z taxonomie (převzata z L4).
Nejprve o druhu. Ačkoli je to objektivně existující
jednotka, jeho vymezení je kvůli mnoha faktorům
kompromisní. Ernst Mayr definuje biologický druh jako
„soubor aktuálně nebo potenciálně se křížících populací
oddělených reprodukční bariérou od ostatních takových
souborů“. Bariéra mezi těmito soubory, druhy, může být
realizována geneticky, rozdílným areálem, odlišnou
ekologií a dalšími způsoby. Druh by měl mít soubor
určitých stálých dědičných znaků a tento soubor by
se měl lišit od souboru znaků ostatních druhů bez
plynulého přechodu mezi nimi. Dále by se měl
organismus daného druhu vyskytovat v určitém areálu
(pokud možno přirozeně vzniklém) a v ekologických
podmínkách pro tento druh typických.
Teoreticky by tedy bylo možné bezpečně druhy
rozpoznat, praxe je však poněkud jiná. Množství znaků,
které člověk na rostlinách (i živočiších, ale ti nás teď
nezajímají) dokáže rozeznat, je omezené a jistě
nezahrnuje úplně všechny znaky, které by s potřebnými
smysly rozeznatelné byly. Ani nejnovější technologie
nám je všechny nedokáže zprostředkovat, navíc bychom
potřebovali znát i evoluci daného druhu, jenže
do minulosti nevidíme.
Důsledkem je subjektivní pojetí mnoha druhů, které
závisí na autorovi, který o daném druhu právě
pojednává. Můžete se tak dočíst o Drosera ascendens
stejně jako Drosera villosa var. ascendens. Jedná
se o stále stejnou rostlinu, v prvním případě se ji však
autor rozhodl chápat jako samostatný druh na základě
určitých znaků, kterými se liší od dalších druhů
rosnatek, ve druhém případě se zdály autorovi odlišné
znaky nedostačující a rosnatku zařadil jako varietu
příbuzného druhu.
Ještě poznámka k rozlišování vnitrodruhových
taxonů, používají se nejčastěji základní tři, forma,
varieta a poddruh. Jejich použití je volnější než použití
vyšších taxonomických kategorií. Forma je malá
náhodná odchylka, například albinismus nějaké rostliny.
Varieta a poddruh se liší ve svém pojetí v americké
a evropské tradici. Evropská tradice říká, že varieta je
vlastností celé populace, může být vázána na trochu
odlišné ekologické podmínky, ale není vázána
geograficky (na jiný areál) ani na jiné nadmořské výšky
(altitudinální vazba). Poddruh je vázán geograficky,
altitudinálně nebo temporálně (odlišná doba kvetení),
odlišné vlastnosti má celá populace, ale může tvořit
přechodné typy s ostatními poddruhy daného druhu.
V americké tradici má varieta i geografickou vazbu,
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takže některé taxony, které jsou z Ameriky popsány jako
var., by od nás byly popsány jako subsp.
Při rozhodování, jestli budeme nějakou problematickou
rosnatku z naší sbírky chápat jako zvláštní druh nebo
jako poddruh či varietu druhu jiného, je tedy nejlepší
opřít se o toho autora, který má v dané oblasti největší
znalosti a zkušenosti. Já velké množství informací
a podnětů pro tento článek čerpám z publikací
i příspěvků na internetu již tolikrát zmiňovaného F.
Rivadavii. V otázce počtu druhů a jejich taxonomického
hodnocení jsem se rozhodl přidržet jedné publikace.
Touto publikací je „Growing Carnivorous Plants“ (Barry
A. Rice) (L1). Zvolil jsem ji jednoduše proto,
že se jedná o publikaci poměrně novou a protože
obsahuje seznam druhů rosnatek Jižní Ameriky, který
zahrnuje i většinu nově popsaných druhů. U druhů,
jejichž aktuální stav neodpovídá této knize, zmíním
nové informace přímo v jednotlivých popisech.

Komplex rosnatek kolem
Drosera villosa
Saint-Hilaire popsal v tomto komplexu dva celkem
známé druhy, Drosera villosa a Drosera ascendens.
Diels D. ascendens neuznal jako druh a zařadil ji jako
varietu, tedy D. villosa var. ascendens. V dnešní době je
D. ascendens stále častěji uznávána jako plnohodnotný
druh. Ke dvěma zmiňovaným rosnatkám patří ještě
Drosera graomogolensis popsaná v roce 1997 T. Silvou.
Do komplexu se řadí ještě jeden taxon, ale o něm je
dostupných jen velmi málo informací a v kultuře
pravděpodobně není (www4). Podle údajů na internetu
(www5) by měl být znám jako Drosera sp. „Bahia“
a na zmíněné webové adrese se mi podařilo najít jen
několik fotografií.

Drosera ascendens. Foto: Rosťa Kracík.
http://www.darwiniana.cz/

Zabývat se proto budu pouze třemi známějšími
a pěstovanými druhy, všechny tři se v přírodě vyskytují
ve vegetaci Campos Rupestres na písčitých substrátech
i v rašeliníku. Není mi známo, že by některá z nich
podléhala
dormanci
během
suchého
období.
Od ostatních rosnatek Jižní Ameriky se odlišují zejména
vzhledem listů, které nemají znatelný přechod mezi
řapíkem a čepelí.
Drosera villosa
Tato rosnatka dorůstá největší velikosti, růžice mohou
mít téměř 30 cm v průměru (www5). Listy jsou dlouhé,
bez nápadného přechodu mezi řapíkem a čepelí,
chlupaté, tvarem na první pohled trochu připomínají
listy rosnatky kapské. Mladé listy jsou vystoupavé,
rostou někdy téměř vzpřímeně vzhůru, a jak stárnou,
pokládají se na povrch substrátu. Ani starší rostliny pod
sebou netvoří nápadný kmínek pokrytý odumřelými
listy, jaký mají často zbylé dva druhy (L8).
Květní stvoly jsou chlupaté, květy velmi podobné D.
ascendens jsou růžové až fialové. Semena jsou
vřetenovitá, přibližně 0,8 až 0,9 mm dlouhá (L9).
V přírodě je to druh poměrně vzácný, spolehlivě
se vyskytuje na typové lokalitě Serra de Ibitipoca
ve státě Minas Gerais v Brazílii.
Rosnatku zatím bez výraznějších problémů pěstuji
několik měsíců v podmínkách výše popsaných. Množí
se poměrně snadno listovými řízky, i staré listy
samovolně přitisklé na substrát někdy dají vzniknout
novým rostlinkám.
Drosera ascendens
Z tohoto komplexu nejčastěji pěstovaný druh, taktéž
v přírodě je nejrozšířenější a vzhledově velmi tvárný.
Růžice dospělých rostlin jsou menší než u předchozího
druhu a vytváří kmínek pokrytý starými listy. Listy jsou
obvykle široké kolem 5 mm, víceméně eliptické, ale
existují i populace s listy užšími a protáhlejšími, než
mají typické rostliny. Mladé listy rostou šikmo vzhůru
a postupně se přitiskávají k povrchu substrátu (nebo
na vrstvu mrtvých listů na kmínku). Květenství je velmi
podobné D. villosa. Rostliny mohou být zelené, ale
na slunci se zbarvují do červena, navíc lze vypozorovat
odlišný vzhled u rostlin z populací z různých míst
(srovnání na fotkách viz www7).
Pěstování probíhá bez zvláštních nároků (mimo výše
popsaných – zejména správná teplota, svoji první
rostlinu tohoto druhu jsem postupně nevědomostí
zlikvidoval mezi běžnými tropickými rosnatkami).
Rostlina by měla být schopná množit se poměrně
snadno listovými řízky, u některých jedinců je to však
problematičtější než u jiných.
Drosera graomogolensis
K této rosnatce jsem získal poněkud podrobnější popis,
proto jsou informace o ní přesnější (vychází z L8 a L9).
Bylina je charakteristická tvorbou stonku, který může
dosáhnout výšky 3–7 cm a může se větvit a mít více
růstových vrcholů. Listy rostou v růžici, jsou vínově
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červené, 1,5–3,5 cm dlouhé a 3–6 mm široké, pokryté
bílými trichomy. Starší listy se tisknou dolů, mladé
rostou šikmo vzhůru. Tentakule se nachází na svrchní
straně v horních dvou třetinách, řapík je shora lysý.
Spodní strana listů je pokrytá vláknitými trichomy.
Palisty jsou v obrysu obdélníkovité, blanité, 2–4 mm
dlouhé, 1,5–2 mm široké, na koncích roztřepené.
Květenství jedno až dvě na jedné rostlině, vínově
červené stvoly jsou 14–31 cm vysoké a pokryté
drobnými žláznatými trichomy. Květů bývá mezi 10–16,
květní stopky i kališní lístky jsou opět vínově červené,
pokryté žláznatými trichomy. Korunní lístky jsou 7,5–
8 mm dlouhé, mají nehtovitý tvar a barva je proměnlivá,
nejčastěji růžová až fialová, ale může být i bílá. Semena
jsou obvejčitá, přibližně 0,4 mm dlouhá.
Pěstuji ji stejně jako předchozí dva druhy, snadno
se mi množí listovými řízky v destilované vodě i z listů
přitisklých na substrát.

Rozdíly mezi těmito třemi druhy
Drosera villosa vs. D. ascendens: Nejnápadnější rozdíl
je v listech. D. villosa má řapík delší než čepel (www4)
a list je nápadně chlupatý nejen na rubu, ale i na lícové
(horní) straně se vyskytují trichomy (www6). Mladé
listy rostou také velmi příkře vzhůru, jsou téměř
vzpřímené. Listy jsou navíc obvykle delší než u D.
ascendens.
D. ascendens má naproti tomu většinou řapík mnohem
kratší než čepel (i když ve stinných podmínkách může
být téměř stejně dlouhý jako čepel) a listy jsou chlupaté
pouze na vnější straně. Vnitřní strana řapíku je lysá.
Mladé listy navíc rostou jen mírně šikmo vzhůru.

