Nepenthes micramphora: – Mexické tučnice tak trochu jinak
– Jak pěstovat heliamfory – Jotunheimen nasjonalpark –
Cesta za pozdními kruštíky Českého středohoří – Orchideje
Úštěcké pahorkatiny – Druhy tučnic v Turecku – Heliamphora
exappendiculata – Heliamphora ionasii – Sličné jihoameričanky V.

Navzdory slimákům vždy s úsměvem v novém roce 2013!
Na fotografii se škůdci bojující Mariana Verdyck. Foto: Michal Rubeš
Vážení členové Darwiniany, čtenáři TRIFIDa
a milí přátelé.
Právě jste otevřeli posledního TRIFIDa ročníku 2012 – dvojčíslo, které pojí dohromady letošní třetí a čtvrté vydání. Po mnoha letech jsme byli
nuceni z časových důvodů sáhnout ke sloučení T3
& T4. Práce na druhém čísle se žel letos výrazně
protáhly a s ohledem na náročnou agendu, která každého TRIFIDa provází především po stránce balení a distribuce, bychom bez tohoto kroku
čtyřku vydali až snad v únoru. Přesto jsme velice pečlivě dbali na to, abyste co do rozsahu stran
nebyli nikterak ochuzeni a současně nebyla kvantita na úkor kvality. A možná trochu troufale si
dovolím tvrdit, že se náš záměr nakonec podařilo vyplnit do posledního puntíku. V maximální
míře jsme totiž využili výhody, které nám sloučení dvou vydání nabídlo – mnohem lépe tématicky TRIFIDa vybalancovat, aby si každý z vás mohl
najít, co ho zajímá, a přišel si takříkajíc na své. Konečný verdikt je ale samozřejmě na vás.
Letošní ročník přinesl po několik letech opět
změnu tváře našeho časopisu. A to změnu významnou a jistě veskrze příjemnou. Nejenže doznal citelného rozšíření počtu stránek, ale hlavně
dostal do vínku plnohodnotný celobarevný kabátek, který si vydržel oblékat po celý rok a, jak pevně věřím, si bude oblékat i v letech příštích. Ročník 2012 je proto v tomto smyslu zcela přelomový a doufám, že tento symbolický, malý krok pro
Darwinianu, ale velký skok pro TRIFIDa, neocenil pouze náš grafik a sazeč v jedné osobě, Michal
Rubeš, ale v prvé řadě především vy, naši čtenáři.
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A když už máme čas vánočních svátků, dovolte mi, abych využil příležitosti, kterou mi skýtá tento úvodník, a rovněž si v několika následujících větách tak trochu zabilancoval. Darwiniana pevně stojí na několika základních pilířích,
ovšem cenou, kterou za tak velkou činorodost
platíme, je, že jen samotné udržení Společnosti
v chodu spotřebovává nezměrné množství volného času všech, kteří se na jejím provozu nezištně podílí. Každá nabídnutá pomocná ruka je proto vítána a vždy se pro ni najde smysluplné využití. Stále se najde mnoho věcí, které potřebují vylepšit, hned vícero projektů, které bychom velice
rádi oprášili nebo zrealizovali a zatím jen tiše dřímají v našich hlavách, a nekonečná řada drobností, které by jednoduše bylo dobré udělat. Opravdu
si nemyslím, že se to někdy změní – což ale není
nějakým výrazem mé rezignace, nýbrž realistické konstatování, které přijímám svým způsobem
s povděkem. Kdyby totiž jednou – patrně v daleké budoucnosti – nastala doba, že bychom opravdu, ale opravdu „neměli do čeho píchnout“, byl by
to pouze ekvivalent marnosti a úplného vyčerpání invence, která nás pohání kupředu. Na druhou
stranu to znamená, že ani o těch Vánocích, a bohužel ani v příštím roce a dozajista ani v tom dalším a dalším a dalším… vám já a případně mí následovníci nemůžeme dát konečně pokoj. Ostatně, co si budeme povídat, stejně jako ho nedala
předešlá vedení. Sháníme sazeče TRIFIDa, překladatele článků z angličtiny a němčiny, korektory češtiny a typografie, dobrovolníky, kteří by
připravovali český obsah a anglické summary.
Trifid 2012/3-4

