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letošní výstavě Darwiniany pečlivě starali o finance společnosti.  Foto: Michal Rubeš

Vážení čtenáři Trifida,
před sebou máte třetí, a tedy již předposlední letošní číslo. Ani jemu se nevystříhaly klasické porodní bolesti, které snad každé vydání provází. Přesto redakční tým pod vedením
Katky Králové nakonec zdárně sesbíral dostatek zajímavého materiálu, a to jak z domácích
luhů, tak zahraničních končin. Michal Rubeš
vše jako vždy zdařile vysázel a mně nezbývá, než samozřejmě nejen autorům, ale každému, kdo se na vzniku podílel, poděkovat.
A to o to více, že pro ně finiš na třetím čísle znamená současně plynulý přechod na přípravy posledního, vánočního vydání, aby se
vše stihlo pokud možno ještě do konce roku.
Rovněž jsem velice rád, že po kratičké odmlce z druhého čísla Trifida opět najdete uvnitř
časopisu pokračování perokresbového seriálu Anatomie a morfologie MR z dílny Zdeňka Žáčka – jak bývávalo zvykem: na poslední
2

straně – a také další díl revize rosnatky Drosera whittakeri. Tím se sice „Lowrieho okénko“ po dlouhých čtyřech letech pomalu uzavírá s tím, kterak se tolik ochotně poskytnutý zdroj postupně vyčerpal, na druhou stranu to samozřejmě neznamená, že nenávratně. Jsem si jistý, že se v brzké budoucnosti
s překladem nových Lowrieho prací na stránkách Trifida opětovně potkáme. Ovšem protože každou špatnou zprávu by měla následovat alespoň jedna dobrá, vězte, že se Darwinianě současně nabídl jiný její významný čestný člen Stewart McPherson. Tato další ikona
masožravého světa nám laskavě poskytla nepřeberné množství článků ze své neuvěřitelně bohaté studnice a já proto mohu Vám, našim čtenářům, slíbit, že ani nadále nebudete
o odborněji laděné zahraniční texty ochuzeni. Naopak.
A pro členy Společnosti ještě jedna potěšující zpráva: nově připravované Stewartovy
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knižní počiny Vám budou brzy k dispozici
v Knihovně.
Přestože od červnových voleb ještě ani jednou z velké části staronová Správní rada oficiálně nezasedla, probíhala mezi jejími členy čilá debata na mnohá témata elektronickou cestou, případně na neoficiálních setkáních. Takže pokud jsme dosud navenek působili neviditelným dojmem, buďte ujištěni, že
opak je pravdou. Dílčích problémů a úkonů
spojených s chodem Darwiniany je přehršel
a všichni pomocníci se ve svém volném čase
mají opravdu co ohánět.
Závěrem ještě pár vět k Trifidu: Trifid je
komunikační médium založené na přátelské spolupráci mezi masožravkářskou komunitou a ochotě podělit se o zajímavost či postřeh s ostatními. Připomínám, že redakce  
vždy byla, je a bude dokořán otevřena nejen
Vašim příspěvkům, ale i nápadům, podnětům
a mnohdy třeba draze vykoupeným zkušenostem a přivítá každou nabídnutou pomoc.
A nemusí se vždy jednat pouze o konvenční
články, fotky nebo perokresby. Vítána je sazba, překlad nebo například odvoz výtisků
na poštu. Máte-li chuť, přiložte ruku k dílu.
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Tučnice na Slovensku
aneb co jsem našel a nenašel.
JAN GRÜNWALD

Ráno 25. července nasedáme do autokaravanu
a vyrážíme směr Slovensko. Je to poprvé, co se
vydávám hledat tučnice v přírodě. Za dva dny
dojíždíme až do Nitry a třetí den ve 4 hodiny
odpoledne zastavujeme na odpočívadle poblíž
obce Stratená a vyrážíme do Stratenského kaňonu, kde předpokládám výskyt tučnic…

potoka, ve štěrbinách kamenů a co se mi na této
lokalitě nejvíce líbilo, bylo asi 30 dospělých,
zdravých tučnic na staré dřevěné lávce nad potokem. Myslím si, že výše proti proudu potoka
je více populací, ale nebyl čas to prozkoumat.
Bylo na čase pokračovat dál.

Nemusel jsem hledat dlouho. Po asi 20 minutách prohledávání svahů jsem dorazil k vodopádu na bočním přítoku řeky, na jehož stěnách jsem narazil na pět tučnic. Po důkladnějším ohledání okolí vodopádu jsem nalezl početnou populaci P. vulgaris čítající asi 70 ks. Rostly tu převážně v travních porostech na okrajích

Pokračujeme přes Banskou Štiavnicu do Košic, kde navštěvujeme botanickou zahradu
(pokud pojedete kolem, stavte se tam, stojí to
za to) a odtamtud pokračujeme do Slovenského
ráje, kde jsem doufal, že narazím na P. alpina…
První výprava vedla z kempu Podlesok Prielomem Hornádu a Kláštorskou   roklinou
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na Kláštorisko. Tučnice jsem zde nenašel, ale
výlet to byl pěkný.
Druhá výprava byla delší, ale o to úspěšnější. Vedla roklinou Piecky a celá trasa nám trvala čtyři a půl hodiny. Najít tučnice nebyl problém, trvalo to asi 10 minut. Stačilo najít první přítok řeky s travním porostem a jít pár metrů proti proudu. Bylo zde asi 80 kusů P. vulgaris. Rostly na kamenitém podkladu v pár centimetrech půdy, některé jen ve štěrbinách ve skále. Pokračovali jsme dále korytem potoka, kde
jsme narazili na mnoho velkých populací P. vulgaris. Později při zdolávání Velkého vodopádu
jsem pod a kolem žebříku viděl mnoho tučnic.
Mohly to být P. alpina, ale v té chvíli jsem u sebe
neměl foťák a navíc to nebylo zrovna místo nejlepší pro focení ;D. Výše proti proudu už jsem
nenarazil na žádnou tučnici. Škoda. Příště se to
tu pokusím trošku podrobněji prohledat.
Pokračujeme přes Vysoké Tatry, kde nalézáme tučnice pouze v BZ Tatranská Lomnica, do našeho posledního kempu v Malé Fatře. Ráno vyrážíme na poslední výlet na Stredné Diery…
Procházíme roklinou a zanedlouho narážíme na P. vulgaris, které si zde vegetují všude kolem potoka v travních porostech a stěnách vodopádů.
Poté už nás čeká jen dlouhá a únavná cesta
k nám do Úval. P. alpina jsem na Slovensku sice
nenašel, ale vzhledem k tomu, že to bylo prvně,
co jsem v přírodě narazil na tučnice, moc se tím
netrápím. Je to jen jeden z mnoha důvodů, proč
se tam vracet…   
Fotografie k článku: Jan Grünwald

www.darwiniana.cz
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Návštěva města Cairns – pátrání
po „třech sestrách“
RICHARD NUNN, GREG BOURKE

Drosera adelae, D. prolifera a D. schizandra,
nebo běžně taky jenom „tři sestry“, se vyskytují v oblasti Far North Queensland (FNQ) v okolí
města Cairns (FNQ je ˝nejsevernější částí australského státu Queensland, co do rozlohy druhého největšího, který se může pochlubit nejteplejším a současně také nejvlhčím podnebím
na celém kontinentu. Regionální město Cairns
je turistům a především potápěčům známé jako
vstupní brána k Velkému bariérovému útesu.
Prostě tropická zahrada na souši i pod vodou. –
pozn. překl.). V září 2009 podnikli Greg Bourke a Richard Nunn první ze svých dvou výletů
právě za těmito neobvyklými a pozoruhodnými
rosnatkami.

Limitováni časem, dali jsme si za cíl najít všechny tři druhy ve třech dnech. Většina
knih o masožravkách zmiňuje tyto druhy ze severu Queenslandu jen v obecné rovině. A tak
si snadno utvoříte představu, že najít je bude
snadné a že rostou relativně blízko sebe. Ovšem
důkladnější nahlédnutí do herbářů, postřehy
přímo z terénu a osobní zkušenosti vypovídají
o něčem jiném. Cílem tohoto článku je přiblížit
rozsáhlé území, na němž se výše zmíněné druhy vyskytují, a upozornit na podobnosti i rozdíly v růstových podmínkách. Aby se předešlo
případnému poničení těchto lokalit, údaje o jejich poloze nebudeme zveřejňovat.