Drosera villosa vs. D. graomogolensis: Rozdíly mezi
těmito dvěma rostlinami jsou dost podobné jako
v předcházejícím případě, D. graomogolensis má také
lysou vnitřní stranu řapíku, navíc je rostlina na slunci
nápadně vínově červeně zbarvená. Hlavní rozdíl ale
spočívá v semenech, D. villosa má téměř dvakrát tak
velká vřetenovitá semena než D. graomogolensis, která
je má navíc obvejčitá (L8).
Drosera ascendens vs. D. graomogolensis: Tyto dva
druhy jsou si velmi podobné vegetativními částmi.
Hlavní rozdíly spočívají v generativních částech rostlin,
D. graomogolensis má ve srovnání s D. ascendens delší
květní stvol, méně květů, delší květní stopky, menší
kališní a větší korunní lístky, větší tyčinky a delší čnělky
(www4).
Semena D. ascendens jsou narozdíl od obvejčitých
semen D. graomogolensis (L9) spíše vřetenovitá,
podobná semenům D. villosa (www7). Navíc je pro D.
graomogolensis typické intenzivní vínově červené
zbarvení celé rostliny (L8).

Poděkování
Závěrem děkuji za pomoc několika lidem, bez kterých
by mi trvalo mnohem déle článek sepsat. Ivaně Hralové
za kontrolu a konzultaci kapitoly o taxonomii, Dušanu
Klasovitému za různé informace, jejich zdroje
a zhodnocení hotového textu, Leoši Kohoutkovi taktéž
za různé informace a jejich zdroje, fotografie jeho
rostlin a poznámky k hotovému textu a Marku Míčovi
opět za některé informace a za poznámky k textu. ☼
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Interinfo
Svodka ze Správní rady
V uplynulém období se Správní rada (SR) setkala
jedinkrát, a to 28. 7. standardně na sídelní adrese
v Křižovnické. Dále byli přítomni Katka Braunová
a Michal Rubeš, stěžejním tématem byla, jak jinak,
připravovaná
každoroční
Výstava
Darwiniany.
Zúčastnění členové SR mimo jiné podepsali zápis
z poslední Valné hromady (VH) v Ústí n/L a rozhodli
o způsobu šíření darovaných semínek U. asplundii mezi
čestné členy, pomocníky a členy skrze Semennou banku.
Dále se upustilo od konání podzimní VH (předchozí
roky poslední den Výstavy v neděli), jejíž účast byla
s výjimkou voleb vždy velice nízká, a to především
s ohledem na fakt, že se od letošních jarních voleb
nevyskytlo žádné zásadní téma, které by bylo potřeba
předložit členské základně a nechat o něm hlasovat.
Michalové Kouba (MichalK) a Rubeš (MichalR)
představili koncepci práv CC na fotografie poskytnuté
Darwinianě (VAMR, Trifid,…), která by měla
zpřehlednit
nakládání
s materiálem
s důrazem
na autorské nároky. Tentýž den se rovněž fyzicky
přestěhovala Knihovna z Prahy od Patrika Hudce
na Moravu k Adamu Velebovi. V souvislosti s tím Patrik
informoval, že Společnost obdržela objednaný dvouset
McPhersona a zpožděný loňský ročník Stenopetaly
od NZCPS, a MichalK, že dojednal inzerát o Výstavě
v Receptáři. V projektu Biotop MichalaK je nyní na tahu
BZ UK, ze strany Darwiniany je vše připraveno. A nyní
tedy k samotné Výstavě. Z desítky návrhů hlasovali
přítomní o trojici nejlepších návrhů MichalaK na placky
(odznáčky), jejichž výrobu měl zajistit Patrik. Ten dále
slíbil objednat již spotřebované malé ependorfky, nové
razítko, velkou informační PVC plachtu o výstavě
a bílou rašelinu jak do expozice (1 000 litrů), tak pro
prodej. Rovněž dostal za úkol obeslat informačním
e-mailem pražské školy, jejichž adresy ochotně sestavil
Dan Hordějčuk, a pokusit se s Jirkou Vaňkem zajistit
barevné vstupenky s cenovým limitem na cca 3 roky
(přibližně 6 000 kusů) dle grafické úpravy MichalaK.
Oba Michalové přislíbili dodat plakáty pro áčkový
banner, MichalR pak ještě připravit velkou 3D fotku. SR
rovněž odsouhlasila podobu rodinného vstupného
a základní koncepci této velké akce. Primární dohled
nad celým podnikem zůstal na Janě Rubešové.
Patrik Hudec

Novinky v knihovně Darwiniany
Od posledního uvedení novinek v knihovně přibyly
pouze dvě knihy, zato však jde o díla vskutku
významná. Anglicky psané knihy Pitcher Plants of the
Old World, Volume One a Volume Two Stewarta
McPhersona jsou souhrnným dílem o rodech Nepenthes

http://www.darwiniana.cz/

a Cephalotus. Texty tohoto zkušeného autora
doprovázené nádhernými fotografiemi jsou jistě
významné pro každého pěstitele láčkovek i láčkovice
australské.
Kromě knih však samozřejmě obsahuje knihovna
i mnohé časopisy zahraničních společností, v nichž
často najdeme dílčí články s detailnějšími informacemi,
než jaké může obsahovat třeba i rozsáhlé souhrnné
knižní dílo.
Nejodbornější články pravděpodobně najdeme
v časopise společnosti ICPS Carnivorous Plant
Newsletter, nejnovější číslo z června tohoto roku
obsahuje například článek o vlivu hnojení na semenáčky
špirlic, popis přírodních lokalit rodu Nepenthes
na Borneu a mimo jiné také článek, který se zabývá
legendami o lidožravých rostlinách.
Vlámsky psaný časopis společnosti Drosera vzw patří
do rukou spíše lingvistovi než obyčejnému pěstiteli.
Nejnovější číslo se zabývá propagací EEE 2009
v belgickém Ghentu (obsahuje zajímavě zpracovaný
plakát), uvnitř je mimo jiné článek o Brocchinia reducta
nebo také vlámský překlad článku o kinetice
a mechanismech pastí Dionaea muscipula (anglický
originál je v elektronické podobě taktéž v naší
knihovně).
Dvě anglicky psaná čísla časopisu australské
společnosti Victorian Carnivorous Plant Society mají
barevné obálky s pěknými fotografiemi a černobílý
obsah. V čísle 91 najdete kratší článek s doporučením,
abyste si pospíšili se sázením gemm, a rozsáhlejší
pojednání o expedici za láčkovkami na Borneo. Číslo 92
vás může seznámit s použitím láček Nepenthes
ampullaria
v domorodé
kuchyni,
s výletem
za australskými MR v okolí Perthu a také se můžete
dozvědět, jak si postavit vyhřívaný tác na rozmnožování
MR za pouhých 515 dolarů.
Darwiniana odebírá v rámci reciproční výměny
časopisů také Das Taublatt německé společnosti G. F.
P. Většina nových čísel mě nutí se zamyslet nad tím,
proč jsem se neučil německy. Podle toho, co jsem
schopen pochopit, jsou nacpané zajímavými články
s opravdu velmi kvalitními fotografiemi, německá
preciznost se projevila v plné míře. První ze dvou
nových čísel (2009/2) obsahuje mimo jiné článek
o metodě rozmnožování rosnatek z okruhu D. petiolaris
listovými řízky, popis expedice na Papuu-Novou Guineu
doprovázený mnoha fotografiemi nebo seznámení
čtenářů s několika druhy rodu Nepenthes (z toho jeden
je poměrně nový druh drobné láčkovky, Nepenthes
micramphora). Druhé číslo (2009/3) se zaměřuje
na návod, jak epifyticky pěstovat N. alata, popisuje „den
otevřených dveří“ u známého pěstitele špirlic Mika
Kinga, dále obsahuje článek o rodu Byblis,
o darlingtonii a o další expedici za MR, tentokrát za N.
aristolochioides. Závěr patří rodu Phalaenopsis a jeho
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použití jako estetického doplňku k masožravým
rostlinám.
Od téže společnosti dostává Darwiniana také časopis
Rundbrief, který je však spíše obdobou našeho
„interinfa“ v Trifidovi, zajímavé by mohly pro naše
čtenáře být možná seznamy jejich semenné banky.
knihovník Adam Veleba

The New Zealand Carnivorous Plant
Society a magazín Stenopetala
V rámci reciproční výměny časopisů, která prošla před
necelými dvěma lety důkladnou revizí, byla
znovunavázána spolupráce mezi Darwinianou a NZCPS
(poslední výtisky v Knihovně se datují do roku 1998).
Letos jsme krom kompletního loňského ročníku
časopisu Stenopetala obdrželi rovněž průvodce pro
pěstitele – začátečníky, a proto bych rád jak společnost,
tak magazín stručně čtenářům Trifida přiblížil, případně
připomněl.

v současnosti v režii velice přátelského a vstřícného
Briana Quinna, který vychází v angličtině pouze pro
členy na čtvrtletní bázi (roční členství činí 35
novozélandských dolarů, což odpovídá cca 430 Kč) a je
stejně jako v případě Trifida produktem především
samotných členů. Jedná se o 28stránkový počin formátu
A5 (z čehož čtyři vnitřní strany a tvrdá vnější obálka
jsou v barevném provedení), pod který se za celé
čtvrtstoletí vývoje výrazně podepsalo několik
šéfredaktorů.
Časopis má několik pevných informativních rubrik:
slovo prezidenta, sloupek šéfredaktora, poradnu
z dopisů čtenářů, koutek věnovaný začátečníkům
a deník pěstitele, což je seriál s užitečnými základními
tipy a triky vztaženými k danému redakčnímu období tří
měsíců. Mezi nejzajímavější publikované články patří
jedenáctidenní výlet Bruce Salmona Jižním ostrovem
Nového Zélandu, během něhož sbíral podklady pro své
DVD o MR. Autora možná znáte z knihy Carnivorous
Plants of New Zealand, kterou máme k dispozici
v Knihovně. Během cesty Bruce potkává na přírodních
lokalitách Drosera arcturi, D. binata, D. spathulata a D.
stenopetala a z bublinatek Utricularia dichotoma a U.
geminiscapa. Zdařilé fotografie pak doprovází expedici
Stewarta McPhersona (mj. čestného člena Darwiniany)
do národního parku Mount Kerinci za sumatránskou
Nepenthes aristolochioides. Ostatně také v dalších
číslech najdeme statě tohoto autora zaměřené
na darlingtonii, rod rosnatek a samozřejmě, jak jinak,
na láčkovky. Za pěstitelsky nejvíce přínosné a zajímavé
ale osobně považuji informace publikované v čísle 105,
kde Dave Lissington velice přehledným způsobem
shrnuje své rady a mnohaleté a mnohdy opravdu
zajímavé postřehy jak z přírody, tak z kultury k alpínské
rosnatce Drosera arcturi.
Patrik Hudec

