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Počátkem roku jsme kontaktovali AOPK 
středisko	Liberec	s	tím,	že	bychom	rádi	pokra-
čovali	 v	 údržbě	 a	 zvelebování	 Kosiště.	 Dosta-
li	 jsme	však	neblahé	zprávy,	že	to	nepůjde	tak	
snadno	 jako	v	 letech	minulých,	či	dokonce	že	
se	tam	letos	možná	vůbec	nedostaneme.	Důvo-
dem	bylo	plánované	vyhlášení	národní	přírod-
ní	památky	Jestřebské	slatiny	a	s	ním	i	spojená	
změna	správce	Kosiště,	ale	hlavně	zvýšená	po-
zornost	ze	strany	obyvatel	Jestřebí.
Abychom	se	trochu	dostali	do	obrazu,	vyjeli	

jsme	s	Patrikem	Hudcem	na	veřejné	projedná-
vání	vyhlášení	NPP	Jestřebské	slatiny,	které	se	
konalo	ve	středu	23.	2.	2010	v	místní	kinoka-
várně.	Jednání	to	bylo	dlouhé	a	obtížné.	Většina	
místních	obyvatel	se	k	vyhlášení	NPP	staví	ne-
gativně.	Vidí	to	z	jiného	úhlu	než	ochrana	pří-
rody.	Oni	tam	žijí,	chtějí	mít	ve	sklepech	sucho	
a	podmáčené	louky	jsou	spíše	na	obtíž	–	traktor	
tam	zapadne.	Celkem	pěkně	je	to	shrnuté	v	iD-
nes.cz	/	Liberecký	kraj	v	článku	Jestřebští ne-
chtějí slatinu za památku, bojí se podmáče-
ní pozemků (http://goo.gl/xCOxZ).
Zjednodušeně	 řečeno,	 podle	místních	 NPP	

nebude,	 dokud	 stát	 neodvodní	 bezprostřední	
okolí	Jestřebí	a	nevyčistí	Robečský	potok.
Vyhlášení	 NPP,	 dle	 Ministerstva	 životní-

ho	 prostření	 a	 AOPK,	 nebude	 znamenat	 pro	

místní	obyvatele	další	omezení.	Vždyť	praktic-
ky	všechny	plochy,	které	spadají	do	NPP,	už	teď	
ochranu	mají.	Zjednodušší	se	však	jejich	správa	
a	sjednotí	plánování,	jelikož	se	k	nim	bude	při-
stupovat	jako	k	jednomu	celku.	Také	by	se	Jes-
třebským	slatinám	mělo	dostat	více	peněz,	kte-
ré	budou	moci	čerpat	i	místní	obyvatelé.
Složitá	 jednání	 necháme	povolanějším.	My	

se	zaměříme	na	„naše“	Kosiště.	Důležité	 je,	že	
jsme	se	rámcově	domluvili	na	způsobu	spolu-
práce	do	případného	vyhlášení	NPP,	takže	i	le-
tos	vyrazíme	kosit	a	hrabat.
Sejdeme	se	ráno	v	sobotu	4.	6.	2011	na	Ko-

sišti	a	budeme	kosit	a	hrabat	a	povídat	a	kochat	
se.	I	na	nějaký	výlet	dojde.	Vítán	je	každý,	kdo	
chce	pomoci	chránit	poslední	prosperující	 lo-
kalitu	 tučnice	 české	 na	 světě.	 Více	 informací	
o	akci	najdete	na	stránkách	společnosti	(http://
www.darwiniana.cz/).
Nashledanou	na	Kosišti!

Michal Rubeš

http://liberec.idnes.cz/jestrebsti-nech-
teji-slatinu-za-pamatku-boji-se-pod-
maceni-pozemku-py7-/liberec-zpravy.
asp?c=A110302_1541386_liberec-zpra-
vy_kol

Když	už	jsme	byli	v	Jestřebí,	museli	jsme	se	podívat	i	na	naše	malé	chráněnce, 
toho	času	v	hibernakulech.	Foto:	Michal	Rubeš
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Na	obálce	Nepenthes lowii	na	Gunung	Murud.
Foto:	Václav	Kubín

Vážení čtenáři,
první	 číslo	 TRIFIDa	 roku	 2011	 mě	 zastihuje	
stále	poněkud	v	ústraní	od	hlavního	dění	v	„D“,	
pořád	však	plním	povinnost	zaplnit	každé	nové	
číslo	 svým	 úvodníkem,	 občasným	 překladem	
a	pravidelným	obrazovým	průvodcem	anatomií	
a	 fyziologií	masožravých	 rostlin.	 Příčinou	mé	
dlouhodobější	chabé	viditelnosti	jsou	ryze	sou-
kromé	problémy,	s	nimiž	se	potýkám.
Veškerý	 provoz	 „D“	 je	 nyní	 řízen	mým	 zá-

stupcem,	 přítelem	 Patrikem	 Hudcem	 v	 těsné	
spolupráci	se	Správní	radou	a	také	s	externími	
pomocníky.	 Za	 hladký	 provoz	 celého	 korpusu	
„D“	chci	všem	poděkovat	a	Vám	popřát	zajíma-
vé	počtení.

16. 2. ´11
Zdeněk Žáček,

prezident Darwiniany
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NPP SWAMP	 (v	 překladu	 bažina)	 je	 slatinné	
a	přechodové	rašeliniště,	které	vzniklo	po	zalo-
žení	Máchova	jezera	díky	zvýšení	hladiny	spod-
ní	vody	v	zátoce	na	jihovýchodním	břehu	jeze-
ra.	Nachází	se	v	Libereckém	kraji	u	České	Lípy,	
asi	2,5	km	od	obce	Doksy,	a	leží	přibližně	270	
m	n.	m.	Na	tomto	rašeliništi	s	četnými	tůňka-
mi	si	přijdou	na	své	lidé	obdivující	jak	flóru,	tak	
faunu.	Je	to	i	významná	algologická	lokalita	(al-
gologie	je	obor	zabývající	se	taxonomií,	buněč-
nou	biologií	a	ekologií	sinic	a	řas).	
Máchovo	jezero	a	SWAMP	odděluje	přírodní	

hrázka,	která	byla	technicky	zpevněna	z	důvodu	
mísení	jejich	vod,	které	se	značně	liší.	Mocnost	
rašeliny	zde	většinou	nepřesahuje	1	m.	Hladi-
na	vody	na	rašeliništi	záleží	na	povětrnostních	

podmínkách	a	na	výšce	vodní	hladiny	v	Mácho-
vě	 jezeře.	Dlouhodobý	výrazný	pokles	hladiny	
Máchova	jezera	by	mohl	vést	k	degradaci	mok-
řadních	a	rašelinných	společenstev.
Nebyl	jsem	si	jistý,	zda	SWAMP	patří	do	sou-

časné	 CHKO	 Kokořínsko,	 proto	 jsem	 napsal	
e-mail	 vedoucímu	 Správy	 CHKO	 Kokořínsko,	

SWAMP
Daniel HorDějčuk

V	České	republice	jsou	na	rašeliniště	nejbohatší	jižní	Čechy,	pak	následuje	severní	a	západ-
ní	oblast	naší	republiky.	Právě	v	severních	Čechách,	u	Máchova	jezera,	leží	národní	přírodní	
památka	(dále	jen	NPP)	SWAMP.
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Poděkování
Na	 závěr	 chci	 poděkovat	 Michalu	 Rubešo-
vi	 za	 jeho	 fotky,	Adamu	Velebovi	a	Mirku	 Sr-
bovi	za	odbornou	konzultaci.	Luboši	Beranovi	
z	Agentury	ochrany	přírody	a	krajiny	ČR	děkuji	
za	poskytnuté	informace.			

http://botany.natur.cuni.cz/algo/
http://www.doksy.com/tipy-na-vylet/pri 
rodni-zajimavosti/swamp/

http://botany.cz/cs/swamp/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Swamp
Liberecko	Chráněná	území	ČR	III.	Praha	:	
Agentura	ochrany	přírody	a	krajiny	
ČR,	1991.	ISBN	80-86064-43-3.	S.	332

a	dozvěděl	jsem	se	následující:	„Swamp	je	Ná-
rodní	 přírodní	 památkou,	 nepatří	 do	 stávají-
cí	CHKO	Kokořínsko.	Diskutuje	se,	zda	dojde	
ke	 vzniku	 CHKO	 Kokořínsko	 -	 Máchův	 kraj,	
kde	by	pak	byla	jeho	součástí.“

Flóra
Na	SWAMPu	najdeme	mnoho	ohrožených	dru-
hů	 rostlin.	 Vyskytuje	 se	 tu	 více	 jak	 170	 dru-
hů	 řas,	 klikva	 bahenní	 (Oxycoccus palustris),	
až	 několik	 tisíc	 kriticky	 ohrožené	 hrotnose-
menky	 hnědé	 (Rhynchospora fusca),	 hrotno-
semenka	bílá	 (Rhynchospora alba),	vřes	obec-
ný	 (Calluna vulgaris),	 	 z	čeledi	vstavačovitých	
pak	vzácný	hlízovec	Loeselův.	Toto	místo	je	bo-
haté	i	na	masožravé	rostliny,	roste	zde	rosnatka	
okrouhlolistá	 (Drosera rotundifolia),	 rosnatka	
prostřední	 (Drosera intermedia),	 rosnatka	an-
glická	(Drosera anglica)	a	moje	oblíbená,		ros-
natka	obvejčitá	(Drosera ×obovata).	

Drosera intermedia	 zde	byla	vysazena	 roku	
1989.	Rostliny	pocházejí	 z	umělé	 kultury	Bo-
tanické	zahrady	v	Liberci.	Tento	druh	se	nekří-
ží	 s	 rosnatkou	 okrouhlolistou,	 takže	 nehrozí	
jeho	nekontrolované	šíření.	To	však	hrozí	u	dal-
ší	uměle	vysazené	rostliny	–	rosnatky	anglické.	
V	tomto	případě	je	tento	experiment	spíše	ne-
žádoucí.
Hojně	 se	 vyskytující	 rosnatky	 okrouhlolis-

té	zde	vyhledávají	především	porosty	rašeliní-
ku,	naopak	rosnatka	prostřední	 roste	v	 rašeli-
ně	bez	něj.
Z	vodních	masožravek	zde	prosperuje	bub-

linatka	menší	 (Utricularia minor),	méně	se	 tu	
daří	bublinatce	jižní	(Utricularia australis).

Fauna
Vyskytuje	 se	 zde	 mnoho	 chráněných	 ptáků,	
např.	 bukač	 velký	 (Botaurus stallaris),	 moták	
pochop	 (Circus aeruginosus),	 ledňáček	 říční	
(Alcedo atthis),	kormorán	velký	(Phalacrocorax 
carbo)	a	jeřáb	popelavý	(Grus grus).	Na	SWAM-
Pu	můžeme	potkat	zmiji	obecnou	 (Vipera be-
rus),	užovku	obojkovou	(Natrix natrix)	a	vůbec	
nejhojnější	druh	ještěrky	v	Česku	–	ještěrku	ži-
vorodou	 (Zootoca vivipara).	 Bohatá	 je	 i	 fauna	
vážek,	které	se	však	stávají	kořistí	masožravek.

Suchopýr	(Eriophorum	sp.)	na	SWAMPu
Foto:	Daniel	Hordějčuk

Drosera rotundifolia	na	SWAMPu
Foto:	Michal	Rubeš	
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Teploty	se	dostaly	výrazněji	nad	nulu	a	sníh	bě-
hem	několika	dní	úplně	zmizel.	V	sobotu	16.	
ledna	 sluníčko	 přímo	 vyzývalo	 k	 první	 letoš-
ní	vyjížďce	na	kole.	Neodolal	 jsem.	Při	návra-
tu	jsem	si	pak	nemohl	odpustit	jednu	zastávku	
nedaleko	domova.	 Zastávku	 na	 slatinné	 louce	
přiléhající	k	rybníku,	který	díky	jednomu	všu-
dypřítomnému	 stromu	 dostal	 jméno	 Olšový	
a	díky	tučnici	české	ho	většina	z	nás	nosí	v	po-
vědomí.

