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Dne  5. 7. 2010 jsem se s Jardou Harmanem domluvil 
na návštěvě lokality v Kozlovicích. S sebou jsme si 
vzali jen náhradní boty na promočení a fotoaparáty 
a vydali se autem směr Kozlovice. Hned na začátku 
návštěvy  lokality  jsme potkali  ochotné místní  lidi, 
kteří nám nabídli parkování u nich na zahradě. Před 
vstupem na lokalitu jsme se brodili po pás vysokou 
travou,  ale  při  pomyšlení  na  masožravé  rostliny 
ve volné přírodě jsme si toho příliš nevšímali. 

Při příchodu na  louku  jsme po pár krocích v  silně 
podmočené části louky narazili na koberce nádherně 
načervenalé  rosnatky okrouhlolisté.    Velkým 
překvapením  pro  nás  byly  jak  hojnost  rostlin, 
tak  i  jejich  opravdu mohutný  vzrůst.    Podmáčené 
plochy s rašeliníkem jsme objevili pouze na krajích 
louky.  Uprostřed  bylo  téměř  sucho,  a  rašeliník 
tak  byl  polosuchý  nebo  suchý.  Po  nafocení  jsme 
procházeli  po  louce  a  až  na  opačném  konci  jsme 
našli tučnice obecné  s  občasným  výskytem 
rosnatky okrouhlolisté.  Většina  tučnic  byla 
po  odkvetení  nebo  se  na  něj  chystala.  Naopak  již 
zmiňované  rosnatky  byly  těsně  před  kvetením. 
Právě na jihovýchodní straně louky rostl s tučnicemi 
rašeliník,  ostatně  jako  na  celé  louce,  ovšem  zde 
rostla  jeho  mohutnější  podoba.  Usoudili  jsme,  že 

jeho mohutnost je zřejmě způsobena mnohem vyšší 
vlhkostí než na jiných místech louky.

Při prohlídce tučnic nás překvapila srna, která jako 
splašená běžela po okraji lesa. V této části louky nás 
zaujala  různorodost  rašeliníku,  ale  také  rosnatek, 
které  byly  v  těchto  místech  drobnější  a  také 
méně  vybarvené.  Dojem  na  nás  udělala  i  četnost 
orchidejí,  hlavně  prstnatců fuchsových.  Celkově 
nás  překvapila  početnost  rosnatek  i  tučnic,  která, 
na  rozdíl od  loňské návštěvy Jardy Harmana, byla 
mnohem  vyšší.  Jen  nás  zarazilo  sucho  uprostřed 
louky,  která  byla  při  mé  návštěvě  před  týdnem 
mnohem více podmáčená. Na této louce momentálně 
probíhá průzkum (čeho, jsme nezjišťovali). Po louce 
je množství plastových krabiček s nápisem neničit.

Celkový  dojem  z  návštěvy  lokality  je  velmi 
pozitivní, neboť vidět masožravé rostliny ve volné 
přírodě je vždycky velký zážitek. Takové podmínky, 
které  tam  mají,  u  nás  doma  nikdy  nevytvoříme. 
Proto jsme byli velmi rádi, že masožravá populace 
u nás na tom ještě není tak špatně.   ☼

Fotografie k článku autor.

Návštěva lokality v Kozlovicích
Tomáš BoTh
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Vážení čtenáři Trifida,
školou povinným skončily prázdniny, v botanické zahradě 
Na Slupi probíhá darwinianská tradiční výstava MR a JBK 
a to je nejvyšší čas pro třetí vydání letošního TRIFIDa.

Věřím,  že  v  něm  najdete  poučení,  inspiraci  i  estetické 
zážitky ze zdařilých snímků.

V  tomto  čísle  nenajdete  tradiční  „Okénko A. Lowrieho“. 
Důvodem  je  vyčerpání  zdroje.  Poohlížíme  se  po  dalším, 
takže  ve  výhledu  můžete  na  tento  seriál  překladů  ze 
zahraničí očekávat volné navázání.

Redakce  je  nadále  otevřena  dokořán  Vašim  příspěvkům. 
Předpokládám,  že  jste  za  uplynulou  sezónu  se  svými 
rostlinami užili nejednu zajímavost, která by stála za sdílení 
s ostatními: možná jste během prázdnin a dovolených přímo 
navštívili některé ze zajímavých lokalit masožravých rostlin 
a jiných botanických kuriozit doma nebo kdesi v zahraničí, 
jiní  z  Vás  si  třeba  osvojili  úspěšnou  metodu  pěstování 
určitého druhu, není vyloučeno, že někteří z Vás své zelené 
oblíbence  podrobili  nějakému  zajímavému  experimentu 
s  ještě  pozoruhodnějšími  výsledky,  jiným  se  třeba  dařit 
nemuselo,  a  tak  by  nás  mohli  informovat,  kudy  cesta 
rozhodně nevede. Redakce vítá  rovněž prostá pozorování 
v terénu i v kultuře. Neuzavíráme se ani před polemickými 
příspěvky na teoretické bázi obecné či speciální. Jakékoliv 
nápady  související  s  darwinianským  ústředním  tématem 
jsou pro Vašeho TRIFIDa velmi výživným soustem.

Až  tedy  důkladně  vstřebáte  všechny  své  prázdninově-
dovolenkové  zážitky  spojené  s  MR  či  JBK,  pokuste  se 
o  nich  napsat  a  neprodleně  své  články  zaslat  do  trifidí 
redakce. Čím  více  příspěvků  od Vás,  tím  pestřejší  čtvrté 
číslo  TRIFIDa  spolu  připravíme  pod  letošní  vánoční 
stromek. 

Závěrem  bych  rád  vyjádřil  velký  dík  všem  svým 
spolupracovníkům  za  obětavou  práci  pro  „D“  na  všech 
jejích  aktivních  polích  i  políčcích.  Bez  jejich  přičinění 
by  DARWINIANA  přestala  mít  dynamickou  pružnost 
a schopnost stabilně pokračovat ve svém rozvoji.

Dne 3. 9. 2010

Zdeněk Žáček, prezident DARWINIANY
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JNN – tým Drosera falconeri
Jiří Vaněk
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Na následujících  řádcích  vám přináším 1.  ze  série  ucelených vyhodnocení  experimentu  JNN za  tým 
Drosera falconeri,  ve  kterém  se  snažíme  prošlapat  cestičku  k  úspěšnému  zvládnutí  pěstování  této 
australské krásky. 

Založení experimentu 
a počáteční podmínky

Rostliny  pro  experiment  JNN  jsem  převzal 
od Michala Kouby 22. 5. 2009. Jednalo se odhadem 
o  cca  100–120  rostlinek  velikosti  kolem  1–2  cm. 
Tentýž  den  si  u  Michala  svou  porci D. falconeri 
vyzvedl  další  člen  týmu  Zbyněk  Elingr.  Naprostá 
většina rostlin v době převzetí již úspěšně kořenila. 
Nemalá část z nich byla tvořena trsíky 2–3 rostlin, 
které  jsem však vzhledem k jejich  titěrné velikosti 
nebyl schopen rozdělit.

Zhruba 40–60  rostlin  jsem zaslal Petru Dědečkovi 
do Liberce. Sám jsem si nechal kolem 60 rostlin.

Rostliny  jsem  zasázel  do  plastových  květináčů 
o  rozměrech 8 × 8  cm po 4–6 kusech v  závislosti 
na  velikosti  rostlin  a  květináče  umístil  do  terária, 
v  němž  pěstuji  ostatní  druhy  rosnatek  ze  sekce 
Lasiocephala.  Terárium  je  osazené  dvěma  18  W 
zářivkami +  jedním zářivkovým tělesem o výkonu 

36 W. Doba osvitu je 12 hod. Topný kabel zajišťuje 
vysoké  denní  teploty  v  teráriu  (32–36  °C),  přes 
noc klesá teplota na 15–20 °C. Vzdušná vlhkost se 
pohybuje mezi 60 a 80 % přes den při teplotě přes 
30  °C,  při  nočním  poklesu  teploty  vzrůstá  RVV 
na 100 %. Rostliny jsem zprvu zaléval destilovanou 
vodou, posléze vodou z reverzní osmózy. Květníky 
stojí 4–5 dní ve vodě, následující 1–2 týdny substrát 
zvolna prosychá.

Rostliny  jsem  zasázel  do  6  variant  substrátu 
v poměrech:

rašelina : perlit : písek 1 : 1 : 1 
rašelina : perlit : písek 1 : 1 : 0 
rašelina : perlit : písek 1 : 2 : 0 
rašelina : perlit : písek 1 : 0 : 1 
rašelina : perlit : písek 1 : 0 : 2 
čistá rašelina

Od  všech  variant,  kromě  čisté  rašeliny,  jsem 
namíchal dva květníky. Variantu čistá rašelina jsem 
zvolil pouze ze zvědavosti a proto, že mi zbylo místo 

Začátek experimentu – rostlinky D. falconeri krátce po zasazení (květen 2009).
Foto: Rosťa Kracík.
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na jeden květník. Do každého květníku jsem naspod 
nasypal cca 1–2 cm keramzitu jako drenážní vrstvu.

Použitá  rašelina:  Florcom,  bílá  vrchovištní,  balení 
po 10 l.

Použitý písek: křemenný, praný, akvarijní, zrnitost 
1–2 mm.

Po  aklimatizaci  rostlin  jsem  10  exemplářů  předal 
osobně Rosťovi Kracíkovi, který se taktéž účastnil 
experimentu.

Pěstební podmínky ostatních 
členů týmu

Rosťa  Kracík:  Rostliny  byly  přeneseny 
do  polozavřeného  akvária  s  umělým  osvětlením 
(zářivková  trubice  Osram  18  W  s  o  20  %  vyšší 
svítivostí  umístěná  20  cm  nad  substrátem). 
Květináče stály v podmisce s měkkou vodou, teplota 
kolísala mezi 20 a 25 °C.

Zbyněk  Elingr:  Uzavřené  akvárium  s  umělým 
osvětlením (obyč. zářivka 18 W + 15 W SunGlo). 
Teploty  přes  léto  přesahující  i  30  °C,  vlhkost 
vzduchu  téměř  100  %  (ponechána  malá  větrací 
štěrbina). Zálivka podmokem dešťovou vodou, cca 
1 cm.

Petr  Dědeček:  Rostliny  umístěné  ve  velkém 
plastovém boxu  na  východním  parapetu. Box měl 
zajištěné  větrání  částečně  nadzvednutým  víkem. 
Květníky stály v 0,5–1 cm vody.

Průběh experimentu
Po  přenesení  květníků  s  čerstvě  přesázenými 
rostlinami do  terária  trvalo zhruba 1  týden, než  se 
rostliny  alespoň  částečně  aklimatizovaly  a  začaly 
pomalu  rosit.  Překonání  prvního  měsíce  až  dvou 
se však ukázalo  jako klíčové pro celý experiment. 
U mých kolegů v tomto období experiment bohužel 
také  skončil  –  úhynem všech  rostlin.  Já  sám  jsem 
přišel o cca 30 % rostlin bez ohledu na typ substrátu. 
Většinou se jednalo o nejmenší jedince. Ve většině 
případů  byla  příčinou  hniloba,  kdy  jednotlivé 
rostliny  začaly  hnědnout  od  růstového  středu 
a během několika dní pošly docela.

Rosťovy  rostliny byly pro změnu napadeny  invazí 
smutnic,  kteroužto  objevil  až  po  cca  1  týdnu,  kdy 
již bylo přes veškerou snahu na záchranu rostlinek 
pozdě.