D. schizandra mezi kapradinami na silně stíněném náspu
6
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Drosera prolifera
(rosnatka rozrůstavá)
Drosera prolifera se nachází podél soustavy bystřin, které stékají ze svahů hory Thornton Peak – přibližně 80 km na sever od města
Cairns v národním parku Daintree, cca 1,5 hodiny jízdy autem.
Nejčastěji pochází pěstované rostliny z oblasti vrcholku hory (1374 m n. m.) z materiálů, které posbíral Peter (Bill) Lavarack. Autoři
měli údaje o poloze výskytu D. prolifera, která
rostla v místech na úrovni moře, případně těsně
nad ní. Jediným problémem bylo je najít. Greg
Bourke už v minulosti jednu výpravu do těchto míst absolvoval, ale rosnatku lokalizovat nedokázal ani po vyčerpávajících pěti hodinách,
kdy jej navíc pronásledovala giardióza (parazitální střevní onemocnění – pozn. překl.). V plánu bylo dostat se k prameni říčky brzy a mít tak
dostatek času, abychom mohli rosnatky najít,
vyfotografovat a posbírat nějaké vzorky do herbářů.

Velké shluky nových rostlinek D. prolifera
Jak nejlépe vystihnout stručně cestu tam…,
inu, je obtížná. Není to pro lidi s horší kondičkou nebo nějaké strašpytly. Naštěstí pro nás
jsme se zrovna vrátili z třítýdenního zlézání hor
na Borneu, takže jsme na takové podmínky byli
zvyklí. Teplota byla dobře nad 30 °C, vzdušná
vlhkost přes 80 % a bezvětří. První úsek cesty nám zabral přibližně 45 minut a vedl skrze deštný les plný ratanových palem (Calamus muelleri, známý jako Wait-a-while palm
nebo taky Laywer vine) a pandánů (Pandanus
tectoris). Navíc riziko, že narazíme na kasuáry, hrozilo na každém kroku (Kasuáři jsou velcí

Velké shluky nových rostlinek D. prolifera
www.darwiniana.cz
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Drosera adelae
nelétaví ptáci, kteří mohou být v případě pocitu
ohrožení nebezpeční i člověku. – pozn. překl.).
Další etapa cesty mířila podél břehu řeky
proslulé výskytem krokodýlů mořských. To je
dáno blízkostí oceánu. Jen dodejme, že tudy
nevedla jediná stezka, což si vynutilo notnou
dávku prodírání se všemožným křovím, než
houštiny přešly v bouldrovou pláň.
Nejsnadnější cestou nahoru proti proudu
bylo bouldry přelézt, přestože to s sebou neslo jistou dávku nebezpečí. Ba co hůř, jak se
bouldry postupně zvětšovaly, celý výstup to jen
dál ztěžovalo. Místy se nacházely kameny velké jako malý dům a ty bezpečně zlézt si už vyžádalo opravdu hodně úsilí. Asi po třech hodinách chůze jsme narazili na D. prolifera na malém úseku neustále mokré vegetace. Jejich počet se pohyboval okolo dvou set a rostly v mechu na kamenech v místě ukrytém nepřetržitě v polostínu. Ještě než jsme podnikli strastiplnou cestu zpět, strávili jsme pořizováním materiálů o tomto masožravém druhu okolo jedné hodiny. Shodli jsme se, že se jednalo o jednu
z jejich nejnáročnějších jednodenních výprav,
jakou jsme kdy vůbec podnikli.
8

Drosera schizandra
(rosnatka stínomilná)
Drosera schizandra roste na dolních svazích
Mount Bartle Frere, nejvyššího vrcholku Queenslandu, v nadmořské výšce 300–600 metrů.
Hora Bartle Frere se nachází přibližně 80 km
jižně od Cairns, zhruba 2 hodiny jízdy. Za úkol
jsme si dali prohlédnout dvě lokality a pořídit
přesné GPS souřadnice, abychom ověřili výškové rozpětí pro tento druh. Výskyt D. schizandra byl hlášen ve 400 m n. m. v okolí vodopádů
Winden Falls (málo známá lokalita, která není
běžně na mapách ani vyznačena. Zná ji jen několik místních obyvatel. – pozn. překl.). Poloha našich dvou míst byla ještě dál na jih, poblíž
parkoviště na druhé straně hory.
Naplánovali jsme přibližně pětihodinovou cestu dolů po nepoužívané dřevařské stezce a zase nazpátek. Ale i když bylo v porovnání
s předešlým dnem o něco chladněji a trasa vedla
ve stínu, všudypřítomné ratany, pandány, divoké maliní a pijavice chůzi ztěžovaly. (Zpáteční
cestu v únoru 2010 navíc značně znepříjemnila
Trifid 2011/3

Drosera adelae

Drosera prolifera

Drosera schizandra

Rozsah nadmořské
výšky

0–500 m n. m.

100–1300 m n. m.

300–600 m n. m.

Substrát

na holé skále s minimálním podílem rašeliny na stanovišti
u vodopádu
písčitý jíl na říčním stanovišti

mech rostoucí na žulovém
kameni

písčitý jíl

Světlo

rozptýlené až jasné

rozptýlené

velice málo přímého

Vlhkost

mokro na stanovišti u vodopádu
totální sucho na říčním stanovišti

mokro, stékající voda

mokro v létě, sucho v zimě

Habitus

v případě přesušení zatáhne
do silných (zásobních) kořenů

roste celoročně

roste celoročně

průtrž mračen. Oba autoři a Tony Camilleri,
místní pojem ve světě masožravých rostlin (Členům Darwiniany je k dispozici Camilleriho
knižní počin z roku 1998 s příznačným názvem
Carnivorous Plants. – pozn. překl.), napočítali
minimálně 30 kousanců od pijavic. Každý.)
Stanoviště č. 1 bylo po straně stezky, v nadmořské výšce přibližně 600 metrů, zakryté vegetací a rostliny vyrůstaly na příkrém náspu téměř úplně zastíněné. Ačkoli muselo pršet jen
minimálně nebo téměř vůbec, rostliny se tím
nezdály být příliš postiženy. Překvapilo nás, až
jak moc byla půda vysušená. A jako bonus několik kvetoucích exemplářů.
Naplánované stanoviště č. 2 bylo drahnou
cestu pěšky dál dolů po stezce, a tak jsme sebou po pořízení záznamů na prvním stanovišti museli hodit. Po cca 45 minutách chůze
jsme nečekaně narazili na další výskyt rosnatky

D. schizandra
www.darwiniana.cz

D. adelae rostoucí v puklinách ve skále,
nepřetržitě skrápěná kapičkami
vody z blízkého vodopádu
9

Velká D. schizandra rostoucí ve stínu na náspu
stínomilné. Velkolepá stěna ze stovek rostlin
ve stínu mezi stromy vévodila tomuto místu.
Toto stanoviště se nacházelo zhruba ve 450 m
n. m.
Cílové stanoviště bylo až úplně dole na konci dřevařské stezky a rostliny o poznání menší,
rostoucí po okrajích toku v puklinách ve skále
v cca 300 m n. m. Na všech třech lokalitách měl
písčitý substrát jílovitý základ, což je zajímavý
postřeh, vezmeme-li v úvahu, že převážná většina rostlin v kultuře se pěstuje v rašeliníku.

D. schizandra mezi kapradinami
na silně stíněném náspu
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Drosera adelae
(rosnatka Adélina)
Původně jsme předpokládali, že populace
D. adelae je mnohem početnější a se širším spektrem výskytu, takže nebude až takový problém
ji najít. Opět, jak jinak, skutečnost byla očekávání na hony vzdálená. Nejméně času jsme si
vyhradili právě pro tento druh, což se ukázalo
jako chyba. Drosera adelae roste v pásu od města Ingham (přibližně 240 km na jih od Cairns,
jižní okraj queenslandských tropů, kterým dominuje nejvyšší vodopád australského kontinentu Wallaman Falls – pozn. překl.), přes ostrov Hinchinbrook a pak dál na sever do městečka Tully (140 km jižně od Cairns – pozn. překl.).
K dispozici jsme dostali souřadnice dvou lokalit.   Jedné přímo na výjezdu z Inghamu, tři
hodiny jízdy na jih z Cairns, a druhé u vodopádu nedaleko městečka Kennedy (západně
od Národního parku Edmunda Kennedyho –
pozn. překl.).
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První stanoviště však přineslo zklamání.
Nepršelo a rostliny patrně uschly a „zatáhly“
do silných, drátovitých kořenů (jak bývají u tohoto druhu popisovány – pozn. překl.). Pokud
by ale rostly, pak takřka v úplném stínu v písčité půdě podél okrajů koryta.
Ve zbývajícím čase jsme se pokusili podniknout výpravu na druhou lokalitu. V blízkosti vodopádu byl zaznamenán celoroční výskyt
rosnatky Adéliny, což se potvrdilo. Naskytl se
nám neobyčejný pohled na D. adelae, kterak
prosperuje v nepřetržité spršce tekoucí vody.
Druhá návštěva lokality se odehrála v únoru 2010 v období dešťů, kdy voda tekla o poznání rychleji a rosnatky vypadaly v ještě lepší
kondici. Dalším zajímavým postřehem je fakt,
že rostliny byly mnohem více vystaveny slunečním paprskům, než jak by čtenář očekával
na základě dostupné literatury.