Jistě	si	vzpomenete	na	některý	z	předchozích	
článků,	v	nichž	jsem	popisoval	samotnou	loka-
litu	či	přímo	akce,	při	nichž	o	ni	bylo	pečováno.	
Jedna	 taková	proběhla	 i	vloni	na	podzim.	Zú-
častnit	jsem	se	však	nemohl,	protože	jsem	zrov-
na	měl	něco	neodkladného.	Od	léta	jsem	loka-
litu	neviděl,	přestože	ji	mám	takřka	za	domem.	
Dostal	jsem	se	mimo	její	dění,	a	tak	o	změnách,	
které	tam	od	té	doby	proběhly,	jsem	se	dozvěděl	
až	onu	sobotu.	A	změny	to	byly	velké	a	nejspí-
še	i	důležité.	Již	v	minulých	článcích	jsem	avizo-
val	plánované	zásahy	do	vodního	režimu,	které	
by	měly	lokalitu	znovu	zavodnit.	A	právě	výsle-
dek	něčeho	takového	 jsem	měl	možnost	spat-
řit.	Meliorační	příkopy	byly	z	velké	části	zahra-
zeny,	 po	 lokalitě	 vznikla	 řada	 vodou	 naplně-
ných	 jam	a	 i	běžně	úplně	suchá	místa	dostala	
naději	na	trvalé	zamokření.	Zda	to	tak	opravdu	
bude,	se	dozvíme	až	v	létě,	kdy	se	dočkáme	ně-
jakého	výraznějšího	sucha.	V	době	mé	návště-
vy	 bylo	 všude	 vody	dostatek	 kvůli	 silné	 oble-
vě.	Rozložení	vlhkosti	už	ale	působilo	mnohem	
vyváženěji	než	dříve,	kdy	byla	voda	koncentro-
vána	 jen	ve	 strouhách.	A	co	 by	 trvalé	 zamok-
ření	celé	lokality	znamenalo	pro	zdejší	vegeta-
ci?	V	první	řadě	(snad)	dojde	k	omezení	nebo	
úplnému	vytlačení	bezkolence,	čili	konkurenč-
ně	velice	silné	trávy,	jež	je	trnem	v	oku	ochrán-
cům	vzácnějších	a	méně	expanzivních	druhů,	
kterých	 tu	 není	 zrovna	málo.	 Zmiňme	 napří-
klad	všem	známou	endemickou	tučnici	českou	
(Pinguicula bohemica)	 nebo	 vzácnou	 kohát-
ku	 kalíškatou	 (Tofieldia calyculata).	 Obnaže-
ní	a	zamokření	větší	plochy	dá	možnost	ohro-
ženým	druhům	osídlit	i	dříve	nepřístupná	mís-
ta,	čímž	se	posílí	 jejich	populace.	Z	velké	čás-
ti	by	se	lokalita	již	měla	udržovat	sama	a	umělé	

loučeňská lokalita 
tučnice české v lednu

jakub ŠTěPán

Po dlouhé době, kdy byla krajina pokrytá sněhem, který tak dobře izoloval 

naše venkovní pěstírny, přišla rychlá obleva.
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zásahy	(hlavně	kosení)	nebudou	muset	být	tak	časté.	Teorie	
mluví	velmi	pozitivně	a	my	budeme	doufat,	že	podobně	pro-
mluví	i	praxe.
Na	hladině	rybníka	se	stále	držela	vrstva	 ledu,	ale	stoup-

nout	bych	si	na	ni	netroufl.	Všude	byla	slyšet	protékající	voda.	
V	jarně	vyhlížejícím	slunci	vše	hrálo	živými	barvami.	Opatr-
ně	jsem	pokukoval	po	známých	místech,	zda	někde	nenalez-
nu	hibernacula	tučnic.	Známá	místa	už	však	byla	pozměně-
na	a	tučnice	zřejmě	v	zájmu	jejich	zachování	přesázené.	Na-
víc	hledat	v	zimě	hibernacula	je	obtížné	–	často	bývají	zavrta-
ná	v	půdě.	I	přes	to	všechno	se	mi	jich	několik	podařilo	najít.	
Všechna	byla	pod	několika	centimetry	vody	a	zhruba	polovi-
na	jich	už	začínala	růst.	Teplé	počasí	dělá	své.	Doufejme,	že	se	
ještě	zvládnou	znovu	zadaptovat	na	příchod	zimních	teplot.	
Věřím	však,	že	i	kdyby	se	tak	nestalo,	je	v	záloze	bohatá	se-
menná	banka,	která	ve	spojení	s	příznivými	podmínkami	(ob-
nažená	zamokřená	půda)	populaci	rychle	obnoví.	
Na	našem	fóru	či	mých	stránkách	jste	měli	možnost	shléd-

nout	video	pořízené	z	této	návštěvy.	Nevšední	atmosféra	zdej-
ší	spící	přírody	osvícené	příjemným	„jarním“	sluncem	člověka	
uprostřed	zimy	zahřeje	u	srdce.			

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán
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Den osmnáctý – výšlap na Gunung Murud – rocky 
garden
V	8	 ráno	po	 snídani	 se	vydáváme	na	Gunung	
Murud.	Nejprve	klesáme	do	údolí	mezi	hřbe-
tem	 a	 hlavním	 vrcholem,	 pak	 tvrdě	 nahoru	
po	pěšinách	či	pískovcových	plotnách	až	na	vr-
chol.	 Rocky	 garden,	 tak	 nazývají	 kamennou	
plošinu	 pod	 vrcholem,	 je	 opět	 jedním	 z	 neu-
věřitelných	 zážitků.	 Kamenné	 moře	 prorost-
lé	 bujnou	vegetací	 s	 tisíci	 rostlinami	N. lowii,	

Výlet do ráje láčkovek 
borneo 2009 – díl V.
VáclaV kubín

Gunung	Murud 
Nepenthes tentaculata,	dvě	různé	rostliny

Gunung	Murud 
Orchidej	rodu	Coelogyne	(určil	M.	Macák)

Gunung	Murud 
Nepenthes muluensis
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N. murudensis a N. muluensis.	Lítáme	s	foťáky	
jako	smyslů	zbavení.	Po	hodině	nás	však	opustí	
štěstí	a	celý	vrchol	pohltí	těžké	bouřkové	mra-
ky.	Začíná	 tropická	 bouře	a	my	poklusem	há-
žeme	zpátečku.	Rány	byly	tak	blízko	a	tak	sil-
né,	že	se	ještě	dnes	divím,	že	to	mé	šortky	pře-
žily	 bez	 újmy.	 Pro	 tyto	 případy	mám	 s	 sebou	

Gunung	Murud 
Utricularia striatula

Gunung	Murud 
Nepenthes lowii,	různé	rostliny	na	různých	stanovištích

Gunung	Murud 
Nepenthes murudensis
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poncho	i	přes	fotobatoh,	takže	důležité	věci	zů-
stávají	poměrně	suché	a	v	bezpečí.	Po	návratu	
nám	místní	připravují	znamenité	kuřecí	kous-
ky	vařené	v	kotlíku	se	zeleninou	a	rýží.	Dlouho	
do	noci	sedíme	u	ohniště	uvnitř	chatky	a	probí-
ráme,	co	nás	ještě	čeká	a	nemine.

Den devatenáctý – 
návrat do Hot Springs
V	8	se	vydáváme	na	zpáteční	cestu.	Kupodi-
vu	je	jasná	obloha	bez	mráčků.	Okolo	done-
konečna	fotíme,	co	se	dá,	a	spolu	s	Matthia-
sem	si	vyběhneme	 „False	peak“,	což	 je	 krpál	
asi	 30	 minut	 prudce	 nahoru.	 Dřina	 se	 však	
vyplácí	 a	 vrcholek	 se	 nám	odvděčuje	 výhle-
dy	snad	na	půl	Bornea.	Sedíme,	koukáme	a	ne	
a	ne	jít	dolů…	nakonec	musíme.	Dole	nás	če-
kají	 auta,	 nasedáme	 a	 dáváme	 se	 na	 ústup	
do	 Hot	 Springs.	 Cestou	 zastavujeme	 ještě	
jednou	na	lokalitě	„U	kostelíčka“	a	při	západu	
slunce	děláme	panoramatické	obrázky	kraji-
ny.	Popsal	bych	to,	ale	nevím	 jak.	Stoupající	
pára	 z	 pralesa,	 zapadající	 slunce,	 které	 pro-
svítá	 jen	dírami	v	mracích,	vytváří	slovy	vel-
mi	těžce	popsatelnou	atmosféru	–	snad	fotka	
prozradí	víc.	V	devět	večer	nás	opět	vítají	Hot	

Church	camp	zrána

Návrat	z	Gunung	Murud 
Nepenthes muluensis

Návrat	z	Gunung	Murud 
Nepenthes reinwardtiana

Návrat	z	Gunung	Murud 
Coelogyne radioferens

Zpět	v	Church	camp
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Návrat	z	Gunung	Murud 
Pohled	z	False	peak

Návrat	z	Gunung	Murud 
Vašek	Kubín	na	False	peak

Samčí	květenství	a	horní	láčky 
Nepenthes vogellii

Samčí	květenství	a	horní	láčky 
Nepenthes fusca
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Sprigs	se	všemi	svými	slastmi.	Na	to	se	každý	
z	nás	těšil	celý	den…

Den dvacátý – 
Mt. kinabalu
V	9	se	těžce	loučíme	s	Hot	Sprigs…	při	posled-
ním	 pohledu	 na	 zdejší	 ráj	 mě	 zaujme	 jeden	
komický	 výjev	 –	 u	 jednoho	 z	 horkých	 jezírek	
místní	žena	pere	prádlo.	Smíchy	se	popadáme	
za	břicha,	v	čem	jsme	se	to	vlastně	rochnili.
V	 Lawas	 přesedáme	 do	 malinkého	 mikro-

busku	a	namačkáni	 jeden	na	druhého	se	pře-
souváme	 přes	 město	 Kota	 Kinabalu	 pod	 krá-
lovnu	 Bornea	 –	 nejvyšší	 horu	 Mt.	 Kinabalu	
(4.095	m	n.	m.).	Cesta	je	nekonečných	250	km	
a	do	hotelu	Pine	resort	pod	horou	se	dostává-
me	až	po	sedmé	hodině	večer.	Cestou	si	vynu-
cujeme	přestávku	na	focení	Mt.	Kinabalu	zbar-
vené	zapadajícím	sluncem	doruda.	Plni	očeká-
vání	z	následujících	dní	a	unavení	z	předešlé-
ho	programu	uleháme	a	okamžitě	usínáme.			

Pokračování	příště. 
Fotografie	k	článku:	Vašek	Kubín.

Návrat	z	Gunung	Murud 
Květenství	a	horní	láčky	Nepenthes hurrelliana

Návrat	z	Gunung	Murud 
Nepenthes stenophylla

Magický	západ	slunce	„U	kostelíčka“
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Valná hromada a volby 
do Správní rady
Během	každoroční	výstavy	Darwiniany	proběh-
ne	také	Valná	hromada	a	volby	do	Správní	rady,	
které	končí	dvouleté	funkční	období.		V	zájmu	
co	nejvyšší	účasti	se	sejdeme	hned	první	sobo-
tu	výstavy,	tedy	18.	6.	2011,	v	11	h	v	prostorách	
výstavy.	 Kromě	 voleb	 nás	 samozřejmě	 čekají	
i	informace	o	průběhu	loňského	roku.
Těším	se	na	setkání	s	vámi	a	doufám,	že	se	

nás	sejde	co	nejvíce.

Pozvánka na výstavu 
masožravek
Milí	příznivci	masožravek,
17.	6.	–	26.	6.	2011	pořádá	Darwiniana	již	8.	vý-
stavu	masožravých	 rostlin.	 Koná	 se	 v	 horním	
skleníku	BZ	PřF	UK,	Na	Slupi	16,	Praha	2,	ote-
vřena	bude	každý	den	od	9:00	do	18:00,	vstup-
né	zůstává	dospělí	30	Kč,	studenti	a	důchodci	
15	Kč,	členové	Darwiniany,	ZTP	s	doprovodem	
a	děti	do	6	let	zdarma.	Na	výstavě	budou	k	za-
koupení	rostliny,	trička,	literatura	a	další.		
Všichni	jste	zváni!
Pokud	byste	chtěli	pomoci	s	instalací	a	prů-

během	výstavy	nebo	zapůjčit	rostliny	do	expo-
zice	nebo	měli	jakýkoliv	dotaz,	pište	na	e-mail:	
katka.kralova90@gmail.com.