Příčinu  hromadného  úhynu  rostlin  vidím 
v  kombinaci  několika  faktorů:  vysoká  citlivost 
malých  rostlinek  na  jakékoliv  změny,  dlouhý 
transport,  v  některých  případech  ne  zcela  ideální 
pěstební podmínky, přílišná vlhkost.

Vyhodnocení 1. fáze
Při vyhodnocení první  fáze experimentu zaměřené 
na  testování  substrátu  musím  vycházet  pouze 
z  vlastních  postřehů  bez  srovnání  s  ostatními 
kolegy.  Po  cca  5  měsících  měly  přeživší  rostliny 
průměr  růžice  2–4  cm  (většina  blíže  ke  4) 
a  vykazovaly  uspokojivý  růst.  Rozdíl  mezi 
jednotlivými  substráty  nebyl  na  velikosti  nebo 
vitalitě  rostlin  nikterak  znát.  Znatelný  byl  však 
rozdíl  ve  vybarvení  rostlin  v  závislosti  na  typu 
substrátu.  Nejlépe  vybarvené  přitom  byly  rostliny 
z čisté rašeliny, nejhůře ze směsi s velkým podílem 
perlitu.  Zde  se  nabízí  jako  alternativní  vysvětlení 
rozdílná  intenzita  osvětlení  (a  jelikož  nemám 
srovnání  s  ostatními  kolegy,  nemohu  tuto  příčinu 
100% vyvrátit). Nicméně vzhledem ke vzdálenosti 
osvětlovacích těles od substrátu (cca 30 cm) a jejich 
vcelku  rovnoměrnému  rozmístění  nad  vitrínou  se 
nedomnívám,  že  by  mezi  jednotlivými  květníky, 
které  stojí  hned  vedle  sebe,  mohl  být  tak  velký 

Listopad 2009. 
Substráty zleva (rašelina : perlit : písek). 

První řada 1 : 0 : 1; 1 : 0 : 2; 1 : 0 : 0; 
Druhá řada 1 : 2 : 0; 1 : 2 : 0; 1 : 1 : 0; 
Třetí řada: 1 : 1 : 1; 1 : 1 : 1; 1 : 1 : 0.
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rozdíl ve vybarvení rostlin v důsledku jiné intenzity 
osvětlení.

V  půlce  podzimu  jsem  všechny  rostliny  vyjmul 
z  květníků  a  připravil  nové  sady  substrátů,  abych 
mohl  pokus  zopakovat  (pro  novou  sadu  jsem 

použil  rašelinu  Agro  –  Torf).  Při  té  příležitosti 
jsem  porovnal  i  kořenové  systémy.  Přes  všechna 
očekávání  jsem  ani  zde  nebyl  schopen  rozpoznat 
jakékoliv podstatné rozdíly mezi jednotlivými typy 
substrátů, a to včetně čisté rašeliny (viz foto).

Listopad 2009. Porovnání kořenových systémů. 
První řada (rašelina : perlit : písek) 1 : 1 : 1. Druhá řada 1 : 1 : 0.

Listopad 2009. Porovnání kořenových systémů. 
První řada (rašelina : perlit : písek) 1 : 2 : 0; 1 : 0 : 0. Druhá řada 1 : 0 : 2; 1 : 2 : 0.
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Pokud  bych  tedy měl  shrnout  1.  fázi  experimentu 
i přes absenci relevantních výsledků ostatních členů 
týmu, mohu konstatovat, že při podmínkách, které si 
troufám považovat za téměř ideální (vysoká teplota, 
dostatek světla, znatelné výkyvy RVV i teploty den/
noc),  nelze  pozorovat  jakékoliv  významné  rozdíly 
mezi  rostlinami  pěstovanými  ve  výše  uvedených 
směsích substrátu.

Opakování  pokusu,  které  jsem  chtěl  uskutečnit 
po  ukončení  1.  fáze,  bylo  narušeno  hromadným 
přechodem  rostlin  do  dormantního  stadia 
na začátku roku 2010. Čímž se dostávám k další fázi 
experimentu.

Přezimování – dormance
Vzhledem  k  tomu,  že  rostliny  byly  umístěné 
v teráriu s konstantní dobou osvitu 12 hodin, nebylo 
přezimování  nijak  náročné.  Rostliny,  které  jsem 
na podzim 2009 přesadil  do nových  substrátů,  dál 
pěkně rostly, přičemž některé z nich začaly konečně 
vypadat jako pravé falconerky (s krátkými širokými 
řapíky a mohutnými čepelemi). Až do konce ledna 
2010  rostly  všechny  rostliny  beze  změn.  Velice 
rychle  však  zareagovaly na  zakrytí  terária  reflexní 
fólií.  Terárium  jsem  v  té  době  přetáhl  stříbrnou 
fólií  pro  zvýšení  efektivity  umělého  osvětlení. 
To  se  však  ukázalo  spíše  jako  kontraproduktivní. 
Zakrytí  terária  odřízlo  rostliny  od  denního  světla 
a  pravděpodobně  jim  tím  významně  zkrátilo  den. 
Alespoň  tak  si  vysvětluji  skutečnost,  že  následně 
všechny rostliny začaly hromadně zatahovat. Jinou 
změnu v jinak konstantních pěstebních podmínkách 
jsem nezaznamenal (v Austrálii D. falconeri přechází 
do dormance s příchodem suchého zimního období 
s poněkud kratšími dny).

Zároveň  zhruba 1/3  rostlin  se  v  této  fázi  rozhodla 
kvést.  Květní  stvoly  jsem  však  nechal  pouze 
2  nejsilnějším  rostlinám.  Ostatní  jsem  zaštipoval 
hned v zárodku.

Samotný  přechod  do  dormance  zabral  poměrně 
dlouho.  Většina  rostlin  setrvávala  v  jakémsi 
mezifází,  kdy  se  stále  tvořily  nové  listy,  a  trvalo 
skoro 2 měsíce, než rostliny přešly do dormantního 
stadia,  které  je  pro  D. falconeri  typické  a  pro 
pěstitele hrůzu nahánějící :). Nadzemní části rostlin 
totiž zcela odumřou a živé „srdíčko“ se schová pod 
vyschlý substrát. V této době jsem všechny rostliny 
postavil nad hladinu vody a pouze jsem je každý den 

rosil. Ve chvíli, kdy přešly do úplné dormance, jsem 
rosení omezil na 1 za týden.

Bohužel  jsem  v  tomto  období  opět  ztratil  nemálo 
rostlin.  Hlavní  chybou  bylo  umístění  několika 
rostlin do jednoho květníku (vzhledem k omezeným 
pěstebním  podmínkám  jsem  však  neměl  jinou 
možnost).  Rostliny  se  totiž  nezačaly  probouzet 
najednou,  a  udržet  tak  naživu  v  jednom  květníku 
rostliny  v  dormanci  a  rostliny  ve  vegetační  fázi 
se  ukázalo  jako  dlouhodobě  nemožné  (obdobnou 
situaci  jistě  dobře  znají  pěstitelé  hlíznatek).  Tento 
stav vede buď k usušení probouzejících se  rostlin, 
nebo k uhnití dormantních (někdy i obojí najednou). 
V mém případě většina uhynuvších rostlin v tomto 
období  padla  za  oběť  přemokření  (pouze  2  jsem 
usušil). Celkově na mě dormance D. falconeri působí 
tak,  že  jsou  rostliny  extrémně  citlivé  na  přílišné 
převlhčení substrátu, zatímco bez problému snesnou 
opravdu drsné proschnutí.

Do  současnosti  se  úspěšně  probudilo  9  rostlin. 
4  celé  květníky  (tj.  cca  20  rostlin)  dále  setrvávají 
v dormanci.

Stručně  shrnuto,  rostliny  mne  lehce  překvapily 
nulovou negativní reakcí i na tak „špatný“ substrát, 
za jaký jsem považoval čistou rašelinu. Přesto bych 
doporučoval  používat  klasický  substrát  sestávající 
ze  směsi  rašeliny  s  jemným  křemičitým  pískem 
v poměru 1  : 1. Písek  je možné nahradit perlitem, 
při  sázení  malých  rostlinek  však  kuličky  perlitu 

Květník se zatahujícími rostlinami. Rostlina 
v pravém dolním rohu však stále zůstává 

ve vegetační fázi.
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Další fáze experimentu

V  dalších  fázích  experimentu  bych  rád  podrobil 
bližšímu  zkoumání  fázi  dormance,  která  je 
(když  pominu  ošidné  období  aklimatizace)  pro 
všechny  rosnatky  okruhu  Lasiocephala  v  kultuře 
nejkritičtějším obdobím. Dále bych chtěl porovnat 
vliv teploty a intenzity (četnosti) zálivky.

Je toho tedy věru ještě požehnaně. Proto doufám, že 
v příštích fázích bude mít náš tým více pěstitelského 
štěstí.

Závěrem  děkuji  všem  mým  kolegům  z  týmu 
a  samozřejmě  Michalu  Koubovi,  který  nad 
experimentem JNN drží patronát a daroval do něho 
rostliny.   ☼

Není-li uvedeno jinak, všechny fotografie autor.

dělají  někdy  neplechu.  Pro  dospělé  rostliny  bych 
však perlit vřele doporučil (pěkně vylehčí substrát). 
Substrát sestávající výhradně z rašeliny při úplném 
vyschnutí  v  době  dormance  dost  značně  změní 
objem a ztvrdne takřka na kámen. Klasický písčitý 
substrát  (popř.  s  perlitem)  si  zachovává  svou 
strukturu  i  při  proschnutí,  což  je  dle  mého  soudu 
šetrnější pro citlivý kořenový systém (jedná se však 
pouze o můj subjektivní pocit).

Březen 2010. Dokumentace květu.

Červen 2010. Probouzející se rostliny.
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v naprosté  tmě na stropech  jeskyně. Jsou schopny, 
stejně  jako netopýři, echolokace, s  jejíž pomocí se 
v  prostoru  tohoto  typu  pohybují,  aniž  by  narazily 
do stěn. Vlaštovky staví hnízda také pomocí svých 
sladkých  slin,  čehož  zneužívají  čínští  labužníci 
a  z  hnízd  vyrábějí  velice  drahou  polévku.  Tak 
honem ven… v jeskyních je totiž asi o 15 °C nižší 
teplota  než  venku,  tak  člověk  prohlídkou  pěkně 
prokřehne.  U  jeskynního  portálu  ještě  nacházíme 
gigantickou, asi 30cm mnohonožku… prý je striktní 
vegetariánka,  takže  si  ji  jeden  po  druhém  pěkně 
chováme. 

Naše  poslední  dnešní  zastávka  je  v  lokalitě 
mezi  vápencovými  skalami  u  malých  jezírek. 
Z  močálu  okolo  vyrůstají  kříženci  N. northiana 

Den jedenáctý – sesuv u cesty 
– Limestones
Doba odjezdu stejná jako předchozí den, tentokráte 
však  vyjíždíme  směr  jih.  Po  půlhodině  cesty 
zastavujeme u sesuvu způsobeného stavbou silnice. 
Jeho svahy obsadilo krom jiného sedm druhů rostlin 
rodu Nepenthes. Láčky N. rafflesiana var. elongata 
zde  dosahují  neskutečné  velikosti  40  cm.  Dále 
nalézáme  tři  formy N. ampullaria  od  zelené,  přes 
žíhanou  až  po  temně  rudou.  Na  okraji  lesíka  pak 
N. albomarginata, N. hirsuta a N. gracilis… a  to 
vše asi 15 metrů od cesty. Všichni opět  fotí, co  to 
dá, a nebere to konce. Po dvou hodinách lovů beze 
zbraní  se přesunujeme na Limestones, kde ze  skal 
vyrůstají  trsy  rostlin  N. northiana.  Všechny  jsou 
vzdálené  minimálně  40  metrů,  tak  se  pozorování 
omezí na dalekohledy. Cestou z Limestones máme 
neskutečné štěstí – jednu rostlinu s překrásnou láčkou 
nacházíme růst v podrostu a je to opravdový svátek. 
Po „fotooslavě“ a pozorování desítek druhů strašilek, 
pavouků,  motýlů  a  jejich  housenek  pokračujeme 
na  malé  jídlo  a  do  lezecké  oblasti  u  Limestones, 
kde  z  vápencových  skal  visí  dolů  desítky  rostlin 
N. northiana a právě kvetoucí endemické orchideje, 
jejichž určení bohužel neznám. 