Diskuzní fórum T3/09

NZCPS http://www.nzcps.co.nz/ je novozélandská
masožravkářská společnost se sídlem v Aucklandu,
založená roku 1982. Její hlavní cíle jsou blízké tomu, co
bychom od takové neziskové organizace očekávali, tzn.
zprostředkovat výměnu informací s ohledem mj.
na tamní
pěstitelské
podmínky,
spolupracovat
na propagaci MR a zvýšit povědomí o nich u široké
veřejnosti. Vlajkovou lodí je časopis Stenopetala,
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Možná si ještě vybavíte článek Tomáše Báborského
Objev pohybujících se bakterií z prvního letošního čísla,
doprovázený fotografiemi detailů listů a tentakul při
násobném zvětšení až 1 600×, včetně následného
doplňujícího komentáře Zdeňka Žáčka. Pro Tomáše tím
však práce neskončila a rozhodl se dotáhnout svá
pozorování až do nějakého fakty podložitelného závěru.
Díky dobře míněným radám dalších zkušených
uživatelů našeho fóra, především pak Miloslava
Macháčka, ušel od té doby pěkný kus cesty a dal
vzniknout mj. působivému videu z mikroskopování
tentakule rosnolistu. Veškeré své dosavadní poznatky
pak shrnuje ve vlákně Nový objev (asi) v sekci
Masožravky – Ostatní témata. A aby zajímavých
experimentů nebylo málo, je v Oznamce zářím počínaje
upozornění na Měchýřkovou invazi aneb Vzájemnou
konkurenceschopnost vybraných druhů terestrických
bublinatek v podání Jakuba Štěpána. Utricularia
bisquamata, U. dichotoma, U. flaccida, U. livida,
Trifid 2009/3

U. monanthos,
U. pubescens,
U. reticulata,
U. sandersonii, U. subulata, U. warburgii a jako bonus
U. gibba sesazené do jediné nádoby soutěží o omezený
životní
prostor.
Na konci
zdokumentovaného
pozorování by mělo být zřejmé, které druhy jsou
konkurenčně silné a které v souboji naopak neobstály.
V rozporu s již zažitým postupem letos nevycházely
každodenní reportáže z výstavy Darwiniany na webu
v elektronickém magazínu Chramst!, ale živelně přímo
v diskuzi nad záležitostmi naší Společnosti, kam
přispívali svou troškou do mlýna jak organizátoři, tak
členové a další návštěvníci, včetně alespoň krátkého
shrnutí daného dne a dalších postřehů. Jak tedy tato

velká akce vypadala očima dalších lidí, se dočtete právě
zde.
Nově se mnoho témat v sekcích Chlubírna
a Masožravky
venku
a v přírodě
zmiňuje
o návštěvách přírodních lokalit (a je tomu jen dobře),
namátkou zmíním Národní přírodní památku Rečkov,
Swamp a okolí Máchova jezera, rašeliniště nedaleko
Dokenska, rezervaci Hořečky či biotopy v Krušných
horách. Vše je obohaceno o nádherné ukázky místní,
nejen masožravé květeny. Doporučuji.
Patrik Hudec

Dolévání vody do láček, k čemu to je dobré?
Na Výstavě se nás často ptají lidé, zda láčkovky mají
„v těch kelímcích vodu normálně“, nebo jim ji tam
lijeme. Vždy pak trpělivě vysvětlujeme, že obě možnosti
jsou pravdivé a že lití vody do láček je vlastně takový
pěstitelský trik.
Po výstavě jsem si však díky ohlasům některých
pěstitelů uvědomil, že tento trik není až tak všeobecně
známý, jak jsem si myslel, a bylo mi doporučeno, abych
o tom napsal krátký článek.
Láčkovky jsou masožravky, které rostou ve vlhkém
prostředí pralesů v jihovýchodní Asii a na Madagaskaru.
Celkem dobře rostou i v suchém pokoji, ale láčky pak
netvoří. Konce řapíků se zárodky pastí uschnou
a na takovém listě se už past nevytvoří. Pokud je
láčkovka ve vlhku, pasti jí obvykle narostou.
A teď nastává problém většiny pěstitelů, pasti udržet
na kytce co nejdéle a v co nejlepším stavu. Životnost
pastí prodloužíte jednoduchým trikem, pravidelně
dolévejte vodu přímo do láček.
V případě, že se láčkovce nedostává vláhy, jako první
obětuje pasti. Listy jsou pro ni přeci jen důležitější.
Rostlina však velmi dobře umí vodu odebírat přímo
z láček, přičemž tyto pasti jsou pak první, které jsou
vodou zásobené.
Vždy na Výstavě dbáme o to, aby láčky byly stále
plné vody. Ve skleníku je navzdory větrání někdy pěkně
horko a vzduch je spíše suchý. Láčky však prakticky
nezasychají a přečkají v dobré kondici celou výstavu
až do návratu majitelům.
Před lety jsem udělal pokus, při kterém jsem doma
láčkovku zaléval jen do pastí. Substrát byl několik týdnů
vyschlý na troud, až se odlepil od stěn květináče
a vytvořil kolem kořenů scuklou hroudu. Láčkovka (můj
oblíbenec Plyšák Nepenthes fusca × maxima) rostla,
jako by se nic nedělo, a dále tvořila velké láčky. Je tedy
zřejmé, že rostliny si dokážou pobrat z láček tolik vody,
kolik potřebují k normálnímu růstu.
Před lety jsem dostal dva řízky křížence láčkovky
Rafflesovy, jeden se dvěma velkými pastmi. Oba jsem
zasadil do perlitu k zakořenění a držel ve vlhku. Ten
s pastmi jsem zaléval také do láček. Řízek bez láček měl
http://www.darwiniana.cz/

takové měkké hadrové listy, které jsem pak byl nucen
zkrátit, abych omezil odpar. Řízek s láčkami byl však
v dobré kondici po celou dobu kořenění. Asi za dva
měsíce sice vršky láček spolu s víčkem odeschly, ale
zbytek byl nadále funkční a vodu ochotně vstřebával.
Nakonec zakořenily oba řízky, ale ten se zbytky láček
byl znatelně v lepší kondici.
U láčkovek si my, pěstitelé, ceníme především
krásných pastí. Metoda dolévání vody do láček
prodlouží jejich životnost, umožní rostlinám přežít
krátkodobě v suchém prostředí nebo pomůže zakořenit
jejich řízkům.

Michal Rubeš

Nepenthes ventricosa
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Mezinárodní úmluva CITES
ADAM KURZ
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, VĚDECKÝ ORGÁN CITES
CITES neboli Úmluva o mezinárodním obchodu
s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin byla podepsána 3. března 1973
ve Washingtonu (říká se jí proto také Washingtonská
úmluva), v platnost vstoupila 1. července 1975.
Podpisem Úmluvy byla završena dlouholetá snaha
mezinárodního společenství o regulaci sílícího tlaku
mezinárodního obchodu na přírodní populace některých
druhů rostlin a živočichů. Dodnes přistoupilo k Úmluvě
již 175 zemí světa (říká se jim smluvní strany CITES)
a jedná se tak o jednu z největších globálních úmluv
vůbec. Česká republika přistoupila k Úmluvě jako
ČSFR 28. února 1992, v platnost Úmluva vstoupila 28.
května 1992.
CITES se snaží regulovat mezinárodní obchod
s rostlinami a živočichy, aby nedošlo k ohrožení jejich
přírodních populací. Účelem Úmluvy je umožnění
mezinárodního obchodu za takových podmínek, aby
nebyly rostlinné a živočišné druhy komerčně využívány
nad únosnou míru. Tyto podmínky jsou vytvářeny
a kontrolovány všemi státy, které k Úmluvě přistoupily,
za podpory významných mezinárodních a nevládních
ochranářských organizací. Ačkoli CITES je úmluvou
o mezinárodním obchodu, snaží se zároveň apelovat
na smluvní strany, aby se především ony samy zasadily
o ochranu fauny a flóry na svém území.
CITES reguluje mezinárodní obchod s živými
i neživými exempláři volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin, jejich částmi i výrobky z nich.
Obchod je kontrolován pomocí vývozních a dovozních
povolení, která mohou být vydána až po splnění řady
podmínek, které zajišťují, že vývozem nedojde
k ohrožení druhu ve volné přírodě. Každá smluvní
strana musí ustanovit výkonný orgán, který tato
povolení vydává, a vědecký orgán, který odborně
posuzuje, zda obchodem nedojde k ohrožení druhu.
Úmluva CITES v současné době chrání asi 5 000 druhů
živočichů a 28 000 druhů rostlin celého světa. Tyto
druhy jsou rozděleny do tří příloh podle míry jejich
ohrožení.
Příloha I zahrnuje druhy přímo ohrožené vyhubením
v důsledku mezinárodního obchodu (např. tygr, gorila,
sokol, orel královský, karety, řada druhů kaktusů,
orchidejí a také pět druhů masožravých rostlin). Obchod
s exempláři těchto druhů je přísně regulován a komerční
využívání zakázáno.
Příloha II zahrnuje druhy, které nejsou bezprostředně
ohroženy vyhubením, ale mohly by být, pokud by
obchod s exempláři těchto druhů nebyl regulován (např.
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rys, vlk, papoušci, primáti, kytovci, kaktusy, orchideje
a další).
Příloha III zahrnuje druhy, které jsou ohroženy jen
na území určitého státu, na jehož návrh se druh do této
přílohy zařadí (např. mákovník královský z Nepálu).
Regulace obchodu pak platí jen pro exempláře vyvážené
z těchto států.