Kateřina Králová

Finanční přehled za rok 
2010
Z	roku	2009	jsme	si	do	začátku	převedli	solid-
ní	finanční	rezervu	84	tisíc	Kč,	díky	níž	si	Dar-
winiana	mohla	dovolit	za	23	tisíc	Kč	vydat	2000	
kusů	vám	všem	dobře	známé	brožury	s	úvodem	
do	 pěstování	 masožravek.	 Její	 prodej	 se	 vyví-
jí	nad	očekávání	dobře,	a	 tak	 jsme	 již	umořili	

téměř	polovinu	nákladů.	Hlavním	zdrojem	pří-
jmů	 v	 loňském	 roce	 zůstaly	 členské	 příspěv-
ky.	Opět	jsme	však	zaznamenali	mírně	ztenče-
ní	členské	základny,	a	to	ze	150	v	roce	přede-
šlém	na	135.	Na	příspěvcích	za	rok	2010	jsme	
vybrali	47	tisíc	korun.	Naproti	tomu	vzrostl	po-
čet	předplatitelů	Trifida	ze	čtyř	na	sedm.	Výda-
je	na	tisk	 loňského	ročníku	Trifida	a	 jeho	dis-
tribuci	v	rámci	ČR	poklesly	pod	67	tisíc.	Z	čás-
ti	 to	 bylo	 pochopitelně	 dílem	 nižšího	 nákla-
du,	z	části	výsledkem	příznivější	ceny,	díky	če-
muž	mohlo	poslední,	vánoční	číslo	vyjít	dokon-
ce	celobarevně.	Do	Knihovny	přibyl	další	cenný	

interinfo
Celkový	přehled	[2010]

CELKEM 70	528	
Fio	[CZK] 31	567
PayPal 50
pokladna	(Hudec) 5
pokladna	(Rubešová) 9	635
pokladna	SK 1	889
Raiffeisenbank 27	382
příjmy	za	rok	2010	 166	195
výdaje	za	rok	2010 -179	751
zisk/ztráta	2010 13	557
převod	z	roku	2009 84	085
zdanitelné	příjmy	2010 112	817
odečitatelné	položky	2010 -179	751
daňový	základ -66	935

Bilance	podle	kategorií	[2010]

bankovní	operace -349
členské	příspěvky 50	050
dary 509
knihovna -1	480
Obchod 14	897
prodej 5	660
prodej	z	archívu	„T“ 400
pronájem 7	000
provozní	náklady -35	272
publikační	činnost 11	522
Trifid -63	226
Trifid	–	předplatné 2	800
úroky	z	běžného	účtu 19
vstupné 18	480
zprostředkování	plateb 1	522
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titul,	a	to	nový	dvouset	Carnivorous Plants and 
their Habitats	od	S.	McPhersona	za	1	500	Kč.	
Vzniklý	deficit	 jsme	kryli	dodatečnými	příjmy	
z	 Výstavy	 Darwiniany	 a	 mimořádně	 efektivní	
prodejní	činností.
Bilance	podzimní	výstavní	akce	skončila	při	

vybraném	vstupném	18	480	Kč	ziskem	téměř	
11	tisíc	korun,	z	čehož	ovšem	polovina	jde	jako	
výraz	 poděkování	 vystavovatelům	 za	 zapůjče-
ní	rostlin	a	na	krytí	jejich	nákladů	s	tím	spoje-
ných.	Až	tedy	vyplatíme	i	posledního	vystavují-
cího,	ve	výsledku	to	bude	pro	Společnost	zna-
menat	plus	cca	5,5	tisíce	korun	po	zahrnutí	vý-
dajů	na	sestavení	„droserátoru“*	(podrobné	vy-
účtování	celé	akce	je	k	dispozici	na	http://www.
darwiniana.cz/masozravky/blog:2010-09-18-
vystava-2010-jdeme-rozdelovat).	V	 roce	 2009	
to	 bylo	 srovnatelných	 téměř	 šest	 tisíc.	 Nejvý-
znamnější	výstavní	výloha	letos	spočívala	v	po-
řízení	tří	klaprámů	velikosti	A0	za	více	než	3,5	
tisíce	Kč.	Ty	se	nám	osvědčily	a	budou	se	v	ná-
sledujících	letech	ještě	hodit.	Jinak	všechny	ná-
klady	z	Výstavy	se	promítají	v	kategorii	provoz-
ních	nákladů	spolu	s	dalšími	provozními	věcmi:	
poštovným	a	balným	za	Trifida	a	Obchod	(dříve	
Semennou	banku),	poplatkem	za	správu	inter-
netové	domény,	 transparentního	účtu,	plateb-
ní	a	internetové	karty	nebo	za	zprostředkování	
a	příjem	plateb.	Zde	se	nám	podařilo	zásluhou	
nového	transparentního	účtu	u	Fio	banky	ušet-
řit	více	než	tisíc	korun	ročně.
V	 roce	 2010	 se	 Darwinianě	 dařilo	 přede-

vším	 po	 prodejní	 stránce.	 Zpeněžili	 jsme	 ne-
celou	dvacítku	 Sborníků	a	 triček	 (dohromady	
cca	4,5	tisíce	korun)	a	opět	musím	vyzdvihnout	
nedocenitelnou	 roli	 bývalé	 Semenné	 banky.	

Zásluhou	 důsledného	 managementu	 doká-
zal	Honza	Bronec	v	průběhu	roku	vyřídit	více	
než	 sto	 objednávek	 za	 téměř	 15	 tisíc	 korun.	
Tím	Honza	trumfnul	svůj	vlastní	rekord	z	roku	
2009.	 Po	zohlednění	provozních	nákladů	pak	
SB/Obchod	vygenerovaly	čistý	zisk	za	více	než	
11	000	Kč.	Čas	ukazuje,	 že	 se	 jednalo	o	 krok	
správným	směrem	a	duševní	i	hmotná	investice	
se	mnohonásobně	vrací.
Účetně	jsme	nakonec	sice	loňský	rok	zakon-

čili	v	červených	číslech	se	ztrátou	necelých	14	
tisíc	korun,	je	však	potřeba	si	uvědomit,	že	tato	
suma	v	podstatě	odpovídá	dosud	neprodaným	
brožurám.	 Bez	 nich	 bychom	 skončili	 s	 vyrov-
naným	rozpočtem.	Do	začátku	letošního	roku	
jsme	proto	vstoupili	s	cca	70,5	tisíci	korunami.

Patrik Hudec

nová sleva pro členy: 
10 % u osiva-semena.cz
Členové	 naší	 společnosti	 mají	 nyní	 možnost	
využívat	 dalšího	 zvýhodnění,	 a	 to	 10%	 slevy	
na	veškerý	sortiment	obchodu	Osiva-semena.cz.	
Obchod	se	sídlem	v	Praze	nabízí	formou	zásil-
kového	 prodeje	 semínka	 nejrůznějších	 druhů	
rostlin;	většina	z	nich	je	kuriózní	a	netradiční.	
Nechybí	 ani	 slušná	 nabídka	masožravek,	 kte-
rá	se	v	případě	zájmu	o	ně,	v	budoucnu	rozros-
te.	Kromě	nám	známých	masožravek	 jistě	za-
ujmou	 i	 opravdu	 nevšedně	 vypadající	 odrůdy	
zeleniny.	Více	o	nabídce	se	dozvíte	na	stránkách	
http://www.osiva-semena.cz/.

Jakub Štěpán

Celková	bilance	podle	akcí	[stav	ke	dni	28.	února	2011]

Brožura	o	pěstování	MR -12	065 Droserátor -6	805 Trifid	2008 -100	
841

členské	příspěvky	2004 41	830 mikiny 400 Trifid	2009 -71	592
členské	příspěvky	2005 48	060 předplacená	karta -1	000 Trifid	2010 -66	480
členské	příspěvky	2006 58	860 sborník	Studnička	2007 -20	506 výstava	2004 7	661
členské	příspěvky	2007 67	576 trička -6	694 výstava	2005 24	009
členské	příspěvky	2008 68	300 Trifid	2003 -7	270 výstava	2006 15	080
členské	příspěvky	2009 49	900 Trifid	2004 -50	020 výstava	2007 9	981
členské	příspěvky	2010 47	250 Trifid	2005 -57	546 výstava	2008 11	994
členské	příspěvky	2011 30	600 Trifid	2006 -68	669 výstava	2009 6	207
členské	příspěvky	2012 400 Trifid	2007 -97	377 výstava	2010* 7	143
Zdroj:	webové	stránky	Darwiniany	http://www.darwiniana.cz/masozravky/ucetni-kniha
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Diskuzní fórum T1/2011
http://www.darwiniana.cz/forum/

Dotazům	 týkajícím	 se	 pěstování	 jednotli-
vých	rodů	a	druhů	MR	se	na	fóru	věnujeme	už	
od	 jeho	založení.	Některé	otázky	se	 s	 novými	
návštěvníky	 samozřejmě	 neustále	vrací	 a	díky	
této	 „recyklaci“	 jsou	 tak	 čas	 od	 času	 zdrojem	
zajímavých	 postřehů	 a	 třeba	 i	 neortodoxních	
nápadů.	Což	je	jen	dobře.	A	když	se	v	odpově-
di	sejde	hned	vícero	zkušenějších	pěstitelů,	vý-
sledkem	může	být	sice	stručný,	ale	zato	oprav-
du	jasný	návod	„jak	na	to“	a	není	už	pak	v	pod-
statě	potřeba	nic	dalšího	dodávat.	To	nejdůleži-
tější	již	bylo	řečeno.	Což	je	i	případ	reakce	Ada-
ma	Veleby	a	Martina	Dlouhého	na	prosbu	To-
máše	Báborského	o	radu	týkající	se		trpasličích	
rosnatek	(sekce	Pěstování v bytě).	Oba	pánové	
v	pár	bodech	vyjmenovali	ty	nejzásadnější	as-
pekty	jejich	úspěšného	pěstování	a	pro	mnohé	
začínající	pěstitele	budou	jistě	velice	užitečným	
pramenem	informací.
Když	na	počátku	prosince	představil	Adam	

Veleba	na	Chramst!u	(http://www.darwiniana.
cz/masozravky/blog:2010-12-04-osvetlova-
ni-pomoci-led-diod)	svůj	mimořádně	zajímavý	
článek	o	netradičním	osvětlování	MR	pomocí	
LED	diod,	doplněný	o	vlastní	praktická	pozoro-
vání,	setkalo	se	to	mezi	pěstiteli	se	silnou	ode-
zvou.	 Celá	diskuze,	 plná	 názorů	 a	 otázek	 ko-
lem	této	problematiky,	se	následně	začala	odví-
jet	v	sekci	Technika.	Na	definitivní	závěry	je	sice	
ještě	 stále	 brzy,	 prvotní	 výsledky	 však	 nazna-
čují,	 že	nemusí	 jít	o	zcela	slepou	cestu.	Mini-
málně	je	ale	hodna	důkladnějšího	zamyšlení	se.	
Samozřejmě	mnohé	zůstalo	s	otazníkem,	něco	
okomentovali	další	pěstitelé	na	základě	vlastní	
zkušenosti	a	další	postřehy	se	mohou	stát	ho-
tovou	studnicí	 inspirace	s	dalšími,	z	 toho	ply-
noucími	 implikacemi	 pro	 umělé	 dosvětlová-
ní	rostlinám.	Obzvláště	pokud	se	na	celou	věc	
podíváme	ze	širšího	úhlu	pohledu	a	pokusíme	
se	z	toho	všeho	si	vzít	nějaký	přínos.	A	když	už	
jsme	u	těch	experimentů,	v	Oznamce	pokračuje	
již	19.	dílem	seriál	Měchýřková invaze	v	podá-
ní	Jakuba	Štěpána	a	v	Anketách	najdete	odkaz	
na	aktuální	stav	mého	vlastního	pokusu	s	ros-
natkou	kapskou	zasazenou	v	substrátu	pro	po-
kojové	rostliny.	V	obou	případech	 je	bezespo-

ru	zajímavé	sledovat,	jakými	změnami	rostliny	
prochází	a	jak	jejich	kondice	v	čase	kolísá.
Sekce	Oznamka	byla	vůbec	bohatá	na	udá-

losti.	 Kdo	 ji	 alespoň	 občas	 sleduje,	 nemo-
hl	 přehlédnout	 nabídku	 hromadné	 objednáv-
ky	 vysokých	 květníků	 za	mimořádně	 příznivé	
ceny,	 kterou	 zastřešil	 Jirka	 Vaněk,	 ani	 pozvá-
ní	Stewarta	McPhersona	na	dubnovou	expedi-
ci	za	MR	do	Venezuely	na	Mount	Roraima	a	no-
vinky	ohledně	Kosiště.
Do	Palubního	deníku	VAMRu	přibyly	nové,	

zajímavé	 snímky	 včetně	 několika	 mikrofo-
tek.	 A	 stejně	 tak,	 jako	 jsem	 minule	 upozor-
nil	na	rosnatku	Drosera amazonica	Rivadavia,	
A.	Fleischm.	&	Vicent,	mohu	 i	nyní	poukázat	
na	 žhavou	 masožravou	 novinku	 	 domovinou	
v	Malajsii,	Filipínách	a	Sulawesi:	Drosera ultra-
mafica	A.	Fleischm.,	A.	S.	Rob.	&	S.	McPherson.	
Stewartu	McPhersonovi	patří	velké	dík	za	po-
skytnutí	fotografií	k	této	rostlině.

