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Experiment JNN
Je  tomu  rok,  co  jsme  zahájili  tento  experiment  – 
JakNaNě.  Jeho cílem je  ověřit,  jak úspěšně  je  možné 
v dostupných  podmínkách  pěstovat  naše  masožravé 
krasotinky.  V prvé  fázi  během zimy byly ve sterilních 
podmínkách  namnoženy  vybrané  druhy.  V březnu 
se sešla  parta  s pinzetami,  rostlinky  byly  vylahveny 
a připraveny  k aklimatizaci  a zakořenění.  V průběhu 
zimy  se vytvořily  jednotlivé  týmy,  vždy  pod  jedním 
vedoucím  zodpovědným  za průběh  experimentu 
a zpracování  výsledků.  Takto  vznikly Cistiflora  Team, 
Falconeri  Team,  Burkeana  Team,  Prolifera  Team, 
H. minor  Team,  Purpurea  Team,  P.  filifolia  Team  a  
Hookeriana  Team.  V prvé  fázi  byl  kladen  důraz 
na ověření  nejvhodnějšího  substrátu,  ale  i sledování 
dalších  kultivačních  podmínek,  které  budou  směrovat 
další  pokračování  s ověřováním  ideálních  podmínek 
vlhkosti,  osvětlení,  teploty,  rozdílů  teplot,  reakce 
na přihnojování  atd.  Další  choulostivou  etapou  bude 
překonání  zimního  období  a nastartování  růstu  v nové 
sezóně.  Tento  experiment  je  koncipován  jako 
dlouhodobý, na řadu následujících sezón, a snahou bude 
zjistit  o daném  druhu  co  možná  nejvíce  informací. 
Závěrečná zpráva,  která  bude zpracována po ukončení 

experimentu,  tak  bude  zahrnovat  zkušenosti 
z několikaletého úsilí při hledání optimálních podmínek, 
pomůže  ostatním  pěstitelům  lehce  se orientovat 
v problematice  a zamezí  ztrátám  při  pokusech 
o pěstování  choulostivějších  rostlinek.  Ve výhledu 
předpokládám postupné rozšiřování JNN. Na jaro se již 
formuje  Follicularis  Team.  Kdokoli  bude  mít  zájem 
se podílet  na probíhajících  experimentech,  tak  je 
upřímně vítán.

První  výstup  Cistiflora  Teamu  je  již  zpracován 
a publikován  na našem  webu.  Zkrácená  verze  je 
zařazena  do tohoto  čísla  našeho  časopisu.  V průběhu 
zimy  budou  postupně  umístěny  na webu  D  zprávy 
jednotlivých  týmů a v průběhu příštího roku  i souhrny 
v jednotlivých  číslech  TRIFIDa.  Pokud  zvážím, 
že máme osm týmů, kde se o rostlinky stará,  řekněme, 
po 4 pěstitelích, tak je to už pro začátek docela slušné 
aktivní  společenství,  které  spojuje  jeden  koníček, 
aktivně  spolu  komunikují  a sdílí  společné  problémy. 
Problémy s pěstováním masožravek.

Michal Kouba

V příštím ročníku (2010) experimentu JNN počítáme s rozšířením o Cephalotus follicularis. Foto: Michal Kouba
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Vážení členové i sympatizanti DARWINIANY,
čtvrtým číslem TRIFIDa zakončujeme každý rok. Jeho čtvrtým číslem je také 
symbolicky  vymezeno  ukončení  dalšího  roku  činorodé  existence  naší 
společnosti.

Je  ryze  amatérská  a jejím  hlavním  pohonem  je  fascinace  masožravými 
rostlinami  a jinými  botanickými  zvláštnostmi.  Tuto  fascinaci  je  obtížné 
vysvětlit. Nelze přesně určit, odkud se bere. Postihuje jedince každého věku 
a nezávisí na vzdělání ani na profesi. Prostě vznikne a individuálně se rozvíjí 
dle  možností  a specifického  zaměření  každého  z nás.  U někoho  se stává 
celoživotním koníčkem, u jiného je dočasnou záležitostí. V ideálním případě 
se může dokonce změnit i v profesi.

Postihne-li obdiv k MR a JBK více jedinců, dosud solitérních, mají sklon 
ke sdružování a propojování svých specifických zájmových vláken. Tak nějak 
podobně se zrodila DARWINIANA a její čtvrtletní zpravodaj TRIFID.

Od svého  vzniku  se DARWINIANA  vyvinula  v solidní  a vitální 
organismus, který si v dosavadní historii prožil nejednu výměnu buněk, celou 
řadu  vnitřních  i vnějších  neduhů  a také  nezanedbatelně  pestrou  škálu 
úspěšných projevů a produktů. Nemám důvod nevěřit, že by DARWINIANA 
nemohla překonávat překážky a dosahovat svých předsevzetí i nadále.

Za vedoucí  tým DARWINIANY a za redakci  TRIFIDa  přeji  všem členům 
krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2010.

Dne 14.12.´09,
Prezident Darwiniany, Zdeněk Žáček

Na obálce: Jakub Štěpán získal 
se svou fotografií květu 

Utricularia alpina  druhé místo 
v soutěži Rostlina s příběhem 

v kategorii junioři.
foto: Jiří Štěpán

Plavení Helimphora minor. Takto také vypadala příprava JNN.
Foto: Michal Rubeš

http://www.darwiniana.cz/
mailto:info@darwiniana.cz
http://www.darwiniana.cz/
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Merano – když se spojí architektura s rostlinou
Díl I.

ALBERT DAMAŠKA

V zámku  Trautmannsdorf  v severoitalském  Meranu 
bydlela několik měsíců slavná císařovna Sissi. Dnes je 
v něm muzeum turistiky a v jeho rozsáhlém zahradním 
areálu vznikla asi jedna z nejzajímavějších botanických 
zahrad, které znám. Ačkoliv jsem v ní zatím neobjevil 
jedinou  masožravku,  dělá  množství  a úprava  jiných 
botanických  kuriozit  a zvláštní  prvky  moderní 
architektury z tohoto místa samotného vlastně takovou 
kuriozitu. Kuriozitu ve světě popularizace biologie.

Do botanické  zahrady  v Meranu  jsem  poprvé  vkročil 
zhruba  před  třemi  lety.  Zaujala  mě  natolik,  že jsem 
se po této době zase do tohoto zajímavého parku vrátil. 
Hned  na počátku  překvapuje  zahrada  svou  velikostí. 
Jedna její část (kterou se mi bohužel nepodařilo projít) 
je  dokonce  turistický  okruh  v prudkém,  zalesněném 
svahu s vyhlídkami na celé údolí, v němž Merano leží. 
Co se týče pěstování rostlin, je celá expozice venkovní. 
Pouze  tropické  rostliny  jsou  v zimě,  kdy  je  zahrada 
zavřená,  pěstované  zřejmě ve vytápěných  fóliovnících, 
protože  v létě  se mezi  nimi  prochází  pod  prázdnými 
konstrukcemi.

Prohlídku  zahrady  začínám  v oddělení,  kde  jsou 
návštěvníkům předkládány napodobeniny různých typů 
lesa. Zaujímá mě zejména bambusová džungle, která je 
skutečně  velmi  hustá.  U všech  biotopů  v zahradě 
najdeme  řadu  popisek,  k zajímavostem  pak  celé 
sáhodlouhé  texty.  Tak  tomu  je  například  u bambusu, 
který  je  prezentován  jako  „několikametrová  tráva“. 
V sekci  jsou  rovněž  pozoruhodná  architektonická  díla 
právě z bambusu.

Poté  přecházím  do imitace  pravěkého  lesa 
s rostlinami, tvořícími vlastně takové živé fosílie. Zdejší 
největší chloubou je zřejmě „dinosauří strom“ (jak byla 
tato  rostlina  nazvána  v jednom  z Trifidů)  Wollemia 
nobilis, pocházející z Austrálie. Je to značně primitivní 
jehličnan, známý už z velmi starého fosilního záznamu. 

Chudák  je  (ostatně  jako  všude  na výstavách 
a v botanických  zahradách)  zavřená  v kleci.  Hlavně 
že zvířátko, které v době její největší slávy žilo v jejích 
lesích, běhá jen tak mimo klec. Tedy neběhá, stojí, je to 
totiž jen model… dinosaura. Pravěký les je také doplněn 
o krásný potůček a rostou v něm mimo jiné i japonský 
jehličnan  Sciadopitys  verticillata,  sekvoje  a cykasy. 
Potůčků je mimochodem v zahradě hned několik a tvoří 
zde významné a atraktivní prvky.

Cesta z pravěkého lesa vede k restauraci,  ze které je 
překrásný  výhled  na zámek.  Pod  ní  je  však  jedna 
botanická zajímavost z čeledi lipnicovitých – rýže. Malé 
kaskádovité  rýžové  políčko  je  skutečnou  podívanou. 
Snad  je  jen  možno  dodat,  že Italové  mají  s rýží 
zkušenosti.  Jižněji  od Merana,  v západní  Itálii,  se totiž 
pěstuje.

Pokračuji dál středomořským lesíkem s teplomilnými 
duby, olivovníky (Olea europaea) a cypřiši. Cesta vede 
po svahu  podél  některých  zajímavých  výtvarných 
a architektonických  prvků.  Jedná  se o další  zvláštnost, 
odlišující  právě  tuto  botanickou  zahradu  od těch 
ostatních.  Zvláštních  objektů  moderní  architektury 

Vyhlídka v podobě brýlí.

Ukázka biotopu mokřadní tůně se stulíky. Rašeliniště Jižního Tyrolska s absencí MR.
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a sochařství je totiž plná, takže se tu můžeme například 
setkat s vyhlídkou v podobě velkých brýlí nebo s kopulí, 
do které  díky  stovkám  barevných  sklíček  proniká 
potemnělé  různobarevné  světlo.  Cesta  vede  z kopce 
a končí  na samém  okraji  zahrady,  u výběhu  s černými 
ovečkami. Jedna z nich mou přítomnost pozdravila tak, 
že se vymočila. Zda to bylo strachy či z radosti, nevím. 
Další  sekce je  zaměřená na jednotlivé  ukázky biotopů 
Jižního  Tyrolska  (oblasti,  kde  Merano  leží).  Pěkně 
udělaná je kupříkladu imitace mokřadu. Snad v něm jen 
chybí nějaké ty masožravky. Mokřiny demonstruje také 
jezírko  s porostem  nádherně  kvetoucích  stulíků.  Dále 

zde  najdeme  umělecky  ztvárněnou  mapu  Jižního 
Tyrolska na zemi a dokonce i včelín, kde si člověk může 
za sklem  prohlédnout  včely  na plástvích  a dozvědět 
se něco  z tajemství  vzniku  sladkého  daru  tohoto,  již 
dlouho s člověkem spjatého, hmyzu.

Příště  se dozvíte  o některých  botanických  kuriozitách 
tropického  pásu  pěstovaných  v Meranské  botanické 
zahradě,  o anglickém  parku  a o mnoha  dalších 
zajímavostech  tohoto  jedinečného  místa,  včetně 
smutného zániku největší perly zahrady.   ☼

Fotografie k článku autor.

Fosilní jehličnan Wollemia nobilis s dinosaurem 
Velociraptor mongoliensis v pozadí.

Rýžové pole – ukázka východoasijského způsobu 
pěstování.

Bambusová džungle byla velmi hustá. Včela medonosná.

http://www.darwiniana.cz/
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Z australského deníku Mirka Zacpala
Nový Zéland

MIREK ZACPAL

Od expedice  do Západní  Austrálie  uběhlo  několik 
měsíců. Mezitím jsem měl pár jednodenních výletů, ať 
už  s Gregem  Bourkem  nebo  s Robertem  Gibsonem. 
Na obou  akcích  jsem  se toho  dost  dověděl  a hodně 
poznal. Navíc ten pocit, že si někdo, jako např. Robert 
Gibson,  udělal  na vás  čas  a strávil  s vámi  celý  den 
pobíháním po lokalitách a různých národních parcích, je 
opravdu příjemný.

Začátkem  ledna  jsem  se vydal  na mé  vysněné 
cestování  kolem  celé  Austrálie.  Nebyl  to  hon 
za masožravkami, i když jsem měl pár tipů na místa, kde 
by se něco najít dalo. Vlastně jsem si během těchto asi 
osmdesáti dní trošku rozšířil sbírku fotek o pár cenných 
kousků  rosnatek  z okruhu  Drosera  petiolaris, 
mj. i D. petiolaris,  D. paradoxa aj.  (značná  část 
populace  právě  kvetla).  Nicméně  ani  tyto  překrásné 
rosnatky  nebudou  uzavírat  epizodu  o cestování,  ale 
přenechal  bych  tuto  čest  pár  nevšedním  druhům 
z Nového Zélandu.

Bylo 28. února ráno, letadlo mělo odlet v osm třicet 
ráno.  Vlaky  jezdí  po 20 minutách,  což  je  vzhledem 
k momentálnímu  času  dost  špatné.  Jsem  na letišti 
a letadlo  právě  uzavřeli.  Je  pozdě.  Zmeškal  jsem let. 
K tomu  všemu  zjišťuji,  že mi  ještě někdy  v prosinci 
stornovali  letenku,  takže  jako  milý  dáreček 
na rozloučenou  před  opuštěním  Austrálie  si  kupuji 
letenku  na místě  za plnou  cenu.  Celý  den  trávím 
na letišti  a do Wellingtonu  přilétám dvacet  minut  před 
půlnocí.  Andrew  už  mě  čeká  i se svým  kámošem 
Gavenem.

Další  den  ráno  máme  malý  okruh  po Wellingtonu 
a potom přímou cestu do Palmerston North, kde Andrew 
bydlí  a kde  budu  příštích  osm  dní.  Ještě  ten  den  si 
děláme  malý  výlet  do Kahutarewa  Valley  u nějaké 
Scotts  road. Toto  místo  je  jedním z blízkých  deštných 
lesů a vegetace je tu opravdu ohromná. Marně v hlavě 
pátrám,  co  bych  tu  mohl  znát.  Zmohl  jsem  se jen 
na „stromová  kapradina“.  Všechno  je  tu  naprosto 
nevšední a pro Evropana neznámé. Nejvíce mě fascinují 
právě  stromové  kapradiny,  mezi  nimi  i jedna 
z největších  Cyathea  medullaris  neboli  mamaku. 
Andrew  mi  říká,  že Maurové  jedli  nerozvinuté  listy 
mamaku  a prý  to  chutná  jako  jablko.  Možná  jo,  ale 
raději  jsem to nezkoušel.  V podstatě celý tento dnešní 
výlet  byl  kvůli  jedné  nevelké  lokalitě  D. binata,  ale 
taktéž pro menší seznámení se s novozélandskou florou.