Cestou  dále  zastavujeme  v  jeskynním  komplexu 
Faire  Cave.  Tak  obrovský  dóm  se  jen  tak  nevidí, 
na  zemi  jsou  místy  nánosy  netopýřího  trusu. 
Z fotografie jde docela odhadnout monumentálnost 
tohoto  prostoru.  V  jeskyni  je  možno  vidět  slepé 
cvrčky živící se plísní, jež se tvoří na vápencových 
stěnách, a jeskynní vlaštovky, které si staví hnízda 

Výlet do ráje láčkovek 
Borneo 2009 – díl III.

VáclaV kubín

Mulu N.P. –  střevíčník pantoflíček

Mulu N.P. – Grammatophyllum kinabaluense
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×  mirabilis a N. northiana  ×  gracilis,  purpurová 
forma  N. gracilis a N. mirabilis.  V  jezírkách  se 
prohánějí  barevné  karasovité  rybky  a  také  nějaké 
labyrintky,  na  březích  pak  žlutě  kvete  bublinatka 
Utricularia gibba.  Zpocení  a  unavení  skáčeme 
po  hlavě  do  vápencového  jezírka  s  průzračnou 
vodou  a  opájíme  se  pohledem  na  množství 
orchidejí rostoucích na větvích nad vodní hladinou. 
Dnes  nás  již  čeká  jen  vydatná  večeře,  tentokráte 
v kombinaci zelenina, divočák, kuřecí na kari a žabí 
stehýnka a po návratu na hotel po deváté hodině co 
nejrychleji usínáme, protože nás čeká letecký přesun 
do národního parku Mulu, a jelikož letadlo startuje 
v 7:15, musíme vstát už v 5 ráno.

Den dvanáctý – Národní park 
Mulu

S  jedním  mezipřistáním  v  Miri  dosedáme 
na  malé  letišťátko  a  džípem  se  přemisťujeme 
do centra národního parku Mulu. Je něco po poledni 
a po ubytování v dřevěné chatce jdeme prozkoumat 

okolí.  Dřevěný  chodník  nás  hustým  pralesem 
přivádí  k  jeskyni  s  největším  známým  portálem, 
k  Deer  cave  (jelení  jeskyně).  Pohled  na  obří  díru 
ve  skále  je  neskutečně  impozantní  a  její  velikost 
těžko představitelná. Ve výšce ze skal visí množství 
hnízd divokých včel a v okolí je opět co pozorovat, 
krom ptáků  a  bezobratlých  hledáme  na  skaliskách 
Nepenthes campanulata  –  rostou  na  plošinkách 
ve  velkých  výškách  vystaveny  přímým  paprskům 
tropického slunce. 

Mezi  pátou  a  šestou  odpoledne  začíná  neskutečné 
divadlo, na které hledíme desítky minut. Z obří díry 
v nekonečném proudu vylétá kolonie netopýrů a vše 
připomíná  spíše  řeku  na  obloze.  Podle  informací 
Ch’ien C. Lee čítá zdejší populace 7 miliónů jedinců 
v  deseti  druzích.  Každý  podvečer  se  tato  masa 
přesunuje  na  pastvu  a  se  svítáním  se  vrací  zpět. 
Soumrak postupuje velice rychle, a  tak se vracíme 
na  objednanou,  opět  výbornou  večeři.  Po  cestě 
ještě podle zvuků neúspěšně pátráme po pralesních 
žábách. Po večeři se spolu s Matthiasem a Ch’ien C. 
Lee ještě jdeme projít do nočního pralesa a fotíme 

Mt. Api

Mt. Api – Nepenthes tentaculata

vrcholek Mt. Api

Mulu N.P. – Trogonoptera brookiana
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několik  druhů  strašilek,  žab  a  asi  10cm  kobylku 
pochutnávající  si  na  šťavnaté  housence.  Po  desáté 
volíme  návrat  a  rychlý  spánek.  Chatku  sdílíme 
s dalšími asi deseti lidmi, tak snad bude noc klidná… 
a taky že je.

Den třináctý – přesun Mulu, 
centrum N. P. – kemp č. 5

Vstáváme v přijatelných 7 hodin, snídáme a balíme 
si  věci  na  tři  dny.  Zbytek  necháváme  v  úschovně 
národního parku. Nasedáme na lodičky a vydáváme 

se  na  dvacetikilometrovou  plavbu  proti  proudu. 
Cestou  zastavujeme  v  „domorodé“  vesnici,  kde 
od místních kupuji nosovou flétnu a další hudební 
nastroj – jakéhosi dřevěného brumlu…, ale hrát se 
mi moc nedaří. Další mezizastávka  je u  tyrkysové 
laguny,  kde  svačíme  a  na  březích  fotografujeme 
překrásné,  duhově  zeleně  zbarvené  motýly  rodu 
Trogonoptera.

Pokračujeme  pár  desítek  minut  proti  proudu, 
a  protože  je  nízký  vodní  stav,  často  z  loděk 
vyskakujeme a pomáháme je přetahovat do hlubších 
míst. V cíli plavby je začátek tříhodinového pochodu 

Mt. Api – Nepenthes faizaliana Mt. Api track – Nepenthes faizaliana

Mulu N.P. – Deer cave – netopýřiMulu N.P. – Deer cave
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proti  proudu  menšího  levostranného  přítoku  řeky. 
Zde  poprvé  obouváme  vysoké  ponožky  proti 
obávaným pralesním pijavicím. Ty nás vítají svými 
typickými  pátravými  pohyby  ihned  po  vstupu 
do pralesa… mají smůlu. Po třech hodinách svižné 
chůze  hustým  lesem  přicházíme  k  chatkám  tzv. 
kempu  číslo  5  ležícího  přímo na  břehu.  Skládáme 
věci  do  otevřených  bungalovů  a  do  noci  sedíme 
a u jídla a pití probíráme dosavadní zážitky. Okolo 
11. zalamujeme.

Den čtrnáctý – Pinacles
6:00 vstávat a v 6:30 nahoru na Pinacles. Nadmořská 
výška kempu č. 5 je 200 m n. m., Pinacles jsou pak 
ve výšce 1.200 m n. m. Menší problém nastal  jen 
u odchodu z kempu, kdy mě místní průvodci nechtěli 
pustit  na  trasu  pro  nevhodnost  obuvi  –  měl  jsem 
trekové  sandály.  Nakonec  se  spokojili  s  hrubými 
ponožkami v  sandálech. Mimochodem: oni  šlapou 
v  gumotextilních  kopačkách.  Cesta  nahoru  je 
poměrně strmá, místy proložená dřevěnými žebříky 
a  jistícími  lany  –  tu  obuv  jsem  fakt  podcenil. 

Nepenthes bicalcarata – spodní láčka

Nepenthes bicalcarata – horní láčka

Amorphophallus hewittii Návrat do Mulu N.P.
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Při  stoupání  míjíme  překrásné  kytky  epifytně 
rostoucí N. veitchii, kolem cest pak N. tentaculata 
a N. stenophylla. Na březích potůčků kvete drobná 
bublinatka  U. striatula.  Vrcholové  partie  kryjí 
neprostupné trnité keře, po nichž se pnou fantastické 
N. faizaliana. V 11 hodin dobýváme vrchol, Mt. Api. 
Výhledy na okolní vápencové jehly a špice nejlépe 
dokreslí fotografie… Dvě hodiny sedíme, koukáme 
a  obdivujeme  okolní  krajinu  a  vrcholovou  flóru. 
Vrcholky  se  pomalu  zahalují  do husté mlhy,  a  tak 
mírně prokřehlí hlásíme ústup do údolí. 

Ve  3  nás  vítá  základní  kemp  5,  túra  nám  dala 
všem  pěkně  do  těla…  jen  ty  změny  teplot  –  dole 
35–40 °C, nahoře 20–25 °C. Jdu se naložit na hodinu 
do potoka a relaxuju. Průvodci měli s botami pravdu 
–  sandály  padly  za  vlast,  druhé  boty  tu  nemám, 
a tak budou muset ještě vydržet den pořádné zátěže. 
Po  večeři  s  obligátní  dvojkou  Matthias  –  Ch’ien 
C.  Lee  ještě  mizíme  do  pralesa  na  focení  žab 
a  hmyzu. Dostáváme  co  proto  od mravenců,  kteří 
využijí  každou  příležitost  k  bolestivému  bodnutí 
žihadlem. Ne nadarmo se jim říká ohniví mravenci. 
Bolest  je  palčivá  a  silná,  naštěstí  rychle  odeznívá. 
Na  kamenech  říčky  fotíme  několik  druhů  žabek 
a okolo 9. toho máme všichni dost a přesouváme se 
do horizontálních poloh.

Den patnáctý – nížinný prales 
– přesun zpět do Bako N. P.

V 8 ráno začíná naše cesta do nížinného rašeliníkového 
pralesa.  Cestou  míjíme  různobarevné  houbičky, 
divoký  zázvor  a  množství  orchidejí.  Ze  stromů 
visí  množství  mravenčích  hnízd  připomínajících 
papírové „rampouchy“. Fotíme taky mravence, jenž 
se  stal  obětí  dravé  plísně.  Ta  po  infekci  proroste 
do  mravencovy  nervové  soustavy,  dá  mu  povel 
vyšplhat  se  co nejvýše  a  zde ukončí mravenečkův 
život. Pak mu proroste hlavičkou a vytvoří plodnice, 
ze kterých se spory rozšíří po okolí a napadají další 
mravence – dokonalost sama. 

Po  hodině  a  půl  chůze  po  zapijavkovaném  lese 
přicházíme na místo, kde z větví stromů a podrostu 
jako  baňky  visí  ozubené  láčky  N. bicalcarata, 
dlouhé láčky N. rafflesiana var. elongata a po zemi 
se pnou oddenky s baňatými láčkami N. ampullaria. 
Ale komárů a pijavic  je  tu více než dost,  takže  se 
po  hodině  vracíme  zpět.  Cestou  se  ještě  Drewovi 
povede  šlápnout  do  hnízda  divokých  vos,  což 

odnese  třemi žihadly. Zbytek skupiny musí hnízdo 
krkolomně obcházet – to rojení nevypadá jako uvítací 
gesto a navíc Ch’ien C. Lee tvrdí, že několik bodnutí 
může  být  docela  nebezpečné.  Naštěstí  už  nikdo 
jiný takové „štěstí“ jako Drew nemá. Zato pijavice 
si na nás  tentokráte  smlsly. Všem nám prýští krev 
z nohou a vypadáme jako po zásahu brokovnicí. Já 
to odnáším čtyřmi kousnutími. Krev teče dlouho, ale 
ne intenzivně, tak to není až tak strašné. Po obědě se 
vracíme 15 km k břehu řeky a lodičkami k chatkám 
v Mulu N. P. Vody je o poznání míň než před dvěma 
dny – loďky tlačíme snad polovinu trasy. Cíl dnešní 
trasy  je  rovněž  cílem  života  mých  rozpadlých 
sandálů – putují rovnou do koše. Konečně pohodlné 
boty  na  nohách.  Vyčerpaní  se  stačíme  jen  najíst, 
osprchovat a zalehnout.