Závěr
Tři sestry jsou unikátem mezi rosnatkami tím,
že rostou výhradně v biotopu deštného pralesa. Mají omezenou oblast výskytu a jednotlivá
místa jsou od sebe vzájemně izolována. Všechny tři je překvapivě obtížné v přírodě zpozorovat. Celá trojice se vyskytuje v chráněných oblastech, ale s ohledem na zúžený rozsah výskytu D. prolifera a D. schizandra musí být oba
tyto druhy považovány za ohrožené vyhynutím.
Změna klimatu představuje pro obě rosnatky
největší hrozbu, zatímco zánik biotopu a znečištění ohrožují a vskutku taky ničí podstatnou
část populace D. adelae. Rosnatka Adélina jako

Malé, světle červené květy D. schizandra
taková sice ohrožená není, protože se vyskytuje
hned v několika chráněných oblastech, ovšem
diverzita druhu již ano. Ta je však zatím prozkoumána jen velice povrchně.
Přestože se po světě podařilo vyšlechtit hned
několik klonů od všech tří druhů, jen výjimečně se je daří pěstovat bez problémů. Pozorování přírodních populací nám dává příležitost
lépe porozumět jejich pěstebním nárokům, což
snižuje tlak na populaci v přírodě. Tabulka č. 1
shrnuje rozdíly mezi druhy z navštívených lokalit. Jak vyplývá z pozorování autorů, trojice má mírně odlišné nároky na úspěšnou kultivaci.   
Fotografie k článku: Richard Nunn

Bourke, G. (2006): Searching for the Three Sisters. Carniflora Australis Journal of
the Australasian Carnivorous Plant Society (7): 24–31.
Kondo, K. & Lavarack, P. S. (1984): A cytotaxonomic study of some Australian species
of Drosera L. (Droseraceae). Journal of the Linnean Society 88: 317–333.
Lowrie, A. (1988): Carnivorous Plants of Australia, Vol. 3. University of Western Australia Press.
McPherson, S. (2008): Glistenning Carnivores – The Sticky-Leaved Insect-Eating
Plants. Redfern Natural History Productions. Poole, Dorset, England.
z originálu Visiting Cairns in Search of the Three Sisters otištěného v časopise Victorian Carnivorous Plant Society Inc., September 2010, Issue No. 97 přeložil Patrik Hudec
Richard, Greg and VCPS – thank you all very much for your approval and your help. Darwiniana
www.darwiniana.cz
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Podruhé za špirlicemi na dalekou
Floridu
část 1: Tate’s Hell State Forest
GERALD COMTE

Touha vidět je je silnější než všechno ostatní. Příležitost pozorovat je v jejich přirozeném prostředí vede nejenom k lepšímu pochopení a poznání jejich požadavků a divoké přírody, která je obklopuje a se kterou koexistují, ale seznámí nás i s problémy, se kterými se potýkají již mnoho let.

Úvod
Panhandle, severovýchodní část Floridy je mystické místo na Zemi plné magie. Pokud se vám
zachce, můžete zde být sami nerušeně několik dní. Nic zde nenaruší klid a rovnováhu mezi
zemí a přírodou, pokud ho nenarušíte sami vaším rozjímáním.
Nekladu si ambice prezentovat vám všechny
druhy špirlic a jiných masožravých rostlin, které se v tomto regionu vyskytují. Práce v terénu
10 000 km od domova není nejlehčí a prosby
o pomoc při hledání nejvzácnějších druhů zůstávají bohužel často nevyslyšeny. Nicméně některé z nich lze naštěstí nalézt na rozlehlých lokalitách bez větších obtíží.
Jak by řekl Nicolas Hulot, francouzský ekolog, reportér a fotograf známý z televizního dokumentárního cyklu expedic do přírody pod
názvem Ushuaia Nature: „Obdiv je prvním krokem k respektu.“

Tate‘s Hell State Forest se nachází v oblasti
Franklin, mezi řekami Apalachicola a Ochlockonee, na jih od Apalachicola National Forest.
Les má rozlohu asi 107 300 akrů a nejdete zde
velké množství vzácných živočišných a rostlinných druhů uvedených na seznamu CITES.
Rychle jsme se ubytovali v hotelu a vydali
jsme se hledat první rostliny do míst, která jsme
navštívili již před dvěma lety při první expedici.
Mokrá strouha nás vede k úzké cestě podél silnice a po chvíli již vidíme většinou kvetoucí Utricularia purpurea ve strouze plné opadaného
jehličí. Strouha má dvě části, jedna si udržuje
vysokou hladinu vody, ta druhá s nízkou hladinou nás zajímá více, protože je její hladina plná
květů. Rostliny tu jsou všude a nárokují si každý volný centimetr.

Tate‘s Hell State Forest
Po odjezdu z Miami, a zastávce u přátel, jsme se
vydali na desetihodinovou cestu až k Mexickému zálivu. Posledních pět hodin jsme jeli podél pobřeží a floridských lesů Apalachicola National Forest.
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Utricularia purpurea
Trifid 2011/3

Strouha, kde roste Utricularia purpurea

Sarracenia × moorei

Utricularia purpurea

Téměř suché koryto s Utricularia purpurea

Barva vody je velmi tmavě hnědá a naznačuje vysoký obsah taninu. Fialové květy Utricularia purpurea jsou v kontrastu s touto tmavou strouhou velmi působivé. Voda je zde teplá
a očividně se zde dobře daří žábám.
Jen o kus dál, vedle strouhy, nacházíme první
jedince Drosera capillaris, a to zejména formu
s dlouhými řapíky, která je pro Floridu typická.
Dalším druhem, který poznáváme, je Drosera
brevifolia.
Opouštíme toto malebné místo a vydáváme se směrem k rozlehlým zaplaveným loukám
v samém srdci lesa. Oblast přesahuje 10 hektarů a tomuto biotopu dominuje vysoká tráva.
Celistvost narušuje několik pinií, které obývá
Tillandsia usneoides.
V červenci 2009 jsme se brodili půlmetrovou
vodou, ale letošní rok je velmi odlišný. Na červen je půda neobvykle suchá, což nevěstí nic
dobrého pro různé druhy místních masožravých rostlin.
Na naší cestě nacházíme na okraji louky první špirlici, floridský zázrak, krásnou růžovofialovou Sarracenia × moorei. Jako extra bonus
na ní objevujeme malou pakobylku vyhřívající

se na víčku láčky. Právě kvůli takovýmto momentům máme přírodu tak rádi.
Za touto kráskou se nám bohužel naskýtá
úplně jiný obrázek. Asi 15 metrů dlouhé koryto další strouhy je téměř suché a Utricularia
purpurea je tak vydána napospas nepříjemně
žhnoucímu slunci. Sucho je letos opravdu vážným problémem.
Vracíme se zpět na louku, kde se špirlice
zdají být v dobrém zdravotním stavu. Ve vysoké trávě nalézáme několik jedinců Sarracenia flava var. rugelii a další rostliny Sarracenia ×

www.darwiniana.cz

Sarracenia flava var. rugelii
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Sarracenia flava var. rugelii

Sarracenia × moorei

Sarracenia × moorei

Sarracenia leucophylla z Tate´s Hell
14

Sarracenia × moorei
moorei. Okolí je poseto stovkami jedinců Drosera capillaris a Drosera brevifolia.
O kus dále v prostřed louky nacházíme několik rostlin Sarracenia leucophylla. Slavná leucophylla z Tate´s Hell je charakteristická pro
svoji oslňující červenou barvu.
Roste jich tu několik desítek v podobných
barevných variacích. Rozdíly pozorujeme v různé výšce a tvaru láček. O prostor se tu s leucophyllou dělí Sarracenia psittacina, Drosera capillaris a Drosera brevifolia.

Sarracenia leucophylla z Tate´s Hell
Trifid 2011/3

Fotografie ilustrující strukturu
substrátu s vysokým podílem písku
Zjistili jsme, že mnohé rostliny mají ve svých
láčkách nočního motýla Exyra ridingsii, jehož
larvy se živí rostlinným pletivem láček.
Jak si dokážete představit, byli jsme po našem prvním dnu zasvěceném znovuobjevování
známé lokality velice spokojeni. Naši radost nezastínil ani fakt, že jsme si kromě fotek odnesli
i klíšťata a pěkných pár štípanců od much a komárů, jako daň za návštěvu vlhkého biotopu.
Na druhý den jsme si naplánovali návštěvy
různých regionů a měst, ale pozdní odpoledne

Drosera capillaris z Tate´s Hell

Sarracenia leucophylla z Tate´s Hell
www.darwiniana.cz

Sarracenia leucophylla s nočním
motýlem Exyra ridingsii
jsme to již nevydrželi a vrátili jsme se opět k našim průzkumům v nám známém terénu.
Zpoza keřů, které lemují silnici, na nás
na mnoha místech stydlivě vykukovala Sarracenia leucophylla. Roste zde mezi silnicí a borovou monokulturou, přesně pod dráty elektrického vedení – v jediném asi 10 m širokém
pásu, který zde byl ponechán přírodě. Sarracenia leucophylla zde doprovází Drosera filiformis, D. capillaris a D. brevifolia.