Je 3. března. Dnes nás čeká velký výlet. V sedm třicet 
ráno  nás  vyzvedává  Peter  a společně  jedeme navštívit 
starého dobrého známého Briana Caseye.  S Brianovou 
posilou  začínáme  náš  největší  výlet  na Mt.  Ruapehu. 
Údajně se tu natáčely nějaké záběry z Pána Prstenů, ale 
nikdo se o to příliš nezajímá.

Obrovská hora s několika vrcholky nás láká už z dáli. 
U úpatí  hory  se táhne  hustý  a svěží  deštný  prales. 
Vegetace tu  bují  ve všech rostlinných patrech,  ale  my 
pokračujeme  bez  zastavení  dále.  Se stoupající 
nadmořskou  výškou  klesá  výška  porostu  a okolo 
1 500 m n. m.  se vegetace  omezila  pouze  na traviny 
a různé  horské  byliny.  Zastavujeme  u malé  chatky 
a zároveň  se mi  dostává  odpovědi,  že jsme  na nejlepší 

Drosera arcturi, Key Summit Drosera arcturi – list, Key Summit
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lokalitě  D. arcturi severního  ostrova.  Jsou  tu  tisíce 
rosnatek  arkturských  společně  i s D. spathulata  „mini 
form“.  Trávíme  tu  asi  hodinu  a kocháme  se tou 
neskutečnou nádherou. Mám již stovky snímků a stále 
nacházím  lepší  a lepší  pozice.  Andrew  už  mě 
povzbuzuje, že musíme pokračovat, pokud chceme dnes 
vidět ještě něco jiného. Neochotně, ale přesto nasedáme 
do auta a přejíždíme na lokalitu D. binata a U. multifida. 
Po cestě  se ještě  zastavujeme  na umělé  lokalitě 
P. grandiflora.  I když  jsou  nepůvodní  a nemají  v této 
zemi co dělat,  daří  se jim naprosto skvěle.  Myslím si, 
že málokterý  pěstitel  se může  pochlubit  takovými 
P. grandiflora, jako jsou k vidění zde. Následuje lokalita 
D. binata u vodopádů Whakapapa. Opět krásná lokalita, 
ale  rostlin  je  tu  pomálu.  Možná  jsou  již  ve stadiu 
hibernakul,  anebo  prostě  ustoupily  silnější  vegetaci. 
Na jaře by se vidělo. Každopádně pro tento okamžik je 
to víceméně jedno.

Na tomto  místě  nás  Brian  opouští  a ve třech  se jedem 
podívat  ještě  na jedno  místo  neobyčejné  D. pygmaea 
„green  form“.  Tuto  lokalitu  údajně  objevil  Bruce 
Salmon s tím,  že doposud  nebyly rostliny  D. pygmaea 
„green  form“ spatřeny na jiném místě.  Je  to  poněkud 
paradoxní,  ale tato jedinečná lokalita se nachází přímo 
u cesty, na níž denně projede tisíce aut. Společně s nimi 
nacházíme  i D. binata  s podivným,  žlutozeleným 
květem (informace od Petera a Andrewa, kteří  lokalitu 
navštívili v předchozích letech). Bohužel stejně tak, jak 
tomu  bývá  asi  všude,  i u této  cesty  se povaluje  halda 
smetí a z různých nádob tu vytékají nějaká rozpouštědla 
a oleje.  Na tomto  místě  naše  cesta  končí  a my 
se ubíráme směrem k domovu.

8.  března  se s Andrewem  loučím  a autobusem  jedu 
do Aucklandu,  kde  se potkávám  se svými  přáteli, 
s nimiž  se vydávám  na cestu  po severním  a jižním 
ostrově.

Následující den začíná konečná fáze mého jeden a půl 
ročního pobytu  na jižní  polokouli  a v počtu sedmi lidí 
se vydáváme  na dvaadvacet  dní  dlouhou  cestu. 
Na severním ostrově jsem toho již více neviděl, ovšem 
něco  jiného  to  bylo  na strově  jižním.  Krajina  je  tu 
naprosto  fantastická,  měnící  se každým  okamžikem. 
Jednou jsou tu překrásné řeky, hory, údolí, poté malebná 
městečka  a vesnice.  My  se oddáváme  více  přírodě 
a vyhlášeným túrám a turistickým stezkám.

Jedny  z prvních  masožravých  rostlin  jsem  našel 
až na překrásném  místě  Arthur's pass.  Jednalo 
se pravděpodobně  o U.  dichotoma a jednu  z mnoha 
forem  D. spathulata.  Rostliny  na tomto  místě 
vykazovaly poměrně malé rozměry, okolo 2–2,5 cm.

Drosera spathulata, Key Summit Drosera stenopetala, Routeburn track, NZ

Utricularia monanthos, Key Summit, 919 m n.m., NZ

http://www.darwiniana.cz/
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Počasí  bylo  nevlídné,  ale  i přesto  jsme  pokračovali 
ve výstupu. Vítr a déšť stále sílily,  a proto jsme se pod 
vrcholem raději  obrátili  a začali  sestupovat  zpět  dolů. 
Cestou  jsme  měli  velké  štěstí  a viděli  jsme  jednoho 
horského papouška nestor kea (Nestor notabilis).

20.  března  jsme  se vydali  k ledovci  Franz  Josej 
Glacier.  Celá  naše  posádka  až na mou  maličkost 
se vydává s průvodci na přechod ledovce. Udělal jsem si 
vlastní  program.  Vydal  jsem  se na jeden  z místních 
příkrých a bujně vegetací porostlých kopců. Cesta byla 
opravdu nepříjemná, ale i tak to stálo za to. Našel jsem 
volně rostoucí orchidej Earina autumnalis. Ale jak jsem 
později zjistil, nebylo třeba se za ní drápat do takového 
kopce.

24. března jsme uskutečnili naši nejdelší túru za celý 
pobyt  na Novém Zélandu,  a to  jednu  z částí  známého 
přechodu  Routeburn  track s výstupem na Conical  Hill 
(asi  1 500 m  n.  m.).  Když  jsme  vyrazili,  ani  mě 
nenapadlo,  že dnes  budu  mít  takové  štěstí.  Ve vyšších 
polohách okolo 800 m n. m. se mi podařilo najít jednu 
mini  lokalitu  D. stenopetala.  Bylo  to  přesně  tak,  jak 
říkal  Andrew:  Rostou  v horách.  Škoda  jen,  že v této 
době již začínaly s tvorbou hibernakul. Ale i tak se dalo 
podle  odumřelých  listů  jednoznačně  určit,  že šlo 
o D. stenopetala.  K mému  překvapení  jsem  o pár  set 
metrů  dále  našel  D. arcturi a nad  nimi  v nadmořské 
výšce okolo 1 000 m i D. spathulata. I když mi všechny 
druhy již  zevšedněly,  nelze  je  jen tak přehlížet.  Vždy 
se za nimi  skloním  a pokochám  těmi  precizními 
rostlinkami.

Následující dva dny byly věnovány bungee jumpingu, 
někdo si dal tandem, já jsem zůstal na zemi. Ne že bych 

nechtěl, ale bohužel mi do konce pobytu zbývalo jen pár 
dolarů.

Necelý týden před koncem jsme si  dali  další  menší 
túru, a to opět Routeburn track, ale z opačné strany než 
jsme šli před dvěma dny. Tento přechod je totiž asi na tři 
dny chůze a je jednosměrný. Proto jsme zvolili variantu 
jedna  strana a zpět  a pak druhá  strana a zpět.  Vyrazili 
jsme  a netrvalo  dlouho a okolo  cesty jsem opět  našel 
stovky  rostlin  D. spathulata.  Nebylo  by  na tom  nic 
zajímavého,  kdyby  nebyl  průměr  listové  růžice 
dvojnásobně  větší  než  u předchozích.  Taktéž  se tu 
vyskytují i zelenější variety, mini formy aj. Je opravdu 
zajímavé,  že na takovém  kousku  se rostliny  tak  liší. 
Zřejmě  je  to  dáno  orientací  na různé  světové  strany, 
možná  i drobným  rozdílem  nadmořské  výšky  a snad 
i rozdílným složením substrátu.  Bez ohledu na severní 
ostrov  bych  konstatoval,  že mini  forma  se vyskytuje 
spíše  ve vyšších  polohách,  čili  mezi  700 
až 1 000 m n. m.  Když  jsme  dorazili  k vrcholu  Key 
Summit, opět jsem byl ve svém ráji. Překrásné lokality 
D. arcturi,  D. stenopetala a U.  monanthos.  Počasí  je 
mizerné, ale pro focení vyhovující. Celá moje skupina 
pokračuje na nějakou vyhlídku, já pro změnu zůstávám 
a oddávám se focení pro tuto sezónu ještě zachovalých 
skvostů.  Během  posledních  dní  jsem  znovu  viděl 
orchideje Earina autumnalis, jež bujně rostly na větvích 
stromů na konci světa v Milford Sound.

Po několika  dnech  jsme  šťastně  přijeli 
do Christchurch, čímž jsme dovršili a ukončili naši cestu 
po Novém Zélandu.  A tak skončila  moje cestovatelská 
a poznávací éra, a tím skončil i Australský deník Mirka 
Zacpala.   ☼

Fotografie k článku autor.

lokalita Key Summit
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Jak to začalo aneb od záliby v pár rostlin 
až po výsevy desetitisícové a praxe v pěstování.

MIROSLAV HOMOLKA

Ve dvanácti letech jsem získal prvních pár kaktusů 
od kamaráda  mého  táty,  který  kaktusy  pěstoval 
a měl dva čtvereční metry sbírky.  Pracovali  spolu 
na šachtě,  odkud  byly  občas  pořádány  zájezdy 
na nákupy do Německa,  odkud jsem získal  za pár 
marek  semena  kaktusů,  a tím  začal  první  výsev 
semen, kdy táta ponocoval a sázel stovky semínek 
po jednom do chlebníku  z umělé  hmoty.  Sledoval 
jsem  ho,  jak  pracně  sel  a odděloval  políčka, 
na každý  druh  jedno,  a řekl  bych,  že táta  byl 
ve svém  živlu.  Pak,  po třech  probdělých  nocích 
konečně  použil  rozprašovač  a výsev  pokropil 
převařenou  a upravenou  vodou.  Dal  výsev 
na verandu  a já  chodil  i několikrát  za den 
a pozoroval,  co  se bude  dít,  ale  kaktusy  nejsou 
hrách,  takže  jsem  se dočkal  několika 
špendlíkových  hlaviček  až za týden.  A nastaly 
problémy  se spálenými  rostlinami,  které  byly 
na plném slunci, a tudíž nové rostliny vydržely tři 
dny  a pak  zmizely  a za 14  dní  byly  všechny 
rostliny  pryč,  než  jsme  si  to  stihli  uvědomit 
a problém vyřešit.

Táta  poté  začal  jezdit  po výstavách  a z každé 
dovezl  rekordní  počet  kaktusů  ze všech 
zúčastněných  a já  už  si  obstaral  první  knihu 
o kaktusech,  kterou  jsem  celou  za 14  dní 
přelouskal, a začal můj první čas s kaktusy.  Deset 
let  jsem  sledoval,  dokupoval  a množil  odnože 
a začal jsem je nabízet kamarádům ve škole, a když 
se mé  rostliny  začaly  dostávat  do prvních  květů, 
pochopil jsem, že pokud rostlina není samosprašná, 
tak  semena  nezískám,  a rostliny  jsem  měl  jen 
na potěchu  lahodící  oku,  ale  nikoli  na množení. 
V tomto  čase  jsme  se navíc  stěhovali  a ještě 
se k tomu  přidala  nemoc  zvaná  schizofrenie 
a rostlin  začalo  ubývat  při  zálivce  dalšími  členy 
rodiny  a nastupujícími  hnilobami  a z 300  rostlin 
zbylo pár desítek.

Pak přišlo stěhování a veranda směrovaná na jih 
a můj  důchod  na nemoc  odstartoval  můj  brzký 
směr.  Nákupy  rostlin  po desítkách  a utopení 
se v knížkách  a ve výsevech.  Studování  zálivky 
od běžné  přes  speciálně  upravenou  hnojivem 
až na nebezpečně  fungicidně  a pesticidně 
upravenou.  Od koupených  výsevů  po sprašování, 
sklizeň,  skladování  a úpravu  vlastních  semen 
s následným  výsevem  a množením.  Jestli  se vám 
někdy zdálo, že jste utratili hodně peněz za rostliny 
a semena při nákupu, a někdo vám začal vyčítat tu 
sumu,  kterou  jste  do rostlin  vrazili,  pak  dejte 
rodičům,  přítelkyni,  manželce  atd.  vědět, 
že se nemusí  bát a ještě jste nedopadli  tak hrozně 

foto 1

foto 2

foto 3
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jako  Homolka,  který  utratil  280  tisíc, 
a částka se zastavila  jen proto,  že občas 
něco  prodám  ze svých přebytků,  které 
mám  ze svých  pokusů  na výsevech. 
Míchám si  vlastní  substráty  vyhovující 
přesně  mým  rostlinám  a mým 
požadavkům  na další  pěstování 
a množení.

Co dnes pěstuji?  Kaktusy,  sukulenty, 
masožravky,  pokojovky,  orchideje a rod 
Lithops. Rostliny si pečlivě vybírám, ať 
už  jsou  ozdobné  tělem  nebo  květem, 
od běžných  pokojovek  až po rostliny 
náročné  na pěstování.  Jsou  zastoupeny 
druhy z Afriky,  Ameriky,  Madagaskaru, 
Austrálie a dalších států a měst. Mezi mé 
oblíbené  patří  například  obyčejné 
Echinopsis  eyriesii s nočními  květy 
a s vůní  prostupující  celou  verandou 
až po malé  Lithops ozdobné  svou 
kresbou  hezčí  než  nejhezčí  oblázek 
z řeky.