A ještě jedna důležitá poznámka závě-
rem. 11. ledna 1991 došlo podle zákona č. 
83/1990 Sb., o sdružování občanů, k zare-
gistrování občanského sdružení Darwini-
ana. Popřejme naší neziskové organizaci 
k tomuto dvacetiletému výročí vše nejlepší 
a ať je tady s námi ještě dlouhá léta!

Patrik Hudec

Drosera ultramafica,	foto:	S.	McPherson
Doplňující	informace	k	této	rosnatce	ve 
VAMRu	(http://goo.gl/yiuGp)
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Jihovýchodní	 oblast	 USA,	 zejména	 Florida,	 je	
na	masožravé	rostliny	dosti	bohatá.	Spolu	s	ně-
kolika	druhy	špirlic,	rosnatek	a	bublinatek	zde	
najdeme	také	šestici	zajímavých	nezatahujících	
tučnic	ze	sekce	Isoloba.	Klima	je	silně	oceánic-
ké,	teplé	a	vlhké,	s	mírnými	zimami	bez	silných	
mrazů,	a	tak	je	přežívají	 jen	s	 jistým	útlumem	
v	růstu	a	tvorbou	menších	listů.	V	kritických	le-
tech,	kdy	dochází	k	odumření	dospělých	rost-
lin,	jsou	populace	doplněny	semeny.	
Rostliny	 jsou	 to	velmi	pěkné,	na	 jaře	vyhá-

ní	ozdobné	květy	různých	barev	a	 i	 jinak	 jsou	
na	pohled	zajímavé.	Popisu	rostlin	se	však	vě-
novat	 nechci,	 raději	 bych	 shrnul	 pěstitelské	
zkušenosti	a	rady.	
Pro	 všechny	 druhy	 se	 dá	 použít	 společný	

substrát	 –	 rašelina	 s	 pískem	 (já	 používám	 asi	
1	 :	 1),	 s	perlitem	nebo	živý	 rašeliník.	Tučnice	
nekoření	příliš	hluboko,	stačí	květináče	vysoké	
kolem	5–10	cm	(na	dně	s	drenáží).	Z	hlediska	
vlhkosti	je	lze	rozdělit	na	dvě	skupiny.	Sušší	sta-
noviště	 vyhledávají	Pinguicula caerulea,	P. lu-
tea a P. pumila,	téměř	ve	vodě	(a	někdy	úplně)	
rostou	často	P. ionantha,	P. planifolia a P. pri-
muliflora.	Od	toho	se	odvíjí	i	zálivka,	suchomil-
nější	nemusí	stát	ve	vodě,	i	v	létě	stačí	v	podmi-
sce	do	1	cm	vodního	sloupce.	V	zimě	nechám	
květináče	nasáknout	třeba	jen	jednou	za	měsíc	
a	po	zbytek	doby	stojí	na	suchu.	Vlhkomilněj-
ší	druhy	mohou	ve	vodě	téměř	plavat,	voda	nad	
povrchem	substrátu	při	dobrém	osvětlení	a	vě-
trání	není	problém,	v	zimě	však	zálivku	raději	
omezuji	a	voda	je	jen	na	dně	podmisky.	Osobní	
zkušenost	mám	zatím	pouze	s	P. primuliflora,	
ale	všechny	vlhkomilnější	druhy	se	často	pěstu-
jí	společně.	
Vzdušnou	vlhkost	je	lépe	udržovat	vyšší,	ale	

zároveň	je	téměř	nezbytné	dobré	větrání	(kvů-
li	 prevenci	 plísní	 i	 přehřátí).	Vhodné	 je	 třeba	
akvárium	s	nadzvednutým	krycím	sklem	nebo	
podobné	zařízení.	Rosení	nedoporučuji.	V	zimě	
by	rostliny	měly	přežívat	i	teploty	kolem	0	°C,	

tak	jak	je	to	v	přírodě,	ale	v	kultuře	se	ukazuje,	
že	je	lepší	se	takovým	teplotám	vyhnout.	Zim-
ní	pokles	asi	na	15	 °C	 je	v	pořádku,	v	kultuře	

krátce o pěstování tučnic 
z jihovýchodu uSa

aDaM Veleba

Pinguicula planifolia,
pěstitelé	Marcus		Welge	and	Mathias	Teichert 
Foto:	Rosťa	Kracík
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mohou	být	nižší	teploty	dokonce	na	škodu	(cit-
livá	je	např.	P. lutea).	V	létě	rostliny	zvládají	bez	
problémů	vysoké	teploty	kolem	30	°C,	ale	musí	
na	ně	být	postupně	přivykány	a	samozřejmostí	
je	dobré	větrání.	
Osvětlovat,	a	to	zejména	v	zimě,	se	mi	nej-

více	 osvědčilo	 dostatkem	 rozptýleného	 svět-
la.	 Zářivka	nebo	mé	oblíbené	LED	diody	 fun-
gují	spolehlivě.	Pod	„ledkami“	dokonce	někte-
ré	rostliny	získaly	červený	nádech.	Stavět	rostli-
ny	na	přímé	slunce	nedoporučuji.	Pokud	máte	
akvárium	na	parapetu,	raději	ho	přistiňte	prů-
svitným	materiálem	(na	jižním	okně	raději	rov-
nou	dvěma	vrstvami).	
Jednotvaré	 tučnice	 jsou	 totiž	 velmi	 citlivé	

na	prudké	změny	teplot,	zejména	na	přehřátí.	
Dojde-li	k	příliš	rychlému	zvýšení	teploty,	stá-
vá	se	to	často	na	 jaře	během	prvních	pěkných	
dní,	reagují	rostliny	rychlým	odumíráním.	Listy	
od	konců	hnědnou	a	nakonec	odejde	celá	rost-
lina.	 Problémem	 je	 kolaps	 metabolizmu,	 ně-
které	enzymatické	dráhy	jsou	teplotou	urychle-
ny	víc	než	jiné	a	hromadění	metabolitů	likvidu-
je	buňky.	Kupodivu	však	problém	není	prová-
zen	 žádným	patogenem	 (toto	 pravděpodobné	
vysvětlení	 převzato	 z	 http://www.pinguicula.
org/).	
Ať	je	to,	jak	chce,	pouze	včasný	zásah	může	

rostliny	 zachránit.	 Jsou-li	 přemístěny	 zpět	
do	nižších	teplot,	na	které	byly	zvyklé,	a	jsou-li	
odumřelé	 listy	ostříhány,	mohou	 rostliny	pře-
žít.	Na	výše	uvedeném	odkazu	naleznete	infor-
maci,	že	rostliny	nelze	zachránit,	já	jsem	však	ty	
svoje	 naštěstí	 zachránil	 uvedeným	 postupem.	
Roli	hraje	patrně	to,	jak	velký	je	teplotní	skok,	
a	také	rychlost	podchycení	problému.	 Jedinou	
dobrou	prevencí	je	tedy	pomalé	přivykání	rost-
lin	na	vyšší	teploty.	
Abych	doplnil	nebezpečí	na	tučnice	číhající,	

zmíním	 i	 jejich	citlivost	na	houbová	onemoc-
nění	–	kvůli	nim	je	nutné	dobré	větrání	a	také	
kvůli	nim	dodržuji	sušší	zimní	režim,	zejména	
u	suchomilnějších	druhů.	Zatím	jsem	nemusel	
aplikovat	 fungicidy,	 ale	 je	možné,	 že	v	 někte-
rých	případech	budou	nezbytné.	
Hlavním	 způsobem	 rozmnožování	 jsou	 se-

mena.	Bohužel	mají	dost	krátkou	klíčivost	i	při	
uchovávání	 v	 chladu,	 nejlepší	 je	 během	 prv-
ního	měsíce,	poté	poměrně	rychle	klesá.	K	 je-
jich	získání	se	hodí	vlastnit	dva	různé	 jedince	
jednoho	druhu,	ale	občas	se	podaří	i	manuální	

opylení	vlastním	pylem.	Pinguicula primuliflo-
ra	 je	navíc	schopná	velmi	snadného	vegetativ-
ního	rozmnožování	–	na	koncích	 listů	přitisk-
nutých	do	mechu	či	na	substrát	spontánně	raší	
nové	rostlinky,	které	při	občasném	přikrmování	
ochotně	rostou	v	dospělce.	Rozmnožování	 lis-
tovými	řízky	u	ostatních	druhů	není	nemožné,	
je	však	dosti	nespolehlivé	a	časté	otrhávání	lis-
tů	rostliny	oslabuje.	

Chcete-li	 s	 těmito	 tučnicemi	 začít,	 určitě	 do-
poručuji	 druh	 Pinguicula primuliflora.	 Vděč-
ný,	nejodolnější	a	přitom	velmi	pěkný	a	ozdob-
ný.	 Snadno	se	vegetativně	množí	a	díky	 tomu	
budete	mít	dostatek	rostlin	pro	získání	zkuše-
ností.	Ze	skupiny	suchomilnějších	druhů	je	asi	
nejjednodušší	 a	 nejsnáze	 získatelná	 P. caeru-
lea.	 Je	 vytrvalá	 a	 v	dobrých	podmínkách	 bez-
problémově	roste.	Podařilo	se	mi	získat	i	P. lu-
tea,	která	je	poněkud	obtížnější	a	v	kultuře	má	
tendenci	ke	krátkověkosti,	proto	je	velmi	vhod-
né	si	 ji	pojistit	výsevem	semen	(přinese-li	ně-
jaká).	Špatně	prý	snáší	přesazování,	nejlepší	je	
úplně	se	mu	vyhnout.	P. planifolia	je	krásná,	ale	
obtížně	 sehnatelná	 vlhkomilná	 tučnice,	 často	
najdete	 fotky,	na	kterých	roste	napůl	ve	vodě.	
Kvůli	květům	poněkud	jiného	tvaru	a	velké	čer-
vené	růžici	 listů	 je	však	vyhledávaná.	P. pumi-
la	 je	velmi	drobná,	 téměř	 jako	evropská	P. lu-
sitanica,	a	podobně	 jako	P. lutea	má	tendence	
ke	krátkověkosti.	P. ionantha	je	v	přírodě	velmi	
vzácná	a	v	USA	přísně	chráněná,	náročnost	pěs-
tování	je	víceméně	shodná	s	P. planifolia,	také	je	
vlhkomilná.	
Všechny	 druhy	 lze	 teoreticky	 pěstovat	 po-

hromadě,	stačí	mít	na	vlhkomilnější	druhy	od-
dělenou	vyšší	podmisku.	Přidat	k	nim	lze	i	ně-
které	rosnatky	(Drosera capillaris,	D. brevifolia,	
D. filiformis	var.	tracyi,	D. intermedia),	a	máte-li	
velké	ambice,	pak	i	některé	teplomilné	špirlice	
(např.	Sarracenia psittacina).	

Pro	celý	článek	byla	velmi	přínosným	zdrojem	
kniha	„Carnivorous	plants	of	the	United	States	
and	Canada“	(Schnell,	D.	E.	2002:	Carnivorous	
plants	of	the	United	States	and	Canada.	Timber	
Press,	Portland.).			
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Při	hledání	 informací	o	rostlinách	mi	do	ruky	
padla	 mezi	 jinými	 tato	 kniha	 z	 roku	 2002.	
Na	 první	 pohled	 vypadá	 stejně	 jako	 sada	
„McPhersonovek“,	které	v	knihovně	máme	–	bez	
barevného	obalu	jsou	desky	matně	černé	a	hez-
ky	k	sobě	v	poličce	zapadají.	I	rozsah	je	podob-
ný,	asi	450	stran	textu	a	obrázků	na	kvalitním	
papíře.	Ovšem	obsah	 je	 svým	způsobem	dost	
odlišný	a	v	některých	směrech	i	praktičtější.	