Den šestnáctý – Bako N. P. – 
Hot Springs

8:00  snídaně  a  honem  na  letiště,  v  10:00  malým 
turboletadýlkem do Miri a až ve 3 dále do Lawas. 
Do  Lawas  letí  úplný  prcek,  který  není  schopen 
pojmout všechna naše zavazadla, tak musíme čekat 
ještě  dvě  hodiny,  než  nám  dalším  spojem  bágly 
doručí. Přelétáme nad  sultanátem Brunei  a  je  více 
jak  zřetelný  rozdíl  v  hospodaření  oproti  Malajzii, 
jelikož  Brunei  má  dostatečné  zásoby  ropy,  netěží 
pralesy a z výšky je hranice jasně patrná. Brunei – 
prales, Malajzie – vymýcené holiny, sekundární les 
nebo  nekonečné  plantáže  palmy olejové. Z Lawas 
máme  objednány  teréňáky  do Hot  Springs  –  oázy 
uprostřed  pralesa. Hot Springs  se  nachází  5  hodin 
jízdy  po  prašných  cestách  z  Lawas.  Je  uprostřed 
pralesa  a  vedou  sem  nezpevněné  cesty  vzhledem 
a  terénem  ne  nepodobné  tatranských  chodníkům. 
O  to  větší  šok  zažíváme,  když  po  pěti  hodinách 
přískokové  jízdy  zastavujeme  v  „ráji“.  Moderní 
dřevěné domečky, upravené zahrady, dostatek jídla 
a  pití,  přichystaná  výtečná  večeře…  a  jako  bonus 
5 bazénů s vodou o různých  teplotách. Prostě sen. 
Hodujeme  a  odmočujeme  zbytky  pijavic  snad 
do půlnoci a nikdo se nemůže nabažit. Ale je třeba 
jít spát, čeká nás další náročný den.   ☼

Pokračování příště.

Fotografie k článku autor.
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Členství v D nebo Trifid jako 
dárek

V  minulém  roce  jsme  před  Vánoci  zaznamenali 
několik případů, kdy rodiče zaplatili svým ratolestem 
členství v D nebo předplatné Trifida jako dárek pod 
stromeček.  A  protože  takto  obdarovaný  dostane 
reálně svůj prezent, až když vyjde první jarní číslo, 
rozhodli jsme se stvořit dárkovou poukázku. Jednu 

pro  předplatné  Trifida,  druhou  pro  roční  členství. 
Poukázky jsou formátu B5. Oběma dominuje portrét 
rostliny (Drosera graomogolensis, resp. Nepenthes 
hamata),  který  je  v  pozadí  doplněn  tématickým 
textem  majícím  vztah  k  dané  rostlině.  V  případě 
D. graomogolensis  je  to  úryvek  z  článku  „Sličné 
Jihoameričanky“  Adama  Veleby  z  T3/2009,  pro 
N. hamata jsem vybral část článku Josefa Mazurka 
z T3/2007. Počítáme s vytištěním pár kousků a podle 
ohlasu s případným dotiskem dle poptávky.

Pokud byste tedy chtěli nadělit vašim blízkým pod 
stromeček masožravý dárek v podobě předplatného 
časopisu Trifid nebo ročního členství ve společnosti, 
stačí poslat e-mail na adresu jirkavan@gmail.com, 
popřípadě info@darwiniana.cz.

Jirka Vaněk

Diskuzní fórum T3/2010 
http://www.darwiniana.cz/forum/

Nejvíce  aktivním  vláknem  uplynulých  tří  měsíců 
bylo  beze  sporu  to  týkající  se  letošní  výstavy 
Darwiniany  s  více  než  tisícovkou  zhlédnutí.  Více 
než  160  příspěvků  dopodrobna  mapuje  přípravy 
i průběh celé letošní akce, od bezprostředních dojmů, 
doprovodných fotografií a komentářů, přes statistiku 
návštěvnosti  a  množství  vystavených  druhů,  až 
po  poděkování  všem  pomocním  a  definitivní 
rozloučení se s Výstavou. Kdo se  tedy žel nemohl 
dostavit,  může  si  udělat  o  veškerém  dění  alespoň 
rámcovou  představu  na  základě  těchto  poznámek, 
ačkoli  tu skutečnou skvělou atmosféru mezi stejně 
nadšenými pěstiteli člověk prostě musí zažít,  ta  se 
mezi řádky opravdu vyčíst nedá.

Před  časem  náš  „petiolariskový“  kouzelník  Jirka 
Vaněk  inzeroval  nabídku  semínek  kříženců 
D. ordensis s D. broomensis. Více o jeho úspěších 
i neúspěších s klíčením, pokusech s ošetřením GA3 
a zkušenostech dalších pěstitelů mimo jiné s živným 
agarovým médiem čtěte v sekci Pěstování.

A teď něco aktuálního před blížící se zimou. Mnozí 
z masožravkářů nemají moc možností, kterak rostliny 
zimovat  –  například  takové  mucholapky.  A  tak 
vymýšlí různé triky, jak přírodu obejít (samozřejmě 
nevyhneme-li se záměrně dormantní periodě úplně). 
Možná  už  jste  proto  od  někoho  z  kolegů  slyšeli, 
případně  četli  o  zimování  v  obyčejné  lednici. 
Sám  ze  svého  okolí  vím  s  jistotou  o  dvou  lidech, 
kteří  tuto  trochu  nekonvenční metodu  s  úspěchem 
používají.  Celý  proces  opravdu  do  detailu,  krok 
po  kroku  rozebral  ve  vláknu DOKUMENTÁCIA: 
Zimovanie  Mucholapky  podivnej  v  chladničke 
v  sekci  Pěstování  v  bytě  na  základě  vlastní  praxe 
Karol Gazdík.

Interinfo
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Letošní výstava masožravek členů Darwiniany byla 
již  sedmá  v  pořadí  a  stále  větší  podíl  práce  všech 
ostatních  mě  docela  ukolébal  k  dojmu,  že  už  to 
máme vážně „zmáknuté“.

Již od počátku léta se mi hlásili členové nabízející 
rostliny do výstavy i pomoc s instalací a v průběhu 
výstavy. Vždy mě  potěší,  když  kromě  již  tradiční 
posily  skalních  pomahačů  se  ozve  i  někdo 
nový, a tak tomu bylo i letos.

S  prodejci  jsem  se  spojila  o  prázdninách,  takže 
nezbývalo, než vyčkat dne „D“.

Patrik Hudec  tradičně  oslovil  firmu,  která  nám  již 
dříve dodávala rašelinu, ale letos spolupráce s nimi 
selhala,  takže  se Patrik  obrátil  na  jinou  a  podařilo 

se mu výměnou za propagaci získat darem rašelinu 
od firmy Agro Soběslav.

Výstava se veřejnosti otevírá vždy poslední srpnový 
pátek, takže instalování se děje ve středu a ve čtvrtek. 
Ve středu toho většinou moc na práci není, protože 
rostliny  se  navážejí  až  ve  čtvrtek.  Proto  jsem  si 
na  středu  domluvila  návoz  rašeliny,  který  proběhl 
bez  nejmenších  potíží.  Také  se  již  nanesly  první 
výstavní exempláře, takže bylo velmi milé, když se 
najednou objevil Jirka Schiller a se vším mi pomohl.

Po  práci  se  dostavila  Katka  Králová,  bez  jejíž 
obětavé  hlídací  služby  v  noci  a  prodávací  služby 

ve  dne  si  výstavu  prostě  nedokážu  představit. 
Domluvená byla i účast Diny, což je dosud jediný pes 
(tedy fena), který byl od zákazu vstupu do botanické 
zahrady pro tuto akci osvobozen.

Výstava masožravek 2010
Jana RubešoVá

Sám  jsem přispěl do Masožravky – ostatní  témata 
fotografiemi  některých  anomálií,  které  jsem 
v  průběhu  letošního  léta  zpozoroval  na  svých 
rostlinách.  A  protože  například  různobarevné 
rozdvojené  květenství  nebo  kristátní  formu  růstu 
u D. petiolaris  nepovažuji  za  jev  častý,  dovolím 
si  výjimečně  touto  cestou  udělat  sám  sobě malou 
reklamu.  I  když  v  případě  těchto mutací  by  se  až 
chtělo  říct,  že  se  jedná  o  reklamu  spíše  negativní. 
Ale  svou  zvláštnost  tyto  záběry  konec  konců  jistě 
mají. Kuba Štěpán pak poukázal na pozoruhodnou 
rychlost  tentakulí  D. burmannii a D. sessilifolia 
v  letních  měsících,  kdy  okrajovým,  dlouhým 
tentakulím,  měřeno  od  počátku  pohybu  po  jejich 

dosednutí ke středu listu, trval celý popsaný proces 
okolo pouhých 3–10 sekund.

V  sekci  Ankety  přibyla  nová  otázka,  kde  se 
návštěvníků  ptáme,  zda  poroste Drosera capensis 
v  hnojeném  substrátu  pro  pokojové  rostliny.  Celý 
pokus  je  detailně  zmapován  v  elektronickém 
Chramst!u na našich webových stránkách, přičemž 
více  než  polovina  zúčastněných  se  domnívá,  že 
rosnatka  kapská  sice  poroste,  ale  bude  evidentně 
strádat.  Bude  tomu  ale  opravdu  tak?  Co  když  je 
realita jiná?

Patrik Hudec
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Čtvrtek  mohl  vypuknout.  Sešli  se  jak  skalní 
pomocníci,  tak  noví  a  práce  šla  dobře  od  ruky, 
přestože  si  na  nás  Adam  Veleba  letos  připravil 
realizaci návrhu uspořádat rostliny podle kontinentů, 
tedy jejich přirozeného výskytu. Instalace je náročná 
hlavně střídavým čekáním, kdy  toho na práci není 
tolik, a zmatkem při příjezdu kytek, kdy mají všichni 
plné ruce práce.

Jako  vždy  den  uběhl  jako  nic  a  byl  večer,  vše 
připraveno. Díky Rosťovi Kracíkovi, Katce Králové, 
Patriku Hudcovi, Milanu Petrasovi, Katce Braunové, 
Jirkovi  Schillerovi,  Danu  Hordějčukovi,  Albertu 
Damaškovi a pomáhali samozřejmě i prodejci Ludo 
Verdyck, Michal Kouba  s Honzou Koubou,  Pavel 
Bartoň  a  ještě  moc  dalších.  Jestli  jsem  někoho 
nevyjmenovala,  tak mi  to promiňte, pomoci všech 
si vážím a nezapomínám na ni. V pátek ráno  ještě 
dorazil  zachřipkovaný  David  Švarc  a  už  chodili 
první návštěvníci.

Patrik  sledoval  návštěvnost  každého  dne 
a  porovnával  ji  s  loňským  rokem.  Nakonec 
to  nevydržel  a  vypracoval  tabulku  kompletní 
návštěvnosti  za  celých  sedm  let.  Ukázalo  se,  že 
jak  se  posouvá  datum  1.  září  dále  v  týdnu,  tak 
logicky  klesá  účast  školních  výprav.  Letos  také 
počet návštěvníků poklesl v souvislosti s výlukami 
tramvají.

Přesto  ale  lidé  na  výstavu  chodili  a  my  byli  rádi 
a snažili jsme se jim věnovat a odpovídat na všechny 
možné i nemožné dotazy. Rosťa Kracík se opět ujal 
kompletace droserátorů a přivezl jich dva pytle, takže 
děti a školní mládež neodcházeli s prázdnou, ale se 
zvědavým těšením se na „stavebnici rosnatky“, jak 
se tomu začalo říkat.