CITES v EU
EU se snaží o jednotný přístup k prosazování CITES
u všech členských států. EU má jednotný trh a při
obchodu s exempláři CITES mezi členskými státy
se nevydávají dovozní a vývozní povolení. EU řadí
druhy CITES do přílohy A–D, kam jsou zahrnuty
i některé další druhy, které nejsou v přílohách I–III. Jsou
to zejména některé druhy vyskytující se na území
členských států, u kterých vyžaduje zvýšenou ochranu
(např. všichni dravci a sovy).
V rámci vnitřního trhu omezuje EU obchod
s exempláři druhů zařazených v příloze A. Jakékoli
komerční využívání exemplářů těchto druhů je možné
jen na základě tzv. výjimky ze zákazu obchodních
činností. Každému exempláři, který splní určité
podmínky, je udělen certifikát ES, který umožňuje jeho
prodej po celém území EU. Tyto výjimky vydávají v ČR
krajské úřady a na svém území správy CHKO a NP.

CITES v ČR
Od vstupu České republiky do EU platí na našem území
stejná pravidla, jako na území ostatních členských států
ES (ta jsou uvedena zejména v nařízení Rady č. 338/97).
ČR má v rámci vlastní legislativy (zákon č. 100/2004
Sb.) některá další specifika, která neplatí na území
jiných členských států. Je třeba zmínit především
povinnou registraci exemplářů druhů zařazených
v příloze A a některých dalších druhů z přílohy B.
Jedincům těchto druhů jsou vydávány registrační listy,
které slouží pro evidenci exemplářů na našem území.
Výkonným orgánem s vrcholnou působností je v České
republice Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP
http://www.env.cz/), dalšími výkonnými orgány jsou
krajské úřady a správy CHKO a NP, vědeckým orgánem
CITES Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK
http://www.ochranaprirody.cz/). Funkci kontrolního
orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí
(ČIŽP http://www.cizp.cz/).
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Rostliny a CITES
Rostliny mají v rámci úmluvy CITES poněkud speciální
postavení, které je dáno především jejich biologickou
podstatou. Na rozdíl od většiny živočichů je rostliny
možné rozmnožovat v umělém prostředí často
v obrovských množstvích, ať už generativně či
vegetativně. Po získání rostlin či semen z přírody je tak
možné během několika let nasytit poptávku i u druhů
v přírodě vzácných a ohrožených. Přesto je u některých
druhů větší zájem o exempláře pocházející z přírody a je
s nimi obchodováno ve velkých počtech, čímž mohou
být přírodní populace ohroženy. Úmluva CITES, aby
zabránila ohrožení přírodních populací, se proto snaží
podporovat
obchod
s exempláři
vypěstovanými
v kulturách. Uměle vypěstované exempláře některých
druhů jako třeba bramboříku Cyclamen persicum nebo
některé kultivary a hybridy kaktusů a orchidejí jsou
zcela vyjmuty z úmluvy CITES. Úmluva CITES
se u většiny druhů z přílohy II také nevztahuje
na semena, pyl, výtrusy, semenáčkové nebo tkáňové
kultury, plody a řezané květiny z uměle vypěstovaných
rostlin. Druhy zařazené v příloze I, u kterých je dle
úmluvy vyloučen obchod ke komerčním účelům, je
mezinárodní obchod (komerční dovoz a vývoz)
umožněn jen tehdy, pokud se jedná o exempláře uměle
vypěstované. Zákaz obchodního využití exemplářů
druhů zařazených v příloze A platný pro jakékoli
komerční využívání těchto druhů na území EU rovněž
neplatí pro rostliny, které byly uměle vypěstované
(na rozdíl
od živočichů,
kde
se i u exemplářů
odchovaných v zajetí vyžaduje výjimka z tohoto
zákazu). Na rostliny se také nevztahuje registrační
povinnost vyžadovaná zákonem 100/2004 Sb.

a v přílohách dle EU je třeba se vždy přesvědčit, jaké
doklady či povolení jsou potřeba. Při jakýchkoli
nejasnostech doporučuji se obrátit na příslušné úřady,
kde vám rádi poradí.
Zákon č. 100/2004 Sb.
Vyhláška č. 227/2004 Sb.
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 – hlavní evropský předpis
týkající se CITES
Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 – tzv. „evropská
vyhláška“, prováděcí předpis, který doplňuje a zpřesňuje
výše uvedené nařízení
Nařízení Komise (ES) č. 407/2009 – v tomto nařízení
jsou uvedeny seznamy druhů zařazených v přílohách A–
D
Nařízení Komise (ES) č. 359/2009 – tzv. „zákazové
nařízení“, tímto nařízením se omezuje dovoz některých
druhů do EU

Masožravé rostliny v přílohách
CITES
V přílohách Úmluvy jsou zařazeny následující druhy či
skupiny masožravých rostlin (v závorce je uvedena
příloha CITES/příloha dle EU):

Legislativa CITES

Dionaea muscipula – mucholapka podivná (II/B)
Nepenthes sp. (II/B)
Nepenthes khasiana – láčkovka indická (I/A)
Nepenthes rajah – láčkovka obrovská (I/A)
Sarracenia sp. (II/B)
Sarracenia oreophila – špirlice zelená (I/A)
Sarracenia rubra subsp. alabamensis – špirlice
alabamská (I/A)
Sarracenia rubra subp. jonesii – špirlice Jonesova (I/A)

Legislativa CITES je poměrně složitá. Po vstupu ČR
do EU platí pro občany ČR stejná pravidla jako v celé
EU, níže uvedená nařízení jsou tedy platná
a vymahatelná stejně jako české zákony. Při nakládání
s exempláři druhů zařazených v přílohách CITES

Podrobnější informace o CITES můžete získat
na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz/cites/), AOPK
(http://www.nature.cz/), ČIŽP (http://www.cizp.cz/)
nebo
přímo
na stránkách
Úmluvy
(http://www.cites.org/). ☼

http://www.darwiniana.cz/
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Pomoc při obnově slatinné
louky na Loučeňsku – 2. akce
JAKUB ŠTĚPÁN
V minulém čísle Trifida jste se mohli dočíst o jedné
zajímavé polabské lokalitě tučnice české a první
managementové práci, která na ní probíhala. V tomto
článku bych vás rád seznámil s jejím pokračováním –
tedy již druhé managementové akci.
Minule se odstranily největší dřeviny, ale spousta
„prcků“ tam ještě zůstala. Nebylo v našich silách to
vyčistit úplně. To ovšem vůbec nevadí, protože slabé
náletové dřeviny se dají zneškodnit kosou společně
s trávou – všudypřítomným bezkolencem.
Lidé se začínali sjíždět již v pátek 19. června večer.
Zajel jsem je přivítat do ubytování (rekreační objekt
ČČK) – jen pro pořádek, já jsem místní, takže jsem
nocoval doma. Stále pršelo, poprchávalo nebo lilo, ale
i přesto se prý podařilo rozdělat táborák, na nějž
se večer v lese sháněly co možná nejsušší klacky (ale
i nejsušší znamenalo „mokré“).
V sobotu jsem se s ostatními sešel již rovnou
na lokalitě. Nakonec se sešlo víc lidí než minule, možná
vlivem teplejšího počasí. Někteří účastníci byli noví, jiní
už zde pracovali minule. Bohužel nikdo z masožravkářů
opět nedorazil. Moc jsem nepočítal, kolik lidí pracovalo
v ten který den – občas někdo přijel, jiný zas odjel…
Přibližně se nás tu vystřídalo třináct.
Lukáš to tu opět celé předpřipravil – tráva i mladé
nálety již byly pokoseny (nechalo se jen několik míst
s vyšší vegetací pro zvířata), a tak zbývalo „jen“ dostat
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přebytečnou biomasu pryč z louky. Hned vedle byl
přistavený valník na seno. Část lidí sbírala pokosené
dřeviny a házela je do okolního lesního porostu (vlastně
práce podobná jako při minulé akci, akorát jednodušší).
Tam, kde se již válela jen samotná oschlá tráva, se už
hrabalo (hráběmi i vidlemi) a skládalo na plachty,
na nichž se kopy sena přepravovaly na valník. Někteří
plachty nosili, jiní tahali za sebou, někteří ve skupinách,
jiní to zvládali sami – každý si našel způsob, který mu
vyhovoval nejvíce. Přistavený valník svou kapacitou
nestačil, a tak vedle něj vyrostla ještě hromada sena.
Pracovalo se od nějakých 11 hodin až do večera –
všechno se stihlo shrabat v tento jediný den, což je
myslím úspěch. V porovnání s minulou akcí bylo tohle
více odpočinkové a nemyslím si, že by si někdo sáhl
na dno svých sil, jako tomu bylo minule.
Ale celý den nebyl jen práce, práce a práce. Každou
chvilku někdo vytáhl svačinu, vyfotil vážku nebo šel
telefonovat do telefonní budky (myslivecký posed –
nikde jinde nebyl signál). Opět se našel i šťastlivec,
který
vyzkoušel
pevnost
jílovitého
bahna
v melioračním příkopu.
Při počáteční prohlídce louky jsem málem přišlápl
zmiji, o jejímž výskytu zde jsem netušil. Několik týdnů
před akcí jsem já i Lukáš (každý v jiný den nezávisle
na sobě) našli u rybníka račí klepeto patřící
pravděpodobně raku říčnímu. Z rostlin jsme tu nově
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Zde se můžete na vlastní oči přesvědčit, že onen příkop, do nějž už tolik lidí (vč. mě samotného) zabořilo nohu, jsem
si nevymyslel. O této akci byla jen jediná oběť, zato důkladně fotograficky zdokumentovaná.
Autorem "zapadlých" fotek na této straně je Lukáš Němeček.
objevili kosatec sibiřský (Iris sibirica), kruštík bahenní
(Epipactis palustris) a bradáček vejčitý (Listera ovata).
Tím bych chtěl hlavně říci, že je tu stále co objevovat
a navrací se sem druhy, které byly dříve vytlačeny.
Ale ještě nekončíme, přátelé. To byla teprve sobota.
V neděli (21. 6.) se všichni stavili odpoledne u mě
doma. Vypadalo dosti komicky, když k nám do poklidné
ulice přijela početná kolona aut – téměř každý účastník
měl své auto. A to byl ještě slabý odvar od toho, když
kolona vyjížděla z lesa – kolemjdoucím jistě ne a ne
dojít, kde se v lese tolik aut vzalo – dalo se to číst
z jejich výrazů ve tvářích. Ale zpět do naší ulice.
Proběhla malá exkurze po mé hladové sbírce, při níž si
návštěvníci prohlídli starší čísla Trifidů nebo některé
z českých masožravých knížek.
Po prohlídce kulturních rostlin jsme se opět odebrali
do divoké přírody. Lukáš nás zavedl na lesní světlinu
s prameništěm, v jehož blízkosti se nacházely kusy
vysráženého travertinu. Z rostlin se tam daly nalézt
prstnatce májové (Dactylorhiza majalis), sítiny slatinné
(Juncus subnodulosus) nebo suchopýry. Zajímavé místo.
Po zábavě přišla na řadu opět práce. Valník se senem
na louce s P. bohemica už byl vyvezený a na nás bylo ho
znovu naplnit. Byla to otázka chvilky – stačilo přeházet