Hledáme komunikativní členy, aby vyjednávali
potřebná povolení pro překlad a tisk článků vydaných v zahraničí a sháněli k nim fotografie. Potřebujeme zapálené přírodovědce, kteří by opět
rozeběhli tvorbu karet ve VAMRu, a někoho, kdo
by zastřešil správu diskuzního fóra a upgradoval
je na nejnovější dostupnou verzi. A samozřejmě,
jako vždy, přispěvovatele do TRIFIDa – aby bylo
vůbec co vydávat.
Závěrem bych rád touto formální cestou poděkoval všem kolegům, kamarádům a pomocníkům, kteří se přičinili o chod Darwiniany a spolupodíleli se na vytvoření skvělé atmosféry. Svým
přátelům ze Správní rady a redakčního týmu včetně překladatelů za obrovskou obětavost, manželům Rubešovým za poskytnuté zázemí, Milanu Petrasovi za bezproblémový provoz Semenné banky a všem jejím přispěvovatelům. Dále Jakubu Štěpánovi za obdivuhodné nasazení a Štefanu Puhallovi za dohled nad slovenskými odběrateli. Velké díky patří rovněž všem, kdo poskytli rostliny na Výstavu v Botanické zahradě Na Slupi a pomohli s její organizací. V souvislosti s touto
naší každoroční největší akcí mi dovolte předběžně avizovat jubilejní desátý ročník na 7.–16. června 2013 (instalace proběhne den před zahájením
ve čtvrtek 6. června).
Přeji vám vše nejlepší do roku 2013; a ať
rostou!
dne 9. prosince 2012,
Patrik Hudec
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Summary
PATRIK HUDEC
Nepenthes micramphora – a New Species from
the Philippines
Dr. Thomas Gronemeyer
Some information about this relatively newly discovered species of pitcher plant and its natural
habitat.
Pinguicula Species in Turkey
Hasan Yıldırım, Serdar Gökhan Şenol & Ademi Fahri
Pirhan
Short descriptions, a distribution map, detailed
photographs and a descriptive key of Pinguicula
species of Turkey (Pinguicula habilii, Pinguicula
crystallina and Pinguicula balcanica subsp. pontica)
are given.
A Journey to See Autumn Helleborines in the
Czech Central Mountains
Dan Hordějčuk
An article about a field trip to see two orchids,
namely Epipactis albensis and Epipactis purpurata.
From the beginning, the situation had not looked
good but after all it ended up quite well.
Journeys to the North – Jotunheimen National
Park
Katka Králová
You can find carnivorous plants even in cold Scandinavia. See the article about a three-day journey
through the Norwegian national park for more details.
Mexican Butterworts a Bit Differently
Jarda Neubauer
Have you ever thought about the way how to enhance a column of pots with carnivorous plants on
your window sill? According to Jarda’s instructions
you can make a sightly and simple rockery with
Mexican butterworts.
Orchids from the Úštěcká pahorkatina Upland
Jarda Neubauer
There is no need to search only for carnivorous
plants in brushwood on your bummels through the
wild. Although Czech orchids are not so large like
their tropical relatives, they are definitely worth
a look at.
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„Invasion of Bladder Traps“ – What Is It And What
Is the Outcome?
Jakub Štěpán
In one of previous issues of our journal TRIFID, we
introduced an experiment where Jakub planted out
more species of bladderworts into a single container with intention to find out which one is going to
persist the longest. Now you can read his conclusions.
How to Sow Seeds of Common Carnivorous Plant
Species
Jakub Štěpán
We can see such a question posted on our internet forum very often: How to succesfully start from
seeds? So we decided to prepare seed-starting tips
covering most common carnivorous plant species.
Amazing South-Americans V.
Adam Veleba
A continuation of the serie about South American
sundews. This time, the author focuses on the Drosera communis complex.
Our Librarian Introduces: Australian Carnivorous
Plants
Adam Veleba
Greg Bourke & Richard Nunn’s book review.
Heliamphora exappendiculata
Stewart McPherson
Some information about this species, its appearance and environmental conditions.
Heliamphora ionasii
Stewart McPherson
Some information about Heliamphora ionasii, its
appearance and environmental conditions.
How to Take Care of Heliamphora
Stewart McPherson
Important factors that need to be considered in
order to cultivate Heliamphora successfully – from
knowledge to practice.
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Interinfo
Členství & předplatné
na rok 2013
Pro rok 2013 nedoznala výše členství v Darwinianě, případně předplatného za časopis TRIFID žádných změn.

Členství
Členské příspěvky se vztahují na celý kalendář
ní rok. Pokud si zároveň přejete odebírat časopis Trifid v jeho papírové podobě, činí příspěvek 400 Kč. Členové do věku 16 let a důchodci platí 200 Kč. Spokojíte-li se s elektronickým
Trifidem ve formátu PDF, kterého si stáhnete ze
Skladu na webu Darwiniany ze sekce určené výhradně pro členy, pak zaplatíte pouze 150 Kč
(bez rozdílu věku).
Nejjednodušší je složit požadovanou částku
na transparentní účet číslo 2900058987/2010
u FIO banky.
pozn.: V případě platby na Slovensku uvádíte
jako číslo účtu 2900058987/8330. U eurových
plateb se prosím snažte zohlednit aktuální nákupní devizový kurz EUR/CZK u ČSOB.
Jako variabilní symbol použijte své členské číslo (najdete ho jednak na štítku obalu,
v němž vám chodí TRIFID, případně je rovněž
k dohledání na webu v seznamu členů http://
www.darwiniana.cz/masozravky/seznam-clenu). Do poznámky prosím uveďte „členství
2013“ a své jméno.
Zaplatit hotově je možno přímo pokladní
kům při příležitosti osobního setkání, tj. mně
nebo Janě Rubešové, na Slovensku pak Štefanu
Puhallovi.

Předplatné
Časopis TRIFID si můžete rovněž předplatit,
aniž byste museli být členy společnosti (nemáte pak ale samozřejmě možnost čerpat členské
www.darwiniana.cz

výhody). Cena je v tomto případě 100 Kč za každé číslo, tzn. 400 Kč za kompletní ročník 2013.
Způsob placení je identický jako v případě
úhrady členského příspěvku, variabilní symbol
vám jednou přidělený v minulosti zůstává stále v platnosti (případně si o něj napište Jirkovi
Vaňkovi na jirkavan@gmail.com). Do poznámky pak uveďte „předplatné 2013“ a své jméno.
V případě jakýchkoli nejasností mě neváhej
te kontaktovat na info@darwiniana.cz nebo
(+420) 724 715 717. Detailně rozebraný způ
sob placení najdete rovněž na internetové
stránce http://www.darwiniana.cz/masozravky/prijem-plateb.
Patrik Hudec

Nový projekt: Lokality
masožravých rostlin
Dlouho jsme uvažovali o aktivitách Darwiniany v oblasti mapování ohrožených druhů či masožravek na našem území. Zvažovali jsme různé možnosti a nakonec jsme dospěli k projektu, do kterého může nahlédnout (a také přispět) každý člen Darwiniany i nečlen. Je jím
mapka přírodních lokalit, kde lze vidět masožravé rostliny pohodlně z turistického chodníčku nebo cesty.