Kniha	je	koncipována	jako	atlas	druhů,	kte-
ré	se	na	zmiňovaném	území	vyskytují.	Má	pěk-
ný	 teoretický	 úvod	 zaměřený	 na	 popis	maso-
žravých	 rostlin	 obecně,	 přírodních	 podmínek	
i	základů	kultivace.	Každý	 rod	 je	 také	uveden	
svou	 vlastní	 charakteristikou.	 Druhy	 jsou	 po-
tom	 rozpracovány	 zejména	 ve	 směru	 unikát-
ních	znaků	a	vlastností,	na	ty	obecné	je	pouká-
záno	do	úvodní	kapitolky	rodu.	

U	 rostlin	 najdeme	 samozřejmě	
botanický	 popis,	 etymologii	 názvů	
(včetně	historického	vývoje	a	pojetí)	
i	popis	přírodního	prostředí.	 Infor-
mace	o	rozšíření	v	přírodě	jsou	dopl-
něny	mapkami.	Na	konci	je	u	každé-
ho	druhu	 kolonka	 poznámek	a	 po-
známky	ke	kultivaci,	obé	bývá	někdy	
delší	 než	zbylý	popis	druhu.	Obec-
né	 poznámky	 se	 věnují	 často	 růz-
ným	 zajímavým	 informacím	 typu	
„co	 se	 jinam	 nevešlo“,	 ty	 kultivační	
jsou	výhradně	zaměřeny	na	praktic-
ké	 rady	 do	 našich	 skleníků	 (vitrín,	
zahrad	a	akvárií).	V	 rodovém	popi-
su	najdeme	navíc	i	informace	o	opy-
lování	a	opylovačích.	
Tím	 je	 poněkud	 krátce,	 leč	 snad	

výstižně,	řečeno,	jaký	druh	informa-
cí	 můžete	 od	 tohoto	 titulu	 očeká-
vat.	 Zbytek	 jsou	 informace	 samot-
né,	 kterými	 je	 kniha	nabitá	a	 které	
musíte	vidět	a	číst	osobně.	Já	si	nej-
více	cením	kultivačních	poznámek,	
knih,	které	by	spojovaly	pohled	spí-
še	vědecký	s	 tím	prakticky	pěstitel-
ským,	není	mnoho.	Hledáte-li	 tedy	
informace	 o	 severoamerických	ma-
sožravých	rostlinách,	rozhodně	nej-
prve	sáhněte	po	této	knize,	nebude-
te	litovat.				

Donald e. Schnell: 
carnivorous plants of the united 

States and canada
aDaM Veleba
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SWAMP
Daniel Hordějčuk
This article presents information summary 
about one of the most widely known CP locali-
ty in Czech Republic. The locality which is 
placed in northern Bohemia close to Máchovo 
lake is preserved as a national natural mo-
nument. All Drosera species naturally growing 
in CR, bladderworts and many other intere-
sting and mostly protected plants can be found 
in this locality. Besides plants the artic-
le is also describing some of the local ani-
mals and brings out general information about 
the peat-bog.

Loučeň: habitat of Pinguicula bohemica in Ja-
nuary
Jakub Štěpán
The next locality of Pinguicula bohemica lies 
near Loučeň and was introduced to readers in 
one of the past Trifid journal. The locality is 
cared by volunteer brigade. The author points 
out possible consequences of some significant 
changes in the locality but mainly describes 
conditions on the locality during his inspe-
ction round.

Trip to Nepenthes paradise – Borneo 2009, part V
Václav Kubín
The fifth part of a report from trip to Bor-
neo supplemented by several stunning pictu-
res. This time you can learn what to expect 
on the tops of resident mountains (besides 
plenty of amazing pitcher plants). In the end 
of the article is sketched transfer to the 
highest mountain of Borneo which will be con-
tinued in the next issue.

Briefly about growing of Pinguiculas from sou-
th-eastern USA
Adam Veleba
Summary of growing knowledge of six American 
homophyllous Pinguicula species. The article 
sums up differences in growing requirements, 
points out possible risks and draws attention 
to easier growable species.

Donald E. Schnell: Carnivorous plants of the 
United States and Canada
Adam Veleba
Our librarian presents another CP book. This 
time it is an atlas of species which occur in 
North America. Many useful information about 
plants, their habitats and tips for growing 
can be found in.

Drosera paradoxa – the record breaker
Jiří Vaněk
This article came into being due to bad luck of 
the author. During repotting the author wrenched 
off roots of plant’s lateral shoot, so he decided 
to make the most of the situation and use leaves 
of the roots-free plant to its propagation. Thanks 
to ideal growing conditions he managed to get re-
latively big amount of young plants in very short 
time. You have the occasion to get know how to 
successfully propagate these Australian sundews. 

Les Pleiades
Martin Dlouhý
The second part of the report from Martin’s in-
ternship spent in Switzerland during which he made 
some excursion to Alps. This time the trip desti-
nation was a locality well known for presence of 
artificially introduced plants of Sarracenia pur-
purea which are getting on very well there. Howe-
ver, the adult plants of Sarracenia were not the 
only carnivorous plants found in the locality. To-
gether with some quite common Drosera species the 
hikers discovered nice population of Pinguicu-
la vulgaris.

The second journey – the butterworts again, part II
Jarda Neubauer, Mirek Macák, Pepa Malínský
Report from hiking over French and Spanish CP-
localities with dominant Pinguicula longifolia 
occurrence which can be really surprising plants 
in some cases. In this article you will also learn 
what made the authors to make unplanned car-stop 
(surprisingly it was not a butterwort).

Revision of D. whittakeri s. lat. (Droseraceae) 
and description of new species from Kangaroo Is-
land, South Australia – part I.
A. Lowrie, J. G. Conran
Czech translation of an article describing Drosera 
whittakeri and Drosera praefolia. Change of sub-
species D. whittakeri subsp. aberrans to separate 
species is also mentioned. The endemic species D. 
schmutzii is described too.

Drosera macrophylla Lindley subsp. monantha
A. Lowrie, S Carlquist
Czech translation of the plant’s botanical 
description.

Excursion to micro world – part I
Martin Maloušek
This article opens a new pseudo-regular serial 
supplying interesting information from world in-
visible to the naked eye. In this first part the 
microscope is described and its capabilities are 
depicted on few CP pictures.

Summary
jiří Vaněk
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Na	začátek	musím	říct,	že	množit	tuhle	kytku	
jsem	původně	vůbec	nechtěl.	Původní	plán	byl	
přesadit	cca	2	roky	starou	rostlinu	a	při	té	pří-
ležitosti	oddělit	odnož,	která	se	vytvořila	v	mís-
tě,	odkud	vyrůstal	květní	stvol	(což	je	u	rosna-
tek	z	okruhu	petiolaris	docela	častý	jev).	Zahra-
niční	pěstitelé	většinou	doporučují,	aby	odnož,	
kterou	chceme	oddělit,	byla	stará	alespoň	1	rok,	
a	měla	tudíž	již	bezpečně	vytvořený	vlastní	ko-
řenový	systém.	Rada	je	to	dobrá…
Oddělování	odnoží	je	u	„petek“	vždycky	tro-

chu	problém.	Chce	to	opravdu	nespěchat	a	po-
čkat	 si.	 Klidně	 i	déle	 než	onen	doporučovaný	
rok.	A	chce	to	dělat	s	citem.	Pokud	se	rostlinám	
od	sebe	nechce	a	člověk	by	musel	vyvinout	vel-
kou	sílu,	aby	 je	odtrhl,	 je	 lepší	zasadit	 je	zpět	
do	substrátu	a	zkusit	 to	znovu	za	pár	měsíců.	
Jinak	vám,	stejně	 jako	mně	v	případě	D. para-
doxa,	zůstane	v	jedné	ruce	pomačkaná	mateč-
ní	rostlina	a	v	druhé	odnož	prostá	 jakýchkoliv	
kořenů.	Příliš	 jsem	tlačil	na	pilu,	a	 tak	se	sta-
lo,	že	 jsem	sice	odnož	odloupl,	ale	 její	kořeny	
jsem	urval.	
Po	 několika	 peprných	 nadávkách	 jsem	 se	

rozhodl,	 že	 ze	 vzniklé	 situace	 zkusím	 vytěžit	
maximum.	Mateční	 rostlinu	 se	 zbylými	 koře-
ny	jsem	zasadil	do	nového	substrátu.	Z	odnože-
né	(kořenů	prosté)	rostliny	jsem	postupně	od-
loupal	všechny	čerstvé	listy	(s	výjimkou	pár	lis-
tů	 kolem	 srdíčka)	 a	dával	 si	 přitom	velký	po-
zor,	abych	 je	nepřetrhl	(jak	 jistě	většina	pěsti-
telů	ví,	při	množení	„petek“	z	listových	řízků	je	

klíčem	k	úspěchu	získat	 list	včetně	 jeho	báze,	
kterou	přirůstá	k	„cibulce“).	Staré	a	uschlé	lis-
ty	jsem	zahodil.	Získal	jsem	tak	kolem	20	zdra-
vých,	vitálních	listů,	které	jsem	spolu	se	srdíč-
kem	vhodil	do	malé	průsvitné	plastové	krabič-
ky	s	destilovanou	vodou.	Krabičku	jsem	posta-
vil	na	akvárium	hned	vedle	osvětlovacího	těle-
sa.	Přes	den,	kdy	kytkám	svítím	12–14	hodin,	
teplota	vody	v	krabičce	s	 lístky	vzrůstá	na	pří-
jemných	30–35	°C.	To	je	přesně	to,	co	rosnatky	
z	okruhu	petiolaris	chtějí.	 Jak	to	celé	dopadlo,	
se	můžete	podívat	na	přiložených	obrázcích.	Již	
po	9	dnech	(!)	se	při	bázi	odtržených	listů	za-
čaly	tvořit	nové	rostlinky.	Takový	fofr	jsem	ješ-
tě	nezažil.	U	ostatních	rosnatek	z	okruhu	petio-
laris	jsem	většinou	musel	čekat	2–4	týdny.	Dů-
vodů,	proč	to	zrovna	tahle	kytka	vzala	takovým	
hopem,	mě	napadá	vícero:

1)Pro	 množení	 jsem	 použil	 pouze	 zdravé	
a	opravdu	vitální	listy
2)Vysoká	denní	teplota	vodní	lázně
3)Jedná	se	o	specifikum	dané	rostliny	(klonu)

Osobně	se	domnívám,	že	hlavní	příčinou	vyso-
ké	úspěšnosti	a	rychlosti,	s	jakou	listy	obrazily,	
je	použití	pouze	zdravých	a	velice	vitálních	lis-
tů.	Podle	dosavadních	zkušeností	s	množením	
těchto	rosnatek	vím,	že	nemá	velký	smysl	po-
koušet	se	o	namnožení	rostlin	ze	starých	listů	
nacházejících	se	po	obvodu	růžice,	 jejichž	če-
pele	začínají	usychat	 (bohužel	právě	 tyto	 listy	

Drosera paradoxa
rychlostní rekordmanka

jiří Vaněk

Tímto článkem, jehož podtitulem by mohlo být: „příběh se špatným začát-

kem a dobrým koncem“, bych chtěl otevřít něco na způsob pseudo-pravi-

delného okénka věnujícího se postřehům z pěstování australských krásek 

z okruhu petiolaris (nebo, pokud chcete, sekce Lasiocephala).
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jsou	 nejlépe	 dostupné	 pro	 odtržení).	 Takový	
list	v	teplé	vodní	lázni	odumře	zpravidla	rych-
leji,	než		stačí	obrazit.
Zhruba	po	dalších	2–3	týdnech,	kdy	nově	vy-

rašené	rostlinky	měly	alespoň	3	listy	a	velikost	
kolem	1	cm	(ne	výjimečně	i	více),	jsem	je	pře-
nesl	 do	 květníku	 s	 klasickým	 petkovým	 sub-
strátem	(rašelina,	písek,	perlit	+	dobrá	drenáž).	
Nejsvrchnější	část	substrátu	o	mocnosti	kolem	
1	cm	jsem	namíchal	pouze	z	rašeliny	s	malým	
podílem	 jemného	 písku	 (maličké	 rostliny	 se	
špatně	sází	do	hrubého	substrátu	s	perlitem).	
Z	celkového	počtu	cca	20	rostlinek	se	nechyt-
la	 jedna,	možná	dvě.	Z	pohledu	na	krásně	vy-
barvený	 „paradoxní	 lesíček“	se	můžete	potěšit	
i	vy	na	přiložené	fotce.	Vhodné	je	ještě	pozna-
menat,	že	není	dobré	čekat	s	přenosem	rostli-
nek	na	substrát	příliš	dlouho	–	ideální	pro	zasa-
zení	je,	když	jednotlivé	lístky	dosahují	délky	cca	
1	cm.		Na	substrát	přenáším	rostlinky	i	se	zbyt-
kem	listu,	z	něhož	rostou.