http://www.darwiniana.cz/

hromadu vedle valníku na valník. Nejhorší asi bylo to
tam všechno nacpat. Sena se totiž zdálo být o mnoho
více než prostoru ve valníku. Nakonec se nám to nějak
podařilo. Jestli to popadá při převozu, stejnak to bude
splněný úkol. Hlavní je dostat to z lokality. Měli jsme
štěstí, že první várku vyvezli tak brzy. Kdyby to pár dní
nechali, nakládání druhého valníku by již nebylo tak
jednoduché – nebyli by na to lidi. Následně jsme
se na Loučeni osvěžili zmrzlinou a začalo loučení. To
bych považoval za konec naší červnové akce. ☼
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Levné ochlazení vitríny s horskými láčkovkami
LUCIE BARTOŇOVÁ
Všichni pěstitelé exotických rostlin vědí, že každý druh
má své specifické nároky na klima. Co se týče láčkovek,
tak zejména horské druhy vyžadují snižování teploty
přes noc. Jedná se o několik až desítek stupňů Celsia,
snížením teploty přizpůsobíme klima vitríny skutečným
podmínkám jejich domoviny.
V zimním období se nejedná o velký problém, teplota
vzduchu je nízká, a tak krátkodobým pootevřením
vitríny snížíme teplotu relativně rychle, avšak v letní
době, kdy je teplota kolem nás velice vysoká, je to
obtížnější. Navíc pokud necháme delší dobu otevřenou
vitrínu, tak relativní vlhkost klesne a rostlinám to spíše
uškodí, než aby jim to pomohlo. Proto nápad otevření
vitríny přes noc není vhodným. Z vlastních zkušeností
vím, že takové otevření vitríny opravdu není příjemné
ani pro majitele, sice jsem tím pár rostlin zocelila, ale
o pár přišla. Přemýšlela jsem tedy nad něčím, co by mi
ušetřilo vysoké náklady za další elektroniku (mlhovač)
a dostala jsem nápad. Ve vitríně mám zabudovaný
větráček z počítače. Ten jsem postavila do správné
polohy ve vitríně tak, aby proudící vzduch ovíval
všechny rostliny téměř rovnoměrně, úplně přesně to
totiž nikdy nejde. Následně jsem nechala v mrazáku
zmrznout vodu v led. Ten jsem následně položila
do misky, aby byl v úrovni ventilátoru a aby tak tok
vzduchu foukal skrze kopeček ledu. Použila jsem kostky
ledu, a to z toho důvodu, aby když se na sebe poskládají
do jakési pyramidy, tvořily mezi jednotlivými díly
mezery a mohl mezi nimi profukovat vzduch hnaný
ventilátorem. Ten se během své cesty přes led ochladí,
a vytvoří tak chladný vánek, který příjemně ochladí
vitrínu na několik hodin. Je však důležité počítat s tím,
že jedna kostka ledu nestačí na vitrínu o ploše
čtverečního metru. Proto pokud chcete ochladit velkou
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vitrínu, používejte více kostek ledu, ale zase ne příliš
mnoho. Neúměrně vysoký počet kostek totiž zapříčiní
prudké ochlazení v místě, kde je umístěn, a tak je
důležité používat všeho s mírou. Je lepší raději pár
kostek přidat, než kdyby Vám rostlinky zahynuly.
Osobně jsem zkoušela více i méně a nic se rostlinám
nestalo, ale to neznamená, že kdybych to udělala ještě
jednou, tak že jim tím neuškodím. Kostky také
neumisťujte přímo do misek k rostlinám a udržujte
vzdálenost ledu od rostlin minimálně deset centimetrů.
Teplota vzduchu se po umístění ledu začne pomalu
ochlazovat a asi po 15 minutách se dostane do celé
vitríny, vše pochopitelně záleží na výkonnosti větráčku,
množství ledu a umístění.

Takže pokud jste nadšenci nových nápadů a nemůžete
si dovolit další elektronické zařízení, zkuste to.
Všechno, co uvádím, jsem sama vyzkoušela a mouchy
vychytala. ☼
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Evropské tučnice – jak jsem je poznával
JAROSLAV NEUBAUER
Prý trnitý je strom poznání, ale přesladké jeho plody.
Děkuji, že mi jich bylo umožněno ochutnat. Po návratu
z cesty za evropskými tučnicemi se musím přiznat
k tomu, že jsem zahořel. A to přímo neřestným chtíčem
pěstitelským. Pokud se vydáte za těmito kráskami,
můžete volit ze dvou variant. Buď spatříte jejich květ,
ale růžice nebudou plně vyvinuty, a tak se připravíte
o jejich úžasnou různotvarost. Třeba P. vallisneriifolia
vytváří své dlouhé listy až po odkvětu. A na vaší cestě
můžete zapomenout na horské krasavice P. leptoceras
a P. nevadensis, budou ještě spinkat hluboko pod
sněhem. Pokud se však vydáte na cestu jako my, v půlce
července, rostliny sice budou již odkvetlé, ale zato
budou mít plně rozvinuté růžice. Takže budete moci
spatřit růžice P. longifolia a P. vallisneriifolia v plné
kráse. Pokud zavítáte na lokality horských druhů,
zastihnete je v plném květu. Většina tučnic už měla zralé
semeníky, odebral jsem si tedy po 2–5 semenících
do papírových sáčků.
Tato semínka se stala séměm mého chtíče, zatoužil
jsem vypěstovat rostliny tak krásné a velké, jako jsem je
viděl na lokalitách. A zde začala má trnitá cesta poznání.
Podle doprovodných rostlin na lokalitách a v jejich
nejbližším okolí jsem usoudil, že rostliny budou snášet
poměrně pohodově i slabší mrazy. V tomto úsudku mě
utvrdila lokalita s P. crystallina ve Švýcarsku v 600 m n.
m.
Od Honzy Flíska jsem dostal informaci, že rostliny
zde v pohodě přezimují zamrzlé do ledu. Z toho jsem
vyvodil závěr, že bude nutné zploštit teplotní křivku pro
pěstování těchto rostlin. Tedy zabránit častému zamrzání
a rozmrzání květináčů s rostlinami.
Rozhodl jsem se problém vyřešit vybudováním
zapuštěného foliáku. Rostliny jsou zde cca 40 cm pod
úrovní terénu. Na zimu po příchodu prvních mrazíků,

Pinguicula grandiflora
http://www.darwiniana.cz/

které se projeví i uvnitř prostoru kultivace a rostlinky
bezpečně usnou svým spánkem po vytvoření hibernacul,
provedu nakrytí polystyrenovými deskami uvnitř
prostoru, takže je zajištěna dvojitá ochrana – folie
a polystyrenové desky. U rostlin na zimu vyliji vodu
z podmisek a zimuji je jen v mírně vlhkém substrátu.
I přes dvojitou ochranu dojde každoročně k přemrznutí
rostlin. Protože však okolní půda funguje jako tepelný
zpožďovač, nejsou výkyvy teplot velké a rostliny
přečkávají zimu naprosto v pohodě. Jak je vidět, teplotní
nároky jsem odhadl dobře.
Též kultivační podmínky, tedy mírné přistínění rostlin
a jejich občasné pokropení ráno nebo večer vodou,
se velice osvědčily. Vždyť přes mnohé druhy
na lokalitách voda tekla a taky pod převisy, kde často
rostly, nebyly vystaveny přímému úpalu. Celkově jsem
usoudil, že vysoké letní teploty jim nebudou svědčit.
Tento úsudek se stoprocentně potvrdil v kultuře mého
kamaráda M. Macáka. Mirek se vydal jinou cestou,
vytvořil z lexanu skleníček na balkóně, kde se pokoušel
tyto rostliny pěstovat. Avšak v reakci na vysoký osvit
a přehřívání rostliny již mnohdy v půli července upadaly
do dormance.
Všeobecně
jsme
vypozorovali
jednoduchou souvislost. Čím déle udržíte rostliny v plné
vegetaci, tím větší vytvoří hibernaculum a následující
rok větší rostlinu s bohatší násadou květů, a že to
u některých stojí za to. Kvetení je nejhezčím obdobím
růstu.
S umístěním rostlin jsme tedy přišli na optimální
podmínky. Místo, kde se nebude prostor přehřívat,
a mírný polostín. Sám mám těleso foliáku na tučnice
vytvořené z betonu. Pokud ho v létě zvlhčuji, spolu
se zapuštěním do země při mírném zastínění nemám
s přehříváním problémy. Měl jsem tedy semínka
a jakousi teorii ohledně prostoru. V únoru, neboť mi