Dobře se prodávaly brožurky s úvodem do pěstování 
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MR  a  odznáčky  jsme  v  průběhu  akce  museli 
dokonce přidělat.

Výměny,  koupě  a  prodeje  mezi  masožravkáři  jen 
kvetly,  všem  zářila  očka. A  ke  koukání  toho  bylo 
letos také hodně zajímavého.

Na  výstavu  dorazili  příznivci  z  různých  koutů 
Česka,  ale  i  z  daleka  –  například  ze  slunné  Itálie 
vážila cestu Martina Marsano, která přivezla nejen 
něco  do  semenné  banky,  ale  také  si  toho  docela 
hodně odvezla.

Týden ubíhal a uběhl alespoň mně až příliš rychle. 
Najednou tu byla neděle a divný pocit v břiše, že to, 
na co se v duchu celý rok těšíme, co připravujeme 
a co reálně skládáme dohromady dva dny, se během 
jediného večera rozebere, uklidí a v noci odjíždíme 
od skleníku, na kterém není patrno, že se  tu  týden 
doslova „žilo“.

Tak snad už jen ta Patrikova suchá fakta:

574 vstupenek po 15,- (studenti a důchodci)

625 vstupenek po 30,-

160 vstupenek po 60,- (rodinné vstupné)

A  na  závěr  výhled  na  oslavu  dvacetiletého  výročí 
Darwiniany, které nás čeká příští rok! Moc se těším 
a doufám, že se všichni zase sejdeme nad tím naším 
koníčkem.   ☼

Fotografie k článku Jirka Vaněk
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Visit at the Kozlovice locality
By Tomáš Both
Carnivorous plants grow in  the Czech Republic as 
well,  that´s why you can find a  short article about 
trip  to  Czech  locality.  You´ll  learn  differences  in 
conditions between each place of this meadow and 
response of plants to it.

How to Grow – team Drosera falconeri
By Jiří Vaněk
This  team was  affected  by  really  high  death  rate. 
Only the leader was able to keep 2/3 of plants healthy. 
Read  about  results  of  the  experiment,  description 
of  a  place where  the  plants  grow,  used  substrates, 
difficulties caused by dormancy of plants, etc.

Trip to Nepenthes paradise - Borneo 2009, 
part III 
By Václav Kubín
Right  at  the  beginning  of  the  third  episode  of  the 
story  from  the  journey  through Borneo  the  author 
mentions a locality, where it is possible to find seven 
Nepenthes species. Also visit of cave colonized by 
7 millions bats was definitely unusual experience. 
During  the  next  three-day  trip  the  author  is  going 
to  climb  one  thousand  meters  higher,  find  few 
carnivorous  species  and  meet  wild  wasp  and 
numbers of hungry leeches.
What  happened  after  arriving  to Hot-Springs  –  an 
oasis in the middle of the forest – to be continued…

Exhibition 2010
By Jana Rubešová 
A short description of works before  the exhibition 
was  opened. There  are  also  some  interesting  facts 
and brief statistic of visit rate.

Marcel Lecoufle: Carnivorous plants – care and 
cultivation
By Adam Veleba 
Review of one of the older books that is offered by 
our library. Three parts focused to basic information, 

types of traps and of course number of photos. You 
can  find  there  brief  tables  and  the  most  favourite 
prey for each species.

Tábor botanic garden 
By Radoslav Kacerovský
Learn, what the botanic garden has done and came 
through in its nearly 150 year history. You can also 
find information about each part of garden, names of 
grown species and calendar of future events.

Three Pinguicula years in Carinthia and Tyrol
By Albert Damaška
Albert  writes  about  few  interesting  Pinguicula 
localities in Austria and Italy. There aren´t missing 
information  about  orchids  and  other  interesting 
species, not only plants.

Expedition for carnivorous plants at Yamato, 
Part I
By Sebastian Vieira
You can read basic information about the description 
of  locality  and  number  of  photographs  with  brief 
descriptions of plants  from  the genus Bladderwort 
(Utricularia).

Utricularia bremii in brief
Adam Veleba
The  resemblance between U. bremii and U. minor 
was probably the reason of their mistaken identity. 
It possibly leads to actual rediscovery of U. bremii 
populations on locations where it was considered to 
be disappeared.

Aldrovanda – microscopic trip to word of unusual 
water carnivorous plant
By Karol Gazdík
Read  an  interesting  article with  a  lot  of  drawings 
and photos interested in this rare water species. The 
author  also  mentions  differences  from  its  relative 
plant – Dionaea muscipula.

Summary
leoš kohoutek
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Pro  tuto  recenzi  jsem  vybral  jednu  ze  starších 
publikací,  které  by  bez  patřičné  reklamy,  jaké 
se  dostává  dílům  novým,  zůstaly  ztraceny  mezi 
ostatními  knihami  knihovny  naší  společnosti.  Jde 
o  pěstitelskou  kuchařku  z  pera 
francouzského  autora,  vydanou 
poprvé  v  Anglii  v  roce  1990.  Ač 
je  autorem  Francouz,  je  kniha 
anglicky,  což  jí  dává  nesporný 
potenciál pro další šíření v Americe, 
Austrálii  a  dalších  anglofonních 
zemích.  Pro  většinu  z  nás  to 
znamená  cizí  jazyk,  který  se 
učíme  snad  nejčastěji.  Celkem  má 
kniha  144  stran,  na  většině  z  nich 
najdeme minimálně jednu barevnou 
fotografii  nebo  obrázek.  Publikace 
je  členěna  do  tří  základních  částí, 
nepočítaje  v  to  předmluvu,  kterou 
napsal profesor Jean-Marie Pelt. 

Část  první  „General  principles“  pojednává 
o  základních  faktech,  o  masožravosti  obecně, 
rozšíření MR na  světě, počtu  rodů, mechanismech 
pastí…, ale také o základních principech pěstování, 
pěstebních  prostorách  a  poměrně  podrobně  také 
o  nejrůznějších chorobách a škůdcích. 

Část  druhá  „Traps  and  flowers“  je  tvořena 
16  stranami  barevných  fotografií,  představujících 
průřez pastmi a květy v různých rodech MR. 

Část  třetí  „Principal  species  in  cultivation“  je 
nejdelší, od strany 49 až do konce knihy v ní autor 
představuje  jednotlivé  zástupce  rodů  dle  jeho 
vlastního  výběru.  U  každého  druhu  je  uvedena 
krátká  historie  druhu  a  etymologie  jména,  popis 
přírodního  stanoviště  i  rostliny  samotné,  způsoby 
rozmnožování, známí hybridi, kultivace, nejčastější 
choroby  a  příbuzné  druhy.  Každý  druh  má  také 
přehlednou  tabulku  zkráceně  uvádějící  velikost, 
světelné nároky, nároky na nádoby, vlhkost a teplotu, 
dobu  kvetení  a  typ  životního  cyklu  (přezimující, 
nepřezimující,  letnička…).  Jako  zajímavost  uvádí 
autor také nejčastější kořist dané rostliny. 

Jednotlivým druhům jsou věnovány přibližně dvě až 
čtyři strany, text je doplněn fotografiemi a za cenné 
lze  považovat  kresby  zdůrazňující  důležité  detaily 
nebo rady, jak rostlinu rozmnožit – u Sarracenia flava 

je například jedna kresba věnována 
principu umělého opylování  špirlic 
a druhá názorně zobrazuje, jak dělit 
oddenek. 

V  závěru  knihy  je  seznam  druhů 
MR  s  geografickými  poznámkami 
a  také  informacemi  o  ekologii 
daného druhu. 

Zhodnotím-li knihu, neliší  se první 
část nijak zvlášť od ostatních knih. 
Úvodní  texty  o  masožravosti  snad 
ani  jinak  napsat  nejdou.  Vyzdvihl 
bych  snad  kapitolku  o  škůdcích 
a  chorobách,  která  je  zpracována 

detailněji, než je obvyklé. 

Druhá část v kontextu třetí části příliš velký smysl 
nedává, barevné fotografie jsou v celé knize a pasti 
i květy jsou i na dalších fotkách. Na druhou stranu 
jsou obrázky zdařilé a neruší. 

Třetí  část  je  nejdelší  a  nejdetailněji  zpracovaná. 
Autor  se  nezabývá  závratným  počtem  druhů, 
vybral však druhy od  těch nejběžnějších  (Dionaea 
muscipula,  Drosera capensis)  po  druhy  vzácné, 
u nichž je každá rada cenná (např. Pinguicula lutea 
či  Nepenthes villosa).  Cením  si  systematického 
zpracování odstavců s popisem rostliny či návodem 
k  pěstování,  nechybí  u  žádného  druhu.  Tabulka 
se  zkrácenými  informacemi  o  velikosti,  nárocích 
na  světlo  atd.  je  také  celkem  užitečná  a  může 
pomoci.  Podbarvené  bloky  s  popisem  nejčastější 
kořisti jsou rozhodně zajímavé.  

Knihu  jsem  detailně  nečetl,  zaměřil  jsem  se  spíše 
na části a druhy, které mě více zajímají, nikde jsem 
si však nevšiml chyb ani překlepů. Budete-li někdy 
hledat informace o nějakém konkrétním druhu MR, 
napište mi do knihovny, možná vám bude tato kniha 
užitečná.    ☼

Carnivorous plants – care and cultivation 
(Marcel Lecoufle)

adam Veleba
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Historie Botanické zahrady
Botanická zahrada při Vyšší odborné škole a Střední 
zemědělské  škole  v  Táboře  je  druhou  nejstarší 
botanickou  zahradou  v  České  republice  a  jedinou 
v Jihočeském kraji. Byla založena v roce 1866 při 
Vyšší škole hospodářské 
a  hospodářsko-
průmyslové  zemské 
škole  v  Táboře,  zřízené 
usnesením  zemského 
sněmu  království 
Českého  ze  dne  17. 
2.  1866  (jednalo  se 
o  první  zemědělsky 
orientovanou  školu 
u nás, kde se vyučovalo 
v českém jazyce).

Botanická zahrada měla 
v době založení výměru 
3,6 ha (v současné době 
2,5  ha)  a  obsahovala 
sbírky  hospodářských 
a  hospodářsko-
průmyslových  rostlin.  Součástí  botanické  zahrady 
byla  pokusná  a  zkušební  pole  určená  k  pokusům 
a  zkouškám  různých  druhů  kulturních  rostlin, 
pokusná  zelinářská  zahrada  a  ovocná  a  lesnická 
školka.  Všechna  oddělení  botanické  zahrady  byla 
zaměřena na potřeby vyučování.

Významná  epocha  v  historii  botanické  zahrady 
nastala  rokem  1903.  Byla  dostavěna  nová  budova 
školy  a  podle  koncepce  profesora  Bubáka  se 
začalo  s  přebudováváním  botanické  zahrady, 
které  trvalo  10  let.  V  arboretu  botanické  zahrady 
bylo vysázeno několik  stovek druhů dřevin a bylo 

započato  budování 
kdysi  unikátního 
hospodářského systému. 
V  čem  spočívala  jeho 
unikátnost?  Botanické 
zahrady v  té době měly 
systémy  botanické,  kde 
byly  rostliny  rozděleny 
do  skupin  podle  čeledí. 
V  táborské  botanické 
zahradě  bylo  poprvé 
ve  světě  použito  tak 
rozsáhlého  členění 
rostlin  do  skupin 
podle  zemědělského 
a  průmyslového 
významu – tedy systému 
hospodářského.  Tak 
rozsáhlý  hospodářský 

systém  má  v  současné  době  pouze  několik  málo 
botanických  zahrad ve  světě. Hospodářský  systém 
zahrnuje  30  skupin  rostlin  (přadné  rostliny, 
barvířské  rostliny,  medonosné  rostliny,  éterické 
oleje a voňavky, zeleniny, léčivé a jedovaté rostliny, 
tříslodárné  rostliny,  plevele,  prášky  na  hmyz  aj.). 
Mezi  nejzajímavější  rostliny  pěstované  na  tomto 

BOTANICKÁ ZAHRADA

při VOŠ a SZeŠ v Táboře
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systému  patří  např.  rýže  setá,  podzemnice  olejná, 
sesam indický, bavlník bylinný aj.