„Krabí pavouk“ na víčku Sarracenia leucophylla
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Drosera filiformis var. tracyi
Složení půdy je většinou písčité, velmi suché
na povrchu, ale pod povrchem vlhké.
Na zpáteční cestě podél silnice nás donutilo zastavit jasné světlo v příkopu. Zjistili jsme,
že jsme na stejném místě, kde jsme předchozího dne zahlédli bublinatku Utricularia purpurea. Oním světlem bylo zapadající slunce odrážející se na tentakulích Drosera filiformis. Zdálo se nám to jako neuvěřitelné, ale polední slunce nám tuto nádhernou rosnatku uprostřed vysoké trávy zatajilo.
Další z rostlin, které jsme včera pod rozpáleným sluncem přehlédli, je několik kusů S. leucophylla, které se snaží najít, stejně jako rosnatky a Sarracenia psittacina, trochu světla
pod hustými borovicemi. Nedostatek světla je
na nich vidět na první pohled, pasti nevypadají vůbec zdravě.
Tím končí náš druhý den v Tate´s Hell, nazítří se chystáme navštívit oblast Apalachicola,

Drosera filiformis var. tracyi

Tate´s Hell Forest ve spalujícím
poledním slunci
abychom se i zde vrátili k místům a masožravým rostlinám, které jsme viděli již před dvěma lety.
Všechny fotografie autor (c) wildsarracenia.fr
Překlad: Lucie Tillerová
Korekce: Jirka Vaněk

Biotop Utricularia purpurea
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Interinfo
Diskuzní fórum T3/2011
http://www.darwiniana.cz/forum/
Pravé léto je sice již za námi, ale protože pravidelná svodka z našeho diskuzního fóra je takovým pohledem do nedávné minulosti, dovolím
se k němu ještě vrátit. A to především díky krásným fotografiím z přírodních lokalit masožravých rostlin, které se objevily hned v několika
vláknech a od několika výletníků. Honza Grünwald se pochlubil krásnými fotkami tučnic ze
Slovenska, Tomáš Caska zase fotkami Drosera rotundifolia a Pinguicula vulgaris ze středního Norska a do třetice všeho zahraničního Tomáš Both s tučnicemi z Dolomitů. Pozadu ale
nezůstal ani Dan Hordějčuk se svým víkendovým výletem především po Českolipsku. Viděl
a fotograficky zdokumentoval mimo jiné hned
dva druhy tučnic, tři druhy rosnatek a tři bublinatky. Naše zemička není na masožravky až tak
chudá, že? Za víkend se dá vidět leccos.
Když jsme u fotografií, nemohu zapomenout
na fotky tučnic a dalších masožravých výpěstků ze sbírky Adama Veleby, opravdu stojí za to!
A protože nejsme jen společností pěstitelů masožravých rostlin, ale mnozí z nás se věnují i jiným rostlinám, jedno vlákno v Chlubírně zabraly kaktusy.
Zajímavým projektem, který započal právě
na diskuzním fóru Darwiniany, je tabulka láčkovek ve vlákně "Seznam Nepenthes" (Masožravky – ostatní témata). Michal Rubeš založil
na Dokumentech Google tabulku, na jejímž doplňování se může každý zapálený láčkovkář podílet (podmínkou je založený Google účet, ale
to je v dnešní době pro uživatele internetu téměř nutnost).
Svodku ukončím odstavcem o SPAMu – nevyžádané poště. Ze svých emailových schránek
většina z Vás SPAMy jistě odstraňuje denně a nijak se u nich nepozastavuje. Když se ale v jejich
textu objeví něco o Darwinianě, mnozí hned
zpozorní a začnou přemýšlet, jak je to možné. Přátelé, nejde o nic závažnějšího než o fakt,
že robot vyhledávající na internetu e-mailové adresy tu Vaši nalezl právě na doméně www.
www.darwiniana.cz

darwiniana.cz a dokázal toho zneužít k pokusu
o důvěryhodněji vypadající e-mail. Ještě kdyby
uměl česky a nepoužíval strojové překlady! Takhle se můžeme maximálně zasmát nepovedené češtině, jako se tomu dělo ve vlákně "Spam"
(Oznamka).
Jakub Štěpán

S McPhersonem
za masožravkami
do Nového světa
Je vaším tajným celoživotním snem podniknout
alespoň jednou dobrodružnou výpravu za masožravkami na jiný kontinent v doprovodu odborníka na slovo vzatého? Spatřit vzácné druhy
ptáků, na vlastní oči vidět překrásné orchideje
a navštívit neobyčejné kouty naší planety? Pak
máte jedinečnou příležitost přeměnit svůj sen
ve skutečnost. Připojte se k mezinárodní výpravě do Jižní Ameriky a společně se Stewartem
McPhersonem se v prosinci 2011 nebo v březnu 2012 vydejte k hranicím Venezuely, Brazílie
a Guyany na pověstnou stolovou horu Roraimu,
případně v dubnu 2012 do vnitrozemí Venezuely k Andělským vodopádům a Auyán Tepui.
Předchozí zkušenost není podmínkou! A navíc
výtěžek z celé akce půjde na ochranu přírody
Guyanské vysočiny a finanční podporu znovuvysazení tří již vyhynulých druhů zpět do volné
přírody. Více na http://www.lostworldtours.org
nebo info@lostworldtours.org.
Patrik Hudec

Omluva
V minulém čísle Trifida jste si možná někteří všimli špatného popisku u fotografie v článku Václava Kubína na straně 13. Druhá fotka
shora, vlevo je chybně popsána jako N. villosa,
správně má být N. burbidgeae.
Za chybu se omlouváme.
Kateřina Králová
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Knihovník představuje:
tisk z Austrálie a okolí
ADAM VELEBA

Z australského kontinentu a přilehlých území
(tj. především Nového Zélandu) odebírá naše
knihovna časopisy tří společností, všechny psané v angličtině.
První bude Carniflora Australis společnosti
„Australasian Carnivorous Plant Society Inc.“,
která dříve byla pouze „Australian“, a pokud
tomu dobře rozumím, přibrala pod svá křídla i asijské pěstitele. V knihovně máme pouze
čtyři výtisky Carniflora Australis, ovšem máme
tam také několik desítek čísel časopisu „Bulletin of the Australian Carnivorous Plant Society“,
tedy pokud správně chápu, jejího předchůdce.
Carniflora Australis je časopis, který bych
grafickým zpracováním zařadil do stejné ligy
jako náš Trifid. Ještě to není kvalita srovnatelná s Taublattem nebo AIPC magazine, ale rozhodně to není špatné. Solidně upravené články
s barevnými fotografiemi v textu se dobře čtou,
desky jsou ozdobeny velkou fotkou na přední
i zadní straně. Časopis je ze všech tří nejdelší,
mívá kolem 30 stran.
Po obsahové stránce časopisu nemám co vytknout, k nalezení je mnoho kvalitních článků od Stewarta McPhersona (však je také prezidentem vydávající společnosti), týkajících se
ponejvíce heliamfor a láčkovek. Najdeme zde
ale i jiná známá jména – Andreas Fleischmann
přispěl svým dílem a napsal spolu s výše zmiňovaným autorem článek o ekologii heliamfor
na Ptari-tepui ve druhém čísle z roku 2009 a já
osobně si nejvíce cením jeho článku o kultivaci
jihoamerických rosnatek z čísla tři roku 2010.
O Nepenthes bokorensis v prvním čísle roku
2009 píše Francois Sockhom Mey a někoho by
mohl zajímat článek o „třech sestrách“ – pralesních rosnatkách, který napsal Greg Bourke.
Jako druhý vám představím časopis společnosti
„Victorian Carnivorous Plant Society“ nazvaný
18

podle ní. Má barevnou obálku, na čelní straně
vždy velkou fotografii a vzadu několik fotek týkajících se článků uvnitř. Text uvnitř je doprovázen pouze černobílými obrázky.
Z článků bylo těžké vybrat, zaujal mě například dvoudílný cestopis „Trekking the tepuis of
Venezuela“ v číslech 93 a 94, po několika číslech roztroušený vícedílný článek o MR jižní Afriky či návod, jak si postavit plně vybavený skleník za méně než 2500 dolarů (čísla 84 a 85).
V čísle 91 začíná opět vícedílný článek o expedici na Borneo a v čísle 87 článek o národním
parku Grampians (Austrálie). I na 20 stranách
na číslo je tedy z čeho vybírat.
Poslední časopis je produktem Nového Zélandu, přesněji „New Zealand Carnivorous Plant
Society“. Jmenuje se Stenopetala a podobně
jako ten předcházející má na přední straně obalu velkou fotografii a vzadu dvě menší, týkající se textu. Uprostřed každého čísla je navíc
vložený barevný dvoulist. Zaujaly mě dvě rubriky: „začátečníkův koutek“ (Begginers` corner) s články jako „jak řízkovat mexické tučnice“ a „deník pěstitele“ (Growers` diary) se seznamem věcí, které je v daném čtvrtletí vhodné
udělat (např. vyset semena určité skupiny rosnatek, nezapomenout opylit špirlice atd.). Obvyklý rozsah časopisu je asi 25 stran.
Časopis obsahuje opět mnoho článků Stewarta McPhersona, který je nesobecky poskytuje všude možně (např. několik článků o láčkovkách, souborný článek o rosnatkách…). Kromě toho bych zmínil mnou již využitý článek
o rozmnožování Drosera arcturi (číslo 105, červen až září 2008) nebo popis jedenáctidenního
výletu na jižní ostrov domácího souostroví (číslo 104, březen až květen 2008).
Věřím, že i z australské nabídky byste si
v knihovně vybrali.
Trifid 2011/3