Mapka je založená na mapách Google
a implementovaná na naše stránky, kde
jsou i podrobnější popisy s fotografiemi
ke všem zaneseným lokalitám.
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Co je účelem této mapky? Určitě to není mapování druhů nebo pokus o zpopularizování lokalit. Hlavní účelem této mapky je dát milovníkům rostlin možnost vidět MR, jak rostou v přírodě, aniž by hrozilo poškození rostlin či lokalit
sešlapem při hledání. Všechny uvedené lokality jsou totiž přizpůsobené pohybu turistů a MR
lze opravdu vidět pohodlně z chodníčku. Na internetu najdete spoustu míst s výskytem těchto
druhů, ale na málokterém z nich je uvidíte, aniž
byste se brodili po kolena v rašeliništi, prodírali se rákosem poštípáni od komárů atd. V mapce jsou zaneseny i botanické zahrady a podobná
místa, kde lze vidět zajímavou expozici s MR.
Pro přehlednost jsou barevně odlišeny.
Pomozte nám udržet databázi lokalit aktuální! Napište prosím po každé vaší návštěvě
těchto lokalit na fórum či e-mailem, jak to tam
s rostlinami vypadá. Budeme moc rádi, pokud
nám napíšete, že jste například na dané lokalitě
viděli stovky rosnatek okrouhlolistých, ale tučnice jste z chodníčku nikde nenašli, a podobné
zprávy. Předem děkujeme za vaši pomoc, která
je v takovém projektu nutná.
V databázi je zatím něco přes 10 lokalit. Pokud víte o zajímavé lokalitě, která by mohla
naši mapku rozšířit, pošlete nám na ni tip. Masožravky na ní musí být vidět z cesty a její navštěvování nesmí přímo ohrozit rostliny ani biotop. Stačí napsat e-mail jednomu ze správců
databáze.
Vše potřebné naleznete na stránce projektu
http://www.darwiniana.cz/masozravky/lokality-mr.
Jakub Štěpán

Diskuzní fórum
http://www.darwiniana.cz/forum
S novým, mírně opožděným, Trifidem je tu
i shrnutí toho, co se dělo na nejživější části našich webových stránek – na diskuzním fóru
o masožravých rostlinách, jejich pěstování
a všem, co s nimi souvisí.
Fórum bylo prvním místem, kde jste se mohli dozvědět o nově připravovaném (v současnosti již fungujícím) projektu mapy veřejně přístupných lokalit masožravek. Příslušné vlákno
naleznete na fóru v sekci „Masožravky venku
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a v přírodě“, kam bezesporu patří. Více informací o projektu se pak dovíte v krátkém článku v tomto čísle našeho časopisu. Kromě veřejného mapování se můžete zapojit i do mapování všech ohrožených druhů, které probíhá soukromě a údaje z něj nejsou veřejně přístupné.
Jak se zapojit se dovíte v sekci „Masožravky venku a v přírodě“, vlákno „Mapování ohrožených
druhů“.  
Zůstaneme-li ve stejné sekci, za zmínku stojí ještě související vlákno Zbyňka Lukeše věnující se nepůvodním druhům masožravek vysazených na našem území. Navštivte vlákno „Nepůvodní druhy masožravých rostlin na přírodních lokalitách“ a připomeňte si zajímavou diskuzi plnou odlišných názorů a pohledů na problematiku šíření rostlin v současné době. Jaký je
rozdíl mezi tím, když semínko přenese stěhovavý pták nebo člověk při cestě z dovolené?
V Chlubírně zářily „známé firmy“, jako je Slávek Macháček a Adam Veleba, kteří ukázali to
nejlepší, co jejich masožravé sbírky aktuálně
měly. Obzvláště mexické tučnice na kamenech
vypadají opravdu skvěle! Navštivte jejich vlákna
„Salát na šutru...“ a „To nejlepší z letošního léta“
a přesvědčte se sami. Ve VAMRu se díky Patriku
Hudcovi objevila série fotografií nově objeveného druhu tučnice – Pinguicula habilii. Autorem
je Hasan Yildirim, jeden z botaniků, kteří tento druh popsali. Dále v obrazové galerii VAMRu
přibyly mé fotky Pinguicula balcanica z bulharského Národního parku Pirin.
Závěrem uvedu zajímavé téma, které
v Oznamce založil Dan Hordějčuk. Nese název
„Zákaz prodeje rašeliny v Británii“, který mluví za vše. Přečtěte si, jaký na to mají názor naši
pěstitelé. Zamyslete se nad otázkou, kolik rašeliny využijí pěstitelé jako my, kolik jí padne
do běžných substrátů, kde není vůbec potřeba,
a kolik je jí využívání na spalování!
Jakub Štěpán
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Knihovník představuje:
Australian Carnivorous Plants
ADAM VELEBA