V roce 1907 si začala botanická zahrada vyměňovat 
semínka  a  rostliny  s  ostatními  botanickými 
zahradami  ve  světě.  Dnes  spolupracuje  s  více 
než  400  botanickými  zahradami  z  celého  světa. 
Z  Tábora  tak  každoročně míří  do  všech  světadílů 
téměř 2 000 sáčků se semínky mnoha druhů rostlin. 
Výjimkou  nejsou  ani  semena  pampelišky,  která 
z  Tábora  putovala  dvakrát  za  sebou  do  botanické 
zahrady  v  Teheránu.  Pro  nás  plevel,  pro  Íránce 
zajímavá  rostlina.  Semena  pampelišky  běžně  míří 
i  do  některých  evropských 
botanických  zahrad.  Tam 
pravděpodobně  slouží 
k výzkumným účelům.

Následující  desítky  let  byly 
obdobím  neustálého  budování 
a  obohacování  zahrady  novými 
rostlinnými  druhy.  Botanická 
zahrada  v  Táboře  patřila 
v  této  době  rozsahem  svých 
sbírek  mezi  nejvýznamnější 
a  nejuznávanější  botanické 
zahrady  na  světě.  V  roce  1975 
však  byla  přes  botanickou 
zahradu  postavena  panelová 
komunikace,  která  měla  sloužit 
pro  průjezd  vozidel  po  dobu 
rekonstrukce  Budějovické 
ulice,  což  mělo  být  provizorně 
na dobu 3–5 let. Z provizoria se 
stala trvalá záležitost. Až v roce 
1990  na  nátlak  široké  veřejnosti  byla  komunikace 
zrušena. Pojem dočasnosti byl konečně po 15 letech 
naplněn. Avšak  již  v  roce  1992 byla  do územního 

plánu  zanesena  opět  komunikace  přes  botanickou 
zahradu,  tentokrát  zde  však  měla  vést  natrvalo. 
Ihned se vznesla vlna odporu mnoha jedinců. V roce 
1996 bylo založeno Sdružení pro ochranu botanické 
zahrady  a  to  se  ve  spolupráci  s  mnoha  jinými 
organizacemi a  jedinci podílelo na organizovaném 
boji  proti  plánované  komunikaci. Vše  vyvrcholilo 
až v listopadu 2000 táborským referendem (prvním 
svého  druhu  v  ČR),  ve  kterém  se  táborští  občané 
téměř  z  80  %  vyjádřili  proti  stavbě  plánované 
komunikace.

V  roce  1994  byla  botanická  zahrada  pro  svůj 
ekologický  význam  v  centru  zastavěného  města 
vyhlášena jako významný krajinný prvek a v srpnu ji 
ministerstvo kultury prohlásilo společně s budovou 
školy za kulturní památku.

Botanická zahrada v posledním desetiletí minulého 
století značně utrpěla  jak  na  své  kráse, 
tak  i  na  rozsahu  sbírek.  Od  roku  2002  prochází 
botanická  zahrada  postupnou  kompletní  obnovou 
a  rekonstrukcí.  Byla  zrekonstruována  část 
obvodové  zdi,  která  byla  již  v  havarijním  stavu, 
vybudoval  se  nový  vstup  do  zahrady,  postupně 
se  rekonstruují  jednotlivé  cesty,  neustále  probíhá 
doplňování  informačního  systému,  který  zahrnuje 

značení  jednotlivých  rostlin 
a  dřevin,  jednotlivých  skupin 
rostlin  a  částí  arboreta  a  další 
informační  tabule,  které  podají 
návštěvníkovi  komplexní 
informace  o  botanické  zahradě, 
dřevinách  a  skupinách  rostlin. 
Pravidelně jsou opět ošetřovány 
všechny  dřeviny  v  areálu 
botanické zahrady a každoročně 
se  doplňuje  velké  množství 
nových  rostlin.  Vznikají  nové 
malé  expozice  (kapradiniště, 
chráněné  rostliny,  růže, 
okrasné  trávy, …)  a  zahrada  se 
doplňuje  o  různé  vzdělávací 
prvky. V  tomto roce vzniká  tzv. 
zážitkově  vzdělávací  okruh 
po  botanické  zahradě,  který 
má  svými  jednotlivými  prvky 
návštěvníky nejen zaujmout, ale 
též  nenásilnou  formou  poučit. 

V  rámci  tohoto  okruhu  vzniká  např.  broukoviště, 
sbírka  dřev,  obydlí  pro  včely  samotářky  a  plno 
dalších zajímavých prvků.

Aristolochia gigantea

Roridula gorgonias
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V  následujících  letech  je  plánováno  s  dalším 
postupným  zatraktivňováním  botanické  zahrady 
formou  vybudování  2  altánů,  zahrady  asijského 
typu, dokončením rekonstrukce cest a samostatnou 
kapitolou jsou nové skleníky.

ARBORETUM
Arboretum  botanické  zahrady,  jehož  součástí  je 
skalka  a  jezírko,  bylo  vytvářeno  od  roku  1903, 
kdy  bylo  započato  s  přebudováváním  původní 
zahrady.  Rozkládá  se  na  ploše  1,5  ha  z  celkové 
rozlohy  botanické  zahrady  a  je  rozděleno  na  dvě 
části. První část tvoří tzv. přirozené porosty, které se 
svou skladbou rostlin a dřevin přibližují přírodním 
porostům.  Druhou  část  arboreta  tvoří  dřeviny 
introdukované neboli dovezené z jiných částí světa 
a  různé  kultivary  nebo  kříženci  dřevin.  Především 
se  jedná  o  listnaté  dřeviny,  pouze  v  západní  části 
arboreta se nachází skupina jehličnanů.

Mnoho dřevin, které v současnosti v arboretu rostou, 
pochází z výsadeb provedených v letech 1904–1910. 
Kromě  běžných  druhů  rostoucích  v  naší  republice 
jsou  zde  zastoupeny  dřeviny  ze  Severní Ameriky, 
severní Afriky, Sibiře, Číny, Japonska a samozřejmě 
též  dřeviny  z  celé  Evropy.  Některé  dřeviny 
v  arboretu  patří mezi  velmi  významné  (kalopanax 
pestrý, javor černý, hruškojeřáb ouškatý, hlohojeřáb 
Mičurínův, korkovník japonský, korkovník amurský, 
celoterčník  různobarvý,  zmarličník  japonský, 
kladrastis  žlutý  aj.). Do  arboreta  se  dosazují  nové 
zajímavé a významné keře a stromy. Za poslední 5 
let bylo provedeno skoro 300 nových výsadeb.

Na necelé polovině arboreta jsou dřeviny domácího 
původu seskupené v různá společenstva (Krkonoše, 

Alpy,  Šumava,  lužní  les,  smíšený  les,  olšina, 
rašeliniště).  Tyto  porosty  znázorňují  částečně 
původní  ekosystémy  daných  oblastí.  Do  oblasti 
Krkonoš,  které  se  nacházejí  pod  správní  budovou, 
bylo počátkem 20. století navezeno velké množství 
substrátu a kamenů pocházejících přímo z Krkonoš. 
Původní  „přirozené“  porosty  se  od  roku  2002 
odplevelují a provádí se jejich postupné dosazování.

Vlivem  rozmanitosti  podmínek  byl  zaznamenán 
v  botanické  zahradě  výskyt  téměř  350  druhů  hub. 
V porostech je hojně zastoupeno též bylinné patro. 
Převážně  v  jarních  měsících  plochy  přirozených 
porostů  a  přilehlé  loučky  rozkvétají  mnoha 
květy  rozličných  druhů  rostlin,  z  nichž  mnoho  je 
chráněných. Volně zde již desítky let rostou bledule 
jarní,  sněženka  předjarní,  prvosenka  jarní,  lilie 
zlatohlávek, kandík psí zub, sasanka hajní a sasanka 
pryskyřníkovitá, kostival hlíznatý, česnek medvědí, 
lipnice  hajní,  jaterník  trojlaločný,  hrachor  jarní, 
brčál  menší,  mařinka  vonná,  kopytník  evropský, 
konvalinka vonná, udatna lesní, kapraď samec, áron 
plamatý,  vraní  oko  čtyřlisté,  zvonečník  klasnatý 
a zvonečník černý, bradáček vejčitý a mnoho dalších 
rostlin.

SKLENÍKY BOTANICKÉ 
ZAHRADY

Ve sklenících botanické zahrady se pěstují především 
tropické a subtropické druhy rostlin, z nichž některé 
mají vazbu na výuku školy. Méně významné druhy 
jsou  postupně  nahrazovány  druhy  významnějšími. 
Kromě  běžně  pěstovaných  rostlin  patří  do  sbírek 
botanické  zahrady  mnoho  dalších  zajímavých 
rostlin.  Jsou  to  například  orchideje,  broméliovité 

Passiflora quadrangularis

Cephalotus follicularis
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rostliny  včetně  tilandsií,  palmy,  kaktusy  a  jiné 
sukulentní  rostliny.  Postupně  se  rozšiřuje  i  sbírka 
masožravých  rostlin. Všechny  tyto  sbírky  se  stále 
doplňují.

Rozmanitost  květů  ve  sklenících  závisí  na  roční 
době.  Zatímco  v  zimě  kvete  mnoho  orchidejí 
a  na ostatních  rostlinách  se květy vyskytují méně, 
od  jara  do  podzimu  rostliny  rozkvétají  neustále. 
Krásné  svými  květy  jsou  především  tropické 
mučenky  (Passiflora),  jejichž  květ  vydrží  pouze 
jeden  den.  Velký  a  tvarově  zajímavý  květ  má 
mexická  liána  podražec  (Aristolochia).  V  zimním 
období  vedle  orchidejí  kvete  i  letitá  kamélie 
(Camellia sinensis).

Akce a výstavy
Botanická  zahrada  je  členem  Unie  botanických 
zahrad  České  republiky  a  postupně  se  stává 
důležitým vzdělávacím centrem nejenom v Táboře, 
ale i v rámci Jihočeského kraje. V botanické zahradě 
probíhá každoročně velké množství akcí (Den Země, 
Den  zvířat,  Ptačí  dny, …)  a  výstav  (broméliovité 
rostliny,  orchideje,  pokojové  bonsaje,  masožravé 
rostliny, kouzelné rostliny, ovoce a zelenina, houby, 
…).

Více  informací  naleznete  na  http://www.szestabor.
cz/botanicka.

Radoslav Kacerovský 
vedoucí botanické zahrady

Fotografie: autor článku a archiv BZ 
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Začátkem  července  jsem  na  fóru  ohlásila  Novou 
fotosoutěž Darwiniany na téma „Kořist“. Oznámení 
o jejím konání vyšlo vzápětí také v Trifidu 2/2010. 
Snímky do  soutěže mohli  zájemci  posílat  do  1.  8. 
2010. Fotografií s komentáři se sešlo celkem deset 
od devíti autorů, z nichž měla Správní rada (kromě 
zúčastněného Patrika Hudce) za úkol vybrat pětici 
nejlepších,  která  postoupí  do  finálového  kola. 
Členové  poroty  po  celou  dobu  neznali  ani  autory 
snímků,  ani  neměli  přehled  o  tom,  jak  hlasovali 
ostatní. Jak průběžně chodily hlasy od jednotlivých 
porotců,  brzy  se  na  čele  vytvořila  jasně  vedoucí 
dvojice. O zbylé tři postupové příčky však bojovala 
čtveřice  fotek  do  samotného  konce  a  o  konečné 
podobě  postupující  pětice  rozhodl  až  poslední, 
sedmý  hlasující.  Shodou  náhod  jím  byl  Zdeněk 
Žáček. Navíc po sečtení všech bodů dopadl souboj 
o třetí až páté místo překvapivou remízou.