Summary
JANA RUBEŠOVÁ

Second time far away to Florida to look for
Sarracenia, part 1: Tate's Hell State Forest
Gerald Comte
Sometimes we travel far away from home
to find our dear carnivorous plants which
fact proves this article. Author's ten hours
journey was a self offering but not fruitless.
So you can also see beautiful pictures of
different species of carnivorous plants – pitcher plants, sundews and bladderworts.
Butterworts (Pinguicula) in Slovakia aca
What I have and have not found
Jan Grunwald
Short story about the trip to Slovakian eden
where the beautiful nature is a satisfaction
even if you don't find carnivorous plants.
Microuniverse excursions – part 2.
Martin Maloušek
Next series about the things that are not
visible to the naked eye. This time you get
some advice how to have a look into the
microuniverse yourself.
Second expedition – and Butterworts (Pinguicula) again...IV.
Jaroslav Neubauer, Pepa Malínský, Mirek
Macák
Series of expeditions to look for european
species of butterworts. This time focused
on Pinguicula mundii mainly.
Visit to the city of Cairns – searching for
„three sisters“
Richard Nunn, Greg Bourke
This comprehensive article brings you
lots of surprising information about great
www.darwiniana.cz

Australian deep forest sundews – Drosera
adelae, Drosera prolifera and Drosera schizandra.
You will learn everything about how they
live and grow happily ever after.
Drosera aff. paradoxa – the orange dwarf
sundew of northern Australia
Jiří Vaněk
In this article the author, who has addict
himself to grow „dwarf sundews“, describes experiences with this plant which has
amazing and breathtaking orange flowers.
The librarian introduces...Australian press
Adam Veleba
Let's get to know some magazines specialized in carnivorous plants – this time from
Australia.
Amazing South-Americans IV.
Adam Veleba
After a pause the series is back! The author
introduces us some of South American sundews. This time focused on Drosera chrysolepis and Drosera camporupestris.
Drosera whittakeri revision and a desription of a new species of The Kangaroo Island, Southern Australia – part 2
A. Lowrie, J.G. Conran
Series continues with a detailed description of Drosera aberrans – sundew of Drosera whittakerii complex.
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Výlety do mikrosvěta – 2. díl
MARTIN MALOUŠEK

Tento, 2. díl měl být již v minulém čísle, ale toho
data jsem skládal zkoušku dospělosti a přijímací zkoušky na přírodovědnou fakultu. Naštěstí vše proběhlo hladce, proto vás zanedlouho
budu moci vyslat do ještě větších submikroskopických dálek, do kterých se dá dostat pouze
jedním dopravním prostředkem, elektronovým
mikroskopem. To je ještě vzdálená budoucnost,
ale dočkáte se.
Rozhodl jsem se své Výlety do mikrosvěta koncipovat tak, že lichý díl bude obrázkový, druhý, sudý, textový.  V textovém provedení budu dávat rady, jak udělat nějaký zajímavý
preparát, či typy, jak mikroskopovat.

Krok první, pořízení
mikroskopu
V dnešní době vůbec není problém mikroskop
sehnat za dobrý peníz. Ceny jsou od 100 Kč
a více.
Důležitou součástí mikroskopu je čočka.
Ve většině levných mikroskopů je čočka plastová. Má jednu výhodu a tisíc nevýhod. Tou výhodou je, že nová plastová čočka má mnohdy
lepší vlastnosti než skleněná. Nevýhodou však
je, že s postupujícím věkem čočka „otupí“ a obraz se rozostřuje, kdežto skleněná si svou kvalitu drží déle. Pokud chcete tedy mikroskopování vyzkoušet, doporučuji levný, plastový.  Stane-li se mikroskopování vaší láskou, není co řešit a sežeňte si mikroskop dražší.

Krok druhý, pozorování
preparátu
Nejlepší preparát pro začátečníka je odběr vody
z nějaké tůně či rybníka. Ve vodě se hemží
spousta prvoků, jde vidět malé korýše, jako jsou
lasturnatky, hrotnatky a kapřivci.   Dále různé
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prvoky, nejčastěji trepky, mrskavky a slávinky.
To je tedy zooplankton. Z fytoplanktonu jsou
zajímavé řasy a sinice.
Doporučuji vám koupit si i nějaké připravené preparáty od profesionálních biologů. Vidět například průřez varletem králíka je zážitek. Člověk poté vidí, jaká je příroda umělkyně.
Jsou vidět obrazy, které by ani Leonardo da Vinci nenamaloval.
ŠŤASTNOU CESTU DO MIKROSVĚTA PŘEJE
MARTIN MALOUŠEK
Trifid 2011/3

Drosera aff. paradoxa – oranžový
trpaslík ze severní Austrálie
JIŘÍ VANĚK
Když jsem vloni na podzim obdržel malý balíček s několika rostlinkami nesoucími jméno
Drosera aff. paradoxa ‘metallic orange flower’,
neměl jsem ještě tušení, jak roztomilé kvítí se
mi podařilo získat do sbírky.
Slovo „roztomilé“, myslím, dobře vystihuje
vzhled této rostliny. Jedná se o rosnatku z okruhu D. petiolaris (sekce Lasiocephala) pocházející ze severní Austrálie. Dodnes bylo v této sekci popsáno 14 druhů, přičemž jsou objevovány další a další rostliny, které pro jejich odlišnost nelze zařadit ani k jednomu z již popsaných druhů. A tak dostávají jména jako D. aff.
paradoxa, D. aff. ordensis,… Zkratka aff. přitom
značí latinské affinis, neboli příbuzný. Většinou
se tedy jedná o rostliny, které jsou nápadně podobné některému ze 14 popsaných druhů, ale

jejichž některé morfologické znaky je činí až
příliš odlišnými. Do podrobnějšího prozkoumání tak stojí někde na pomezí mezi samostatnými druhy, varietami nebo poddruhy a čekají
na přesnější zařazení.
Stejně je to i v případě D. aff. paradoxa ‘metallic orange flower’. Jedná se přitom pravděpodobně o rostlinu, o které se zmiňuje A. Lowrie
již v roce 1997 v článku popisujícím D. paradoxa
jako o teoreticky samostatném druhu pocházejícím z oblasti Kimberley a lišícím se od D. paradoxa zejména malým vzrůstem, krátkými listy
a kovově oranžovými květy (odtud onen přídomek „metallic orange flower“). Rostlinka je velmi drobná, dospělé růžice mají v průměru 3–4
cm, čepele mají na šířku cca 2 mm. Rostlina má
stejně jako její příbuzné ze sekce Lasiocephala

Porovnání „klasické“ a „miniaturní“ formy. Vlevo Drosera paradoxa ‘Drysdale’,
vpravo Drosera aff. paradoxa. Průměr růžice klasické formy je cca 12 cm.
www.darwiniana.cz
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velmi dlouhé kořeny. V případě D. aff. paradoxa
jsou však velmi tenké, dalo by se říci nitkovité.
D. aff. paradoxa vytváří úzký kmínek – podobně
jako např. D. scorpiodes tak rostlinka stále „šplhá“ vzhůru, přičemž staré listy postupně odumírají a obalují kmínek. Květenství čítá několik
desítek úžasně oranžových, cca 1,5 cm velkých
kvítků. Květní stvol je asi 20–25 cm dlouhý.
Vlastní exempláře jsem získal od německého pěstitele, který mě zároveň upozornil, že se
tato rostlina v kultuře dožívá jen 1–3 let. Důvodem je pravděpodobně onen kmínek. Dokáži si představit, že po 2–3 letech se kmínek pod
vahou rostliny jednoduše ohne nebo zlomí. Řešením by snad mohlo být pěstování více rostlin pohromadě v jednom květníku tak, aby se
o sebe navzájem opíraly, popřípadě častější přesazování (ale vzhledem ke křehkosti rostlinky
a hlavně nitkovitým kořenům bude přesazování dost možná problém). Kulturu je tak údajně nutné pravidelně obnovovat ze semen. Stáří
svých rostlin odhaduji na cca 2 roky. Zatím rostou více než uspokojivě a nejeví žádné známky
skomírání.