Pinguicula longifolia × grandiflora

Pinguicula vallisneriifolia
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bylo jasné, že výsevy budou muset projít chladovou
periodou, jsem řešil problém, na jaký substrát rostliny
vysít. Opět jsem vycházel z poznatků získaných na naší
cestě. Substrát lehký s vysokým obsahem vápence.
Rozhodl jsem se pro směs drceného dolomitického
vápence, rašeliny a písku v poměru 2 : 1 : 1.
Naplnil jsem tedy květináče zmíněným substrátem
a semínka vysel na povrch, vše náležitě popsal a označil.
Postavil jsem je do misky s vodou, mírně přestříkl
rozprašovačem a umístil do foliáku. A čekal, přírodo,
ukaž se. Koncem dubna skutečně započalo klíčení,
všechny druhy (cca 70 % semen) vyklíčily naráz. Dmul
jsem se pýchou a musím se přiznat, že i popichoval
Mirka. Ale pýcha předchází pád, a tak i já jsem byl
ztrestán.
Když rostliny začaly vytvářet první pravý lístek,
ustrnuly ve vývoji a posléze začaly houfně hynout.
Nasadil jsem tedy osvědčený Rovral flo a proklínal
podlé plísně, které mě chtějí připravit o úspěch. Postřik
však nezabíral a ani na plíseň to už nevypadalo, byl jsem
absolutně bezradný a zoufalý, zbylo cca 10 % rostlin,
které vytvořily dva až tři lístky, a ty též vytvořily
mikrohibernacula o velikosti cca 0,5–1 mm. Usoudil
jsem tedy, že závada bude úplně jinde, kultivační
podmínky jsem z neúspěchu nevinil. Nezbylo, než
se podívat na substrát. Šel jsem tedy pamětí a vzpomínal
na cestu. Vzpomněl jsem si na své zapadnutí do jílu
na lokalitě P. grandiflora ssp. rosea. Tehdy mě to dost
naštvalo, zbavit se vápenného jílu z oblečení a bot není
nic příjemného. Ale vzpomněl jsem si, že jako trempík
jsem se před lety motal u Berouna kolem Velké Ameriky
a tam jsem zapadl do stejného „svinstva“. Řešení
se naskýtalo, buď se budu koukat, jak rostliny další rok
postupně hynou, nebo to risknu a zkusím je přenést
na tento jíl. Kultura skutečně vypadala tak, že cokoliv,
než je nechat ve stávajících podmínkách, bude lepší.
Zajel jsem tedy pro jíl, po konzultaci s Mirkem, kterému
se tento tvrdý zákrok nezdál, jsme se domluvili, že on
bude pokračovat ve stávajícím způsobu a já zkusím jíl
čistý, naostro. Je nutno podotknout, že tento osyp

Pinguicula grandiflora subsp. rosea
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vzniklý z vápence obsahuje i frakci jemných kamínků,
které v konečném důsledku substrát dost vylehčují
a zabraňují jeho úplnému „utažení“ (slehnutí).
Přenesl jsem tedy v lednu mikrohibernacula na nový
substrát a se strachem očekával, co se bude dít.
Rostlinky začaly koncem dubna rašit a, světe, div se,
měl bych psát, že jsem koukal, ale já čuměl. Růst byl
přímo úchvatný, každý další list byl větší, jejich vitalita
mě udivovala. Do podzimu dosáhly poloviny velikosti
dospělých rostlin. Hibernacula, která se vytvořila
uprostřed růžic, dávala tušit, že příští rok se mám na co
těšit. Další rok jsem byl v šoku, polovina druhů
vykvetla. I P. grandiflora subsp. rosea, má favoritka.
Teď jsem se již dmul a na Mirka jsem byl hodnější.
Ve starých květináčích postupně dokličovala opožděná
semínka, která v přírodě nejspíš působí jako pojistka
v nevhodných létech. Zahrocenou špičkou špejle jsem je
přenášel do květináče s jílem. Na jílu nedocházelo
ke stagnaci a rostlinky do podzimu dosáhly růžic
o průměru 1–15 cm. Další rok už mi kvetly všechny
druhy (ne všechny rostliny, ale vždy alespoň nějaká).
Pyšně jsem je ukazoval Mirkovi a mohli jsme i studovat
variabilitu květů u P. vallisneriifolia, která je obrovská.
Zkrátka slavili jsme vítězství. Po této zkušenosti i Mirek
přešel na zmíněný jílový opad se stejným úžasným
výsledkem.
Mirkův jíl pocházel z Pálavy z oblasti Soutěsky, kde
tento materiál vyházeli pracovníci CHKO při údržbě
cesty. Je tedy jedno, jestli použijete materiál od Berouna
nebo Mikulova. Jen se přimlouvám, nechte v něm
kamínky, vytvoří přirozené skulinky pro kořeny rostlin.
A jednou za tři roky je třeba substrát vyměnit, utáhne
se a už to není ono, hrozilo by zahnívání.
Já už sladké plody ochutnal, to když jsem se pásl
na Mirkově, nutno dodat, že přející, závisti. Protože
se rád zabývám sledováním rostlin v kultuře, ponechal
jsem pár semenáčků na původním substrátu, a sice
P. vallisneriifolia. Po pěti letech pěstování dosáhly
velikosti jako semenáče na jílu za rok. Což je, myslím
si, dost vypovídající. Ti, kdo navštívili setkání v Ústí

Pinguicula mundii

Pinguicula dertosensis
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nad Labem, mohli tuto srovnávací kulturu vidět. A ti
ostatní ji viděli v Trifidu 2009/2 na fotce od M. Rubeše.
On sice tvrdil, že to je P. longifolia, ale ta by se chovala
naprosto stejně. Nákres pěstebního fóliovníku a popis
pěstování dalších MR celoročně na zahradě bude
obsahem dalšího článku.

Výčet
otestovaných
druhů:
P. vallisneriifolia,
P. longifolia, P. longifolia ssp. caussensis, P. grandiflora,
P. grandiflora ssp. rosea, P. dertosensis, P. sp. La hoz de
Beteta, P. mundii, P. vulgaris, P. longifolia × grandiflora
(přírodní hybrid) – většina rostlin v různých
lokalizacích. Žádný druh ani lokalizace nečiní problémy
a všechny kvetou.

Pinguicula longifolia subsp. causensis
Několik praktických rad na konec:
1. Nesnažte se přesazovat evropské tučnice ve stadiu růstu, nesnáší to a většinou uhynou. Přesazení ve stadiu
hibernacula je téměř 100%.
2. Přesazujte po zániku růžice letních listů a dotvoření hibernacula. Kořeny jsou již mrtvé (neplatí jen
u P. alpina) a podle starých růžic hibernakula dobře najdete.
3. Dospělá hibernacula sázejte tak, aby byla vidět špička, na jaře se „otevřou“ a vytvoří prostor pro nové
listy, i kvůli kontrole zimování je to lepší.
4. Odpadlá dceřiná hibernacula jen mírně zatlačte do substrátu, na jaře si poradí sama.
5. Je úplně jedno, jestli přesazujete hibernacula na podzim nebo na jaře.
6. U P. vallisneriifolia se nesnažte oddělit dceřiné rostlinky vzniklé na stolonech. Po oddělení uhynou.
Rostlinky na konci stolonů dejte do substrátu k mateční rostlině, vyčkejte na vytvoření hibernacula
a teprve pak odsazujte.
7. Během zimy květináče 2–3× poroste slabým růžovým roztokem hypermanganu, 1. postřik doporučuji před
nakrytím.
8. Nebojte se rostliny odkrýt už začátkem března, slabé mrazíky jim neublíží, větrání též omezí výskyt plísní
a rostlinkám jde k duhu. Toto období je nejzazším vhodným pro výsevy.
9. Sprašujte vždy stejné druhy, a pokud je máte lokalizované, i lokalizace. Stejně asi těžko vytvoříte něco
hezčího než příroda.
10. Pokud navštívíte lokalitu těchto tučnic a zatoužíte po rostlinkách, je lepší to zkusit se semeny. Jednak je to
šetrnější vůči populaci a jednak se na lokalitách vyskytuje sněť, která v přírodě nepropukne, ale v kultuře,
kde nejsou optimální podmínky, bohužel ano. Stejně tak nedoporučuji brát si rostlinky od lidí, u kterých
nemáte jistotu, že oni ve sbírce sněť nemají.
11. Nebojte se experimentovat a psát o výsledcích. Poznatky v šuplíku jsou, víte na co. Je třeba si jen
uvědomit, že poznatky získané v krátkém časovém rozpětí nemusí být přesné. Své poznatky prezentuji
po 5 letech a 4 zimách. 1. hodně drsná, další dvě mírné, 4. opět hodně drsná. Je třeba nechat své myšlenky
a pozorování dozrát.
Přeji mnoho úspěchů. ☼
Fotografie k článku: Mirek Macák.
http://www.darwiniana.cz/
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Okénko Allena Lowrieho
Osm nových taxonů rodu rosnatek (Drosera L.)
z Austrálie – Díl I
A. LOWRIE A S. CARLQUIST
Z pestrého výboru prací A. Lowrieho vybíráme tentokrát článek, jehož je spoluautorem. Tento příspěvek vyšel
v odborném věstníku Phytologia v srpnu r. 1992.
V tomto příspěvku je popsáno šest nových druhů a dva nové poddruhy rodu rosnatek (Drosera L.): trpasličí rosnatky
z australského jihozápadu Drosera citrina, D. lasiantha, D. nivea, D. silvicola a D. stelliflora a hlíznaté rosnatky,
rovněž z australského jihozápadu, D. bicolor a D. macrophylla ssp. monantha. Hlíznatá rosnatka D. whittakeri ssp.
aberrans pochází z Jižní Austrálie a ze státu Viktoria. V článku jsou uvedeny diakritické znaky, jimiž se tyto nové
druhy a poddruhy liší od příbuzných druhů a poddruhů, a další informace.