Výsev  semen  kaktusů  je  jeden 
z nejnáročnějších,  i když  si  ho  zkracuji 
a přizpůsobím svým potřebám a času, ale 
vidět tu krásu,  která se objeví v tisících 
1mm až 3mm kuličkách,  které  se ukáží 
během  jednoho  měsíce,  za to  stojí. 
Člověk musí doufat, že odvedl prvotřídní 
práci,  která  se obejde  bez  řas,  plísní, 
padání  klíčků  atd.,  a najednou  zjistí, 
že vychytal  všechny  mouchy 
a desetitisíce  semen  se promění 
v desetitisíce semenáčků (viz  foto 1,  2, 
3). Výsevní aparát může být jednoduchý, 
malý  nebo  speciálně  sestavený,  který 
dokáže  držet  nižší  nebo  vyšší  teplotu 
a vlhkost. Já si rád hraji, a kdo si hraje, 
nezlobí  a s trochou  šikovnosti  může 
vzniknout  výsevní  aparát,  který můžete 
použít pro množení semen, jako vitrínu 
na náročné druhy s úpravou pro čerstvý 
vzduch  nebo  pro  přenesení  malého 
kousku  mikroklimatu,  a tím  docílení 
uzavřeného  kruhu,  kdy  jedno  navazuje 
na druhé.  Také  záleží,  jakou  máte 
představivost,  zručnost  a finance  (viz 
foto  4).  Toto  je  základ,  který  jsem  si 
sestavil,  a teď  jdou  investice  udělat 
od 1 000 Kč do 50 000 Kč na specifické 
nároky  a doplnění  od flory  přes  faunu 
s ročním  provozem  od 5 000  Kč 
do 15 000  Kč,  od pěstování  tisíce 
semenáčků  ze semen  až po pěstování 
desítek  nebo  stovek  rostlin 
se specifickými  nároky.  Dokážete  mít 
velkou  představivost  i vy  z tohoto 
jednoho obrázku výsevního aparátu? Já 
už  začínám  mít  jen  tu  představivost 

foto 4

foto 5

foto 6
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z důvodu  nedostatku  finančních  zdrojů.  Hledat  sponzory,  když  nejste  botanická,  je  těžké  a ve většině  případů 
nemožné,  i když  dokážete  vyprodukovat  i několik  desítek  tisíc  rostlin  ročně,  které  by  mohly  sloužit  k prodeji 
a zásobování nejednoho květinářství.

Kam jsem se dopracoval dnes? Jsem členem tří  spolků, začínám zařizovat výstavy,  podporuji  finančně, semeny 
a rostlinným materiálem různé akce, snažím se rozjet kroužek kaktusářů nejen o kaktusech, ale i o jiných druzích, 
které do kroužku zahrnuji, jako například sukulenty a masožravky. Kde se finančně nacházím nyní, je bod 0, ani 
plus ani mínus, ale nápady zatím rostou a upřesňují se, a tak zatím množím, zalévám a doufám, že přijde den, kdy 
se nebudu muset omezovat na pár desítek tisíc rostlin a budu se opírat o jiné starosti, než jen jak vydělat na roční 
údržbu svých rostlin, které jsou zatím v prvotřídním stavu a podmínkách. Například takto (viz foto 5, 6, 7).   ☼

Fotografie k článku autor.

foto 7

http://www.darwiniana.cz/
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Sličné Jihoameričanky II
ADAM VELEBA

V úvodním  díle  jsem  se věnoval  třem  druhům  z okruhu  Drosera  villosa.  Tento  díl  se bude  věnovat  jinému 
příbuzenskému komplexu rosnatek z Jižní Ameriky.

Komplex rosnatek kolem
Drosera montana

Skupinu  pojímám  v úzkém  smyslu  (podle  L1),  takže 
se budu zabývat celkem pěti taxony, jejichž pojetí jako 
samostatných druhů či variet se liší, a protože jsem slíbil 
držet se v této otázce jedné publikace (L2), jsou taxony 
v tomto článku uspořádány takto: Drosera montana var. 
montana,  Drosera  montana var.  schwackei,  Drosera 
tomentosa var.  tomentosa,  Drosera  tomentosa var. 
glabrata a Drosera tentaculata. Celý okruh má několik 
základních společných rysů, jednotlivé taxony však mají 
mezi sebou jasné rozdíly, použitelné pro jejich vzájemné 
odlišení.  Velmi  užitečné  při  zpracovávání  tohoto 
komplexu byly zejména dva články od F. Rivadavii (L1 
a L3).

Od ostatních rosnatek Jižní Ameriky je tento komplex 
poměrně dobře odlišitelný už jen svou drobnou listovou 
růžicí,  která  je  u většiny  taxonů  přitisklá  k zemi. 
Od jiných  drobnolistých  růžicovitých  rosnatek  se zase 
odlišují  tvarem  listů,  ty  jsou  charakteristické  málo 
znatelným  rozdílem  mezi  řapíkem  a čepelí.  Narozdíl 
od komplexu  D. villosa (který  má  také  listy 
s neznatelným  rozdílem  mezi  řapíkem  a čepelí)  jsou 
však spíše kratší a širší, klínovité, obvejčité až kopinaté. 
Navíc  jsou  růžice  komplexu  D. montana v průměru 
celkově drobnější. Starší rostliny mohou růst na několik 

málo  centimetrů  vysokém  kmínku  pokrytém  starými 
listy a některé druhy prodělávají během suchého období 
dormanci nebo její náznaky.

Všechny  druhy  mají  blanité  palisty,  obvykle 
na obrysu  obdélníkovité,  a žláznaté  i nežláznaté 
trichomy  na listech,  květních  stvolech  či  obou 
(přítomnost či nepřítomnost trichomů je také užitečným 
znakem).  Na květním  stvolu  se zpravidla  vyskytují 
alespoň žláznaté trichomy, často však i delší nežláznaté 
a květenství je díky tomu chlupaté.

Drosera tomentosa var. glabrata
foto: Adam Veleba

Drosera montana var. schwackei
foto: Daniel Olschewski

Drosera tomentosa var. tomentosa
foto: Daniel Olschewski
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Rostliny  mívají  jedno  až tři  květenství  s několika 
květy  (počet  se liší  podle  druhu),  květy  jsou  růžové 
až fialové,  mají  většinou  průměr  1 cm i více.  Mají  tři 
na bázi  rozdvojené  čnělky,  pět  tyčinek  a semena 
víceméně  oválného  tvaru,  což  je  řadí  do podrodu 
Drosera, sekce Oosperma dle Schlauera (L1, L3, L4).

Ještě poznamenám, že dříve byly do tohoto komplexu 
řazeny také druhy Drosera roraimae a D. hirtella, avšak 
ty  jsou  již  na první  pohled  odlišné  svými  lžícovitými 
listy (úzký řapík a široká čepel) a také chromozomovým 
počtem,  který  u komplexu  D. montana činí  2n=40 
a u zmiňovaných druhů 2n=20 (L1).

Ekologicky  se jednotlivé  taxony mezi  sebou  trochu 
liší  (detailnější  poznámky  u jednotlivých  druhů),  ale 
všechny se vyskytují na vysočinných savanách v Brazílii 
(ale  nejen  v Brazílii)  ve vegetaci  Campos  Rupestres, 
kterou  jsem  v minulém  díle  popisoval.  Z toho  plyne 
způsob  jejich  pěstování,  který  odpovídá  dříve 
popsanému  systému,  některé  druhy  však  vyžadují 
důkladnější péči a větší pozornost než jiné.

Jak rosnatky obecně vypadají, již víte. U každé z nich 
nyní zmíním její typické znaky a ekologické zvláštnosti.

Drosera montana var. schwackei
Je  trochu  zvláštní  začínat  poddruhem,  který  není 
nominální,  ale  mám  pro  to  své  opodstatnění. 
D. montana var. schwackei je totiž od zbytku komplexu 
na první  pohled  odlišná  a je  častěji  brána  jako 
samostatný  druh  než  jako  poddruh.  Návrh  na novou 
kombinaci  (tzn.  pojmout  D. montana var.  schwackei 
jako D. schwackei) však přišel až po vydání knihy, které 
jsem se slíbil držet (L2), takže do ní nemohl být zařazen. 
Detailní informace o rosnatce převzaty z L1.

Rostlina  připomíná  na první  pohled  spíše 
D. ascendens,  zejména  kvůli  mladým  listům,  které 
rostou  polovzpřímeně,  ne  v přitisklé  růžici  jako 
u ostatních druhů.  Mají  světle  zelenou až žlutozelenou 
barvu,  tentakule  jsou  oranžové  až červené  a palisty 
zbarvené  bronzově  až zlatavě,  celkově  tak  rosnatka 
na slunci  získává  atraktivní  zlatavý  nádech.  Listy 
i květní  stvoly  jsou  poměrně  hustě  chlupaté 
nežláznatými  trichomy  (řapík  je  chlupatý  i na horní 
straně). Rostlina mívá obvykle 1–2 květenství, až 18 cm 
vysoké, květenství se může rozdvojit a místo obvyklého 
maxima devíti  květů dosáhnout květů šestnácti.  Kvete 
na konci  vlhkého  až na začátku  suchého  období,  což 
není  mezi  brazilskými  rosnatkami  zrovna  běžný  jev. 
Semena  jsou  dlouhá  0,65  až 0,8 mm,  dlouze  vejčitá 
a jejich povrch má voštinovou strukturu.

V přírodě patří  k velmi vzácným druhům, vyskytuje 
se pouze na čtyřech známých lokalitách ve státě Minas 
Gerais  v Brazílii,  kde  roste  na vysočině  Cadeia 
do Espinhaço ve výškách kolem 1200 až 1350 m n. m. 
(přesné  výškové  rozmezí,  ve kterém  se vyskytuje 
na všech lokalitách,  není  zatím zmapováno).  Vybírá  si 
speciální  mikrostanoviště,  v malých  populacích 
se nachází  na místech  s bílým  křemenným  štěrkem 
smíchaným  s jemným  křemičitým  pískem.  Je  tak 
vystavena minimální konkurenci ostatních rostlin, musí 

však  být  přizpůsobena  značnému  vysychání  během 
suchého  období,  které  nastává  na přelomu 
jihoamerického  léta  a podzimu.  Překvapivě  nezatahuje 
do kořenů, rostlina v suchém období pouze tvoří menší 
listy, nerosí a tentakule jsou stočené dovnitř listu. Toto 
mikrostanoviště  je  natolik  extrémní,  že ho  nesdílí 
s žádným dalším druhem rosnatky, ačkoli v širším okolí 
rostou například D. graminifolia nebo D. tomentosa.

V kultuře vyžaduje více péče a pozornosti než ostatní. 
Osobně  s ní  nemám  žádné  zkušenosti,  nepatří 
ke druhům,  které  by  bylo  možné  snadno  získat,  ale 
z informací, které na internetu zveřejnil úspěšný pěstitel 
Daniel  Olschewski  (www1),  lze  vyčíst,  že při  splnění 
základních  podmínek  by  neměla  představovat 
neřešitelný  problém.  Pěstování  v chladné  místnosti 
za stálých  podmínek,  stálé  vlhkosti  (zvláštní, 
že v přírodě  prodělává  téměř  suchou  dormanci,  ale 
nezdá  se,  že by  ji  v kultuře  vyžadovala)  a při 
dostatečném  osvětlení  v rašelině  s pískem  by  mělo 
přinést kýžený výsledek. Rozmnožovat ji lze semeny (ač 
jejich získání představuje někdy menší problém – více 
viz  www2)  i listovými  řízky,  které  nejsou  zcela 
spolehlivé, ale někdy fungují (www1).

Drosera montana var. montana
Rosnatka,  která dala jméno celému okruhu, vzhledově 
odpovídá základnímu popisu rostliny s přitisklou růžicí 
listů,  které  se na slunci  zbarvují  tmavě  červeně. 
Nejpodobnější jí je Drosera tomentosa, od které ji však 
lze  pomocí  několika  znaků  odlišit  (rozdíly  mezi 
D. montana var.  montana a D. tomentosa převzaty 
z www3).

Zejména jeden podstatný znak této variety (či druhu, 
odlišujeme-li  D. schwackei jako  samostatný  druh)  je 
dobré  zmínit,  a to  je  dormance  v období  sucha.  Jde 
o dormanci v podstatě úplnou, kdy růžice listů odumírá 
a sucho  přežívají  pouze  kořeny,  tak  jak  to  známe 
například  u jihoafrické  Drosera  cistiflora.  Údajně  je 
také přizpůsobená k růstu na sušších místech (L5), než 
na kterých  najdeme  stálerostoucí  druhy,  v kultuře  je 
potom dobré vzít tento fakt v úvahu.

Z dalších znaků má  D. montana var.  montana oproti 
D. tomentosa menší  a méně  robustní  růžici,  větší 
semena,  větší  kališní  lístky,  méně  květů  v květenství, 
listy přitisklé k podkladu (i mladé) a listy jsou také užší.

V přírodě patří k rozšířenějším druhům rosnatek, není 
tak  vzácná  jako  třeba  D. montana var.  schwackei. 
V kultuře,  ač  mnoho  pěstitelů  je  přesvědčeno,  že tuto 
rosnatku  pěstuje,  příliš  rozšířená  není.  Bývá 
zaměňována za Drosera tomentosa a podle jiného pojetí 
je  to  vlastně  správně,  D. tomentosa lze  totiž  pojmout 
také jako D. montana var. tomentosa, stále však musíme 
mít  na mysli,  že D. montana  var.  montana je  varieta 
s jinou ekologií.

Drosera tomentosa
Opět rosnatka odpovídající základnímu vzhledu drobné 
růžicovité rostliny s listy přitisklými na povrch substrátu 
(ač  mladé  listy  rostou  někdy  polovzpřímeně),  při 
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dostatku  světla  intenzivně  tmavě  červeně  zbarvená. 
Listy  jsou  často  značně  široké,  širší  než 
u předcházejících rosnatek, mají protáhle obvejčitý tvar.