Rostlina je stejně jako všechny rosnatky sekce Lasiocephala cizosprašná a pro množení je
tedy nutné mít alespoň 2 geneticky odlišné jedince (mně se podařilo získat 3 rostliny) kvetoucí ve stejný čas. S kvetením naštěstí není
problém – v mých podmínkách kvetou všechny 3 rostliny prakticky nepřetržitě již skoro rok
(rostliny stále vytvářejí nové a nové květní stvoly). Opylovat je cizím pylem proto není zas takový problém, pokud jsme schopni zastihnout
květy otevřené – otevírají se pouze na několik
hodin denně. Co se týče samotné techniky opylování, již dávno jsem vzdal pokusy se štětečkem. U všech rosnatek z okruhu D. petiolaris se
mi jako nejúčinnější osvědčilo jednoduše květy
sousedních rostlin „ošmrdlat“ o sebe. V případě
D. aff. paradoxa to funguje naprosto spolehlivě.
Semeníky obsahují několik málo desítek semen, která (čerstvě vysetá) klíčí v mých podmínkách již za 10–14 dní. Listy semenáčků jsou
zpočátku uspořádány v přízemní růžici, avšak
zhruba po měsíci již rostlinky začínají pomalu
vytvářet kmínek a šplhat vzhůru.

Kvůli téhle barvě má D. aff. paradoxa přídomek ‘metallic orange flower’.
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Asi 3 měsíce staré semenáčky. U těch nejmenších vpředu jsou dobře patrné zbytky listů přízemní
růžice, kterou rostlina tvoří krátce po vyklíčení. Největší rostlina vpravo má cca 1 cm na výšku.
Zda je možné rostlinu množit listovými řízky jako ostatní rosnatky sekce Lasiocephala mi
není známo a zatím jsem to nezkoušel. Vzhledem k velmi úspěšnému množení semeny to
však podle mého názoru nemá velký smysl. Při
množení semeny navíc získáváme velké množství geneticky odlišných jedinců, které můžeme opět vzájemně opylovat, a získat tak další
semena.
Obecné zásady pro pěstování se v ničem neliší od pěstování ostatních rosnatek sekce Lasiocephala. Důležitá je vysoká úroveň osvětlení, vyšší vzdušná vlhkost a vyšší teploty. Jako
substrát se mi osvědčila směs rašeliny a jemného písku (popř. perlitu) v poměru zhruba 1 : 1
(písku může být více). Vhodné jsou vysoké pěstební nádoby. Otázkou a velkou neznámou zatím zůstává dormance. Svoje rostlinky udržuji v podmínkách, které odpovídají vegetačnímu období, tzn. velmi vysoká teplota, co nejvíce světla a vyšší vlhkost. Zda by rostliny při
poklesu teplot nebo intenzity osvětlení přešly
do fáze dormance a jak by se v takovém případě
chovaly, prozatím netuším. Je taktéž možné, že
rostliny do dormance nepřecházejí (stejně jako
www.darwiniana.cz

D. paradoxa, která se alespoň v kultuře dormanci vyhýbá).
Na závěr bych chtěl podotknout, že zkušenosti a poznatky, které zde uvádím, vychází ze
zatím ne příliš dlouhé pěstitelské praxe. Nemohl jsem si však pomoci a nepodělit se s Vámi
o doposud poměrně čerstvé postřehy z pěstování této podivuhodné rostlinky, která na mě
nejen svým malým vzrůstem, ale i celkovým
vzhledem působí tak trochu dojmem trpasličí rosnatky. Ať už bude v budoucnosti zařazena
do botanického systému jako samostatný druh,
nebo pouze varieta či poddruh, rozhodně to neubere nic na její kráse a půvabnosti, pro kterou
si jistě najde cestu do sbírek mnoha pěstitelů.
Vzhledem k množství semen, která po opylení produkuje, se dost možná brzy objeví i v naší
semenné bance ☺.   
Fotografie k článku: Jiří Vaněk
Použitá literatura
1) A. Lowrie, “Drosera paradoxa (Droseraceae), a New Species from Northern
Australia”, Nuytsia, Vol. 11, n. 3 (1997).
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Revize D. whittakeri s. lat.

a popis nového druhu z Klokaního ostrova,
Jižní Austrálie (Část II)
ALLEN LOWRIE, JOHN G. CONRAN

Metody
Rostliny z terénu i z kultivace včetně dalších
vzorků uchovávaných v AD, ADU, MEL a Perthu byly zkoumány z hlediska charakteristických znaků uvedených v Tabulce 1 (viz Trifid 1/2011 – pozn. red.). Měřilo se a srovnávalo 162 nasbíraných rostlin Drosera whittakeri,
105 rostlin D. aberrans, 38 rostlin D. praefolia
a 35 rostlin D. schmutzii. Protože se zbarvení
hlízek může měnit v průběhu zrání, ke srovnání

bylo použito pouze plně vyzrálých hlízek z dospělých rostlin v dormantním stádiu.
K modelování předpokládané distribuce
(rozšíření) byl používán prediktivní distribuční
modul v Biolink 2.0.5 (Shattuck 2003) se zanedbanými klimatickými parametry a s možností volby Gower Metric (Doména). Tento přístup
byl uplatněn na všechny známé lokality Drosera schmutzii. Tolerance parametrů byly nastaveny na 75 % a 50 % při intervalech obrysového
mapování na 10 % a spodním výseku na 30 %.

Drosera aberrans, foto: Miloslav Macháček
24

Trifid 2011/3

Taxonomie
Takové znaky jako např. počet květů (u nichž lze
předpokládat, že jsou ovlivňovány prostředím)
a velikost a tvar semen (jež mohou být ovlivňovány vývojově) se shodně odlišují v celém rozsahu zkoumaných vzorků a takto dále podporují segregaci v odlišné druhy (Tabulka 1). V tomto příspěvku jsou v širším pojetí (s. lat.) komplexu Drosera whittakeri odlišeny čtyři druhy.

Klíč k rozlišení druhů
v širším pojetí komplexu
D. whittakeri s. lat.

Obr. 2: Příslušníci komplexu D. whittakeri
Planch. vykazující rozdílné znaky bez
D. schmutzii.
A) Drosera aberrans (Lowrie et S. Carlquist)
Lowrie et Conran, typický vzhled jednokvěté
rostliny (Conran 2014)
B) Tatáž rostlina s postranními stolony
(Conran 1563).
C) Drosera praefolia Tepper s raným
postranním květenstvím vyrůstajícím před
olistěním (Conran 1972).
D) D. whittakeri robustního simultánně
vícekvětého vzhledu (Conran 1971).
Měřítko: 10 mm.

1 Listy se objevují před kvetením; květenství
koncové......................2
1* Listy vyrůstají po odkvětu; květenství boční....................D. praefolia
2 Rostliny tvoří stolony; květů malý počet, otevírají se postupně................D. aberrans
2* Rostliny bez stolonů; květů mnoho, několik
se jich otvírá současně.............3
3 Listy úzce brázditě řapíkaté, stonkové listy
přeslenité...................................D. schmutzii
3* Listy obvejčité, ploché, na bázi sbíhavé, stonkové listy chybějí...................D. whittakeri

Drosera aberrans
(Lowrie et Carlquist)
Lowrie et Conran, comb.
et stat. nov.
D. whittakeri subsp. aberrans Lowrie et Carlquist, Fytologia 73(2): 98, 113 až 115 – Obr. 8
(1992); F. Muell. The Native Plants of Victoria
Succintly Defined, str. 53 (1879) (jako ´Drosera whitackeri´).