Nakladatelství Redfern Natural History Productions vydalo začátkem
letošního roku další ze svých parádních knih. Tentokrát nikoli z pera
Stewarta McPhersona, jak je u tohoto nakladatelství snad nejčastější, ale
od dvojice autorů Greg Bourke a Richard Nunn.
Spíše než o knize, bylo by možná
vhodnější mluvit o díle jako o fotoknize. Textu totiž obsahuje poskrovnu, předně je to předmluva, seznam
všech australských masožravých
rostlin, cca stránkový popis ke každému rodu či nižší taxonomické jednotce (např. trpasličí rosnatky) a pak už
jen popisky fotek. Kniha je ve formátu A4 naležato, což je při prohlížení mírně nepraktické, ale dává to prostor úžasným panoramatickým dvoustránkovým fotografiím.
K této knize se u mě pojí jediné drobné zklamání. Jak název, tak uvnitř uvedený seznam
všech australských masožravých rostlin ve mně
evokovaly, že kniha opravdu obsahuje, jakkoli by to byl obtížný cíl, fotografie všech těchto
rostlin. Ačkoli uvnitř najdeme podstatnou většinu druhů, některé chybí. Což je samozřejmě,
vezmu-li v úvahu rozlehlost Austrálie, pochopitelné. Nechybí však žádné zásadní druhy, vždy
jsou uvedeni alespoň nějací zástupci dané skupiny.
Zbytek jsou samá pozitiva. Najdeme tu tedy
informace o rodech Aldrovanda, Byblis, Cephalotus, Drosera (kde jsou pralesní, trpasličí, hlíznaté a „petiolaris“ rosnatky popsány zvlášť), Nepenthes i Utricularia.
Fotografie na mě udělaly skvělý dojem, některé druhy jsou zachyceny pouze jednou, někdy květem, jindy sterilní rostlinou, jiným je
věnováno hned několik stran (třeba láčkovici). Vždy jde o fotky z přírody, většina z nich
www.darwiniana.cz

byla pro mě zcela nová a pravidelně jsou v knize také fotografie biotopů, kde masožravé rostliny rostou. V popisku takové fotky potom nechybí, jaké druhy konkrétně tam najdeme. Popisky fotek jsou navíc zdrojem dalších užitečných informací. Poměrně často v nich autoři uvádí, na jakých půdách rostliny rostou, což
pěstitel může snadno využít při volbě substrátu
pro daný druh, dozvíme se i různé zajímavosti
o rostlinách samotných. O přírodních podmínkách samozřejmě nesou mnoho informací fotografie samotné, zvláště, jsou-li rostliny zachyceny i s kouskem půdy či okolní vegetace, což je
v knize časté.
Dílo není detailní taxonomickou studií ani
vyčerpávajícím atlasem všech australských masožravých rostlin, na to je mnohem vhodnější trilogie Allena Lowrieho. Australian Carnivorous Plants je především krásná kniha plná
krásných fotek a drobných, leč občas i důležitých, zajímavostí. Je příjemné procházet si fotky, vybírat si třeba rostliny, které bych rád jednou viděl ve své sbírce, nebo si prohlížet místa,
která bych chtěl někdy navštívit.    
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Nepenthes micramphora:
Nová láčkovka z Filipín
DR. THOMAS GRONEMEYER

V

posledním vydání Taublattu jsem informoval o expedi-

ci na Mount Hamiguitan na filipínském ostrově Mindanao,

kterou jsme zorganizovali společně se Stewartem McPhersonem
a Volkerem Heinrichem v červenci 2008. Měli jsme možnost pozorovat Nepenthes alata, N. mindanaoensis a N. peltata a jejich
křížence. Podle dnešních znalostí je Nepenthes peltata na této
hoře endemická, s přihlédnutím k tomu, že okolní kopce nejsou
probádané, není vyloučené, že je rozšířena i tam.
Na hoře se daří i dalšímu druhu láčkovky, který jsme nemohli přiřadit k žádnému na Filipínách se vyskytujícímu druhu. Po důkladném
hledání jsme si byli definitivně jisti, že před sebou máme nový druh, který jsme později popsali jako Nepenthes micramphora. Naštěstí
byl během vědeckého průzkumu hory filipínskou skupinou botaniků a zoologů z Univerzity
Mindanao v roce 2006 sesbírán herbář i s naším
novým druhem. Volker Heinrich si mohl tento materiál prohlédnout (omylem byl přiřazen
k N. copelandii) a obdržel souhlas k vytvoření
botanického popisu na základě tohoto materiálu. Pro naši expedici jsme neobdrželi žádné povolení sbírat botanický materiál a nemohli bychom ani žádný materiál legální cestou uschovat. Popis je stručně vyobrazen v knize Stewarta
McPhersona „Pitcher Plants of the Old World“.
Chtěl bych zde shrnout a představit důležité
znaky a stanoviště N. micramphora.
Hora Hamiguitan (1620 m) je hlavní vrchol horského hřebenu, jehož větší část je vyhlášena chráněnou oblastí („Hamiguitan Range
8

Wildlife Sanctuary“). Chráněná oblast zabírá
cca 6800 ha a domov zde má vícero vzácných
nebo endemických živočišných či rostlinných
druhů (např. endemický miniaturní netopýr
hvízdavý, druh endemických trpasličích vážek,
vzácný filipínský orel, Nephenthes peltata, různé orchideje atd.)
Celkově se dá hora rozčlenit na 5 vegetačních zón:
Agro-ekosystém (0–420 m) s intenzivním
palmovým osázením. Vyskytující se láčkovky:
N. alata
Dvoukřídláčovitý (Dipterocarpaceae) smíšený les (420–920 m) – tropický deštný les v pravém slova smyslu. Zde se dají nalézt na světlých
místech N. alata a N. mindanaoensis.
Horský les (920–1160 m), kde je doma N.
peltata, upřednostňující otevřená stanoviště,
a také samozřejmě N. alata.
Bonsajový les (1160–1200 m) – jen zde
(a ve vrcholových oblastech hory Hamiguitan na otevřených stanovištích) se dá narazit na N. micramphora. N. peltata je zde hojně
Trifid 2012/3-4
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zastoupena a roste v sousedství s N. micramphora.
Mechový les, mlžný les („mossy forest“
od cca 1200 m) – zde jsme našli pod vrcholem
N. mindanaoensis a křížence N. micramphora
a N. peltata.