Pár poznámek závěrem
Před	časem	mě	jeden	článek	na	CPUK	fóru	při-
vedl	 na	 myšlenku	 zkusit	 množení	 rosnatek	
z	okruhu	petiolaris	„řízkováním	květních	stvo-
lů“.	Ačkoliv	se	to	může	zdát	být	pošetilým	ná-
padem,	některé	indicie	naznačují,	že	by	to	ne-
musela	být	zcela	slepá	ulička.	V	magazínu	ital-
ské	společnosti	AIPC	(viz	odkaz	na	konci	člán-
ku)	 lze	najít	 fotky	Drosera ordensis	s	květním	

stvolem,	na	němž	se	vytvářejí	malé	dceřiné	rost-
linky,	jako	to	například	často	dělává	D. prolife-
ra.	Ačkoliv	jsem	zatím	neslyšel	o	tom,	že	by	ně-
kdo	tento	způsob	úspěšně	otestoval,	za	zkouš-
ku	to	jistě	stojí.	
A	nakonec	si	 ještě	dovolím	 jednu	poznám-

ku	 k	 teplotě	 vodní	 lázně	 pro	množení	 rosna-
tek	 sekce	Lasiocephala	 z	 listových	 řízků.	 Jako	
optimum	bych	pro	většinu	z	nich	viděl	oněch	
30		°C.	O	něco	vyšší	teplota	by	asi	taky	nevadi-
la,	ale	nesmí	se	to	přehnat	do	extrému.	Napří-
klad	teplota	pohybující	se	mezi	50	a	60	°C,	kte-
ré	se	mi	jednou	podařilo	nechtěně	docílit,	je	už	
opravdu	moc.	☺

Saroldi,	M.:	The	Drosera	petiolaris	com-
plex,	AIPC	special	issue	no.	1,	AIPC	Ma-
gazine	no.	7	-	2007	

Obrážející	listové	řízky	D. paradoxa,	foceno	
zhruba	3	týdny	po	umístění	do	vodní	lázně. 
Fotografie:	Jiří	Vaněk

Mladé	rostlinky	získané	z	listových	řízků,	cca	3	měsíce	po	přenesení	na	substrát. 
(velikost	květníku:	8	×	8	cm).	Fotografie:	Jiří	Vaněk
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Do	Les	Pleiades	jsem	se	vydal	dne	29.	8.	2010.	
V	Lenzburgu	jsem	nasedl	na	vlak	do	Aarau,	kde	
jsem	přesedl,	a	jel	do	Bernu	přes	Olten.	Z	Ber-
nu	pak	do	Lausanne,	kde	následoval	další	pře-
stup,	až	jsem	dorazil	do	Vevey.	Z	tohoto	krásné-
ho	městečka	ležícího	u	Ženevského	jezera	jsem	
se	vydal	zubačkou	do	konečné	stanice	Les	Plei-
ades.	Zde	jsme	po	několika	hodinách	cestování	
vzali	batohy	na	záda	a	vyrazili	k	blízkým	mok-
řadům.
Ač	se	může	zdát	těch	přestupů	spousta,	ces-

tování	 bylo	příjemné.	 2.	 třída	ve	 Švýcarsku	 se	
nedá	ani	 srovnávat	 s	 1.	 třídou	v	České	 repub-
lice	 a	 k	 tomu,	 vlak	 dojede	 do	 cílové	 stanice	

na	minutu	přesně	a	za	3,	maximálně	5	minut	
jede	z	blízkého	nástupiště	váš	spoj	dál.	
Ze	zastávky	v	Les	Pleiades	jsme	vyrazili	pěšky	

po	turistické	stezce	k	lokalitě.	Šlo	se	velmi	rych-
le,	protože	tato	oblast	je	celá	protkaná	sítí	ste-
zek.	Velké	parkoviště	zhruba	500	metrů	od	lo-
kality	 napovídalo	o	velkém	 turistickém	zájmu	
ze	strany	Švýcarů.
Při	mé	návštěvě	 jsem	však	potkal	 jen	 jeden	

pár	 turistů,	 nejspíš	 to	 bylo	 způsobeno	pozdní	
návštěvou	lokality,	přece	jen	byl	již	konec	srp-
na	a	všechny	sáry	byly	již	odkvetlé	a	semeníky	
už	 jen	dozrávaly.	Než	 jsme	ale	začali	pokuko-
vat	po	trsech	Sarracenia purpurea,	hledali	jsme	

les Pleiades
MarTin DlouHý

Drosera	×obovata Pinguicula vulgaris
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sluníčku	 D. rotundifolia a D.	 ×obovata.	 Ten-
to	krásný	pohled,	který	bych	přál	všem	milov-
níkům	masožravek,	 nás	 nabil	 energií	 a	 začalo	
druhé	cvakací	kolo.	Zhruba	po	další	hodině,	kdy	
jsem	měl	boty	totálně	mokrý,	jsme	se	rozhodli	
napojit	na	další	stezku	a	prohlédnout	si	okolí.
Asi	v	5	hodin	večer	 jsme	došli	k	mezistani-

ci	 zubačky	a	nechali	 se	odvézt	dolů	do	Vevey,	
kde	jsme	si	ještě	prošli	krásné	město,	a	vyrazi-
li	domů.
Příště	se	spolu	vydáme	na	horu	jménem	Mt.	

Pilatus.	 Připravte	 si	 pořádný	 boty,	 protože	 to	
bude	slušný	vejšlap	☺.

Fotografie	k	článku:	Martin	Dlouhý

něco	úplně	jiného,	a	to	Pinguicula vulgaris.	Jára	
Liška	ji	mimo	turistickou	stezku	před	několika	
lety	viděl,	ale	nezapsal	si	GPS	souřadnice,	a	tak	
bylo	na	nás	ji	najít	znovu	a	souřadnice	mu	za-
psat.	Na	mapě	nám	ukázal,	kde	se	přibližně	vy-
skytuje	 a	 kde	 našel	 několik	malých	 rostlinek.	
Chodníček	–	nalezen,	louka	–	nalezena,	vulga-
riska	–	po	hodině	pátrání	nic…
Mirek	 to	 vzdal	 a	 tvrdil,	 že	 pokud	 zde	 bylo	

jen	 několik	 rostlin,	 mohla	 tato	 malá	 popula-
ce	zmizet.	Už	jsem	to	taky	neviděl	valně	a	bro-
dil	se	přes	podmáčenou	louku	směrem	k	němu.	
Když	tu	jsem	koutkem	oka	zahlédl	tučnici	pří-
mo	na	místě,	kam	jsem	měl	našlápnuto.	Blesko-
vě	jsem	posunul	nohu	do	strany,	abych	na	rost-
linku	nešlápl.	Málem	 jsem	si	zlomil	nohu,	ale	
rostlinka	to	přežila	bez	ujmy.	Rychle	jsme	zača-
li	prohledávat	několik	metrů	čtverečních	okolo	
nalezené	tučnice.
S	 radostí	 mohu	 konstatovat,	 že	 jsme	 na-

šli	ještě	několik	desítek	rostlin.	Prckové	již	po-
malu	 zatahovali	 a	 chystali	 se	 na	 zimní	 spá-
nek.	Po	 tomto	velkém	pátracím	úspěchu	 jsme	
se	 po	 chodníčku	 vydali	 směr	 louka	 plná	 špir-
lic.	Zhruba	po	5	minutách	jsme	našli	asi	5	trsů	
těchto	 krásných	 rostlin.	 Skákali	 jsme	 kolem	
nich	asi	půl	hodiny,	fotili	je	ze	všech	možných	
i	 nemožných	 stran.	 Na	 rašeliníku	 kolem	 nich	
jsme	ke	vší	kráse	našli	spoustu	Drosera rotundi-
folia,	a	tak	následovalo	další	focení.	Když	jsme	
už	neměli	skoro	sílu	mačkat	spoušť,	vydali	jsme	
se	po	chodníčku	dál.
Co	 následovalo	 po	 několika	 metrech,	 kde	

se	 chodníček	 stáčel	 za	 stromy,	 nejde	 ani	 po-
psat.	Velká	louka	posetá	obřími	trsy	Sarracenia 
purpurea.	Mezi	nimi	byla	drobná	jezírka	zhru-
ba	1	m2	velká	a	na	jejich	okrajích	se	vystavovaly	

Drosera rotundifolia

Sarracenia purpurea	subsp.	purpurea

Okolní	příroda
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Nalézt	tuto	lokalitu	nebyl	problém.	Stačilo	 jet	
pomalu	klikatou	silničkou	a	počkat,	až	 rostli-
ny	spatříme	ve	stěně	u	silnice.	Po	zastavení	zjiš-
ťujeme,	že	populace	úctyhodně	posílila.	Jílovi-
tý	svah,	či	spíše	stěna,	 je	bohatě	obrostlý	stat-
nými	a	 zdravými	 rostlinami.	 Jednou	by	určitě	
stálo	za	to	vidět	to	tu	v	květu.	I	šest	semeníků	
z	jedné	růžice	naznačuje,	že	to	musí	být	velká	

paráda.	Semeníky	jsou	velké	a	plné	na	tučnice	
velkými	semeny.	Dá	se	tušit,	že	rostliny	míní	své	
pozice	ještě	posilovat.
Nafotíme	rostliny	i	lokalitu	a	okukujme	pod-

mínky,	ve	kterých	rostliny	 rostou.	Vyhledávají	
světlá	místa,	ne	však	plný	úpal,	podklad	je	tvo-
řen	jílem,	vlhkým,	ne	však	mokrým.
Procházíme	se	po	silnici	podél	svahu	a	v	roz-

mezí	cca	400	m	nacházíme	další,	ne	však	malé,	
nově	vznikající	populace.	Vznikají	nejspíš	spla-
chem	semen	příkopem	silnice	z	lokality	původ-
ní,	tedy	výše	položené.	Rostliny	jsou	dole	v	pří-
kopu	a	stěny	svahu	teprve	začínají	dobývat.
I	zde	pár	rostlin	nafotíme	a	hlavně	nás	těší,	

že	se	rostliny	rozšiřují.	Nejedná	se	o	souvislý	pás	
podél	cesty,	vždy	se	jedná	o	prostorově	omeze-
nou	 populaci	 vzniklou	 na	 příhodném	 místě.	
Jsou	 to	 spíš	 ohniska	 dospělých	 rostlin	 v	 řádu	
několika	desítek	se	spoustou,	doslova	stovkami	
semenáčů.
Tato	lokalita	nás	velice	potěšila	jak	počtem,	

tak	 kondicí	 rostlin.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 jak	 se	
zde	 rostliny	 rozrůstají,	vypadá	 toto	místo	vel-
mi	nadějně.	Tak	zas	do	auta	a	dál.	Čeká	nás	ka-
ňon	řeky	Tarn.
Najít	 správné	 místo	 v	 kaňonu	 nebyl	 pro-

blém.	Není	kam	uhnout,	a	tak	jedeme,	dokud	
neuvidíme	 odpočívadlo,	 kde	 jsme	 stáli	 i	 při	
první	 výpravě.	 Dnes	 tu	 přespíme	 a	 zítra	 roz-
jedeme	náš	 fotokolotoč.	Ukládáme	se	k	spán-
ku	na	trávník	na	odpočívadle.	Nenocujeme	tu	

Druhá výprava 
a zase ty tučnice ii.

jaroSlaV neubauer, Mirek Macák, PePa MalínSký

Nasedáme	do	auta	a	vyrážíme	směr	Solières.	Jedná	se	o	malou	francouzskou	ves-

ničku	skrytou	mezi	horami,	kde	jediná	do	ní	vedoucí	cesta	končí.	A	právě	u	té	ces-

ty	je	další	lokalita	P. grandiflora	subsp.	rosea.	Z	první	výpravy	si	pamatuji,	že	tuč-

nice	zde	rostou	ve	velmi	kolmé	stěně	u	silnice.