Úvod
Od vydání prvních dvou svazků MR Austrálie (Lowrie,
1987, 1989) došlo k objevům mnoha dalších taxonů
rodu rosnatek (Drosera L.). Mnohé z nich byly popsány
v pracích Lowrie et Carlquist (1990), Lowrie et
Marchant (1992) a Marchant et Lowrie (1992). V tomto
příspěvku je popsáno osm dalších taxonů.
Jihozápad Západní Austrálie je pozoruhodný
výskytem velké diverzity rodu rosnatek. Včetně osmi
zde uváděných nových taxonů se v této oblasti nachází
celkem 104 rosnatek různé systematické hodnoty.
Z tohoto celkového počtu je jich 73 na úrovni druhové.
Příčiny této vysoké speciace lze snad primárně
vztahovat k edafickým faktorům a k ostrůvkovité
distribuci různých typů substrátů, na nichž zdejší
rosnatky rostou. Víme, že některé tyto druhy rosnatek
jsou omezeny na speciální půdní podmínky. Například
rosnatka Drosera parvula Planchon roste výhradně
v hluboké vrstvě bílého písku, zatímco D. citrina
Lowrie et Carlquist je známa pouze z lokalit se žlutým
pískem. Rosnatka Drosera barbigera Planchon roste
ve směsi lateritu a křemičitého písku na vyvýšeninách.
Roste-li tento druh trpasličí rosnatky na plochém
podkladu, průzkum obecně ukazuje, že místo jejího
výskytu je zbytkem erodované vyvýšeniny, jež už je
sotva patrná.
V celosvětovém měřítku lze substrát lokalit
s výskytem rosnatek charakterizovat většinou jako
kyselý. Křemičitý písek, v němž rostou rosnatky
v Austrálii, je podobně kyselý do rozmanité míry
a půdní textura a topografie (údolní vs. kopcovitý terén)
mohou určovat odlišný stupeň dostupnosti vodního
zdroje, který rovněž ovlivňuje taxonomický rozsah
tohoto rodu. Dešťové srážky se od jihozápadního cípu

tohoto světadílu směrem do vnitrozemí, severně
a na východ výrazně snižují.
James Drummond (1784–1863), první usazený
botanik v Západní Austrálii, většinu svého života strávil
rozsáhlým průzkumem a sběrem flóry jihozápadní části
Západní Austrálie. Ze svých pozorování dospěl
k závěru, že toto území zřejmě sestává z omezených
oblastí, což popsal v roce 1844 v dopise slavnému
anglickému botanikovi W. J. Hookerovi z Kew takto:
„Uvážíme-li ohromné množství druhů rostoucích
na jednom místě, přičemž každé z těchto míst vykazuje
mimořádné půdní podmínky či vlastnosti atp., není
možné spočítat množství novot, jež by snad mohly
odměnit
průzkumy
přírodozpytcovy.“
Genetická
a cytologická podstata druhové diverzity zdejších
rosnatek potřebuje objasnění.

Nové druhy a poddruhy
Nejprve uvádíme nové druhy. Pro snazší srovnání je to
nejdříve pět druhů trpasličích rosnatek, pak jeden druh
hlíznaté rosnatky a článek uzavírají poddruhy dvou
druhů hlíznatých rosnatek.

Drosera citrina Foto: Allen Lowrie.
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Drosera citrina A. Lowrie et S. Carlquist
Vytrvalá bylinka s vláknitými kořeny tvořící staženou
listovou růžičku s průměrem 1,5 cm. Stonek až 1 cm
dlouhý a pokrytý zbytky odumřelých listů a palistů
z předešlé sezóny. Listová čepel široce oválná, 1,5 mm
dlouhá, 1,2 mm široká, hluboce číškovitá. Řapík
v obrysu úzce kopinatý, 5 mm dlouhý, poblíž báze
1 mm široký a k vrcholu se zužující na šířku 0,3 mm.
Palistnatý růstový střed široce vejčitý, téměř kulovitý
a s drobným zašpičatělým výrůstkem na vrcholu,
4,5 mm dlouhý, 5,5 mm v průměru. Palisty (stipuly)
trojcípé, 4,5 mm dlouhé, 3 mm široké, střední cíp dělený
ve tři segmenty, z nichž každý se zužuje ve formě
štětinovitých výrůstků. Horní zevní okraje postranních
cípů zoubkaté, jejich vrchol se dvěma krátkými
štětinami, přičemž jedna štětina na vnitřním okraji je
shodné délky se středním cípem.
Květenství je racemózní (hroznovité). Květní stvoly
jeden nebo dva, dlouhé až 4 cm a pokryté drobounkými
žláznatými chloupky, zvláště hustě žláznaté poblíže
vrcholu.
Na jedno květenství připadá 12 či více květů. Květní
stopky dlouhé 2,5–3,0 mm, žláznaté, za plodu zpola
vzpřímené, listence většinou chybí. Pokud nechybí, jsou
na vrcholu květenství a mají délku 2,5 mm. Kališní
lístky vejčité, 2 mm dlouhé, 1,2 mm široké, jejich
povrch řídce pokrytý žláznatými chloupky, okraje
celokrajné s výjimkou zoubkatého vrcholu. Korunní
lístky citrónově žluté, při bázi bílé, obvejčité, 5 mm
dlouhé, 3,5 mm široké. Semeník za zralosti ve tvaru
obráceného kužele, 0,6 mm dlouhý, 1 mm v průměru.
Čnělky tři, někdy čtyři, čnělka (včetně blizny) bílá,
vláknitá, vodorovně se rozestírající, 3,0–4,5 mm dlouhá,
při bázi o průměru 0,15 mm, avšak směrem k vrcholu
se zužující. Plody a semena neznámé.
Drosera citrina patří do podrodu Rorella (DC) Diels
a sekce Lamprolepis Planchon. Drosera nivea Lowrie et
Carlquist je pokládána za nejbližší příbuznou D. citrina.
Rosnatku D. citrina lze zaměnit za jedince druhu D.
pycnoblasta Diels, kteří jsou v plodu či nekvetou, ale
tento druh má na rozdíl od D. citrina skoro kulovitý
hladký palistnatý růstový střed. Drosera pycnoblasta
se liší od D. citrina tím, že na vrcholu palistnatého

Drosera citrina Foto: Allen Lowrie.
http://www.darwiniana.cz/

Drosera citrina. A/ Celkový vzhled rostliny v květu, B/
Kališní lístek, C/ Korunní lístek, D/ Semeník
s čnělkami, E/ Bliznová část čnělky, zvětšeno, F/ List,
G/ Řez řapíku, H/ Palist. Poměrné měřítko: 1 mm.
Perokresba: A. Lowrie.
růstového středu postrádá zašpičatělý výrůstek a její
trojcípé palisty jsou celokrajné.
Drosera citrina je v prvním vydání Carnivorous
Plants of Australia, Vol. 2 (Lowrie 1989, str. 154–157)
vyobrazena pod jménem Drosera rechingeri Strid, což
bude v následujících vydáních opraveno. U „Drosera
coolamon“ v Lowriem (1989, str. 38–41) by mělo být
používáno dřívější označení D. rechingeri.

Drosera citrina Foto: Allen Lowrie
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Drosera lasiantha A. Lowrie et S. Carlquist
Vytrvalá bylina tvořící kompaktní konvexní listovou
růžici o průměru 1,5 cm, listy nazpět ohnuté. Stonek
dlouhý 4 cm, pokrytý odumřelými zbytky biomasy
z předešlé sezóny a v dolní části ukotvený podpůrnými
kořeny. Listů v růžici aktivně lapajících hmyz asi deset.
Jejich čepel oválná, 3 mm dlouhá, 2 mm široká. Řapík
dlouhý 7,5 mm, při bázi 1 mm široký, při vrcholu
zúžený na 0,5 mm. Palistnatý růstový střed vejčitý,
4 mm dlouhý, 2,5 mm široký a štětinatý. Palisty jsou
trojcípé, 7 mm dlouhé a 4 mm široké, střední cíp
rozdělen ve tři segmenty, každý z těchto segmentů dále
dělen v segmenty, které se štětinovitě zužují, postranní
cípy na vnějším okraji zoubkaté a s vrcholem
rozděleným na tři krátké štětinky, na vnějším okraji jsou
přítomné dvě štětinky.
Květenství hroznovité (racemózní), vysoké do 2 cm.
Květní stvoly v počtu 1–4 na rostlinu, hustě pokryté
žláznatými chloupky a bílými nežláznatými vlnitými
chlupy. Květů v květenství cca 12. Květní stopky
1,3 mm dlouhé, za plodu zpola vzpřímené, listence
chybí. Kališní lístky úzce vejčité, dlouhé 4 mm, široké
1,3–2,0 mm, okraje nepravidelně zoubkované, povrch
pokrytý bílými nežláznatými dlouhými vlnitými chlupy.
Korunní lístky růžové, obvejčité, dlouhé 6,5 mm, široké
5,5 mm. Semeník ve tvaru obráceného kužele, 0,8 mm
dlouhý, za zralosti o průměru 1 mm. Čnělky tři, bílé,
zpola vzpřímené, dlouhé 0,7 mm. Blizny bledavě bílé
až tmavorůžové, kyjovité, poblíž báze srpovité, dlouhé
1 mm.
Drosera lasiantha patří do podrodu Rorella a sekce
Lamprolepis. Za nejbližší příbuzné druhy této rosnatky
jsou pokládány Drosera scorpioides Planchon
a Drosera dichrosepala Turcz., avšak liší se od ní znaky
uvedenými níže. Místně je hojná a její populace se šíří
do Porongoporups National Park, kde není ohrožována
zemědělskou činností.