Neprodělává  žádnou  dormanci  během  suchého 
období,  v přírodě  patří  k nejrozšířenějším  taxonům 
tohoto  komplexu,  roste  na písčitých  i rašelinnějších 
půdách.  Vyskytuje  se ve dvou  varietách,  Drosera 
tomentosa var. tomentosa s nápadně chlupatým květním 
stvolem  a Drosera  tomentosa var.  glabrata s květním 
stvolem lysým.

Mnozí  pěstitelé  si  ji  letos  mohli  na výstavě 
Darwiniany  v Praze  zakoupit  (konkrétně  varietu 
D. tomentosa var.  glabrata),  celkově  jde  o rostlinu 
z tohoto  komplexu  nejsnáze  získatelnou  a nejsnáze 
pěstovatelnou. Sám jsem ji získal také teprve zde, takže 
o jejím  pěstování  můžu  mluvit  pouze  z pohledu  dvou 
měsíců  zkušeností.  Bez  problémů  mi  roste 
v podmínkách  popsaných  v úvodním  díle,  bez 
speciálního přístupu či  nadstandardní péče.  Chladnější 
prostředí  zejména  v létě  se zdá  být  vhodné,  protože 
někteří  pěstitelé  o ni  mezi  běžnými  tropickými 
rosnatkami  přišli  (ústní  sdělení).  Listy  by  měly  být 
použitelné  pro  vegetativní  množení,  vegetativně 
se množí  i spontánním  vznikem  dceřiných  rostlin 
rozdělením stonku a regenerovat je schopná i z kořenů 
(L5).  Navíc  by  neměl  být  problém  získat  klíčivá 
semena.  Vlastní  zkušenosti  s rozmnožováním  zatím 
nemám,  listové  řízky  plavou  v destilované  vodě  bez 
známek aktivity a květy se ještě nerozvinuly.

Drosera tentaculata
Zajímavý  druh  popsaný  v roce  2002  (z tohoto  popisu 
také  čerpám  informace,  L3),  na první  pohled  opět 
odpovídá obecnému vzhledu  drobné červeně zbarvené 
růžicovité  rosnatky  s širokými  listy.  Má  však  jeden 
velmi nápadný znak, a tím je 8 až 12 dlouhých tentakulí 
(2–9 mm)  na konci  každého  listu,  které  nápadně 
připomínají  dlouhé  okrajové  tentakule  u Drosera 
burmanii nebo  D. sessilifolia.  Listy  samotné  jsou 
obvejčitě  klínovité.  Květní  stvol  je  někdy  na bázi 
a na vrcholu pokryt nežláznatými trichomy, ale není to 
pravidlem  a variabilní  je  ochlupení  květních  stvolů 
i na jedné  rostlině.  Semena  jsou  drobná,  pouze  0,3 
až 0,45 mm dlouhá, vejčitá až elipsoidní.

V přírodě  roste  na písčitých  substrátech,  od čistého 
vlhkého  písku  po směsi  písku  a rašelinného  humusu 
v oblasti vysočiny Cadeia do Espinhaço v nadmořských 
výškách  950  až 1500 m.  Překvapivě  se zdá  být  blíže 
příbuzná  D. montana var.  schwackei než  ostatním 
dvěma  taxonům,  někdy rostou  blízko  sebe,  ale  stejná 
mikrostanoviště nevyhledávají  (L1).  Po odkvětu (kvete 
obvykle  během  suššího  období  od července  do října) 
rostlina poněkud ztrácí vitalitu a několik příštích měsíců 
roste pomalu.

K jejímu  pěstování  není  mnoho  co  říct,  v kultuře 
se u nás  zatím  téměř  neobjevuje.  Lze  předpokládat, 
že její  nároky  se nebudou  lišit  od ostatních  a aplikace 
zmiňované  základní  metody  s pozorným  sledováním 
reakcí rostliny bude dostačující.   ☼
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Interinfo
Platba členství a předplatného 
Trifida na rok 2010

S blížícím  se koncem  roku  znovu  přišel  čas,  abych 
připomněl  zaplacení  členství  pro  příští  rok,  případně 
předplatného časopisu Trifid.

Členství
Členské  příspěvky  se vztahují  na celý  kalendářní  rok 
a činí 400 Kč. Členové věkem do 16 let a důchodci platí 
polovinu, tj. 200 Kč.

Nejjednodušší je složit  požadovanou částku na účet 
u Raiffeisenbank  číslo  1450250001/5500  (IBAN 
CZ9355000000001450250001),  a to  nejlépe 
převodem,  případně  zaplacením na pobočce  banky 
nebo  formou  poštovní  poukázky.  Jako  variabilní 
symbol použijte prosím své členské číslo (najdete ho 
jednak na štítku na černém obalu, v němž vám Trifid 
přišel,  případně  je  rovněž  k dohledání  na webu 
v seznamu členů http://www.darwiniana.cz/clenove/). 
Do poznámky uveďte „členství 2010“.

Zaplatit  hotově  je  možno  přímo  pokladníkům  při 
příležitosti  osobního  setkání,  tj.  mně  nebo  Janě 
Rubešové.

Předplatné
Trifida  si  můžete  rovněž předplatit,  aniž  byste  museli 
být  členy  společnosti  (nemáte  pak  ale  samozřejmě 
možnost čerpat členské výhody). Cena je jednotná pro 
všechny bez rozdílu, a to 100 Kč za každé číslo, které 
ještě  zbývá  do konce  příslušného  roku  (aktuálně  tedy 
400  Kč  za celý  ročník  2010).  Způsob  placení  je 
identický jako v předchozím případě, variabilní symbol 
vám  jednou  přidělený  v minulosti  zůstává  stále 
v platnosti  (viz  štítek na černém obalu Trifida  nebo si 
o něj napište Jirkovi Vaňkovi na jirkavan@gmail.com). 
Do poznámky pak uveďte „předplatné 2010“.

Slováci,  kteří  budou  chtít  platit  eurem,  nechť 
se na formě nejprve domluví se Štefanem Puhallou – e-
mail  vrolok@post.sk.  Příslušný  obnos  by  měl 
samozřejmě být v CZK vyjádřeným ekvivalentem.

V případě  jakýchkoli  nejasností  mě  neváhejte 
kontaktovat:  patrik_h@seznam.cz nebo 
+420 724 715 717.

Patrik Hudec

Krátce z knihovny D
Od vydání  posledního  Trifida  v knihovně  opět  přibylo 
několik publikací. Tentokrát žádná významná kniha, ale 
větší množství časopisů.

Samozřejmě Darwiniana stále odebírá časopisy jako 
Carnivorous  Plants  Newsletter,  v novém  čísle  je 
například zajímavý článek o tučnici Pinguicula elongata 
z Kolumbie,  ale  i vícero  článků  zaměřených  spíše 
na fyziologii  rostlin.  Jeden  se zabývá  rosnolistem 
a otázkou,  proč  rostliny  na svých  extrémních 
stanovištích neuschnou, a druhý proteinázovou aktivitou 
v trávicích tekutinách čtyř druhů MR. Přišlo také nové 
číslo časopisu Victorian Carnivorous Plant Society, dva 
nosné  články  se týkají  expedice  po stolových  horách 
Venezuely a expedice po Borneu.

Kromě  těchto  očekávaných  časopisů  však  dostala 
knihovna i velmi neočekávaný předčasný vánoční dárek 
v podobě  krabice  materiálů  od pana  Ing. Rostislava 
Nováka,  kterému  ještě  jednou  za materiály  děkuji. 
Originály starších čísel  některých časopisů,  které  nám 
v knihovně chyběly, jsem zařadil a doplnil tak historické 
materiály.  Celkem jde  o 19  čísel  Taublattu  z let  1984 
až 1996,  celý  ročník  CPN  z roku  1992,  brožuru 
od společnosti G. F. P. zabývající se konstrukcí různých 
zařízení  pro  pěstování  MR,  brožuru  od stejné 
společnosti,  kde jsou shrnuty základy o masožravkách, 
německou  brožuru  mně  neznámé  provenience 
Carnivoren Praxis s několika články o MR a staré číslo 
časopisu  Drosera  Nieuwsblad (belgická  společnost 
Drosera  vzw)  z roku  1992.  Zejména  Taublatt  a CPN 
považuji  za cenné,  ač  některé  informace  pozbyly 
aktuálnosti nebo byly od té doby aktualizovány, články 
o návštěvách  přírodních  lokalit  a rady  pro  snadnější 
pěstování stárnou jen velmi pomalu.

Do třetice  ještě  zmíním tři  DVD,  která  nám zaslal 
John  Yates  z Austrálie.  Jsou  to  jeho  vlastní  záznamy 
ze dvou  návštěv  přírodních  lokalit  rosnatek  (zejména 
hlíznatých),  v minulém  čísle  Trifida  se o nich  Patrik 
Hudec  již  zmiňoval.  Ač  to  jsou  viditelně  záběry 
nadšence  a ne  profesionálního  kameramana, 
o přírodních lokalitách a o rostlinách na nich vypovídají 
mnohé.  Mně  osobně  změnily  představu  o hlíznatých 
rosnatkách,  což  předtím  nedokázaly  ani  fotografie. 
Nikdy mě nenapadlo, že biotopem hlíznatek můžou být 
i velmi  řídké  a světlé  lesy,  vždycky  jsem  si  je 
představoval  v nelesní  vegetaci,  maximálně  s nízkým 
křovím.  Těžko  pro  popis  tohoto  společenstva  hledám 
analogii  z ČR,  je  to  na hranici  toho,  čemu  jsem ještě 
ochoten říkat les, video prostě musíte vidět sami.

Na závěr  bych  chtěl  všechny  potenciální  čtenáře 
upozornit,  že pokud budou mít zájem o nějakou knihu, 
která  je  půjčená,  ať  neváhají  a spojí  se se mnou 
(knihovna@darwiniana.cz nebo  zlatokrt@seznam.cz). 
Knihám bez  rezervace  prodlužuji  obvykle  bez  výhrad 
výpůjční dobu nad předepsaný jeden měsíc a mohlo by 
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se tak stát, že byste na knihu čekali velmi dlouho. Knize, 
na kterou  je  zapsána  rezervace,  výpůjční  dobu 
prodlužovat  nebudu  a po předepsaném  měsíci  ji 
přepošlu dalšímu zájemci.

Adam Veleba

Svodka ze SR
Správní rada se sešla v termínu 5. 10. a 12. 11. (přičemž 
v listopadu  v plné  sestavě),  opět  standardně  na sídelní 
adrese v Křižovnické. Hlavním tématem první schůzky 
bylo  dořešení  v té  době  již  zpožděného  třetího  čísla 
Trifida a návrhy ohledně vánočního dárku do posledního 
letošního  vydání.  T4/09  jsme  věnovali  velkou  část 
druhého  setkání,  které  bylo  orientováno  spíše  ryze 
provozně.  V uplynulém  mezidobí  jsem  objednal  tisíc 
černých obalů (recykl) na Trifida a došla nám semínka 
hlíznatek  z Austrálie,  jejichž  vzorek  jsme  zabalili 
v Thrakii  a vy,  čtenáři,  jej  našli  přibalený  k tomuto 
výtisku  časopisu  v psaníčkách  podle  šablony  Michala 
Kouby.  Mimo  jiné  jsme  také  zrevidovali  čestné 
odběratele  Trifida  a schválili  objednání  nových 
popisných štítků, které používáme na Výstavě. Nadějně 
vypadá zřízení druhého transparentního účtu, od něhož 
si  slibujeme  výrazné  snížení  nákladů  spojených 
s platbami  na stávajícím  účtu  u Raiffeisenbank. 
V jednání  mám  rovněž  případnou  objednávku  hlízek 
zatažených  hlíznatých  rosnatek  přednostně  pro  členy. 
Jako  rest  nám  zůstává  především  již  delší  dobu 
zamýšlené  vybudování  Biotopu,  který  je  zatím  bez 
odezvy. Jelikož bude Jana Rubešová potvrzovat termín 
pro  výstavu  Darwiniany  na 2010,  dotáže  se při  té 
příležitosti botanické zahrady na tento projekt.

Patrik Hudec

Semenná banka prosperuje, díky!
Přestože aktuálním správcem semenné banky je Honza 
Bronec,  který  mě  tohoto  zatížení  dobrovolně  zbavil, 
ačkoliv je to práce často čas hltající a titěrná až dotěrná, 
cítím  potřebu  poděkovat  hlavně  vám  všem,  kteří 
nezištně zasíláte přebytečná semínka svých rostlin a tím 
umožňujete,  aby  se rozšířila  mezi  ostatní  kolegy 
pěstitele.  Bez  vašich  darů  by  to  příliš  nefungovalo 
a i smysl  by se jaksi  vytrácel.  Největší  měrou  si  díky 
zaslouží jistě Miroslav Homolka, který daroval obrovské 
množství  semen  kaktusů  a sukulentů  i masožravek 
a obdaroval  kaktusy  pomocníky  z Kosiště.  Dále  moc 
děkuji  stálým  přispěvatelům  Františku  Kuncovi, 
Rosťovi  Kracíkovi,  Jardovi  Neubauerovi,  Jardovi 
Rajsnerovi,  Michalu  Koubovi  i všem ostatním,  co  čas 
od času vyklepou nějaké ty květy a neváhají jejich obsah 
poslat. Také jsme vděčni Patriku Hudcovi za jeho tolik 
vždy nadšeně očekávané výměny a nákupy s Austrálií.

Takže ať se tak pěkně daří i příští rok!

Jana Rubešová

Diskuzní fórum 
http://www.darwiniana.cz/forum/

Pokud  jste  již  dočetli  článek  o výstupech prvního 
ročníku  rozsáhlého projektu  JakNaNě z dílny Michala 
Kouby  a chtěli  byste  se dozvědět  více  detailnějších 
informací,  případně  se i zapojit  do kolektivu 
experimentátorů,  pak  krom  vlastních  stránek  na webu 
Darwiniany  http://www.darwiniana.cz/jnn/ má JNN svá 
tématická  vlákna  rozdělená  podle  jednotlivých  týmů 
rovněž na fóru v sekcích o pěstování. Zde najdete další 
zajímavosti  a postřehy  ze zákulisí,  které  se na stránky 
tohoto čísla jednoduše nevešly.