P. grandiflora	subsp.	rosea,	Solières
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sami,	 je	poměrně	obsazeno.	Po	příjemné	noci	
se	probouzíme	do	dalšího	hezkého	dne.
Zahajujeme	 koupelí	 v	 řece,	 kolem	 maleb-

ná	příroda	dokreslená	skalními	stěnami	a	voda	
naprosto	 čisťounká,	 no	 prostě	 pohádka.	 Už	
menší	pohádka	byl	pohled	na	místo,	kde	jsme	
před	6	lety	fotili	P. longifolia	subsp.	caussensis.	
Na	místě,	kde	byla	bohatá	populace	rostlin,	se	
krčilo	do	20	podeschlých	zbědovaných	rostlin.	
Místo	prostě	vyschlo	a	rostliny	uhynuly.	
Spíš	 z	 důvodu	 dokumentace	 a	 vzhledem	

k	 tomu,	 že	 vlastním	 fotografie	 z	 první	 výpra-
vy,	 pár	 fotek	 přeci	 pořídím.	 Cestou	 sem	 jsme	
zahlédli	rostliny	v	jiném	místě,	také	přístupné	
u	silnice,	tak	vyrážíme	zpět.	Bylo	už	dost	šero	
a	nejsem	si	jist,	že	to	byly	tučnice,	ale	za	pokus	
to	stojí.	Přijíždíme	na	místo,	kde	jsem	včera	ve-
čer	zahlédl	cosi,	co	by	mohly	být	rostliny	P. lon-
gifolia	 ssp.	 caussensis.	A	 jsou	 to	ony.	 Spousta	
rostlin	v	dokonalém	stavu.	Přímo	pózují	našim	
objektivům,	a	tak	fotíme	a	prohlížíme	lokalitu,	
kterou	je	kolmá	vápencová	stěna	místy	porost-
lá	mechem.	 Je	vlhká,	ne	však	mokvavá,	rostli-
ny	rostou	v	mechu,	puklinách	i	ve	vysráženém	
vápenci.	
Počet	semeníků	3–5	u	plně	vyvinutých	rost-

lin	 dává	 tušit,	 že	 v	 období	 květu	 to	musí	 být	

nádhera.	Podle	stavu	semeníků,	které	jsou	vy-
sypané	a	většina	i	rozpadlá,	usuzujeme,	že	rost-
liny	 jsou	 již	 delší	 dobu	 po	 odkvětu.	 Některé,	
které	rostou	na	méně	vlhkých	místech,	 již	za-
čínají	 tvořit	 hibernacula.	 Rostliny	opět	vyhle-
dávají	 světlá	místa,	 ne	však	úpal,	 spíš	 bloudi-
vý	stín.
Uděláme	pár	záběrů	okolní	krajiny	a	rozlou-

číme	se	s	tímto	nádherným	místem.	Přišel	čas	
zamířit	za	první	dlouholistou	kráskou,	P. longi-
folia	tentokrát	do	Valle	de	Pineta	ve	Španělsku.	
Cesta	vede	přes	pohoří	směrem	k	horskému	tu-
nelu.	Těsně	před	vrcholem	spatřuji	u	cesty	tuč-
nice,	snad	P. grandiflora,	ale	opravdu	není	kde	
zastavit.	
Po	 projetí	 tunelem	 však	 zastavit	 musíme.	

Ježky	přes	cestu	a	muž	v	neprůstřelné	vestě	s	ja-
kousi	 rychlopalnou	 zbraní	 připomínající	 ku-
lomet	spolu	s	dalšími	ozbrojenci	nepřipouště-
li	jinou	možnost.	Rázem	jsme	z	obou	stran	ob-
stoupeni	muži	s	pistolemi	a	zepředu	nás	zajiš-
ťují	brokovnice.	Následují	dotazy	odkud,	kam	
a	 proč.	 Lovíme	 zoufale	 těch	 pár	 slovíček,	 co	
známe,	 asi	 jsme	 je	 uspokojili	 a	 jsme	 v	milos-
ti	propuštěni.	Francouzský	řidič,	který	 jel	tro-
chu	rychleji,	se	musel	vyhnout	zátarasu.	Z	reak-
cí	vojáků	zjišťujeme,	že	tito	neváhají.	Byl	to	tro-
chu	šok,	a	tak	pokračujeme	směr	Valle	de	Pine-
ta,	aby	nás	příroda	a	tučnice	opět	hodily	do	po-
hody.

Pokračování	příště...

Fotografie	k	článku:	Mirek	Macák

P. longifolia	subsp.	caussensis,	Tarn

P. longifolia	subsp.	caussensis, Tarn
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abstrakt
Článek	pojednává	o	rosnatce	Drosera whit-
takeri s.	lat.	(v	širším	smyslu,	pozn.	překl.)	
a	její	vzdálenější	příbuzné	rosnatce	D. prae-
folia.	 K	 určení	 druhého	 uvedeného	 druhu	
uvádí	také	podklady.	Poddruh	D. whittake-
ri	subsp.	aberrans	Lowrie	et	Carlquist	je	po-
výšen	na	druhový	status	Drosera aberrans 
(Lowrie	 et	 Carlquist)	 Lowrie	 et	 Conran.	
Protože	 se	 zdá,	 že	 se	 žádný	 z	 původních	
sběrů	nedochoval,	neotyp	pro	D. whittake-
ri	 je	 vybrán	 z	 těsné	 blízkosti	 lokality	 pů-
vodního	Whittakerova	sběru.	Popsána	a	vy-
obrazena	 je	rosnatka	D. schmutzii	Lowrie	
et	 Conran,	 nový	 endemický	druh	Klokaní-
ho	ostrova.	V	tomto	příspěvku	 jsou	uvede-
ny	 SEM	mikrofotografie	 semen	 a	 také	 klíč	
k	těmto	čtyřem	taxonům.	

Úvod
Rosnatka	 D. whittakeri	 Planch.,	 jak	 je	 ex-
perty	v	 současnosti	 chápána,	 je	 jediným	vý-
chodoaustralským	 druhem	 rodu	 rosnatkek	

(Drosera),	 podrodu	 Ergaleium	 a	 sekce	 Ery-
throrhiza	(Lowrie,	1987).	Tato	sekce	je	typic-
ká	hlízkami,	svislým	podzemním	primárním	
stonkem	s	listeny,	růžicovitými,	bezpalistna-
tými,	 neřapíkatými,	 přisedlými	 nebo	 široce	
řapíkatými	 listy,	sladce	vonnými	květy	a	tře-
mi	čnělkami	s	četnými	dělenými	nitkovitými	
úkrojky	 (Marchant	et	al.	1982).	Kromě	toho	
záložní	 (náhradní,	 adventivní)	 hlízky	 vyka-
zují	neobvyklý	styl	vývoje	v	nitru	odumírají-
cích	pletiv	rodičovské	hlízky	(Conran	2008).

revize Drosera whittakeri s. lat. 
a popis nového druhu z klokaního ostrova, 

jižní austrálie (část i)
a. lowrie, j. G. conran

Drosera whittakeri  Foto:	Allen	Lowrie.

Vážení	přínivci	Okénka	A.	Lowrieho,

na	Okénko	AL	volně	navazujeme	povoleným	překladem,	který	se	týká	nejnovější	revize	ros-
natky	D. whittakeri.	V	tomto	čísle		Vám	předkládáme	jeho	první	část.
V	práci,	z	níž	jsme	do	Okénka	překládali	dřívější	materiál,	byl	také	popis	D. whittakeri,	ale	

v	té	době	byla	již	k	dispozici	i	jeho	novější	revize.	Vzhledem	k	zastaralosti	původní	verze	po-
pisu	jsme	se	ji	rozhodli	vynechat	a	nyní	ji	nahrazujeme	verzí	aktuální.

Zdeněk Žáček
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Znak D. aberrans D. praefolia D. schmutzii D. whittakeri

Barva zralé hlízky bledavě	oranžová bílá bledavě	oranžová oranžová

Délka kořene (srovnatelně) dlouhý krátký krátký krátký

Kořenové vlášení husté řídké řídké řídké

Boční propagační stolony přítomné chybí chybí chybí

Doba nástupu olistění před	kvetením po	kvetení před	kvetením před	kvetením

Stonkové listy chybí chybí přeslenité chybí

Postavení listu přitisklé	k	sub-
strátu

přitisklé	k	sub-
strátu

zpola	vystoupavé přitisklé	k	substrátu

Tvar listové čepele široce	špachtlovitý vejčitý	až	obvej-
čitý

úzce	špachtlovitý široce	špachtlovitý

Tvar řapíku na příčném řezu slabě	3–5švý čočkovitý,	nepatr-
ně	srpkovitý

žlábkovaný výrazně	5švý

Délka řapíku 
Šířka báze
Šířka vrcholu
(rozsah a průměr v mm)

8–15	(12)
1–1,3	(1,2)
1,5–1,7	(1,6)

4–8	(6)
1,8–2,1	(2)
2–2,3	(2,2)

8–12	(10)
1–1,3	(1,2)
2–2,5	(2,3)

15–35	(23)
4,5–5,5	(5,1)
6–7,5	(6,9)

Stopkaté žlázky na řapíku chybí přítomné chybí chybí

Stvol chybí všudypřítomný,	1,	
podzemní

společné,	1–3,	vý-
razné

vzácný,	1,	krátký

Pozice květenství koncová boční koncová koncová

Květy 1–4(–7),	otevírání	
postupné

až	10;	mnohočet-
né,	společné	roz-
víjení

1–7;	mnohočet-
né,	společné	ote-
vírání

až	20;	mnohočetné,	
společné	otevírání

Délka × šířka kališních líst-
ků (rozsah a průměr v mm)

4–5	(4,5)	×	2–4	
(2,7)

4–5	(4,6)	×	
1,1–1,5	(1,3)

4–7,5	(5,4)	×	
1,3–3	(1,9)

6–8	(6,9)	×	3–4	(3,6)

Okraj vrcholu kališních líst-
ků

celokrajný nepravidelně	
zoubkatý

nepravidelně	
zoubkatý

celokrajný

Délka × šířka korunních 
lístků (rozsah a průměr 
v mm)

8–12	(11)	×	5–8	
(6,5)

6–9	(7,5)	×	4–5	
(4,4)

10–14	(12,3)	×	
7–9	(8)

10–12	(11,2)	×	6–10	
(8,8)

Tvar vrcholu korunního líst-
ku

tupý zoubkatý-tupý tupý zkrácený-zoubkatý

Prašníky žluté žluté bílé bílé

Pyl žlutý sklovitý,	bledavý žlutý bledožlutý

Laločnatost blizny nelaločnatá	(je-
diná)

dvoulaločná nelaločnatá	(je-
diná)

čtyřlaločná

Vrchol blizny oválný oválný oválný plochý

Květní stopky za zralosti přisedlé přisedlé	pod	
olistěním

obloukovité přisedlé,	vzácně	ob-
loukovité

Tvar semene vejčitě	kuželovitý vejčitý nepravidelně	
krychlovitý

trojúhle-vejčitě	ku-
želovitý

Délka × šířka semene (roz-
sah a průměr v mm)

1–1,3	(1,2)	×	1–1,3	
(1,1)

0,7–1	(0,8)	×	
0,4–0,8	(0,7)

1,3–1,5	(1,4)	×	
0,8–1,5	(1,1)

1–1,3	(1,2)	×	0,7–1	
(0,9)