Těchto pět vybraných fotografií pak bylo anonymně 
vystaveno na každoroční výstavě Darwiniany a její 
návštěvníci byli požádáni o vhození papírku s číslem 
té  nejlepší  do  připravené  krabičky.  Uzávěrku 
hlasování  stanovila  SR  na  úterý  večer,  poslední 
den  prázdnin.  Druhý  den  ráno  Kačka  Králová 
spočítala  všech  213  hlasů.  Po  zbytek  Výstavy 
pak  bylo  u  fotografií  krom  výsledného  pořadí 
uveřejněno rovněž jméno jejího autora. Na zbylých 
příčkách (od 6. do 10. místa) skončily snímky Ireny 
Braunové,  Jirky  Schillera,  Tomáše  Botha,  Tondy 
Vondráka a Rosti Kracíka.

Moc  děkuji  všem,  kteří  se  fotosoutěže  zúčastnili, 
a  gratuluji  Kubovi  Štěpánovi,  jehož  fotografie 
zvítězila! Vítěz si rovněž odnese masožravou cenu 
věnovanou Michalem Koubou.

Popisky k fotografiím:
1. místo Jakub Štěpán (84 hlasů)

Před osudným krůčkem je vhodné dát si dvacet.

2. místo Radek Panenka (64 hlasů)

Při  mých  toulkách  po  Jizerských  horách  jsem 
na  jednom  rašeliništi  narazil  na  tuto  vážku. 
Snažila se ze všech sil dostat ze zajetí  rosnatky 
anglické,  avšak  její  snaha  byla  marná.  Myslel 
jsem  si,  že  takto  veliká  kořist  je  spíše  jen 
náhoda,  ale  záhy  jsem  si  začal  všímat    ostatků 
vážek  na  dalších  rosnatkách.  Často  tam  ležela 
už  jen  křídla  a  nejen  na  rosnatce  anglické,  ale 
i  na  rosnatce  okrouhlolisté,  což  mě  ještě  více 
překvapilo.  Dnes  můžu  v  klidu  konstatovat,  že 
alespoň v  Jizerských horách  jsou vážky běžnou 
kořistí  našich  rosnatek.  Pokud  by  měl  někdo 
zájem  vidět  zoufalý  boj  vážky  o  svůj  život, 
může jej shlédnout na: http://www.youtube.com/
watch?v=UoE3ZFF9nqM&feature=related

3. místo Jakub Štěpán (27 hlasů)

Ano, já jsem tam dole, vytáhněte mě!

4.–5. místo Dan Hordějčuk (19 hlasů)

Účinější,  levnější  a  hezčí  než  elektrické  lapače 
hmyzu. 

4.–5. místo Patrik Hudec (19 hlasů)

Jenom  se  na  chvilku  natáhnu,  než  poleví  to 
horko…

Vyhodnocení Fotosoutěže
kateřina bRaunoVá
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1. místo – Jakub Štěpán

2. místo – Radek Panenka

3. místo – Jakub Štěpán4. a 5. místo – Patrik Hudec

4. a 5. místo – Dan 
Hordějčuk
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Již  řadu  let vyrážím buď v červenci, nebo v srpnu 
do  oblasti  Korutan  a  Východního  Tyrolska 
v  Rakousku,  konkrétně  do  údolí  řeky  Drávy.  Již 
po dobu tří let tu nacházím na stále větším množství 
lokalit řadu tučnic. Po této době jsem se již rozhodl 
podělit se o své nálezy a zážitky v Trifidu.

Území  je  tvořeno zejména vápencovým podložím. 
První  lokalita,  o  které  bude  řeč  –  soutěska 
Ochsenschlucht nedaleko obce Berg im Drautal – je 
skalnatá soutěska s potokem, který je do určité míry 
(zřejmě vzhledem k  jarnímu  tání)  regulován hrází. 
Pod touto hrází se nachází kamenitá niva s evidentně 
původními  porosty  jehličnanů,  zejména  smrků 
a modřínů, spolu se zakrslými listnatými dřevinami 
i  vrbičkami  či  olšemi  nižšího  vzrůstu. V  této  nivě 
se  masožravky  nevyskytují  –  druhové  bohatství 
rostlin není příliš bohaté,  i když zde najdeme řadu 
druhů  zajímavých  (např.  dryádka  osmiplátečná 
– Dryas octopetala  –  či  některé  druhy  orchidejí). 
Masožravky,  konkrétně  tučnice,  rostou  až  dále, 
v soutěsce. Nacházím zde větší množství zástupců 
nejspíše  Pinguicula vulgaris,  u  některých  však 
nevylučuji i P. alpina (bylo by potřeba vidět rostliny 
v květu). Za  tučnicemi  se  škrábu po úzké cestičce 
podél potoka, lemované zakrslými vrbami, chvílemi 
se musím po kolena brodit v ledové, křišťálově čisté 
vodě alpského potoka. 

Další  lokalitou,  kde  jsem  zaregistroval  výskyt 
tučnic,  je  nad  městem  Berg  im  Drautal  tyčící  se 
hora Emberger Alm. Tato má samozřejmě na svém 
vrcholu  bezlesí.  Alpinské  louky  zde  nejsou  příliš 
zastoupeny  –  daleko  více  je  tu  téměř  souvislých 
porostů pěnišníku (Rhododendron sp.). Za tučnicemi 
je  potřeba  od  chaty,  kde  končí  silnice  z  Bergu, 
proniknout  přes  ohradu  s  několika  pasoucími  se 
krávami a ujít  ještě asi kilometr cesty. Rostliny  se 
nacházejí ostrůvkovitě, někdy i v nebývalém počtu 
na valu podél jedné z cest, zhruba 2000 metrů nad 
mořem.  Jedná  se  jen  o P. vulgaris,  rostliny  z  této 
skupiny jsem viděl i v květu.

Třetí  lokalitou,  již  blíže  popíšu,  je  vysokohorská 
oblast Zettersfeld na vrcholových partiích svahu hor 

Tři roky nalézání tučnic 
v Korutanech a Tyrolsku

albeRt damaška

Nádherná alpská panoramata

Ukázka biotopu mokřadního lesa u Toblacher See
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nad městem Lienz, asi 30 kilometrů od zmíněného 
Berg im Drautal. Jedná se o podmáčené pastviny – 
mezi travinami a horskými i lučními bylinami vyráží 
řada pramínků vody. V létě se tu pase, v zimě je svah 
z  větší  části  využíván  k  lyžování  –  tučnice  rostou 
i na sjezdovkách. Masožravky rostou opět ve větším 
počtu  mezi  travinami.  Neurčil  jsem  přesně  druh, 
protože jsem rostliny nikdy neviděl v květu, kloním 
se však spíše k variantě P. vulgaris.

Na  závěr  nemohu  nezmínit  nález  tučnic  (které 
považuji za směs P. vulgaris a P. alpina) na lokalitě 
v Itálii, velice blízko hranic s Rakouskem a asi 60 
kilometrů od Lienzu. Jedná se o Lago di Dobbiaco, 
německy Toblacher See – jezero u městečka Dobbiaco 
(Toblach).  Vodní  plocha  plná  pstruhů  je  jezerem 
sesuvným – kdysi se na řeku, která tu tekla, sesunul 
svah,  což  ji  přehradilo  a  zapříčinilo  vznik  nádrže. 
Na  straně,  kde  do  jezera  řeka  přitéká,  je  rozsáhlá 
síť  horských  mokřadních  stanovišť  a  rašelinišť. 
Tučnice  rostou  se  spoustou dalších  rostlin  i  přímo 
kolem cesty. Na úplný závěr by snad bylo dobré jen 
podotknout,  že  kolem  jezera  vede  naučná  stezka, 
kde  se  člověk  může  velice  příjemnou  (a  pro  děti 
i hravou) formou seznámit s ekosystémem mokřadu 
i s jeho zvířecími a rostlinnými obyvateli.   ☼

Fotografie k článku autor. Tučnice u jezera Toblacher See v Itálii

Tučnice v oblasti Zettersfeld

Kvetoucí tučnice na lokalitě Emberger AlmUkázka porostů pěnišníku na Emberger Almu
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Na  konci  června  2004  jsem  navštívil  Yamato, 
ekoturistické  místo  na  březích  řeky  Meta,  jedné 
z  velkých  řek,  které  se  vlévají  do  Orinoca.  Toto 
místo se nachází mezi řekou Orinoco a Andes, velmi 
blízko  bodu  známého  jako  kolumbijský  pupek, 
kde  se  setkávají  linie  dělící  kolumbijské  mapy 
ve 4 stejné díly. Půda a vegetace je velmi podobná 
„Gran  Sabaně“  ve  Venezuele,  ale  postrádá  skalní 
útvary Guyanského štítu. Většinu plochy pokrývají 
travinné porosty (nějaký typ savany – pozn. překl.) 
a je zde mnoho drobných vodních toků provázených 
galeriovými  lesy.  Část  travních  porostů  na  jih 
od  řeky  Meta  v  oblasti,  kde  se  nachází  Yamato, 
je  známo  jako  „Altillanura“,  to  znamená,  že  jsou 

položené  výše  než  okolí  a  během  vlhkého  období 
nejsou zaplaveny. Zaplaveny jsou jen některé části 
a vznikají i sezónní vodní nádrže. 

Byl jsem schopen najít tři různé typy stanovišť MR 
a v následujícím textu vám hodlám představit každý 
z nich včetně druhů MR, které jsem v každém z nich 
nalezl. 

Prvním  stanovištěm,  které  jsem  navštívil,  bylo 
opuštěné umělé jezero původně využívané na chov 
ryb. Zůstalo zčásti napuštěné a obnažené části dříve 
písčitého  dna  jsou  nyní  stále  vlhké,  místy  zalité 
mělkou  vodou  a  místy  tvořené  vlhkým  pískem. 
Plocha  je  vystavena  přímému  slunci  a  je  zarostlá 

Expedice za masožravými rostlinami 
na Yamato (06/2004), část první

SebaStián VieiRa

Pohled na první stanoviště, napůl vypuštěné 
jezero.

Jedna z pěkných rostlin, které jsem zde našel.

Drobné květy 
U. pusilla.

Listy U. pusilla v mělké vodě. Boční pohled na květ 
U. pusilla.
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o bělokvětou U. pusilla,  protože květy byly velmi 
podobné  a  nenašel  jsem  žádné  listy,  ale  pozdější 
konzultace  s  expertem  Fernandem  Rivadaviou 
jí  daly  jméno,  které  by mě  ani  ve  snu  nenapadlo. 
Mám  na  mysli  drobnou  bělokvětou  formu  velmi 
variabilního druhu U. amethystina.

pěknou různorodou vegetací, ve které se vyskytují 
i některé druhy rodu Utricularia. Půdou je většinou 
velmi jemný písek světle oranžové barvy. 

Nejrozšířenějším  druhem  v  tomto  stanovišti  byla 
drobná  žlutokvětá  Utricularia pussila.  Rostla 
téměř  všude  a  bylo  snadné  najít  její  listy 
pokrývající  půdu  s mnoha  květními  stvoly 
končícími drobnými žlutými květy.