Z důvodu  přílišné  časové  vytíženosti  předal  Michal 
Rubeš  žezlo  správce  fotogalerie  VAMRu  Jakubu 
Štěpánovi  (díky  Ti  moc!)  a ten  se této  funkce  ujal 
opravdu  s nadšením.  Ve velice  krátké  době  přidal 
do galerie  (viz  Palubní deník  VAMRu)  velké množství 
nových fotografií. Krom snímků z podzimní výstavy BZ 
PřF  UK  &  Darwiniany  v Praze  zmíním  především 
hezkou sadu z Kubovy vlastní sbírky. Další zdařilé fotky 
najdete  standardně  v sekci  Chlubírna –  mezi 
nejpovedenější  jistě  patří  Drosera  ordensis,  rudá 
Drosera erythrorhiza  subsp.  squamosa a zelená  collina 
Dušana  Klasovitého  a také  jeho  obrazové  shrnutí 
jednotlivých  variet  hlíznatky  Drosera  peltata. 
Na veřejně  přístupnou  kolekci  fotek  ze stolových  hor 
z letošní výpravy do Venezuely upozornil Zbyněk Elingr 
a odkazy na své sbírky se prezentovali Jaroslav Dovec, 
Adam  Veleba  a Petr  Bílek.  V Oznamce jsou  pak 
upoutávky  na krátká  videa  o MR  z přírodních  lokalit 
na Floridě.  Sháníte-li  nějakou  rostlinku  nebo  naopak 
byste  potřebovali  konkrétní  přebytek  nabídnout 
k prodeji, připomínám, že je vám k dispozici Tržiště.

Patrik Hudec
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Summary 2009/3
Kosiště - Podzimní rákosení
Michal Rubeš
Experience from mowing of reed on a fen meadow with endemic 
Pinguicula bohemica are described in this article.

Spanilá jízda Darwiniany - Výlet do Krkonoš = Collective ride of 
Darwiniana - A trip to Krkonoše
Kateřina Braunová
Some words about collective trip to National Park Krkonoše and its 
nature, where the participants met some rare plants as Platanthera  
bifolia, Blechnum spicant, Pyrola minor, Veratrum album, Hieracium 
aurantiacum and Gymnadenia conopsea.

Australské postřehy = Australian remarks
John Yates
John Yates sent us many information about Anstey Hill Recreation Park 
and NP Onkaparinga River in Australia. Wild populations and habitats of 
Drosera peltata, Drosera glanduligera, Drosera whittakeri, Drosera 
auriculata, Drosera macrantha subsp. planchonii and Drosera praefolia 
are described.

Sličné Jihoameričanky = Comely South Americans
Adam Veleba
First part of a literary retrieval about South American sundews. It consists 
of an introduction chapter with habitat, taxonomy and basic growing 
information and a chapter describing the complex of Drosera villosa (D. 
villosa, D. ascendens and D. graomogolensis).

Dolévání vody do láček, k čemu to je dobré? = Adding water to the 
pitchers, what is it good for?
Michal Rubeš
An importance of adding water in the pitchers of Nepenthes is mentioned, 
as it is very useful in the dry conditions.

Mezinárodní úmluva CITES = International agreement CITES
Adam Kurz
What is CITES, its role in EU and Czech, plants and especially CPs in 
CITES appendices.

Pomoc při obnově slatinné louky na Loučeňsku - 2. Akce = Helping 
with restoration of fen meadow near Loučeň - Second action
Jakub Štěpán
Second article about mowing another fen meadow with population of rare 
Pinguicula bohemica. It is not just work, it can also be fun, says Jakub.

Levné ochlazení vitríny s horskými láčkovkami = Cheap cooling of 
highland Nepenthes terrarium
Lucie Bartoňová
Simple and cheap cooling of the terrarium with highland Nepenthes. 
Only ice cubes and PC fan are needed.

Evropské tučnice - jak jsem je pěstoval = European butterworts, how 
did I grow them
Jaroslav Neubauer
How to succesfully grow European butterworts such as Pinguicula 
grandiflora, Pinguicula longifolia, Pinguicula vallisneriifolia, 
Pinguicula mundii and Pinguicula dertonensis? Very useful and quite 
unexpected information is given. The key is a propriate substrate, 
untreated lime clay is the best.

Okénko Allena Lowrieho - Osm nových taxonů rodu rosnatek 
z Austrálie - Díl I. = Point of Allen Lowrie, 8 new taxons of sundews 
from Australia, part 1
Allen Lowrie
Pygmy sundews from southwest Australia Drosera citrina, Drosera  
lasiantha, Drosera nivea, Drosera silvicola, Drosera stelliflora and 
tuberous sundews Drosera bicolor, Drosera macrophylla subsp. monatha 
from the same area. These new taxons and differences between them and 
similar species are described.

Výstava 2009 = Exhibition 2009
Michal Kouba, Patrik Hudec
A summary from our exhibition, which is traditionally arranged by 
growers themselves. A lot of species of CPs were shown there.

Summary 2009/4
Experiment JNN = How to Grow Experiment
Michal Kouba
General information about the progress of How to Grow project. The goal 
is to find the most convenient conditions for different species of 
carnivorous plants.

Merano – když se spojí architektura s rostlinou Díl I. = Merano – 
when the architecture meets the plant Part I.
Albert Damaška
Author´s visit at northern Italian botanical garden in Merano.

Z australského deníku Mirka Zacpala – Nový Zéland = Mirek 
Zacpal's Australian diary – New Zealand
Mirek Zacpal
The end of author´s wandering accross Australia and his experience of 
last trips full of sundews of D. Petiolaris group and other species, f.e.: D. 
pygmea, D. arcturi, D. spathulata etc.

Jak to začalo aneb od záliby v pár rostlin až po výsevy desetitisícové 
a praxe v pěstování. = How it started or From liking of few plants to 
thousands of seedlings – practical growing
Miroslav Homolka
Author´s beginning of growing mainly (not only) cactee and practical 
observations.

Sličné Jihoameričanky II = Comely South Americans II
Adam Veleba
Following information about South American´s sundews, in this article 
focused on species D. montana, D. tomentosa and D. tentaculata.

Trampoty s reanimací rosnatky Slackovy (Drosera slackii) = Troubles 
with reanimation of the Drosera slackii
Zdeněk Žáček
The regeneration of this sundew from roots.

„Krecht“ = „Potato pit“
Jaroslav Neubauer
Advices about year-round growing in our nature conditions of some 
species of carnivorous plants in the garden pit.

JNN – tým Drosera cistiflora = How to Grow – team Drosera  
cistiflora
Adam Veleba
Progress and results in current year part of experiment - D. cistoflora.

Bílina žila masožravkami = Bílina lived with carnivorous plants
Miroslav Homolka
Review about the exhibition which took place in Bílina.

Kosiště – ohlédnutí = Kosiště project– retrospective
Jaroslav Neubauer
Summation of the beginning and progress of protection works in the P. 
bohemica natural habitat.

Osm nových taxonů rosnatek (Drosera L.) = A. Lowrie´s window – 8 
new genuses of Australian sundews – Part II.

A. Lowrie, S. Carlquist
Regular series with very detailed and intense description of sundews D. 
nivea and D. silvicola.

Cesta za nalezištěm rašeliníku = Adventure to find moss sp. 
Sphagnum in Zábřeh locality
Lucie Bartoňová
We go out not only to find carnivorous plants. Author of this article went 
out to find Sphagnum moss and her trip was not so easy.

http://www.darwiniana.cz/
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Trampoty s reanimací rosnatky Slackovy 
(Drosera slackii)

ZDENĚK ŽÁČEK

Několik málo let jsem na okenním parapetu s východní 
a později na okenním parapetu s jižní světelnou expozicí 
úspěšně  pěstoval  robustní  exemplář  této  nádherné 
droseří Jihoafričanky. Přesazoval jsem jen jednou za 2–3 
roky.

Letos  v předjaří  však  rostlina  začala  zatahovat, 
až nakonec  její tmavozelená listová růžice úplně přešla 
v bezživotné rezavohnědé torzo.

V předešlých zimních obdobích stačilo minimalizovat 
zálivku  a rostlina  bez  problémů,  a aniž  by  zatáhla, 
přežívala  nepříznivé  období  především  zpomalením 
až zastavením růstu, tj. velmi zvolnila, až zcela zastavila 
produkci  nových  listů  a „vypnula“  sekreci  lepkavého 
slizu prostřednictvím svých stopkatých lapacích žlázek. 
Jakmile  časně  zjara  opět  začala  pod  vlivem  lepšího 
přirozeného osvitu a zvyšujících se teplot zřetelně tvořit 
nové  listy  a obnovila  se i sekrece  na stopkatých 
žlázkách,  zvýšil  jsem  hladinu  zálivkové  vody 
v podmisce.  Rostlina  se mi  brzy  po obnovení  růstu 
obvykle  odměnila  vytvořením  květenství,  jímž  je 
jednostranný hrozen čili vijan.

Zjara  projevovala  rostlina  také výrazné  známky 
vegetativního  množení.  Ve skrytu  pod  sušinou 
odumřelých  listů  z předešlých  sezón  jsem  v tomto 
období nacházel teprve po detailnější prohlídce či přímo 
až při přesazování drobné nové listové růžičky vyrašené 
z kořenů mateřské rostliny.

Přesně v tento efekt jsem doufal i letos později zjara, 
někdy koncem května ´09, když už květináč posmutněl 
výše  popsaným  rezavě  hnědým  chomáčem  totálně 
odumřelých  listů  včetně  růstového  vrcholu.  Opatrný 
průzkum  báze  odumřelé  růžice  mé  původní  statné 
„slackiny“ pomocí pinzety však nepřinesl žádné zjevení 
čerstvých kořenových výmladků. Zdálo se, že rostlina je 
pro mou fytosbírku zcela ztracena.

Ale  ani  po tomto  zjištění  jsem se naděje  nevzdával 
úplně.  Mělo to svá opodstatnění. Věděl jsem ze sdělení 
jiných pěstitelů  o skvělé  regeneraci rosnatky Slackovy 
z kořenových  řízků  i za stavu,  kdy  růžice  na povrchu 
substrátu  přejde  mráz  a zaniknou,  a pak  jsem  si 
uvědomoval,  že právě  k tomuto  efektu  mohlo  dojít 
i u mé  rostliny,  protože  poslední  zimu  bylo  vyklápěcí 
okno,  na jehož  parapetu  květináč  s rostlinou  stál, 
permanentně  na špehýrku  pootevřeno  kvůli  větrání 
a několik  mrazivějších  dní  mohlo  docela  dobře  zánik 
růžice vyvolat.  Doufal jsem tedy přirozeně v možnost, 
že prohlídka  kořenového  systému  by  se s dost  velkou 
pravděpodobností mohla ukázat pozitivní.

Mohl  jsem  samozřejmě  dále  vyčkávat,  zda  nové 
rostlinky vyrazí, ale už jsem byl netrpělivý, chtěl jsem 
rychle  zvědět,  na čem  jsem,  a pak,  starý  substrát  už 
stejně volal po výměně.

Jakmile  jsem při  přesazování  zbavil  kořeny starého 
substrátu, hned jsem zahlédl asi čtyři zelenavé výhonky, 

Mladé rostlinky rostoucí z kořenů mateřské rosliny. Ilustrační foto: Michal Rubeš
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základy  nových  rostlinek. Měl  jsem  velkou  radost, 
že jsem  se nemýlil,  a jak  už  tomu  v radosti  bývá, 
rozvaha  odpočívá.  Z kořenů  s rašícími  výmladky jsem 
nastříhal  fragmenty  a vsadil  je  do nového  substrátu 
(hrubě  vláknitá  čistá  rašelina  +  hrubozrnný  křemičitý 
písek v poměru 2 : 1) s výhonky již nad ním. Jenomže… 
jenomže jsem byl druhý den v práci až do večera a den 
to  byl  bezoblačný  a slunečný.  Odhalené  kořenové 
výmladky jsem našel dohněda sežehlé slunkem.

Ani tehdy jsem obsah květináčků nevysypal do koše. 
Kalkuloval  jsem  s představou,  že životný  potenciál 
kořenových  řízků  nemusí  být  ještě  vyčerpán,  že by 
z nich  mohly  vyrašit  další  rostlinky,  a pokud  se tak 
stane, že bude dobré, když ponechám na nich, kdy se již 
mohou ze substrátu vynořit připraveny na růst na slunci. 
Mohu  konstatovat,  že předpoklad  trvalejší 
životadárnosti  kořenových  fragmentů  se mi  vyplatil. 
Po pár  dnech jsem při  kontrole  zahlédl nad povrchem 
substrátu v každém z obou květináčků po jedné stažené 
minirůžičce.  Myslel  jsem,  že teď  už  to  bude  rutina, 
že mám  rosnatku  Slackovu  pro  svou  fytosbírku 
zachráněnu, ale opět nastaly problémy.

Uplynulo  dalších  několik  málo  dní  a já  při  jedné 
fytovizitě v obou ostře sledovaných květináčcích zjistil, 
že lístečky  obou  minirůžiček  začínají  žloutnout 
a celkově  chřadnout.  Zpětnou  vazbu,  kterou  mi  tyto 
rostlinky dávaly,  jsem si  přeložil  následovně:  Nestačí,  
abys  spoléhal  na to,  že když  se vynoříme  ze substrátu 
na povrch,  že už  jsme  odolné  i proti  nejpalčivějšímu 
přímému  slunku,  právě  v této  době  potřebujeme 
k dalšímu  růstu  a sílení  a odolnosti  proti  slunečním 
parskům  mnohem  vyšší  vlhkostní  mikroklima  s vyšší  
relativní  vzdušnou  vlhkostí.  Když  nám  ho  nezajistíš,  
zahyneme!!!