a N. bellii vzdáleně vykazují podobné dimenze. Vzrůstem a stavbou kmene a listů si je N.
micramphora podobná nejvíce s N. bellii, ačkoli jsou oba tyto druhy jasně k rozeznání díky jejich rozdílným tvarům láček. Stanoviště N. bellii
nejsou na jihu ostrova Mindanaos známá.
Nepenthes micramphora roste terestricky
(pozn. rostoucí na pevné půdě ve vzdušném
prostředí) a šplhá vzhůru po okolní vegetaci,
která sotva bývá vyšší než 3 m. Mimo bonsajový les se vyskytuje N. micramphora na nepatrných náspech stejně jako na vrcholcích. Všeobecně upřednostňuje světlá stanoviště. Ačkoli Hamiguitan není tak vysoká jako srovnatelné
hory na Borneu nebo Sumatře, převažuje zde
nepochybně klima pahorkatin. Teploty mohou
za jasných nocí klesnout k 10 °C, přičemž je vrchol často zahalen v mracích.
Spodní láčky jsou drobné, maximálně 4 cm
vysoké, s břichem ve spodní třetině, které se
směrem dolů lehce zužuje. Vytváří se jen na velmi mladých rostlinách. Křidélka existují pouze
částečně. N. micramphora velmi brzy přechází

Hora Hamiguitan vyniká jistou zvláštností, a to
bonsajovým lesem rozprostírajícím se na rozloze zhruba 220 ha náhorní plošiny, které vévodí vrcholové partie hory. Stromy zde dosahují
v průměru výšky 1,4 m (max. 2,5 m) a jsou až
100 let staré. Půda je ultra tmavá, tzn. je vulkanického původu, je velmi zásaditá a má vysoký obsah hořčíku a železa. Dále byly na Hamiguitanu prokázány vysoké koncentrace chromu a niklu. Tyto vysoké koncentrace kovů jsou
pravděpodobně zodpovědné za zakrslý vzrůst
stromů.
Na těchto bonsajových polích je doma Nepenthes micramphora. Mezi láčkovkami se jedná o nejmenšího zástupce vůbec, pouze N. gracilis (z Bornea, Malajsie a Sumatry), N. argentii
10
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ke šplhání a vytváří velmi záhy horní láčky. Tyto
jsou pak maximálně 7 cm vysoké, s břichem
pod obústím až 8 cm širokým, směrem dolů se
trychtýřovitě zužujícím. Křidélka jsou zkrácena
na žebra. Jak horní, tak spodní láčky se vyskytují v různých barevných variacích, od strakaté
na žlutozeleném podkladu přes jednobarevnou
žlutozelenou až po nádechy červené i plně červené. Obústí je zpravidla žlutavé. N. micramphora vykazuje kupodivu vysoký počet současně aktivních láček: můžeme pozorovat 8 až 10
láček na jediné malé rostlině. Listy jsou kožovité, ke špičce se zužují, jsou bezlodyžné a přitom
maximálně 10 cm dlouhé a 2 cm široké.
Měli jsme možnost pozorovat pouze dva samičí květy, které měly nasazeno na plod. Tudíž
nemůže být zodpovězena struktura květu. Protože jsme ale nenašli žádné staré, uschlé květy, dá se spekulovat, že se tento druh rozšiřuje
podzemními odnožemi.
Nepenthes micramphora očividně upřednostňuje plazení v okolní vegetaci. Není-li žádná vegetace po ruce, dosáhne rostlina délky cca
15 cm a vyrazí alespoň mezi kameny. V případě, že jsou v sousedství větší souvislé keře, můžou jí být kompletně prorostlé.
Nepenthes micramphora vytváří nádherné křížence s N. peltata. Ty kupodivu převažují v lese pod vrcholem, kde se samotná N.
micramphora nevyskytuje. Obě mateřské rostliny rostou v oblasti vrcholu na hranici lesa přímo vedle sebe. Kříženci prokazují jasné charakteristiky obou rodičů: rostliny šplhají a tvoří již
ve velmi brzkém stadiu horní láčky s břichem,
které se trychtýřovitě zužují směrem dolů. Dohromady jsou rostliny a láčky masivní a velké
(láčky cca 15 cm vysoké) a šplhají několik metrů do stromů. Zbarvení láček připomíná spíše N. peltata.
Ačkoli se N. micramphora vyskytuje převážně jen na hoře Hamiguitan, je tento druh
na svém stanovišti jen sotva ohrožen. Celá oblast je chráněná a byla v mezičase zařazena
na předběžný seznam světového přírodního dědictví UNESCO – což dokazuje, že tento status
bude v blízké budoucnosti s konečnou platností potvrzen. (pozn. překl.: dodnes na předběžném seznamu)
Přístup k hoře je kontrolován a výstup smí
být proveden pouze za přítomnosti proškole-
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Nepenthes micramphora
ného průvodce. Sbírání a vykopání jakýchkoli
rostlin či živočichů je přísně zakázáno.
Bude-li v budoucnosti možnost sbírat její semena, etabluje se zajisté N. micramphora díky
svým krásným láčkám a nepatrné velikosti jako
oblíbená terarijní rostlina.   
Z originálu (Gronemeyer T. (2009): Nepenthes
micramphora, eine neue Kannenpflanze von
den Phillippinen. Das Taublatt 2009/2: 44–46.)
přeložila Drahuše Klusáčková
Fotografie k článku: Thomas Gronemeyer
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Mexické tučnice tak trochu jinak
JAROSLAV NEUBAUER