Drosera aberrans, foto: Miloslav Macháček
www.darwiniana.cz

Typ: Jižní Austrálie: v červených hlinitopísčitých půdách, křovinatá území „malee“ západně a východně od Sherlocku, 19. 7. 1991, D.E.
Murfet 1059 (holo: Perth; iso: RSA).
(Údaje o ilustracích vypouštím)
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Popis
Vytrvalá bylina vytvářející shluky, hlíznatá, tvořící stolony, zelená, oranžově žlutá nebo červená
a s listy v růžici o průměru 3–5 cm. Hlízka světle oranžová, více méně široce obvejčitá, asi 8 mm
dlouhá, asi 8 mm v průměru, obalená větším počtem černých papírovitých pochev na konci vertikálního nadzemního stonku dlouhého 4–5 cm.
Listy široce špachtlovité, přitisklé k podkladu, často se stárnutím červenající, na růžici jich
připadá 8–12. Řapík 8–15 mm dlouhý, při bázi
1–1,3 mm široký a rozšiřující se na 1,5–1,7 mm
distálně (tj. při bázi čepele), podélně nevýrazně
se 3–5 rýhami, celokrajný, lysý. Čepel obvejčitá
až široce obvejčitá, 5–11 mm dlouhá, 6–11 mm
široká, přičemž její šíře u listů jedné růžice je
běžně proměnlivá, bazálně celokrajná, distálně
zoubkatá (snadněji pozorovatelné na abaxiální /
rubové/ straně) a v tomto úseku se žláznatými
trichomy (chlupy), které zakončují každý vrchol
zoubkatého segmentu okraje. Lapací žlázky porůstají adaxiální (tzn. lícní) povrch čepele poblíž
jejího okraje spolu s nepatrně kratšími žlázkami
směrem do středu čepele (tj. mediálně). Trichomy zelené až průsvitně červené s tmavorudými
hlavičkami žlázek, rub čepele lysý, žilnatina rozvětvená směrem k vrcholu (lépe pozorovatelná
u sušených herbářových vzorků). Květenství sestávající z 1–4 (vzácně až 7) květů a odrůstající
ze středu listové růžice. Květy se otvírají postupně, květní stopky jsou více méně stejně zbarvené
jako listy, 1–4 cm dlouhé, řídce porostlé roztroušenými přisedlými žlázkami, za zralosti (v plodu) polehlé. Kališní lísky (sepaly) zelené až načervenalé, kopinaté, 4–5 mm dlouhé, 2–4 mm
široké, celokrajné včetně vrcholu, zevní povrch
černě tečkovaný (snáze je to patrné u sušených
položek) s nemnoha roztroušenými nepatrnými přisedlými žlázkami, jež se podobají žlázkám
na květenství, jinak lysé. Korunní lístky (petaly) bílé, klínovité, celokrajné, vrcholy tupé, 8–12
mm dlouhé, 5–8 cm široké. Tyčinek 5, 4–4,5
mm dlouhých, nitky bílé, prašníky žluté, pyl žlutý. Semeník zelený, obvejčitý, 1,7–2 mm dlouhý,
v průměru 1,6–1,9 mm. Blizny a čnělky 3, bílé,
1,6–1,8 mm dlouhé, každá dělená na četné nitkovité a větvící se segmenty, lysé, úsek blizen bíle
zbarvený a nepatrně rozšířený k vrcholům v jednotlivé okrouhlé knoflíkovité výrůstky, které
jsou bradavčité (papilózní). Semena jsou uhlově
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Obr. 3: Semena komplexu D. whittakeri. A)
D. aberrans (Lowrie 2836), boční pohled. B)
Pohled od mikropylového pólu. C) D. praefolia
(Conran 1972), boční pohled. D) Pohled
od mikropylového pólu. E) D. schmutzii
(Conran 1525), boční pohled. F) Pohled
od mikropylového pólu. G) D. whittakeri
(Lowrie 2831), boční pohled. H) Pohled
od mikropylového pólu. Měřítko: 200 μm.
černá, vejčitě kuželovitá, 1–1,3 mm dlouhá, průměr 1–1,3 mm. Povrchová skulptura nepravidelně hexagonální (šestihranná) se ztlustlými okraji antiklinál. Mikropyle (tj. pylová láčka) v oblasti
vroubkovaného bazálního pólu, vrcholový (apikální) pól zaoblený (Obr. 2a, b a 3a, b).

Prostředí
Obecně tento druh roste v široké škále půdních
typů od písčitých po lateritické štěrky a jíloviště odvozená z vápence. Vyskytuje se na výslunných místech nebo v částečném zástinu zalesněných lokalit typu “mallee”, na vřesovištích
a v otevřených zalesněných oblastech.
Trifid 2011/3

Drosera aberrans, foto: Miloslav Macháček

Drosera aberrans, foto: Miloslav Macháček

www.darwiniana.cz

27

Rozšíření
Obecně po celém vnitrozemí jižních “mallee”
oblastí Jižní Austrálie na východ od Mount Lofty Ranges, v jižní a střední oblasti státu Viktoria
východně od Wilson´s Promontory. Z jižní části střední oblasti Nového Jižního Walesu je znám
jediný sběr (Obr. 1a; viz T1/2011 – pozn. red.).

Status ochrany
Obecný druh, který je kvalitně zastoupen
v chráněných oblastech. Druh neohrožený.

Poznámky
Drosera aberrans kvete od července do září, přes
léto zatahuje a dormantně přežívá období sucha
zatažena v podzemní hlízce. Tento druh se pravidelně pomnožuje nepohlavně. Vytváří úžlabní stolony, které se nacházejí podél svislého podzemního stonku a často vybíhají od středu rodičovské listové růžice. Stolony se vyvíjejí nad substrátem do zatažení rodičovské rostliny. Poté se
zanořují do půdy, v níž se tvoří přídatné hlízky.
Výsledkem této propagace prostřednictvím stolonů jsou velké kobercovité, těsně nahloučené
kolonie listových růžic. Pravděpodobně z tohoto důvodu rostliny kvetou po většinu let zřídka či
málo. Jediná kolonie o několika stovkách rostlin
často vytváří pouze pár květů za sezónu a obecně 1–4 květy na květenství, třebaže rostliny
na úrodnějších půdách mohou tvořit více květů (vzácně až sedm na rostlinu) a pravidelněji.
Na rozdíl od ostatních druhů, které jsou zde popsány, se květy zřejmě otevírají na každém květenství postupně jeden po druhém. Vůně je sladká a podobná vůni květů D. schmutzii, avšak liší
se od vůně květů D. praefolia a D. whittakeri. Zdá
se, že zbarvení listů není funkcí expozice, protože zeleno-, oranžovo- a červenolisté formy rostou na mnoha lokalitách pospolu jako sousedící
barevné kolonie, a to jak ve stínu, tak také na plném slunci a zachovávají tato zbarvení za jednotných kultivačních podmínek (osobní sdělení), ačkoliv listy mají také tendenci nabývat červenějšího zabarvení během stárnutí.
Mueller (1879) ilustroval tento taxon (jako
D. whitackeri [sic]) dvěma listovými růžicemi
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Drosera aberrans, foto: Adam Veleba
vyrůstajícími z jediného větveného vertikálního
výhonu odrůstajícího z hlízky, avšak v MEL ani
nikde jinde nejsou vzorky, jež by toto ukazovaly, čímž by tato skutečnost mohla představovat
uměleckou licenci.
I když se rozsahy výskytišť D. aberrans
a D. whittakeri krátce překrývají na pomezí národních parků Coorong National Park a Monarto Conservation Park jihovýchodně od Adelaide,
důkazy o intermediárních rostlinách neexistují.   
(Výčet vybraných zkoumaných vzorků vypouštím a čtenáře odkazuji na originální práci, pozn.
překl.)
Překlad ZŽ

Drosera aberrans, foto: Adam Veleba
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Sličné Jihoameričanky IV.
ADAM VELEBA

Zdá se vám, milí čtenáři, že od posledního dílu
uběhla podezřele dlouhá doba? Máte pravdu. Víc než rok jsem se tomuto seriálu z časových důvodů bohužel nevěnoval. Ale stále mám
v úmyslu, alespoň občas, vám dále představovat
rosnatky Jižní Ameriky.
Tentokrát jsem vybral komplex rosnatek
kolem druhu Drosera chrysolepis, který patří
k mým oblíbeným. Tato volba se ukázala jako
ideální – v průběhu sazby Trifida (tedy opravdu
na poslední chvíli) se objevily první informace
o novém druhu z tohoto okruhu. Můžu vám zde
tedy představit tři rostliny místo původně plánovaných dvou.

Komplex zahrnuje druhy Drosera chrysolepis, D. camporupestris a nově popsanou
D. quartzicola, která byla donedávna jen velmi málo známá jako D. sp. „Cipó“. Všechny bychom našli ve vegetaci Campos Rupestre (již
dříve popsané) v nadmořských výškách kolem
1000 i více m. V kultuře je nejběžnější D. camporupestris, označovaná také jako „stemless
chrysolepis“, pravá D. chrysolepis je mnohem
vzácnější. Poslední, nový, druh se mezi pěstiteli vyskytuje pouze minimálně.
Drosera chrysolepis může být poměrně
rozměrným druhem, dorůstá výšky až 40 cm
(www1), i když obvykle bývá menší. Charakter růstu nejvíce připomíná dobře známou

Drosera quartzicola
www.darwiniana.cz
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Drosera chrysolepis

Drosera chrysolepis

Drosera capensis, na rozdíl od ní je však její jihoamerická kolegyně celá stříbřitě chlupatá
a celkově gracilnější. Jde tedy o rostlinu s přirůstajícím stonkem a chocholem orosených listů. Listy mají dlouhý a úzký čárkovitý řapík, čepel je mírně rozšířená. Jako většina rosnatek má
i D. chrysolepis výrazné palisty, jsou okolo 1 cm
dlouhé, dřípené, blanité a bronzově zbarvené.
Květenství je vynášeno na chlupaté lodyze, květy jsou fialové.
Drosera camporupestris je naproti tomu poněkud drobnější. Předchozímu druhu je velmi
podobná – zejména listy jsou téměř stejné, charakter růstu je ale výrazně jiný. D. camporupestris má totiž stonek velmi krátký, spíše lze mluvit o několika vzpřímených listech v růžici – odtud „stemless“, bez stonku. Navíc mívá maximálně tři až čtyři aktivní listy, starší jsou přitisklé kolem rostliny k povrchu půdy – oproti
početnému chocholu aktivních listů předchozího druhu je to značný rozdíl. Palisty jsou větší (až 1,5 cm dlouhé), trojúhelníkovité a také
blanité a bronzově zbarvené. Květenství vypadá
obdobně jako u předchozího druhu.
Drosera quartzicola je podobnější D. chrysolepis než D. camporupestris, má ovšem, podobně jako druhá zmiňovaná, velmi krátký stonek.