Tento  „překlad“  jsem  ihned  realizoval  prakticky. 
Na substrát  obou  květináčků  jsem  postavil  plastové 
průhledné  kelímky.  V jednom  případě  dno  kelímku 
přilehlo  k substrátu  těsně,  ve druhém  spočívalo  dno 
kelímku trochu nad substrátem, a vznikl tak cca 0,5 cm 
široký  větrací  průduch.  Rostlinka  pod  krytem 
s průduchem vypadala ještě nadějně,  zatímco rostlinka 
pod  těsným  krytem  již  zcela  vymizela.  Zase  jsem 
několik dní vyčkával, co se stane pod vlivem vyšší RVV. 
A při  kontrole 11.  8.  2009 jsem se dočkal.  Květináček 
s vzdušnějším  krytem  je  negativní,  žádné  stopy 
po obnově  růstu  D. slackii,  povrch  tohoto  substrátu 
pokrývají  roztroušeně pouze rezavě žlutohnědé hrudky 
houby,  zatímco  výsledky  v květináčku  pod  těsným 
krytem jsou velmi  nadějné:  ve středu tohoto substrátu 
začaly rašit mechové lodyžky a mezi nimi jsou zřetelně 
vidět dvě svěže zelené minirůžičky D. slackii.

Po kontrole 19. 8. 2009 zůstává květináč s průduchem 
zcela  negativní,  zatímco  v druhém  jsou  zřetelně 
rozeznatelné  nejméně  dvě  růžičky  D. slackii v těsném 
zápoji.

Vzhledem  k tomu,  že byl  tento  příspěvek  odložen 
až do 4.  čísla  „T“,  mohu  zde  doplnit,  že rostlinky 
D. slackii jsou stále pod krytem a k 11. 11. 2009 jsou již 
mezi  lodyžkami  mechu  zřetelně  vidět.  Od prvních 
známek  ujímání  se výrazně  zvětšily  a vypadají  svěže. 
V současnosti  minimalizuji  zálivku  a věřím,  že další 
problémy nenastanou.   ☼

Obrůstání z kořenů. Ilustrační foto: Michal Kouba
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„Krecht“
JAROSLAV NEUBAUER

Když  jsem  budoval  zapuštěný  fóliovník  k pěstování 
evropských  tučnic,  už  jsem začínal  tušit,  že ho  budu 
chtít využívat i k pěstování, či spíše letnění, dalších MR. 
Jednalo se o rody  Sarracenia,  Dionaea a některé druhy 
rodu Drosera.

Výsledek  prvního  pokusu  s letněním  byl  velice 
dramatický,  během léta se rostliny tak rozrostly,  že mi 
bylo jasné,  že je  už na zimu domů všechny neuložím. 
Opět  jsem  tedy  využil  znalosti  získané  z literatury 
a vlastní  zkušenosti  a rozhodl  jsem  se pokusně  část 
rostlin v tomto zařízení přezimovat. Zima, která ten rok 
přišla, byla velice drsná. I přes nakrytí polystyrenovými 
deskami  celý  prostor  zmrzl.  Když  jsme  na zamrzlé 
rostliny s Mirkem koukali při náhodné kontrole a viděl 
jsem mucholapky a špirlice v ledu, byl jsem přesvědčen, 
že na jaře navštíví můj kompost.

V dubnu  (zima  byla  fakt  dlouhá)  jsem  odstranil 
nakrytí  a čekal,  jak  rostliny uhynou.  Po dvou týdnech 
se ale  stále  tvářily,  jako  že se nic  neděje.  Zkusil  jsem 
tedy starý list mucholapky podráždit a úplně jsem strnul. 
Sice velice pomalu, ale fungoval.

Začátkem  května  všechny  mucholapky  vykazovaly 
velice zdravý růst a sáry ukazovaly základy poupat. Ani 
já  ani  Mirek jsme nevěřili  svým očím.  Rostliny byly 
zdravé, vitální, jaké jsem při opakovaném přezimování 
kolem 10 °C v bytě nikdy neměl.

I následný růst  rostlin přezimovaných „natvrdo“ byl 
lepší.  Mucholapky  vykvetly,  a protože  jsem  práci 
s opylením  nechal  na včelách,  sklizeň  semen  byla 
ohromná. Během sezony jsem si všiml, že i semenáčky, 
které  přemrzly ve stadiu děložních lístků,  pokračovaly 
v růstu, a to mnohem lépe než těch pár hýčkaných.

Začal jsem tedy rostliny přezimovat v tomto foliáku. 
Po pěti zimách mám tyto zkušenosti.

Sarracenia
Přezimují  mi  bez  problémů  všechny  druhy  a mnoho 
kříženců. Jen u S. psittacina je lépe přezimovat tepleji. 
Hybrid  S. psittacina × leucophylla však  mráz  snáší 
velice  dobře a nedochází ani  k omrznutí  listů.  Semena 
špirlic vysévám v březnu, v pohodě si projdou chladem 
a velice  dobře  klíčí.  Semenáče  snáší  toto  zimování 
naprosto  bez  problémů.  Rostliny  jsou  v zimě  jen 
vlhčeny, nestojí ve vodě.

Dionaea
Toto  přezimování  jí  vyloženě  vyhovuje  a je  cestou 
ke krásným  silným  rostlinám.  Červené  klony  upadají 
do klidu dříve a o něco později se probouzí, ale v růstu 
jsou pak velice  vitální.  Výsevy mucholapek provádím 
hned po sklizni semen. Na podzim vyklíčené semenáče 

naprosto pohodově přezimují a na jaře pokračují v růstu. 
Ostatní semena projdou chladem a na jaře téměř 100% 
vyklíčí.

Rostliny mohou přes zimu stát ve vodě, ale jen vlhký 
substrát jim též vyhovuje.

Drosera
D. anglica,  D. × obovata,  D. intermedia 
a D. rotundifolia.  Tak  zde  jsem  potíže  ani 
nepředpokládal a skutečně rostou úžasně.

Podařilo  se mi  získat  D. filiformis „New  Jersey“ 
a D. binata z Nového  Zélandu  T  typ.  I tyto  rostliny 
přezimují nádherně. U D. filiformis jsem měl problémy 
s jarním probouzením, vždy se probudilo jen asi 10 % 
rostlin a zbytek uhynul. Tento způsob zimování problém 
zcela odstranil.

I rosnatky přezimuji jen ve vlhkém substrátu.

Na podzim  postupuji  tak,  že prostory  mezi  květináči 
prosypu  rašelinou.  Pokud  pak  během  zimy  potřebuji 
prostor zvlhčit, celý ho konví přiměřeně zaliji. Zvlhčení 
provádím  v bezmrazém  období.  Zároveň  provedu 
kontrolu,  zda  se neobjevují  plísně.  Zaznamenám  je 
nejdříve  na odumřelých  letních  listech  mucholapek. 
Pokud  se objeví,  provedu  postřik  slabě  růžovým 
roztokem  hypermanganu.  Doporučuji  1.  preventivní 
postřik před nakrytím.

Nakrytí  provádím  až tehdy,  když  vnitřní  prostor 
poprvé  mírně  promrzne.  Tedy  když  se na rostlinách 
objeví  jinovatka.  Za zimu  provádím  jeden  až dva 
preventivní postřiky hypermanganem. Nakrývám pouze 
4  cm silnými  deskami  polystyrenu.  Špirlicím  zkrátím 
pasti na cca 1/3, ale to jen z důvodu, abych mohl desky 
položit. Pasti by mi překážely a stejně by se polámaly.

Celá  poezie  tohoto  způsobu  pěstování  tkví  v tom, 
že po zazimování rostliny 4–5× zkontroluji, nemusím je 
přenášet domů a rostlinám toto zimování velice svědčí. 
Hlavně  jsem vyřešil  problém zimního  uložení  a můžu 
mít  rostlin  poměrně  velký  počet.  Nevýhodou  je  to, 
že v létě přítomnost včel zajistí sprášení všeho se vším. 
U špirlic se to dá řešit zakrytím květů a u mucholapek je 
mi  to  jedno,  vysévám  1 000  –  2 000  semen  a vždy 
se těším,  jaké  zajímavé  rostlinky  z výsevu  nakonec 
vyberu.  Objevují  se zelené,  celočervené  i přechodové 
typy,  jen  těch  dentátních  je  málo,  tak  2–3  na výsev, 
celočervené  tvoří  tak  5–10  %.  Jistě  by  se to  dalo 
ovlivňovat zakrytím květů a umělým opylením, ale při 
tom  počtu  rostlin  bych  opravdu  nestíhal,  a tak  to 
nechávám na přírodě.

Tento  způsob  mi  opravdu  umožnil  pěstovat  velké 
množství  rostlin  takřka  bez  nákladů.  Tak  pokud 
se vydáte touto cestou, hodně úspěchů.   ☼
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JNN – tým Drosera cistiflora
ADAM VELEBA

Od Michala  Kouby  převzali  všichni  členové  našeho 
týmu,  Jakub  Štěpán,  Adam  Veleba  a Pavel  Veselý, 
zásoby  rosnatek  namnožených  v in  vitro kultuře. 
Původní  plán  byl  otestovat  růst  rostlin  v různých 
substrátech,  ale  výsledky  jsou  poněkud  jiné,  jak 
se dočtete  dále.  Celkem  jsme  nakonec  otestovali 
8 různých  substrátů,  od čisté  rašeliny,  přes  směsi 
rašeliny  s pískem  v různých  poměrech  (s převahou 
rašeliny  i s převahou  písku),  směsi  rašeliny  a perlitu 
opět  v různých  poměrech  až po čistý  rašeliník  a jednu 
zkušební směs rašeliny, perlitu a borové hrabanky.

Všichni  jsme  použili  klasické  hranaté  květináče 
o straně  8  až 9  cm,  na dně  byla  vrstva  drenáže 
z keramzitu  či  žulového  štěrku  a dále  už  pouze  různé 
substráty.  Rostliny  jsme  sázeli  tak,  aby  v každém 
květináči  byly  rovnoměrně  rozmístěny  větší  i méně 
vzrostlé kusy a jednotlivé rostliny dostaly své označení, 
aby  bylo  možno  je  v průběhu  experimentu  stále 
kontrolovat.

Vzhledem  k tomu,  že nikdo  z nás  neměl  s tímto 
druhem žádné  větší  zkušenosti,  volili  jsme  podmínky 
podle svých možností a podle vlastního odhadu. Jakub 
měl rostliny ve svém zahradním pařeništi a na parapetu, 
já  jsem  je  zpočátku  pěstoval  ve venkovním 
polouzavřeném  akváriu  (analogie  Jakubova  pařeniště) 
a Pavel je hned od začátku umístil na jižně orientovaný 
balkon  zapuštěný  do zdi.  U všech  z nás  rostliny  stály 
většinu doby ve vodě v podmiskách.

Volba podmínek pro pěstování se nakonec ukázala být 
klíčovou, všichni jsme sice o nějaké rostliny přišli a jiné 
rostly pěkně, nakonec se ale ukázalo, že nejlépe se daří 
rostlinám  u Pavla  na bohatě  osluněném  balkoně 
a na Jakubově  parapetu.  V pařeništi/akváriu  byly 
rostliny ve viditelně horším stavu, ač stále žily a rostly. 
Vystoupavého  růstu  také  nejdříve  dosáhly  Pavlovy 
rosnatky na balkoně,  což mě  přesvědčilo,  abych  svoje 
rostliny  v polovině  léta  taky  vystavil  vnějším 
podmínkám bez  ochrany.  Zvolil  jsem dobře  osluněný 
kout  zahrady,  krytý  před  vysušujícím  větrem,  vlastně 
analogii balkonu zapuštěného do budovy. Většina rostlin 
na tuto změnu reagovala  během několika  týdnů velmi 
pozitivně  a také  jsem  se dočkal  vystoupavého  růstu 
u silnějších kusů. Nikdo však nedosáhl až ke květu, snad 
se to podaří později.

Z dosavadních  zkušeností  tedy můžeme říci,  že tuto 
rosnatku  je  nejlépe  pěstovat  v dobře  osvětlených 
a větraných prostorách, letnění podle našich zkušeností 
přežívá bez nejmenších problémů. Je třeba si najít místo 
na zahradě či balkoně, které rosnatkám nejlépe prospívá, 

a veškerá  další  péče  o rostliny  se pak  skládá  pouze 
z dolévání vody do podmisky. Navíc si venku nachytají 
dostatek kořisti, což jim umožňuje vyvinout mohutnější 
dormantní  kořeny.  Naopak  do domácích  akvárií, 
venkovních  pařenišť  a skleníků  s vysokou  vlhkostí 
vhodná není,  přehřívání  na slunci  vede  k předčasnému 
zatahování  a celkově  jsou  rostliny  v nevětraných 
prostorách v horším stavu.

Poněkud  problematičtější  je  pěstování  rostlin,  které 
se rozhodly na léto zatáhnout a vyrašily na zimu. Pěstuji 
je v osvětleném akváriu, žárovka je sice dokáže udržet 
naživu,  ale  s venkovní  kultivací  to  lze  jen  těžko 
srovnávat. Proto tuto rostlinu doporučuji udržovat přes 
zimu  pokud  možno  dormantní  (ideálnímu  způsobu 
dormance se momentálně věnujeme) a během vegetace 
ji  letnit.  Poklesy  teplot  až téměř  k nule  jí  nedělají 
problém (vyzkoušeno během letošního podzimu), takže 
je  možné  rostliny  dávat  ven  již  v časném  jaře,  před 
případnými  přízemními  mrazíky  může  být  zpočátku 
ukrytá v akváriu či pařeništi, krátkodobě to nevadí.

Co  se týče  substrátů,  nezjistili  jsme  takové  rozdíly, 
jaké bychom mohli očekávat.  D. cistiflora je k tomuto 
faktoru  poměrně  tolerantní  a roste  prakticky  ve všem 
kromě čistého rašeliníku,  který rostliny přerůstá. Čistá 
rašelina  jako  druhý  extrém  je  použitelná,  ale  nejlépe 
rosnatky rostou v propustnějších směsích.  Shodli  jsme 
se s Jakubem,  že písek  je  jako  příměs  dle  našeho 
subjektivního  hodnocení  lepší  než  perlit.  Zatímco  já 
upřednostňuji jednoduchou směs rašeliny s pískem 1:1, 
Jakub  dává  přednost  směsi  s převahou  rašeliny 
v poměru 2:1.