B

ěhem svého pěstitelského života jsem dospěl
do stádia, kdy několikrát do roka jsem prů-

vodcem a rádcem na výstavách masožravých rostlin. Často jsem postaven před problém poradit
vhodnou masožravku pro pěstování v bytě. Nárok je téměř vždy stejný – má být pěkná, má lovit
a pokud možno i kvést. Zájmu samozřejmě vévodí mucholapka
(Dionaea). Ta však do bytu vzhledem k nutnosti chladné periody není vhodná a způsobí mnohá zklamání zvláště začínajícím
pěstitelům.
Nárokům začínajících pěstitelů vyhovují nejlépe mexické tučnice. Méně náročně druhy prominou teplejší zimování (bez problémů 20 °C), a i pokud se přes zimu nepřisuší, jsou schopné růst a kvést. Květy jsou poměrně velké a pestré a na podzim, kdy se vyskytuje větší množství mušek (octomilky), tak se projeví i jako velice úspěšní lovci, kteří jsou schopni

i tyto mušky poměrně znatelně omezit. Mně během roku pomáhají v boji se smutnicemi. Bohužel často slýchávám, že je to takové slizké lupení.
Vzhledem k tomu, že s kolegou Macákem k tučnicím, a ne jen mexickým tíhneme, hledali jsme
způsob, jak jejich pěstování zatraktivnit. Velké
druhy jako P. gigantea, P. agnata, P. moranensis
atd. vyniknou i v malém květináčku, který hravě

1. komponenty jsou připraveny a začínáme

2. kostra skalky je po minutě vytvořena
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přerostou, a v dopadajícím světle jsou atraktivní. Ale co menší a malé druhy, které jsou v květináčcích nevýrazné, a i pokud je obsypeme drtí
z vápence, tak na plochém povrchu spíše zanikají. Přitom se jedná o krásné a zajímavé druhy
s často prostorově uspořádanou růžicí.
Před lety jsem navštívil výstavu „Pohádkové
krajinky ze sukulentních rostlin“. Aranže malých
sukulentů na kamenech různých tvarů mne zaujaly, jen s tou kreativitou bych to někdy tak nepřeháněl, ale bylo mi jasné, že tudy povede cesta. Tučnice zde nebyly vůbec použity. Přece jen
jsou to masožravky, a tedy tak trochu „kontesy“.
Osázení kamene s tím, že ho jednou za čas poleji nebo pokropím, by asi nedopadlo moc dobře.
Je jim potřeba přece jen zajistit určitou vlhkost až
mokro, a to hlavně přes léto, a i složení substrátu nebo kamene musí odpovídat jejich nárokům.
Přesto lze v misce 25 cm × 40 cm vytvořit malou
skalku s poměrně bohatým druhovým zastoupením (záleží na velikosti zvolených druhů), kterou lze umístit na okno panelového bytu. Rostliny budou růst a vypadat jako v přírodě a takováto masožravá skalka se může stát i pěkným bytovým doplňkem.
Je potřeba si opatřit několik věcí:1. Zmíněnou misku, výška cca 5–10 cm je ideální a v různých prodejnách pro zahrádkáře to dnes není
problém. 2. Substrát použijeme běžný pro mexické tučnice – rašelina + vápenec, běžně se dá

koupit drcený dolomit. Sám si však z výletů
do vápencových lokalit vozím jíl, který se vytváří jako opad ze skal a vyplňuje skalní pukliny. Dá se nabrat menší lopatkou. Zdá se nám,
že vzhledem k tomu, že se jedná o zvětralý vápenec, rostou na něm tučnice lépe, asi se z něj

látky potřebné k růstu lépe vyplavují. Rašelinu
+ vápenec smíchám v poměru cca 1 : 1 a přidám trochu bílého písku. Substrát se pak tolik „nespéká“ a to kořenům tučnic vyhovuje, zvláště mladé kořínky do něj lépe pronikají a nezůstávají na povrchu. 3. Kámen nebo kameny – a zde je kámen úrazu. Nejlepší a úplně ideální je prameništní pěnovec – vzniká vysrážením vápence v prameništích. Je měkký,
porézní a velice dobře nasáká vodou. Je však
vzácnější a špatně se shání. První, také velmi
vhodnou alternativou je travertin. Musíme si
však opatřit porézní měkčí typ. Zde doporučuji jednoduchou zkoušku. Kámen přes noc
položíme do cca 3–4 cm vody, a pokud se nasákne do rána až po vrchol, bude vhodný. Druhou možnou a stále dobrou alternativou je vyrobit si kámen uměle. Najemno nasekáme rašeliník, přidáme drcený dolomit a použijeme
sádru jako pojivo. Se sádrou to nepřeháním, je
lépe si to nejdříve vyzkoušet. Výsledek by měl
být měkký a porézní. Výhodou je, že si vytvoříme velikost a tvar, který nám vyhovuje. Malá
vychytávka – až bude výtvor tuhnout, poškrábejte ho třeba obyčejnou vidličkou – rozrušený povrch vypadá přirozeněji a při troše cviku
ho při výrobě od pěnovce nepoznáte a rostliny
na něm porostou velmi dobře. Třetí, mnou nevyzkoušenou metodou je vysochat si vhodný
kámen ze sádrových prefabrikátů – kdysi jsem
o tom četl a prý to jde. Čtvrtou a nejhorší variantou je nechat se odradit a nezkoušet nic –
ale to pěstitel nedělá.
Pokud tedy nezvolíte čtvrtou variantu,
tak do misky (doporučuji do rohu) postavíme malý květináček tak, aby horní okraj byl