Drosera lasiantha - květ
Foto: Michal Rubeš, Výstava Darwiniany 2008, pěsitel
Jan Novák.
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Drosera lasiantha. A/ Celkový vzhled rostliny v květu,
B/ Kališní lístek, C/ Korunní lístek, D/ Semeník
s čnělkami, E/ Čnělka a blizna, zvětšeno. F/ List, G/
Řez řapíkem, H/ Palist. Poměrné měřítko: 1 mm.
Perokresba: A. Lowrie

Drosera lasiantha - květ a semeník se semeny
Foto: Michal Rubeš, Výstava Darwiniany 2008, pěsitel
Jan Novák.
Trifid 2009/3

Drosera lasiantha
Foto: Kateřina Braunová, katedra botaniky PřF UPOL.

Klíč k rozlišení D. lasiantha od
D. scorpioides a D. dichrosepala
Květní stvoly žláznaté, korunní lístky oválné. –
D. dichrosepala.
Květní stvoly žláznaté, ale také s vlnitými chlupy,
korunní lístky houslovité.
Čepel 5–7 mm dlouhá, 1,5 mm široká, květenství
až 5 cm vysoké, květní stvol pokrytý dlouhými
kadeřavými táhle kuželovitými stopkatými žlázkami,
které tvoří vlnité odění; korunní lístky houslovité –
D. scorpioidesČepel 3 mm dlouhá, 2 mm široká, květenství až 2 cm
vysoké, pokryté krátkými žláznatými chloupky a rovněž
dlouhými bílými vlnitě táhle kuželovitými nežláznatými
chloupky. Korunní lístky obvejčité – D. lasiantha.
Překlad Zdeněk Žáček

Drosera lasiantha
Foto: Kateřina Braunová, sbírka autorky.
http://www.darwiniana.cz/
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Výstava 2009
Výstava Darwiniany je především prezentace
pěstitelského úsilí členů společnosti. Je to prověrka
organizačních schopností a nasazení řady členů
v průběhu celé výstavy. Toto je deviza, kterou je nutné
brát na zřetel. Není to samozřejmost, ale spousta
vynaložené energie, volného času a důvtipu, s kterým
se nakonec celé dílo uskuteční.

prokazatelné, jaký význam tento projekt má. Výsledky
kultivace v rozdílných podmínkách jsou překvapivé
a můžeme se jen těšit na výsledky prvé, letní části
tohoto projektu, které budou v průběhu podzimu
postupně plnit stránky našeho webu. Pokládám za velmi
pozitivní roli tohoto projektu ve smyslu vytváření
sounáležitosti a loajality. Jen vzájemná spolupráce členů
nad společnými projekty umožní vzájemné poznání
a nastaví model komunikace do budoucna.

V týdnu před výstavou došlo k loupeživým nájezdům
do skleníků našich kolegů a krádeže připravených
přepravek zmobilizovaly řadu členů k dodání svých
rostlin na výstavu. Tento moment sehrál významnou roli
v druhovém zastoupení rostlin letošní výstavy, a tak
se dá tento ročník pokládat za druhově nejbohatší.

Jen rosnatek bylo vystaveno okolo 70 druhů. Z tučnic
a bublinatek řada druhů, které na výstavě nepamatuji.
Z láčkovek mohu v krátkosti vyjmenovat Nepenthes
kampotiana,
Nepenthes
platychila
a Nepenthes
vieillardii.
Je vcelku škoda, že nezbyl čas k řádnému předvedení
a zpracování výsledků projektu JNN, které s Drosera
cistiflora
předvedl
Adam
Veleba
se svými
spolupracovníky. Na předvedených rostlinách je
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Letošní výstava měla několik primátů. V rozsahu
vystavovaných druhů. V návštěvnosti, která loňský rok
výrazně převýšila. Novinkou byly odznáčky ve třech
variantách – těch se prodala téměř stovka. Další
novinkou byla změna ve zpravodajství z výstavy. Vedle
online webkamery bylo zpravodajství řešeno založením
vlákna na fóru a aktuálními komentáři včetně fotografií.
Je to pohotovější a dá to možnost se kontinuálně
vyjadřovat k dění více lidem než informace zpracovaná
formou článku na Chramst!u. Ve věci statistik
a ekonomického vyhodnocení podá podrobnou zprávu
Patrik. Ukazuje se, že termín výstavy situovaný
do prvého týdne září je vzhledem k možnosti návštěv
škol nevhodný. Školní výpravy se začaly hrnout

Trifid 2009/3

...trocha čísel
Novinkou letošního, v pořadí již šestého ročníku bylo
zavedení třetího typu vstupného, a to rodinného
v hodnotě 60 Kč (nepočítám-li členy, ZTP a jejich
doprovod a děti, co ještě ani nevidí na stůl – ti všichni
mají samozřejmě vstup zdarma). Ačkoli jsme s původní
výší 30 Kč (resp. 15 Kč pro studenty a důchodce)
po celá léta nehýbali, vyšli jsme vstříc požadavkům
návštěvníků z minulých let a podle pozitivních reakcí
šlo o krok správným směrem – této možnosti využilo
za deset dní pořádání Výstavy přesně 150 rodin s dětmi.
Navzdory této finanční úlevě jsme i přesto na vstupném
vybrali pěkných 44 520 Kč (loni necelých 40 tisíc), a to
díky vyšší návštěvnosti. Připomínám, že polovinu
z utržené částky odevzdáváme Botanické zahradě.

Projekt JNN – na obou fotografiích Drosera cistiflora.
Vedoucí experimentu Adam Veleba.
Rostliny pěstované v rozdílných podmínkách.
Foto: Leoš Kohoutek.
až poslední dva dny, a to až do té míry, že musely čekat
venku, až se uvolní průvodce s výkladem. Posunutí
do druhého zářijového týdne by bylo mnohem
vhodnější, ale vzhledem k programu výstav v BZ to
zatím není možné.
Závěrečný finiš při likvidaci výstavy, rozvozu rostlin,
úklidu a předání prostor BZ proběhl s rutinní bravurou
a nelze než upřímně poděkovat celému týmu, který
se na realizaci výstavy podílel, a těšit se na novinky,
které na výstavě uvidíme příští rok. Nakonec,
s přípravou výstavy 2010 můžeme začít už dnes. Stále je
možné přicházet s novými nápady, jak výstavu řešit
do budoucna. Třeba v členění, vytváření biotopů,
doplnění o textové informace k jednotlivým rodům
s fotografiemi přirozených stanovišť atd. A je to na nás
všech, kolik času můžeme své společnosti a svému
koníčku věnovat. Ještě jednou díky všem, kteří
se na realizaci letošní výstavy podíleli.

Letos se tak na akci přišlo podívat téměř 2 200
platících návštěvníků, zatímco v roce 2008 jich bylo
„pouze“ 1 800. S výjimkou druhé (deinstalační) neděle,
kdy byla návštěvnost srovnatelná s loňskou, a čtvrtku,
který byl kvůli odpolednímu dešti během hlavní
provozní špičky výrazně horší, prošlo kolem pokladny

Michal Kouba

http://www.darwiniana.cz/
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Dále jsme prodali veškerou bílou rašelinu (patnáct pytlů
po 20 litrech), skoro dvacet Sborníků M. Studničky
a třináct triček s perokresbami A. Lowrieho. Zde je vidět
sestupná tendence, ta je však pochopitelná – největší
zájem je pochopitelně mezi samotnými členy, z nichž
většina si už svou knížku nebo tričko pořídila, a navíc
velikosti a barvy triček nám pomalu, ale jistě, dochází,
čímž se výběr již značně zúžil.
Takže díky všem a příští rok, doufám, zase
na viděnou.
Patrik Hudec

každý den v meziročním srovnání alespoň o desetinu
více lidí. Ačkoli jsme navíc na některých položkách
dokázali ušetřit, byl v důsledku jednorázových vyšších
nákladů konečný čistý zisk pro Společnost necelých
6 000 Kč, tedy asi pouze polovina loňského výtěžku.
Jednak jsme museli nechat vyrobit nový PVC poutač
(3,5 × 1,0 m za 3 000 Kč) – menší starý plachtový již
bohužel popraskal a loupal se – a také jsme se rozhodli
oživit podobu vstupenek a namísto klasických útržků
jsme podle grafického návrhu Michala Kouby objednali
při ceně cca 1 Kč za kus celkem 7 000 velkých,
oboustranně barevných vstupenek, které obsahují mj.
i základní informace o Darwinianě a nahradily tak
černobílý „náborový leták“ formátu A5 z předchozích
let. Tento balík by nám měl vydržet na další tři až čtyři
roky.
Celkem devatenáct lidí poskytlo do expozice 439
rostlin, které pokryly až neuvěřitelných skoro 150
různých čistých druhů a desítky kříženců. Za každý
květník si nakonec vystavovatelé přišli na 18 Kč.

Prodejní statistika
Ze 150 objednaných odznaků zmizela takřka stovka,
přičemž nejpopulárnější sérii s fotkou pasti mucholapky
jsme museli v 50 kusech po pár dnech ještě doobjednat.

Opravník řádění tiskařského
šotka
V "T" č.2/09, str. 9-11, došlo ke zmatku
v doprovodných snímcích a jejich popiscích, takže
se za toto nedopatření omlouváme a opravujeme:
1. obr. - správně,
2. obr. - neplatí, správný obr. vypadl a jeho popisek
měl být: "Horní láčky typické varianty
N. madagascariensis.",
3. obr. - správně,
4. obr. - má mít popisek z 5. obr.,
5. obr. - má mít popisek ze 4. obr.,
6. obr. - správně,
7. obr. - správně.
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Mucholapka
3D . Foto: Michal Rubeš

Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule XV
Čeleď – bublinatkovité (Lentibulariaceae L. C. Richard)
Rod – tučnice (Pinguicula L.), angl. butterwort

A/ Princip opylování: a) 1 – tyčinka, 2 – semeník, 3 – květní stopka, 4 – lícní (aktivní) strana blizny, 5 –
cesta opylovače ostruhou k nektaru, 6 – nektar; b) Totéž co v a) a návrat opylovače z ostruhy ven.
Příklady květů rodu tučnice (Pinguicula L.): B/ P. pumila, C/ P. caerulea, D/ P. lutea, E/ P. lusitanica.
Zpracoval: Zdeněk Žáček