Ještě poznamenám k velikosti květináče – když jsem 
připravoval  dormantní  kořeny  na zimu,  zjistil  jsem, 
že velikost  kořene  do značné  míry  odráží  velikost 
rostliny. Kusy, které nevytvořily vystoupavý růst, měly 
kořeny jen krátké, kolem 5 cm, ale kusy s vystoupavou 
lodyhou měly kořen pod zemí dlouhý téměř stejně jako 
nadzemní  stonek.  Proto  bych  doporučoval  použití 
vysokých  květináčů,  umožňujících  rostlinám 
se pohodlně  rozvinout.  Na druhou  stranu  nemusí  být 
příliš široké, rostlina koření pouze kolmo dolů.

Všem zájemcům o tyto krásné rosnatky přeji mnoho 
úspěchů a doufám, že naše zkušenosti budou pro jejich 
pěstování  přínosem.  Detailnější  informace  o založení 
a průběhu  experimentu  během  letošního  léta  najdete 
na webových  stránkách  Darwiniany  v sekci  věnující 
se JNN.

Za tým cistiflora Adam Veleba
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Založení experimentu 26. 5. 2009 První vyhodnocování 27. 6. 2009

Druhé vyhodnocování 3. 8. 2009 Třetí vyhodnocování 10. 10. 2009
Ukázka JNN Adama Veleby, fota Adam Veleba

Ukázka JNN Pavla Veselého – Drosera cistiflora, foto: Pavel Veselý
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Bílina žila masožravkami
MIROSLAV HOMOLKA

Výstava,  která  proběhla  koncem 
září  v Bílině,  měla  okolo  150 
návštěvníků  a bylo  zde  k vidění 
okolo 1500 sbírkových rostlin. Byly 
zde  zastoupeny  rostliny  z Mexika, 
Jižní  a Severní  Ameriky,  Afriky, 
Austrálie,  Madagaskaru. 
Návštěvníci  měli  možnost  vidět 
pestrou škálu rostlin od obyčejných 
kaktusů r.  Echinopsis přes hybridy 
r.  Astrophytum až po novinku 
Astrophytum  caput-medusa. 
Ze sukulentů byly zastoupeny rody 
od Agave  přes  Pachypodium 
až po mexický  rod  Bursera. 
Masožravky představovaly kříženci 
i čisté  druhy  špirlic  (Sarracenia) 
a rosnatek  (Drosera).  Na výstavě 
se prodávaly  přebytky  kaktusů, 
sukulentů,  MR a i semena  kaktusů 
a MR.  Koupit  bylo  možné  také 
množství  včelařských  výrobků  jako  med,  svíčky,  propolis,  medovinu  a děti  si  mohly  dokonce  vyrobit  vlastní 
svíčky.   ☼

Fotografie k článku: Miroslav Homolka
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EEE 2009 aneb obrazem z Ghentu
Už v minulém roce jsme s Janou dostali pozvání do Belgie s tím, že mimo jiné navštívíme i EEE 2009. V létě jsme 
si však uvědomili, že Toník začne navštěvovat základní školu a těžko ho můžeme nechat doma napospas prvním 
třídním zážitkům.

Přinášíme vám tak alespoň několik záběrů z vlastní akce, která se začátkem září konala v univerzitní botanické 
zahradě v Ghentu.

Fotografie: Ludo Verdyck, text: Michal Rubeš

http://www.darwiniana.cz/
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Kosiště – ohlédnutí
JAROSLAV NEUBAUER

Jak k tomu došlo
Již  poměrně dlouhou dobu se s kolegou Macákem rok 
co  rok chodíme kochat  na lokality  P.  bohemica.  Měli 
jsme možnost  sledovat vývoj  všech třech mikrolokalit 
druhu.

Během těch pár let jedna lokalita téměř zanikla, letos 
jsem tam našel jen 2 rostliny.  Druhá lokalita částečně 
prosperuje, ale je problematická z hlediska výskytu více 
velice  vzácných  druhů.  Problematická  teď  myslím 
z hlediska  managementu.  Na třetí  a poměrně  přístupné 
lokalitě  se P.  bohemica šíří  jak  vegetativním,  tak 
i generativním způsobem značnou měrou.

Je  pravdou,  že tuto  3.  lokalitu  jsme  začali  více 
sledovat.  Časem  se i zde  začaly  projevovat  negativní 
vlivy.  Vzhledem  k tomu,  že se jedná  o vytěžené 
rašeliniště, začalo docházet k poměrně silnému zarůstání 
nálety a rákosem. Bylo nám jasné, že pokud bude tento 
stav pokračovat, nevypadá to nejlíp, ale to byly jen naše 
amatérské úvahy.

Mezitím  začal  Michal  Rubeš  projevovat  aktivitu 
v zájmu o ochranu tohoto druhu. Zavolal jsem mu tedy 
s tím, že probereme své názory. Slovo dalo slovo a bylo 
jasné, že po telefonu to nevyřešíme. A tak Michal přijel 

i s Janou Rubešovou a Martinem Spoustou. Vydali jsme 
se na lokality,  povyprávěli  jsme  jim  jejich  historii 
a ukázali  dokladové  fotky.  U mě  na zahradě  jsme  pak 
vedli dlouhou debatu na téma, jak chránit naše rostliny, 
aby to mělo smysl.  Michal s Janou a Martinem slíbili, 
že vstoupí  v jednání  s ochranáři  a že bychom  na tom 
začali,  když  bude  mít  Agentura  ochrany  přírody 
a krajiny ČR zájem, makat.

19. 11. 2008 –  Přímo na Kosišti s potěšením zjišťujeme, že o naši práci bude zřejmě zájem.

14. 6. 2008 – Jarda s Mirkem vysvětlují Janě, že bude 
třeba hodně práce, aby lokalita vypadala k světu.
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No, musím se přiznat, moc jsem nevěřil tomu, že by 
Darwiniana  skutečně  začala  naplňovat  své  stanovy 
a chránit  i fyzicky.  Uběhly  asi  dva  měsíce  a Michal 
hlásil, že je to na dobré cestě. Sváděl jsem to na prvotní 
nadšení, ale byl jsem potěšen. Asi zde byl větší zájem, 
než jsem čekal. Za další měsíc Michal volá, že pojedeme 
a sejdeme se se zástupkyní AOPK.

Z jednání  jsem byl  zděšen.  Mají  zájem, kvitují  naši 
nabídku  a i názor  na údržbu  lokality  je  stejný.  Ovšem 
objem  toho,  co  je  potřeba  udělat,  je  velký.  Jednalo 
se o vykácení  náletů  na poměrně  velkém  prostoru, 
snošení a skupení spolu s následnou likvidací spálením. 
Vysekání,  snošení  a skupení  rákosu.  „Nátrh  drnů“ 
na místech výskytu rostlin. Zbudování tůňky.

No,  když jsme se rozcházeli,  věděl  jsem, že to  není 
velký krajíc, co jsme si utrhli. My vzali pro jistotu celý 
pecen.

První zásek
První  akce  byla  naplánovaná  na sobotu  21.  2.  2009. 
Jednalo se o nejhorší práci – vykácení a odnošení náletů. 
Některé břízky měly na pařezu průměr i kolem 20 cm.

Počasí  psí,  večer napadl poprašek sněhu,  který přes 
den  tál,  chladno  a vlhko.  Na tuto  práci  fakt  nic  moc 
podmínky. K vyřezání velkých náletů jsme nasadili silný 
křovinořez  s řezným  kotoučem  a druhý  dočišťoval  ty 
slabší  stromky.  Jak  začaly  stromy  padat,  bylo  jasné, 
že se některé budou muset půlit.

Nasazení  lidí  bylo  totální  a celý  prostor  jsme 
za dopoledne  vykáceli  a vyčistili  spolu  s následným 
skupením. Nevěřil bych tomu, že to dokážeme, ale lidi 
opravdu dřeli a výsledek byl úžasný. Teď už jsem věřil, 
že to s touhle partou půjde.

Jarní škubání
Další  akci  jsme  plánovali  na období  květu  tohoto 
klenotu  masožravé  flóry.  V úmyslu  bylo  pokochat 
se rostlinami a vytrhat drobné nálety. Díky nevhodnému 
počasí, kdy bylo velice mokro a nadělali bychom větší 
škodu než užitek, došlo jen na to kochání se. Odstranění 

19. 11. 2008 – Nejen tyhle břízy padly hned na jaře 
v sobotu 21. 2. 2009.

25. 7. 2009 – „Zeleň se na nás hrne ze všech stran. Co jen budeme dělat?“

http://www.darwiniana.cz/
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náletů  bylo  naplánování  na letní  akci  spolu s kosením 
rákosu.

Velká otročina
Protože  v období,  kdy  je  nejvhodnější  termín  pro 
omezení  rákosu,  se na lokalitě  vyskytují  též  jeřábi, 
nebylo možné použít motorové kosy, ale jen manuální. 
Bylo jasné, že to bude opět pěkná dřina. Zároveň bylo 
nutné  spálit  vyřezané  nálety,  shrabat  vysekaný  rákos 
a snosit  na určené  místo.  Také  bylo  domluveno, 
že se pokusíme zřídit tůňku.

Bylo zřejmé, že tento objem práce nebudeme schopni 
provést za jeden den, domluvila se akce na celý víkend. 
Přes den se kosil a snášel rákos, Michal s Mirkem kopali 
tůňku  a postupně  se spalovaly  vyřezané  nálety.  Večer 
jsme  toho  měli  opravdu  dost,  a tak  posezení  u ohně 
s dobrou zábavou bylo vskutku zaslouženou odměnou. 
Opekli  jsme  buřty  a nezůstalo  jen  u limonády.  Druhý 
den  jsme  dokončili  úklid  rákosu,  zlikvidovali  ohniště 
a odjížděli  s pocitem,  že jsme  ještě  úplně  nezvítězili. 
Bude  potřeba  ještě  jedna akce,  některé  úseky se musí 
vysekat  motorovými  kosami.  V rákosí  se už  objevují 
stromky a normální kosa to nezvládne.

Ale v místě výskytu rostlin byl odstraněn drn, tůňka 
byla vykopána ukázkově a i nejcennější partie posekány, 
byť v potu tváře, takže hodně dobrý!

Po dohodě  s AOPK  jsme  zjistili,  že po prázdninách 
bychom mohli nasadit motorové kosy. Bylo jasné, že to 
chce  zas  máknout  celý  den.  Bylo  domluveno,  že nás 

na lokalitě  v sobotu  navštíví  pracovnice  AOPK  Ivana 
Krpatová a dohodneme se i na práci na příští rok.

Podzimní rákosení
Při návštěvě paní Krpatové z rozhovoru vyplynulo, že je 
potřeba  vysekat  větší  prostor,  než  jsme  původně 
předpokládali,  z důvodu  výskytu  hlízovce  Loeselova, 
což  je  velice  vzácná  orchidej  vázaná  na podmáčené 
lokality.

Toho se všichni zhostili se ctí a potřebný prostor byl 
vysekán  a sklizen.  Je  potřeba  připomenout,  že i Ivana 
Krpatová  přiložila  ruku  k dílu.  Bylo  nám vysvětleno, 
jaký je záměr s lokalitou, že pokud budeme mít zájem, 

25. 7. 2009 – V dýmu a plamenech skončilo hodně 
biomasy včetně bříz z předchozí strany.

25. 7. 2009 – Bylo poměrně těžké vykopat drny a příliš nepoškodit tučnice.
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můžeme  se zde  i nadále  angažovat.  To  jsme  ihned 
přislíbili a domluvili jsme výhledově práci na příští rok. 
Dozvěděli jsme se, že tím, že se ušetřily peníze za práci 
na této  části  lokality,  bude  možné  zaplatit  techniku 
a provést  zásah  ve vzdálenější  části,  což  přispěje 
k celkovému zlepšení podmínek na lokalitě.

Poté  následoval  večírek  na rybářské  chatě,  kde 
se po zásluze slavil pořádný kus odvedené práce.

Závěr...?
A na závěr,  co  nám  to  dalo.  Hodně  jsme  se naučili 
o tom,  jak  pečovat  o lokalitu.  Vzniklo  tu  kamarádství 
založené  na společném zájmu a práci,  což se projevilo 
i v případě  výstavy  MR  v BZ  PřF  UK  Na Slupi,  kdy 

jsme  s Mirkem  šli  pomoci  přátelům  a bylo  vidět, 
že i ostatní  to  tak  brali.  A přes  počáteční  obavy  díky 
ukradeným rostlinám byla  výstava  druhově  nejbohatší 
a velice  zajímavá.  Každý  zapůjčil  zkrátka,  co  mohl, 
čímž se druhové spektrum obohatilo a celá akce získala 
na atraktivitě.  Prostě  se zkvalitnily  vztahy mezi  lidmi, 
prožili jsme pár pěkných dní, odvedli kus dobré práce 
a v neposlední  řadě  pomohli  jednomu  druhu  MR 
v dnešní nelehké době.

A pokud má někdo chuť přiložit ruku k tomuto dílu, 
nemusí  mít  strach,  že na něj práce nezbude.  O lokalitu 
se bude  muset  pečovat  stále,  a tak ještě  mnoho triček 
propotíme. Toto je práce, která nikdy nekončí.

A tak „příští rok na Ydykseb“, tedy na Kosiště.   ☼

19. 9. 2009 – Na poslední letošní akci jsme se již 
nedusili kouřem ze dřeva, ale z benzínu.

19. 9. 2009 – Místo plachet se nám velmi osvědčila 
velká laminátová taška na suť.

Poděkování
Během celého roku se na pracích na Kosišti vystřídalo asi 25 lidí.  To je poměrně dobrý výsledek a mám radost, 
že se vás tolik zapojilo. Utráceli jste svůj volný čas, peníze na cestu a vybavení, ničili si záda.

Na oplátku jste poznali nové přátele, mohli si prohlídnout zajímavá místa, viděli jste růst a kvést nejen tučnici 
českou, ale mohli se setkat s dalšími zajímavými rostlinami a živočichy. Já se přiznám, že poprvé v životě jsem viděl 
například  plavuňku  zaplavovanou  (Lycopodiella 
inundata)  nebo  krtonožku  obecnou  (Gryllotalpa 
gryllotalpa),  kterou  jsem  do té  doby,  jako  správné 
městské dítě, znal jen z obrázků Ondřeje Sekory.