Nápadnější,  ale  na  tomto  stanovišti 
vzácnější,  byla  U. triloba,  jiná  žlutokvětá 
bublinatka  s  vyššími  stvoly  a  většími 
a nápadnějšími květy.

Další  druh,  který  jsem  zde  našel,  byla 
drobná  bělokvětá  bublinatka  rostoucí 
nedaleko  jednoho  ze  sušších  okrajů  tohoto 
stanoviště  na  ploše  přibližně  dvou  metrů 
čtverečních. Zpočátku jsem si myslel, že jde 

Květy U. pusilla. Další květy U. pusilla. Pohled na květ U. pusilla 
zepředu.

Pohled na květ U. triloba zepředu. Květy U. triloba. Květ s nenormální 
čtyřdílnou ostruhou. 

Květ U. triloba. Další U. triloba. 
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Další květ U. triloba. U. triloba, boční pohled.

U. triloba na přirozeném 
stanovišti. 

Úplně posledním druhem MR, který jsem tu našel, 
byla  všudypřítomná  U. gibba  plovoucí  v  mělké 
vodě, momentálně však nekvetoucí.

Pokračování příště…

Fotografie k článku autor, pokud není psáno jinak.

Květ U. amethystina.

Květ U. gibba, foto Michal RubešMěchýřky U. gibba, foto˝: Michal Rubeš



www.darwiniana.cz - 31 - 

V České republice i v celé Evropě platí tento druh 
za velmi vzácný a u nás je hodnocen jako kriticky 
ohrožený. Dříve známé lokality by se daly spočítat 
na  prstech  jedné  ruky,  v  jisté  době  byl  tento  druh 
považován dokonce za nezvěstný. 

Ne  tak  dnes.  O  objev  jedné  z  nových  lokalit 
se  zasloužili  Mirek  Macák  a  Jarda  Neubauer. 
V  Ralsko-bezdězské  tabuli  byla  objevena  ještě 
další.  Na  Plzeňsku  byl  druh  na  jedné  lokalitě 
potvrzen  po  téměř  sto  letech,  navíc  zde  byla 
objevena  další  místa  s  výskytem  U. bremii. 
Další  lokality  byly  objeveny  na  Třeboňsku. 
Sledujete-li zahraniční fóra, mohli jste zaznamenat 
také  další  objevy  i  v Evropě  (konkrétně  například 
ve  Švýcarsku).  Většina  lokalit  hostí  naštěstí 
dostatečně  bohaté  populace,  a  jsou  tak  mimo 
ohrožení, nedojde-li k jejich přímému zničení (ať už 
z jakéhokoli důvodu). 

Co způsobilo takový boom tohoto druhu v poslední 
době?  Pravděpodobně  jednoduchý  fakt,  že  sterilní 
U. bremii a U. minor  jsou velmi podobné  rostliny 
a je velmi obtížné je rozeznat. Vzhledem k pověsti 
vzácného druhu potom vlastně  ani  nikdo  nedoufá, 
že by našel U. bremii a pokud nemá přímý důkaz, 
že  jde  o  tento  druh,  považuje  nález  za  relativně 
běžnou (ve srovnání s U. bremii) U. minor. V květu 
je  determinace  mnohem  snazší,  bublinatka  menší 
má  spodní  pysk  nápadně  delší  než  široký,  často 
s  podvinutými  okraji,  zatímco  vícekvětá  spíše 
okrouhlý,  ale  vodní  bublinatky  v  některých  letech 
nebo  na  některých  lokalitách  vůbec  nemají  snahu 
kvést. 

Bublinatka vícekvětá tedy za velkou část své pověsti 
nesmírné vzácnosti vděčí pravděpodobně  tomu, že 
je druhem často přehlíženým, což  je vlastně dobrá 
zpráva  –  je  lepší  nacházet  nové  lokality  vzácného 
druhu, než bezmocně sledovat jeho mizení. 

Závěrem  této  krátké  zprávičky,  jejímž  cílem  bylo 
sdělit vám všem dobrou zprávu o rozhojnění počtu 
lokalit U. bremii, děkuji docentu Vítu Grulichovi 

za cenné informace o současném rozšíření U. bremii 
a také za přiloženou fotografii.    ☼

Krátce o bublinatce vícekvěté 
(Utricularia bremii)

adam Veleba

Květy Utricularia bremii,
foto: Mirek Macák.

Květ Utricularia bremii,
foto: Doc. Vít Grulich.
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Aldrovanda!  Unikát  v  rastlinnej  ríši!  Skladám 
Bohu  česť,  že  stvoril  niečo  také  veľkolepé!  
Dosť ale emócií a vrhnime sa na jej poznávanie.

Na  prvý  pohľad  vyzerá  aldrovanda  ako  obyčajná 
plávajúca  riasa,  nič  výnimočné,  ale  keď  sa  na  ňu 
pozriete  zblízka,  budete  naozaj  prekvapený. 
A napodiv aj jej príbuznosť s mucholapkou podivnou 
je prekvapujúca!

Pasca  je  veľmi  podobná  pasci  suchozemskej 
mucholapky, avšak rozdiely sa samozrejme nájdu.

Tak ako pri príbuznej mucholapke, aj tu je základom 
citlivý spúšťací chlp. Mucholapka má  celkom  6, 
niekedy  8  spúšťacích  chlpov,  kdežto  aldrovanda 
ich  má  40  podľa  staršej  knihy  doktora  Studničky 

Aldrovanda – mikroskopický výlet do sveta 
nevšednej vodnej mäsožravky

kaRol Gazdík

Spúšťací chlp. V strede, v okolí tráviace žľazy.

Tráviaca žľaza – zväčšená a zaostrená Tkanivo nosiča

Upevnenie pasce



www.darwiniana.cz - 33 - 

a  60–80  podľa  Barryho  Rice.  Teda  rozdielom  je 
počet,  ale  i  tvarovo  sa  trošku  líši. Aldrovanda má 
tieto chlpy užšie od koreňa, naopak pri mucholapke 
môžme  jasne  pozorovať  ohraničenosť  koreňa, 
ktorý je vlastne citlivým senzorom zachytávajúcim 
podnety  od  tuhej  časti  vlastného  chlpu.  Veľkosť 
chlpov aldrovandy  je 0,5–1,5 mm. Cez mikroskop 
som zazrel 3 takéto chlpy a poviem vám, že to bola 
drina  pokým  som  ich  našiel  a  získal  relevantné 
fotky.  Spúšťacie  chlpy  sú  však  dosť  nespoľahlivé. 
Niekedy  k  spusteniu  stačí  stimulovať  jeden  chlp 
a  inokedy  je  potrebné  podráždiť  viac  chlpov,  aby 
sklapnutie  nastalo.  Sklapnutie  trvá  cca  0,5  s,  ako 
aj pri mucholapke. V prípade aldrovandy je to však 
veľmi obdivuhodné, nakoľko musí zdolávať odpor 
vody. Toto  sklapnutie  som osobne  pozoroval. Mal 
som  raz  "slabú  chvíľu",  a  tak  som  vzal  špendlík 
a  podráždil  som  asi  4  pasce.  Bola  to  krása  a  tá 
rýchlosť ma naozaj ohúrila.

Po sklapnutí sú možné dve alternatívy:

1. rastlina sklapla naprázdno, vtedy sa podobne ako 
mucholapka otvorí do cca 15 hodín

2.  rastlina  ulovila  korisť,  nastáva  trávenie,  čo  je 
komplikovaný proces…

S korisťou

Patrné ozubenie

Vstup do pasce

Útroby pasce

Vnútro pasce
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sa v hornej časti pasce. Tie som žiaľ nespozoroval 
a to bolo pre mňa dosť veľké sklamanie.

Bol  som  zvedavý  aj  na  ozubenie pasce,  ktoré  sa 
nachádza  na  vyhnutom  okraji  pasce  smerom  dnu. 
Našiel  som ho,  ale  zachytiť  ho bolo problém. Nie 
je tak jasne viditeľné ako som predpokladal. Možno 
som ho pozoroval pod zlým uhlom alebo lom svetla 
bol špatný, ale to je už jedno. Niečo som predsa len 
zachytil. 

Pre  lepšiu  predstavu  som  pascu  aj  nakreslil 
a  samozrejme  aj  jej  orgány.  A  posúďte  sami,  že 
z  pohľadu  takej  malej  dafnie  alebo  cyklopa  je 
pohľad  na  pascu  aldrovandy  naozaj  hrôzostrašný 
a nakoniec aj posledný.   ☼

Fotografie k článku autor.

Rastlina  podobne  ako 
mucholapka  vycíti 
pomocou  chemických 
receptorov  prítomnosť 
koristi  a  vtedy  začne 
odčerpávať  vodu  z  pasce, 
čo  trvá  rádovo  30  minút. 
Tu nastáva veľmi bolestivá 
chvíľa  pre  korisť,  lebo 
po  odčerpaní  vody  sa 
pasca  hermeticky  uzavrie, 
podobne  ako  mucholapka, 
horné  membránové  zóny 
sa k sebe navzájom prehnú 
a  pasca  sa  obrovskou 
silou  zovrie  čo  väčšieho 
živočícha  v  pasci 
v  momente  rozpučí. 
Vznikne  tak  utesnená 
tráviaca  komora,  do  ktorej 
sú  napustené  tráviace 
enzýmy. 

Trávenie  trvá  niekoľko 
dní  až  týždeň.  Potom  sa 
pasca  otvorí,  ale  už  nie  je 
schopná  druhý  krát  tráviť. 
Teda pasca je jednorázová.

Aldrovandu  som 
mikroskopoval  asi 
najdlhšie  zo  všetkých 
mäsožravých  rastlín. 
V centre môjho záujmu figuruje totiž na najvyššom 
stupni.  S  trasúcimi  rukami  som  odoberal  vzorku 
za vzorkou a s údivom som sa pohrúžil do mikrosveta 
tejto rastliny. Z vonku sa pozorovala bez problémov. 
Prezrel som si pár pascí a v jednej som napodiv našiel 
korisť, ktorá sa ešte hmýrila a bojovala s tiesneným 
priestorom. Osobne by som nechcel byť v jej koži, 
byť  tráveným  zaživa.  Ďalej  som  chcel  prirodzene 
vidieť  útroby jej pasce.  No  a  tu  bol  háčik. Ako 
pozorovať  niekoľko  milimetrovú  pascu  z  vnútra? 
Dlho som "zápasil" s pascou na podložnom sklíčku, 
krútil  som  s  ňou,  pinzetou  ju  viac  otváral,  potom 
som  skúsil  inú  pascu  a  opakovalo  sa  to…  Po  asi 
50  minútach  sa  mi  to  konečne  podarilo,  ani  som 
nedýchal,  keď  som  pozoroval  jej  tráviace žľazy 
a spúšťacie chlpy. Bol som zvedavý aj na štvordielne 
chĺpky v tvare X,  ktoré  slúžia  k  lákaniu  koristi 
a zároveň k odčerpávaniu vody z pasce. Nachádzajú 
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Anatomie a morfologie masožravých rostlin
Tabule XIX

Čeleď – láčkovicovité (Cephalotaceae Dumort.)
Rod – láčkovice (Cephalotus Labill.)

Druh – láčkovice australská (Cephalotus follicularis Labill.),
angl. The Australian (Albany) Pitcher Plant

Zvětšený detail láčky láčkovice australské (C. follicularis Labill.).
1/ Víčko (lat. operculum; angl. cup), 2/ Obústí (lat. peristom; angl. peristome),
3/ Chlup (lat. trichom; angl. hair), 4/ Tělo láčky (lat. corpus; angl. body),
5/ Boční křídlo (lat. ala; angl. lateral wing),
6/ Střední křídlo (angl. central wing).

Zpracoval: Zdeněk Žáček