Navíc má řapík přibližně stejně široký jako čepel a relativně krátký květní stvol. V přírodě
jsou známy celkem 4 malé populace v pohoří
Serra do Cipó, jde tedy o rosnatku velmi vzácnou. Údajně jde o velmi náročnou rostlinu, roste pomalu a tvoří jen malé množství semen.
Autoři na tomto novém druhu popsali i speciální globulární (kulovité) trichomy sloužící
k vstřebávání vody ze vzdušné vlhkosti. Vyskytují se u všech druhů z okruhu Drosera chrysolepis a najdeme je i u rosnatek D. graminifolia a D. schwackei. Je to adaptace na sušší stanoviště, než na jakém obvykle rosnatky najdeme.
Během suchého období se musí obejít i několik měsíců bez srážek, běžné jsou však k ránu se
objevující mlhy, z nichž mohou rosnatky získat
dostatek vody pro přežití. I tak není výjimkou,
že rostliny přestanou tvořit rosu a omezují růst.
Ekologicky se druhy mírně liší – D. chrysolepis roste na trvale vlhkých místech, zatímco
D. camporupestris lze najít i na vysychavých
půdách, přestože u ní nebyla pozorována žádná
dormance. Obě rostou v kyselých substrátech
na pískovcovém podkladu. D. quartzicola je
druhem podobného prostředí jako D. schwackei
– písčité až kamenité substráty s bílým křemenným štěrkem na velmi otevřených stanovištích
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Drosera camporupestris
s maximálním osluněním, které je bílým podkladem ještě podpořeno.
Pěstitelské zkušenosti mám zejména s nejběžnější D. camporupestris, D. chrysolepis vlastním zatím pouze krátce. Při kultivaci je dobré, jako většinu jihoamerických rosnatek z vyšších poloh, chránit rosnatky před letním horkem. Během jara a podzimu, dokud teploty kolem nich dlouhodobě nepřesahují 25 °C, však
bez problémů zvládají růst na podlaze skleníku. V létě je lepší je umístit například do sklepa nebo na jiné chladnější místo a dopřát jim
dostatečně intenzivní osvětlení. Pokud se tak

Drosera camporupestris
www.darwiniana.cz

nestane, rostliny během veder stagnují v růstu a obnoví ho až po ochlazení. Nadzemní části mohou také zcela odumřít, naštěstí ve většině
případů dokážou obrůst z kořenů. Během léta
je možné napodobit přírodní podmínky a substrát udržovat pouze mírně vlhký, není to však
nezbytně nutné.
Vlhkost vzduchu může být proměnlivá, rosnatky uvítají spíše větrané prostory, přesto je
vhodné napodobit přírodní podmínky nějakým
poklesem teploty v noci a s tím spojeným nárůstem RVV. Velmi samozřejmě záleží na mikroklimatu domu, skleníku či vitríny, kde jsou
rosnatky pěstovány. Jako substrát dobře poslouží rašelina s pískem v poměru 1 : 1 a doporučuji alespoň 10 cm vysoký květináč s dobrou
drenáží na dně. Semena neklíčí zcela ochotně,
u D. chrysolepis jsem nezaznamenal úspěch vůbec (netuším však, jak stará byla semena, která
jsem vyséval), D. camporupestris mi začala klíčit až téměř po roce (a to byla semena zaručeně
čerstvá). Rozmnožování z listových řízků se mi
nedaří, mělo by být možné z kořenových, což
jsem zatím nevyzkoušel. Květy lze opylit vlastním pylem a získat tak klíčivá semena, i když ne
vždy se to podaří.
Fotografie rostlin z přírody ochotně poskytl Paulo Minatel Gonella z Brazílie, za což bych
mu touto cestou chtěl ještě jednou poděkovat.     

Literatura:
www1: www.ladin.usp.br/carnivoras/Portugues/Genera/Drosera/first.html
Pro celý článek byl informačním základem zejména popis Drosera camporupestris, k nalezení na stránkách www.
carnivorousplants.org/cpn/Species/
v32n3p79_92.html  
Informace o novém druhu Drosera
quartzicola a zvláštních globulárních trichomech byly čerpány z internetu: www.cpukforum.com/forum/index.php?showtopic=43816
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Druhá výprava
A zase ty tučnice IV.
JAROSLAV NEUBAUER, MIREK MACÁK, PEPA MALÍNSKÝ

Přijíždíme k Rio Mundo, k místu, kde vytéká
větší potok, či spíše říčka z podzemí z jeskyně.
Na svou cestu se vydává přes krásný vodopád
zasazený do malebného sevření vápencových

Pinguicula mundi
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skal. Místo je turisticky velmi navštěvované,
a tak je zde vybudováno poměrně velké parkoviště. Přijíždíme okolo půl šesté odpoledne a místní strážce nás upozorňuje, že do osmi
hodin to tu musíme
opustit.
Na místo našeho
zájmu je to tak pět
minut chůze, a tak
čas nám vyměřený
bude určitě stačit.
Dole pod vodopádem je můstek, skýtající pěkný pohled
na vodopád. Hned
u něj na levé straně
je malé ohnisko s výskytem Pinguicula
mundi.
Rostliny jsou zde
v zástinu, skrápěny
vodní tříští a stékající vodou. Jsou rozkladité a mají poměrně dlouhé listy.
Přichází mi na mysl
informace z první výpravy o tom, že
se jedná o nejasný
druh. Je podezření,
že by se mohlo jednat o hybridní populaci vycházející
z P. longifolia. A skutečně, rostlinky by
na zmíněný druh dosti upomínaly.
Uděláme pár fotek jak rostlin, tak
vodopádu. Při focení vodopádu se
Trifid 2011/3

musíme
vystřídat
s ostatními turisty,
u rostlin máme prostor jen pro sebe.
Boční
cestičkou
vpravo od vodopádu
stoupáme na skalní
římsu vytvářející jakousi terásku s výhledem na výtok říčky z podzemí. Nás
však více zajímá skála za zády. Na ní rostou objekty našeho
zájmu, tedy P. mundi, ve větším počtu.
Zde již rostliny snad
díky lepšímu světlu
a suššímu prostředí
nejsou tak rozkladité a dlouholisté.
Při
vzpomínce na P. longifolia subsp. caussensis z kaňonu řeky
Tarn mi však místní rostliny tyto velmi
připomínají. I tyto
jsou však již delší
dobu odkvetlé. Rostou na kolmé skále jak v puklinách,
tak v místech, kde
se zachytil vápencový opad. Místo je poměrně světlé, avšak Pramen Rio Mundo
jen málo vystavené
přímým slunečním paprskům. Rostlin je tu několik desítek, snad do dvou set, možná trochu
víc.
Největší populace se nachází na protější naprosto kolmé skalní stěně. Zde na vlhčích místech skrápěny vodní tříští rostou tučnice ve velkém množství, jak se zde udrží, nechápu. Protější stěna je však absolutně nepřístupná, a tak
jsme vděčni za rostliny u vyhlídky. Nafotíme
tedy tyto přístupné rostliny, které jsou k tomuto účelu snad předurčeny. Jsou v optimální výšce 0,5–1,5 m na skále, a tak není problém ze
stativu pořídit kvalitní snímky.
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O kousek dál nás a naše snažení pozoruje
další strážce. Je vidět, že toto místo je střežené.
Jestli kvůli rostlinám, nevíme a španělsky nikdo
neumí, tak se nemůžeme ani zeptat. Pořídíme
pár fotek pramene a dole u dlouholistých zastíněných rostlin s Mirkem dojdeme ke shodě, že
to opravdu dost upomíná na jakéhosi hybrida
P. longifolia.
Ale toto zjišťovat je mimo naše možnosti
a znalosti, a tak se rozloučíme s tímto zajímavým místem i podivnou tučnicí.   
Fotografie k článku: Mirek Macák
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Where do you go again, Mr. McPherson?    Více na straně 17.
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Utricularia blanchetii, 3D foto: Jakub Štěpán
www.darwiniana.cz
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Anatomie a morfologie
masožravých rostlin
Tabule XXII

Čeleď – bublinatkovité (Lentibulariaceae L. M. C. Richard)
Rod – bublinatka (Utricularia L.)
Angl. Bladderwort

Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris L.) – naše největší
vodní bublinatka (our biggest aquatic bladderwort).
Zpracoval: Zdeněk Žáček