3. skalka je připravena pro finální
úpravu pomocí postřikovače

4. po dalších 2 minutách je skalka
připravena pro osázení
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5. po 25 minutách piplavé práce s pinzetou je skalka osázena druhy P. moctezumae, P. kondoi,
P. hemipiphytica, P. jaumavensis. P. rotundiflora, P. gracilis a P. cyclosecta a hotova
v úrovni horního okraje misky nebo mírně nad
ním. Bude sloužit k dolévání vody. Tím se vyhnete problémům se zálivkou. Malé sukulentnější druhy jsou velmi citlivé na vodu v růžici a často zahnijí. Do misky umístíte kameny až na dno, aby stály spodkem ve vodě. Poté
mezi kameny dáte cca 1–2 cm drenáže. Já používám keramzit. Doplníte misku do úrovně
okraje substrátem (vyplníte prostory mezi kameny). Doporučuji takto připravenou „skalku“
přestříknout vodou, substrát se usadí, kameny očistí a ukáže se, kde jsme dali málo substrátu, a ten se doplní. Pokud nespěcháte, je
dobré přestříknutí 2–3× zopakovat a sázet až
druhý den. Sázení je už jednoduché. Do kamenů uděláme otvory, já používám šroubovák
a vysadíme rostliny s trochou substrátu. Vlhkomilnější druhy sázíme níž a sukulentnější druhy výše na kameny. Osadíme i substrát
mezi kameny. Rostliny vysadíme po skupinkách a mezi skupinkami ponecháme mezery.
Usnadní nám to identifikaci druhů.
První zavodnění skalky přes květináč provedeme za 1–2 týdny. Dále již zacházíme se skalkou jako s rostlinami v květináči. Zkušenost
14

nám ukázala, že rostliny takto lépe rostou
a vypadají úžasně. Své zkušenosti jsme využili
i při budování expoziční skalky v Ústí nad Labem – je větší a funguje skvěle. I zde platí čím
větší, tím lepší.
Návod pro lenochy, kteří mají rádi hezké
rostliny a hezké aranže: Nelituji úsilí sehnat
vhodný kámen. Ten dole přiříznu nebo přisochám do roviny a postavím do misky s cca 3–4
cm vody. A aranžuji rostliny přímo na tento kámen. Sám tak pěstuji P. moctezumae a opravdu roste a vypadá moc dobře.
Tak ať se dílo daří – jo, a kde opatřit rostlinky? Snadno si je vypěstujete z pár odlomených lístků, které vám rádi darují kolegové. Je
to takové pěstitelštější a vlastnoručně vypěstované rostliny vždy víc těší. Tak snad se „mexičanky“ v našich kulturách víc rozšíří, určitě si
to zaslouží. Záměrně nepoužívám slovo sbírka, tu lze v mých představách uklidit do skříně, známky, mince apod., ale tohle je přeci
živé!    
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6. a pro lenochy - kus správného kamene někdy taky stačí

7. a příště vám třeba prozradíme, jak se dočkat takovéto darlingtonie při celoročním
pěstování v zahradě nebo jak si vytvořit a udržovat rašeliniště tvořící pozadí
www.darwiniana.cz
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Jak vysévat semínka běžných
druhů masožravek?
JAKUB ŠTĚPÁN

S

ehnat semínka masožravých rostlin není nic složitého a vypěstovat si z nich rostliny také ne. Přesto se tomuto způsobu

ze začátku mnozí pěstitelé vyhýbají.
Možná proto, že se jim nechce čekat, až rostlina
dospěje, ale možná i proto, že se bojí složitosti
výsevů. Právě pro ty je připraven následující návod, který ukáže, že výsevů semínek masožravých rostlin není třeba se bát.
První, co nezkušeného pěstitele na semínkách zarazí, je jejich velikost. Opravdu, semínka masožravek jsou v mnoha případech velmi
malá, téměř prachová. To ale není žádnou překážkou. Jen si člověk musí zvyknout, že počítat na kusy nemá význam a vysévat na substrát
po jednom už vůbec ne.
Semínka všech běžných masožravek vyséváme na povrch substrátu a nezasypáváme je, jak
jsme možná zvyklí od jiných rostlin. Zde platí pravidlo „vysypat a nechat být“. Připravíme si
výsevní substrát, například čistou rašelinu, a zamokříme ji. Když je maximálně nasátá vodou,

můžeme na její povrch nasypat semínka. Doporučoval bych nedbat přehnaně na jejich rovnoměrném rozmístění, obzvláště pokud jich máte
velké množství. Zdržuje to a nemá to velký smysl. Po vyklíčení pak můžete semenáčky kdykoli přepíchat dle své libosti. Vlastně vůbec není
dobré se semínky příliš zaobírat, jelikož se může
stát, že klíčivost nebude tak dobrá, jak jste předpokládali na základě přečtených článků, a zkrátka budete zklamaní.
Praxe bývá taková, že čím jsou semínka dražší a je jich méně, tím hůře klíčí. O to větší radost
pak z takového pěstitelského klenotu můžete
mít, když se vám jej podaří vypěstovat. Ve většině případů ale semínka klíčí ochotně a také
vcelku rychle. Nejběžnější druhy vyklíčí už během několika prvních týdnů a úspěšnost se často blíží stu procentům. Zde jsou asi nejlepším

Výsevy do řádků s popisky zaručí přehlednost a úsporu místa.
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Mladý semenáč bublinatky, který vyklíčil ve vodě.
případem různé (sub)tropické rosnatky (Drosera capensis, D. spathulata, D. nidiformis aj.).
Může se však stát, že semínka dlouho klíčit nebudou a vám už dojde trpělivost. Pokud nejste
příliš zužováni malým prostorem, vydržte co
nejdéle. Některá semínka totiž mohou vyklíčit
i po roce od vysetí. Ptáte se, proč to tak příroda
zajistila? Odpověď není složitá. Kdyby vyklíčila
najednou všechna semínka a přišlo náhlé zhoršení podmínek (třeba sucho), zahynula by celá
populace onoho druhu. Když ale vyklíčí jen část
semínek, zbylá část tvoří nezbytnou zálohu právě pro tyto případy. Některé druhy mají klíčení blokované méně, jiné více. Naposledy zmíněné druhy rosnatek klíčí velmi rychle a ve velkém
počtu, naopak jim příbuzné australské hlíznaté

rosnatky (např. Drosera whittakeri, D. gigantea,
D. macrophylla aj.) mají klíčení blokované silněji. Někdy sice vyklíčí bez problémů, jindy však
pěstitel musí dlouho čekat nebo zkoušet všemožné způsoby, jak jejich klíčení odblokovat.
O tom ale můj článek není. Zaměřme se na ty
jednodušší masožravky.  
Slyšeli jste už o pojmu „chladová stratifikace“? Je to způsob, jakým donutit či povzbudit ke klíčení semínka druhů z mírného podnebného pásu, kde přirozeně zažívají chladnou
zimu. Příroda zajistila, aby tato semínka nevyklíčila těsně před zimou (semenáčky by nepřezimovaly), ale aby s klíčením vyčkala až na jaro.
Klíčení je tedy odblokováváno delším působením chladu a vlhka, po kterém při zvýšení