Buněčná struktura semene 
podle Barthlotta

nepravidelně	šesti-
hranná	se	ztlust-
lými	okraji	anti-
klinál

nepravidelně	
šestihranná	se	
ztlustlými	okraji	
antiklinál

výrazně	nepravi-
delně	šestihranná	
se	slabě	ztlustlými	
okraji	antiklinál

nepravidelně	šesti-
hranná	se	slabě	
ztlustlými	okraji	an-
tiklinál

Srovnání znaků pro taxony v okruhu D. whittakeri s. lat.
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Existují	 různá	 pojetí	 výkladu	 taxono-
mie D. whittakeri:	 od	 samostatného	 vel-
mi	 variabilního	 druhu	 (tj.	 Marchant	 et	 al.	
1982,	Marchant	1986,	Schlauer	2006),	přes	
rozlišování	 dvou	 podruhů	 v	 rozsahu	 dru-
hu	D. whittakeri	(Lowrie	et	Carlquist	1992,	
Schlauer	1996,	Clayton	2003),	až	po	odliše-
ní	D. praefolia	Tepper	od	D. whittakeri	(Ba-
tes	1991,	Gibson	1995,	Lowrie	1998,	Clay-
ton	2003,	Chah	2006).
Rosnatka	Drosera praefolia	 byla	 odliše-

na	od	D. whittakeri	s.	lat.	(v	širším	smyslu)	
podle	 toho,	 že	má	 bílé	 hlízky,	podle	 květů	
na	postranních	květenstvích,	která	se	tvoří	
před	 olistěním,	 a	 podle	 proměnlivě	 obvej-
čitých,	oválných	a	okrouhlých	listů	na	stej-
né	 listové	 růžici	 (Bates	 1991).	 Podobně	
byl	 poddruh	D. whittakeri	 subsp.	 aberrans 
Lowrie	 et	 Carlquist	 oddělen	 od	 poddruhu	
D. w.	 subsp.	 whittakeri	 na	 základě	 tvorby	
malého	počtu	květů,	stoloniferního	(tj.	vý-
běžkatého,	pozn.	překl.)	růstu	a	tvorby	po-
rostů	(kolonií).	
V	 září	 2002	 Erwin	 Schmutz	 objevil	

na	 Klokaním	 ostrově	 zjevně	 nový	 taxon	
(zde	 popsaný	 jako	 D. schmutzii),	 když	 si	
uvědomil,	že	se	liší	od	rostlin,	jež	jsou	dnes	
zahrnovány	 pod	druh	D. whittakeri.	 Nezá-
visle	tento	taxon	sbíral	také	Clayton	(2003),	
který	 uvedl	 informativní	 popis,	 fotografie	
a	údaje	o	jeho	rozšíření	a	životním	prostře-
dí.	Terénní	pozorování	a	srovnání	této	rost-
liny	s	D. whittakeri a D. praefolia	naznačily,	
že	nový	taxon	je	nejen	odlišný,	ale	že	rovněž	
odlišnost	všech	dalších	 taxonů	sdružených	
s D. whittakeri	 je	dostatečná,	aby	opravňo-
vala	jejich	specifické	zařazení	(tabulka).	
Ačkoliv	 se	 na	 Klokaním	 ostrově	 vysky-

tují	 tři	 zástupci	 tohoto	 komplexu	 (Obr.	
1),	 nový	 taxon	 je	 jediný	 endemit.	 Příleži-
tostně	 se	 společně	 vyskytuje	 s	 D. praefo-
lia	a	 jen	mimořádně	vzácně	s	D. whittakeri 
s.	str.	(z	 lat.:	sensu stricto	=	v	užším	smys-
lu,	pozn.	překl.)	 (Clayton	2003),	avšak	 liší	
se	 od	 obou	 mnohými	 znaky	 (Tabulka	 1),	
a	proto	jej	s	jinými	zástupci	tohoto	komple-
xu	prostě	směšovat	nelze.
Byly	 provedeny	 studie	 D. whittakeri	 s.	

lat.	 hlavně	 z	 oblasti	 nutriční	 fyziologie	
(Chandler	a	Anderson	1976)	a	chemie	bar-
viv	(Cook	a	Segal	1950),	ale	žádná	ucelená	

studie	morfologické	proměnlivosti	v	celém	
jejím	rozsahu	rozšíření.	Chandler	a	Ander-
son	 (1976)	 zjistili,	 že	 vegetativní	 množe-
ní	 viktorijské	D. aberrans	 (o	 níž	 je	 pojed-
náno	pod	názvem	´D. whittakeri´)	je	řízeno	
dostupností	 živin.	 Rostliny,	 jež	 vykazova-
ly	nadprůměrné	hladiny	fosforu,	pravděpo-
dobněji	tvořily	mnohočetné	druhotné	hlíz-
ky.	 To	 odráží	 fakt,	 že	 tyto	 taxony,	 na	 roz-
díl	od	mnoha	jejich	hlíznatých	protějšků	ze	
Západní	Austrálie,	často	rostou	na	půdách,	
které	nejsou	tak	striktně	nutričně	limitová-
ny	(Pate	a	Dixon	1982).	Jeffrey	(1967)	dále	
zjistil,	 že	 rostliny	 v	 chudých	 půdách	v	 ob-
lasti	 Ninety-Mile	 Plain	 poblíž	 Keithu,	 Již-
ní	Austrálie	 (zde	určené	 jako	D. aberrans),	
vrůstaly	 hlouběji	 do	 substrátu	 a	 sdružo-
valy	 se	 s	 povrchovou	 proteoidní	 kořeno-
vou	spletí	dřeviny	Banksia ornata	F.	Muell.	
ex	 Meisn.	 (Proteaceae).	 Toto	 zjištění	 dále	
podpořila	 Claytonova	 pozorování	 (2003),	
z	nichž	vyplývá,	že	D. whittakeri s.	lat.	dob-
ře	odpovídá	na	pravidelné	aplikace	hnojiva	
o	poloviční	síle,	a	to	na	rozdíl	od	většiny	pů-
vodních	rosnatkovitých	(Droseraceae).

Z	originálu	přeložil	Zdeněk	Žáček.

Mapky rozšíření komplexu Drose-
ra whittakeri. a) D. aberrans,	b)	D. praefo-
lia,	c)	D. schmutzii,	d)	D. whittakeri.	(Vpis-
ky	v	mapkách	nepřekládám.	Pozn.	překl.)
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Drosera macrophylla
lindley subsp. monantha
a. lowrie et S. carlquist

Drosera macrophylla	subsp.	monantha.
A	–	Celkový	vzhled	rostliny	v	květu. 
B	–	Kališní	lístek.	C	–	Korunní	lístek. 
D	–	Část	čnělky	s	bliznami.	E	–	Listová	če-
pel.	F	–	Semeník	s	čnělkami.	Měřítko	=	1	mm.

Holotyp:	 Austrálie.	 V	 jílovité	 půdě,	 kte-
rá	v	 létě	vysychá	a	 tvrdne,	poblíž	odpočívadla	
pro	náklaďáky	na	severní	straně	York-Merredin	
Highway	 opodál	 Eujinynu,	 asi	 5	 km	 západně	
od	Bruce	Rock,	11.	8.	1990,	Allen	Lowrie	100	
(Perth).

Hlíznatá	 bylina.	 Podzemní	 stolon	 dlouhý	
do	 15	 cm.	 Všechny	 listy	 uspořádány	 do	 plo-
ché	přisedlé	růžice.	Čepel	listů	obvejčitá,	4	cm	
dlouhá,	 2	 cm	 široká.	 Květních	 stvolů	 20–50,	
4–8	cm	dlouhých,	jednokvětých,	vzácně	dvou-
květých,	 za	 plodu	 vzpřímených.	 Kališní	 líst-
ky	obvejčité,	 4,5	mm	dlouhé,	 2,2	mm	 široké,	
na	bázi	spojené,	celokrajné,	poblíž	vrcholu	ne-
patrně	zoubkaté,	vně	porostlé	přisedlými	žláz-
kami.	Korunní	 lístky	 bílé,	obvejčité,	dlouhé	 9	
mm,	 široké	 4,5	mm,	 vrchol	 uťatě	 vroubkova-
ný.	Semeník	kulovitý,	za	zralosti	2	mm	v	prů-
měru.	Čnělky	tři,	1,5	mm	dlouhé,	každá	děle-
na	v	úkrojky	dělené	opakovaně	v	1–4	nitkovité	
větve	směrem	k	vrcholům,	společně	vytvářejí-
cí	hustý	kulovitý	chomáč.	Blizny	na	zaoblených	
koncových	cípech	každé	z	těchto	větví.
Rosnatka	 Drosera macrophylla	 subsp.	 mo-

nantha je	obecná	v	oblasti	Bruce	Rock-Merre-
din.	Zdá	se,	že	v	současnosti	ohrožena	není.			

Kresba	a	fotografie:	Allen	Lowrie. 
Z	originálu	přeložil	Zdeněk	Žáček.
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To,	co	znamená	pro	astronauta	raketa,	pro	řidiče	TI-
Ráku	kamion,	pro	strojvedoucího	lokomotiva,	to	pro	
mikrobiologa	 znamená	mikroskop.	 Ten	 nám	 dovo-
luje	to,	že	se	můžeme	s	jeho	pomocí	vypravit	do	dá-
lek,	okem	člověka	nepoznatelných.	Přitom	si	sedíme	
doma	v	teple	krbových	kamen,	popíjíme	čaj,	prostě	
idyla.	 Jsem	rád,	že	mám	tu	čest	doma	jeden	mikro-
skop	vlastnit.	Jmenuje	se	Bresser	Biodiscover.
Tento	mikroskop	jsem	dostal	v	roce	2010	k	Váno-

cům.	Hned	jsem	si	 jej	zamiloval.	 Je	to	přístroj	zvět-
šující	20–1280×.	Má	revolverovou	hlavu	se	třemi	ob-
jektivy.	Okulár	 je	výměnný	–	2	okuláry	 jsou	v	sadě.	
Je	zde	v	základní	výbavě	stolek	se	svorkami,	ale	k	na-
rozeninám	si	koupím	křížový	stolek	na	mikroposu-
ny	preparátů.
Jsem	 rád,	 že	 se	 budeme	 každé	 číslo	 Trifida	 po-

tkávat	a	podnikat	výlety	do	mikrosvěta.	Nebudeme	
poznávat	 jen	 masožravé	 rostliny,	 ale	 vypravíme	 se	
i	za	nezmary,	kteří	 jsou	pod	mikroskopem	nádher-
ní,	dále	za	prvoky	a	řasami,	sinicemi	a	dalšími	obyva-
teli	mikrosvěta.
Co	dnes	 uvidíte?	Mikroskop,	 Trifida	 pod	mikro-

skopem,	nohu	mouchy	a	průřez	 stonkem	borovice.		
Přeji	příjemnou	podívanou.			

Výlety do mikrosvěta – 1. část
MarTin MalouŠek

Každá	tiskárna	vytisk-
ne	písmenka	trochu	jinak.	
Na	první	pohled	se	to	ro-
zeznat	nedá,	ale	pod	mik-
roskopem	se	objeví	„skry-
tá	identita“	každého	písmen-
ka.	Některé	policejní	meto-
dy	se	zabývají	právě	vlast-
nostmi	tiskopisů	a	dají	se	
tak	odhalit	falzifikáty.

Zde	můžete	vidět	nohu	
mouchy.	Jsou	zde	vi-
dět	zřetelně	drápky	a	pol-
štářky	na	chodidle,	kte-
ré	zajišťuje	stabilitu	na	ex-
trémně	kluzkých	před-
mětech	(např.	sklo).

O	tom,	jak	vypadá	průřez	vět-
ví	borovice	ve	světě	viditel-
ným	pouhým	okem,	toho	ne-
musím	moc	psát.	Pod	mikro-
skopem	se	však	změní	k	ne-
poznání.	Zjistíme	to,	že	dře-
vo	a	lýko	se	stávají	potrubí-
mi,	která	vedou	živiny	a	vodu	
směrem	nahoru	a		produk-
ty	fotosyntézy	směrem	dolů.

Fotografie	k	článku: 
Martin	Maloušek

Tento	mikroskop	bude	našim	doprav-
ním	prostředkem	do	mikrosvěta.
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Nepenthes „Miranda“.	Fotografie:	Petr	Fibiger



anatomie a morfologie masožravých rostlin

Tabule XXi

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

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

Láčkovice australská (Cephalotus follicularis Labill.), kvetení (flowering):
1.	Časná	vývojová	fáze	květenství	(an	early	developing	phase	of		inflorescence).
2.	Pozdnější	vývojová	fáze	květenství	s	květními	základy	(a	later	developing	phase	of	inflorescen-
ce	with	buds).
3.	Otevřené	květy	v	květenství	(open	flowers	in	inflorescence).
4.	Detail	květu	(a	flower	in	detail).

Zpracoval: Zdeněk Žáček