Také  jste  mohli  vidět,  jak  tučnice  v podobě  stovek 
semenáčků  dobývá  nová  území  nebo  jak  bublinatka 
menší během dvou měsíců infiltrovala vykopané jezírko.

Bez Vás by nic z toho nebylo. Děkujeme!

Velký dík patří také Ivaně Krpatové z AOPK, která si 
nás  vzala  na starost,  dohlížela  na nás  a hlavně 
vyřizovala všechna potřebná povolení. Bez ní by nebylo 
Kosiště, ale Pralesiště.

Michal Rubeš

Fotografie k článku a jejich komentáře Michal Rubeš. 19. 9. 2009 – Zatímco jedni pracovali ve stínu blízkého 
lesa, jiní se pěkně smažili na sluníčku.

http://www.darwiniana.cz/
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Okénko A. Lowrieho
Osm nových taxonů rosnatek (Drosera L.)

z Austrálie – Díl II
A. LOWRIE A S. CARLQUIST

Drosera nivea A. Lowrie et S. Carlquist
(podle novějšího názvosloví Drosera citrina var. nivea)
Vytrvalá  bylina  s vláknitými  kořeny  tvořící  sevřenou 
vypouklou  listovou  růžičku  o průměru  1,3 cm.  Stonek 
dlouhý 1,5 cm a pokrytý zbytky listů a listenů z předešlé 
sezóny,  často  se třemi  růžičkami  nakupenými 
na koncích  stonku.  Listy  aktivně  lapající  drobné 
živočichy  v počtu  asi  20  na jednu  listovou  růžici. 
Listová  čepel  1,4 mm  dlouhá,  1 mm  široká,  hluboce 
číškovitá.  Řapík  4 mm  dlouhý,  poblíž  báze  0,5 mm 
široký  a k vrcholu  se zužující  na šířku  0,2 mm. 
Pupenovitý  shluk  listenů  vejčitý,  4,0 mm  dlouhý, 
3,0 mm  široký  včetně  štětin.  Listeny  trojcípé,  4 mm 
dlouhé, 2,5 mm široké, střední cíp dělen na tři úkrojky, 
z nichž  každý  se zužuje  ve štětiny.  Postranní  cípy 

horního  zevního  okraje  zoubkaté,  vrchol  se dvěma 
krátkými  štětinkami,  na vnitřním  okraji  přítomny  dvě 
štětinky, každá délkou přesahující střední cíp.

Květenství  hroznovité.  Květní  stvol  jediný a dlouhý 
do 3 cm,  řídce  pokrytý  žláznatými  chloupky.  Počet 
květů  na květenství  5–10.  Květní  stopky  1,5–2,0 mm 
dlouhé,  žláznaté,  za zralosti  zpola  vzpřímené,  listence 
1,5 mm  dlouhé.  Kališní  lístky  vejčité,  2 mm  dlouhé, 
1,4 mm  široké,  celokrajné,  avšak  vrchol  nepravidelně 
zoubkatý,  jejich povrchy pokryté  nemnoha žláznatými 
chloupky  poblíž  báze.  Korunní  lístky  bílé,  obvejčité, 
4,5 mm dlouhé, 3 mm široké. Semeník za zralosti skoro 
kulovitý, 0,5 mm dlouhý, 0,7 mm v průměru. Čnělek 4–
5,  červeně  zbarvených  a s vodorovným  rozestřením, 
0,5 mm dlouhých,  v průměru majících 0,1 mm. Blizny 
bílé, 3,5 mm dlouhé, vláskovité a zašpičatělé.

Drosera  nivea patří  do podrodu  Rorella a sekce 
Lamprolepis.  Za nejbližší  příbuznou  tohoto  druhu  je 
pokládána  D. citrina,  avšak  liší  se od ní  ve znacích 
uvedených v klíči níže:

Květy  citronově  žluté,  květenství  o 12  nebo 
více  květech,  květní  stopky  2,5–3,0 mm 
dlouhé...............................................D. citrina
Květy  bílé,  květenství  s 5–10  květy,  květní 
stopky 1,5–2,0 mm dlouhé................D. nivea

Drosera nivea. A – Celkový vzhled kvetoucí rostliny. B 
– Kališní lístek. C – Korunní lístek. D – Semeník 

s čnělkami. E – Zvětšená část čnělky a blizny. F – List. 
G – Průřez řapíkem. H – Palist. Poměrné měřítko = 

1 mm. Drosera citrina var. nivea, foto: Dieter Kadereit
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Drosera silvicola A. Lowrie et S. Carlquist
Vytrvalá bylina tvořící otevřenou růžičku vzpřímených 
nebo  zpola  vzpřímených  listů.  Listová  růžička  mívá 
průměr 3 cm. Stonek dlouhý do 3 cm a pokrytý zbytky 
listů  a listenů  z předešlé  sezony,  pod  nimiž  jsou 
podpůrné kořínky.  Čepel úzce oválná,  5,5 mm dlouhá, 
1 mm  široká.  Řapík  9 mm  dlouhý,  při  bázi  široký 
0,8 mm, při vrcholu široký 0,4 mm, na abaxiální straně 
podélně  rýhovaný.  Pupenovitý  shluk  listenů  vejčitý, 
8 mm dlouhý,  4 mm v průměru  včetně  štětin.  Listeny 
trojcípé,  8 mm  dlouhé,  střední  cíp  dále  dělen  na tři 
úkrojky.  Střední  úkrojek zoubkatý na zevních  okrajích 
a s vrcholem  zužujícím  se ve dvě  štětinky  (nejníže 
na vnitřním okraji je přítomna delší štětinka přesahující 
délku  středního  úkrojku).  Postranní  cípy  na zevních 
spodních  okrajích  zoubkaté,  přičemž  vrchol  je  dělen 
ve dvě  krátké  štětinky.  Na vnitřním  okraji  jsou  dvě 
štětinky  a obě  mají  téměř  stejnou  délku  jako  nejdelší 
štětinka středního cípu.

Květenství  je  hroznovité a dlouhé  do 8 cm.  Květní 
stvol  jediný,  při  bázi  výrazně  zakřivený  a pokrytý 
krátkými  knoflíkatými  žlázkami,  jejichž  hustota 
se zvyšuje směrem vzhůru. Květů bývá celkově asi 20. 

Květní  stopky  1,5 mm  dlouhé,  zpola  vzpřímené 
za plodu,  listence  2,5 mm  dlouhé,  žláznaté.  Kališní 
lístky vejčité, 2,8 mm dlouhé, 1,0–1,3 mm široké, vrchol 
zoubkatý,  okraje  a povrch  pokryté  krátkými 
knoflíkatými  žlázkami.  Korunní  lístky růžové,  na bázi 
načervenalé,  klínovité,  7 mm  dlouhé,  5 mm  široké, 
vrchol nepravidelně zoubkatý. Semeník téměř kulovitý, 
0,5 mm dlouhý, za zralosti o průměru 0,8 mm. Čnělky 3, 
červené  a rozprostřené  vodorovně,  0,5 mm  dlouhé. 
Blizny rozestřené vodorovně, průsvitně bílé a k vrcholu 
se zužující, 1,5 mm dlouhé. Tobolka neznámá.

Drosera silvicola je  známa pouze z typové lokality, 
ale je v této oblasti běžná, a to v rozsahu 2 km. Náleží 
do podrodu Rorella a sekce Lamprolepis. Druhem, který 
je této rosnatce odborníky považován za nejpříbuznější, 
je  D. barbigera Planchon. Oba druhy lze rozlišit podle 
znaků uvedených v následujícím klíči:

Květní  stvoly  pokryté  dlouhými  vlnitými 
hladkými a žláznatými chlupy.  Koruny květů 
červené  nebo  jasně  oranžové,  v ústí  černé, 
čnělka a blizny černé..................D. barbigera
Květní  stvoly  nesoucí  krátké  knoflíkovité 
žlázky.  Koruny květů růžové,  v ústí  červené. 
Čnělky  červené,  blizny  průsvitně 
bílé.................................................D. silvicola

ZDROJ: LOWRIE, A., CARLQUIST, S.: NEW DROSERA FROM 
AUSTRALIA, PHYTOLOGIA, VOLUME 73(2):98–116, SRPEN 
1992.

Překlad Zdeněk Žáček

Zdroj: Lowrie, A., Carlquist, S.: New Drosera from Australia, Phytologia, volume 73(2):98–116, srpen 1992.

Drosera silvicola. A – Celkový vzhled kvetoucí 
rostliny. B – Kališní lístek. C – Korunní lístek. D – 

Semeník s čnělkami. E – Zvětšená část čnělky a blizny. 
F – List. G – Průřez řapíkem. E – Palist. Poměrné 

měřítko = 1 mm. Drosera silvicola, foto: Mirek Zacpal.
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Cesta za nalezištěm rašeliníku na Zábřežsku
LUCIE BARTOŇOVÁ

Rašeliník  je  důležitou  součástí  při  pěstování 
masožravých rostlin. Zajišťuje vysokou vlhkost v okolí 
pěstované  rostliny,  a tím  jí  umožňuje  růst  za dobrých 
podmínek.  Používá  se především  u většiny  láčkovek, 
kde se sází do substrátu k rostlinkám. Hlavním důvodem 
je,  že láčkovky  potřebují  velmi  vysokou  relativní 
vlhkost  vzduchu  a tu  jim  je  rašeliník  schopen  zajistit 
po kratší dobu suchého období. Také se přidává v sušené 
podobě  do substrátu  jako  jeho  součást.  Mezi  další 
rostliny,  u kterých  se používá,  patří  například  epifytní 
druhy  bublinatek  a rosnatky.  Rosnatky  také  nejčastěji 
nalézáme spolu s rašeliníkem ve volné přírodě.

Rašeliník  je  druhem  mechu,  který  roste  převážně 
na rašeliništích,  kde je  trvale  vyšší  vlhkost.  Vyskytuje 
se spíše  v oblastech  odlehlých  a ne  příliš  přístupných. 
Také je možné ho spatřit v chráněných oblastech. Jeho 
výška je různá, ale průměrně se pohybuje kolem 5 a více 
centimetrů.

Protože  pěstuji  masožravé  rostliny  a o rašeliníku 
se často dočítám na internetu,  rozhodla  jsem se,  že ho 
chci spatřit živě. Proto jsem sbalila batoh, psa a vyrazila 
jsem prozkoumávat okolí svého bydliště. Nejdříve jsem 
procházela oblast směrem k Hoštejnu, ale marně. Místní 
lesy jsou  rozsáhlé  a spousta  míst  se zdá  být  ideálním 
prostředím pro tento druh, ale nikde po něm nebyly ani 
stopy. Tak jsem změnila směr bádání a udělala jsem si 
výlet  směrem k Nemily.  Prošla  jsem polem a po malé 
pěšince  jsem  zmizela  v lesním  porostu.  Po chvilce 
se přede mnou objevila  lesní  cestička,  o které  jsem si 
myslela,  že se po ní  snad  roky  nechodilo.  A tak  celá 
nadšená  jsem  pokračovala  v cestě,  až se před  mými 
zraky objevila asfaltka, krásná, asi pár let stará a za pár 
minut  cesty  po ní  jsem spatřila  i turisty  s fotoaparáty. 

Tento poznatek mi  trošku  ubral  na nadšení  ze zarostlé 
a opuštěné  cesty.  Avšak  pokračovala  jsem  dál 
a prohlížela  každý  kout  s mechem.  Asi  po půl  hodině 
cesty  na asfaltové  silničce  jsem  slyšela  jezdit  auta 
a zjistila jsem,  že se blížím k silnici,  která  vede kolem 
lomu  z Račice  do Růžáku.  Avšak  stála  jsem  na druhé 
straně od této trasy a na cestu bych se stejně nedostala. 
I když  jsem tušila,  že mě  u silnice  už  asi  nic  nečeká, 
naštěstí jsem i nadále pokračovala a udělala jsem dobře. 
Za pár minut hledání jsem po své pravici pod spadenými 
kládami v ostružiní spatřila nějaký jiný mech, který mi 
připomínal  rašeliník,  a tak  jsem  se k němu  prodrala 
skrze trny, a byl to on, mého srdce šampión. S úžasem 
jsem se posadila na kládu a spočinula pohledem na těch 
úžasných rostlinkách. Tak pro ty jsem se plahočila touto 
podivuhodnou krajinou až sem. Byla jsem ráda, že jsem 
v hledání  pokračovala  a odměnou  mi  byl  tento  malý 
palouček o rozměru necelé dva metry čtvereční. Jelikož 
také vím, že se u rašeliníku může vyskytnout i rosnatka, 
tak jsem oblast důkladně prozkoumala, ale ani zmínku 
po ní  jsem  nenašla.  Je  ale  ironické,  že celou  dobu 
hledám rašeliník v odlehlých oblastech a teď ho objevím 
u té asfaltky na krajnici a relativně tak blízko domova.

Směr cesty jsem naznačila na mapce.   ☼
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Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule XVI

Čeleď – bublinatkovité (Lentibulariaceae L.C. Richard)
Rod – tučnice (Pinguicula L.), angl. butterwort

Příklady sezónní heterofylie (různolistosti)
Listová nemasožravá růžice Pinguicula laueana tvořící se pro období sucha.
Pinguicula gypsicola:  1  –  letní  masožravá listová růžice,  2  –  tvořící  se nemasožravá listová 
růžice pro období sucha, 3 – konečný shluk redukovaných listů.

Zpracoval: Zdeněk Žáček


	Merano – když se spojí architektura s rostlinou
Díl I.
	Z australského deníku Mirka Zacpala
Nový Zéland
	Okénko A. Lowrieho
Osm nových taxonů rosnatek (Drosera L.)
z Austrálie – Díl II
	Sličné Jihoameričanky II
	Interinfo
	Jak to začalo aneb od záliby v pár rostlin až po výsevy desetitisícové a praxe v pěstování.
	Experiment JNN
	Kosiště – ohlédnutí
	„Krecht“
	Cesta za nalezištěm rašeliníku na Zábřežsku
	Trampoty s reanimací rosnatky Slackovy (Drosera slackii)
	Bílina žila masožravkami
	EEE 2009 aneb obrazem z Ghentu
	JNN – tým Drosera cistiflora
	New literature for 2009
	Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule XVI