Semínka rosnatky kapské (Drosera capensis) jsou ideální pro úplné
začátečníky. Klíčí velmi dobře a seženete je všude.
www.darwiniana.cz
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Výsevy láčkovek nejsou složité, pokud
narazíte na kvalitní semínka.

Tučnice klíčí rychle, ale semenáče
mívají vysokou úmrtnost.

Vysévání do vody zaručí maximální kontrolu nad vývojem semenáčků. Ocení jej i fotografové.
18
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Výsev semínek rosnatky kapské o různém stáří. Vlevo čerstvá semínka, uprostřed několikaletá
a napravo cca dvacetiletá. Ve spodní řadě navíc použitá kyselina giberelová, která odblokovává
klíčení, což u tohoto druhu není potřeba a rozdíl mezi horní a spodní řadou není patrný.
teploty začnou semínka klíčit. Tento způsob je
dobrý především u semínek mucholapek, špirlic, a rosnatek a tučnic z mírného podnebného
pásu. Nevím, kde se tento trend vzal, ale poslední dobou má spousta pěstitelů tendenci dopřávat chladovou stratifikaci všem druhům, včetně
těch tropických. Je nutné si vždy uvědomit podstatu, proč to vlastně děláme. U tropických druhů není k chladové stratifikaci žádný důvod.
Chladová stratifikace by měla probíhat několik týdnů až měsíců (doba dva měsíce je, řekl
bych, zlatý průměr). Je nezbytné semínka vystavit nejen nižším teplotám (0 – 6 °C), ale i působení vody. Jinak totiž neproběhnou potřebné reakce, která jim dovolí posléze vyklíčit. Nejjednodušší způsob, jak této stratifikace docílit, je ten následující. Semínka v průběhu zimy
standardně vysejte na substrát a umístěte ven.
Během zimy a začátkem jara budou vystavena nízkým teplotám a vlhku (nezapomeňte zalévat!) a s jarním oteplením mohou začít růst.
O něco složitějším, přesto však oblíbenějším,
způsobem je chladová stratifikace ve vlhkém
www.darwiniana.cz

ubrousku a v ledničce. Já této metodě nikdy nepřišel na chuť, protože dostávat drobná a početná semínka z mokrého ubrousku je často práce,
která dokonale prověří vaši trpělivost.  
Závěrem bych rád poukázal na jednu alternativní možnost výsevu, a to do vody. Především
u bublinatek a rosnatek se s ní dá docílit lepších
výsledků než při výsevech na substrát. Semínka
máme mnohem více pod kontrolou (na substrátu nejsou vidět) a neohrožují je plísně ani larvy smutnic, kterým je u čerstvě vyklíčených semenáčků mnohdy nutno čelit. Má to však i svou
nevýhodu. Ve vodě chybí potřebné živiny, takže brzy po vyklíčení je třeba drobné semenáčky vylít na substrát (trpělivější z vás je mohou
přepichovat po jednom) a pokračovat standardní cestou.
Koupit dospělou rostlinu si umí každý, ale
když si ji vypěstujete od semínka a ona vám poprvé vykvete, můžete být pyšnými pěstiteli, kterým se jejich píle zúročila!    
Fotografie k článku: Jakub Štěpán
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Výsevy MR: trocha edukace

N

a jaře letošního roku jsme z fondů Semenné banky velice
rádi věnovali semínka masožravých rostlin pěstitelskému

kroužku, který vede pan Ing. Aleš Flusek na Základní škole Špičák v České Lípě. Za takto ušetřené peníze si do učebny pěstitelství mohli dovolit pořídit několik větších masožravek z výprodeje v obchodě, kde se s nimi touto cestou aspoň mohou žáci zblízka obeznámit.
A nyní mi dovolte pár nejzajímavějších střípků ze zápisků pana Fluska, za jehož postřehy

a fotografie poskytnuté do časopisu děkujeme.

Výsevy Drosera capensis
20
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Vysévali jsme zástupce rodů Sarracenia, Darlingtonia, Dionaea a za rosnatky Drosera capensis. S dětmi jsme si připravili nové plastové boxy s víčky, výsevní substrát pro masožravé rostliny a semínka. Děti se zejména divily, jak
drobná semínka mají některé masožravé rostliny.
Výsevy jsme umístili do různých podmínek.
Rosnatky a bublinatky jsme nechali ve třídě, ale
darlingtonie, mucholapky a špirlice jsme umístili do chladna ke stratifikaci. Dětem bylo vysvětleno, že klíčení může trvat i delší dobu, a tak
musí být trpělivé.
Nejlepších výsledků jsme podle očekávání dosáhli s Drosera capensis, jejíž rostlinky jsme již
rozsázeli z výsevních misek. Část rostlin jsme si
ponechali ve škole a část si děti odnesly domů
k dalšímu pěstování, aby si samy mohly vyzkoušet péči o masožravé rostliny. Ostatní masožravky nám však tolik nevyšly. Máme asi pět drobných mucholapek. Špirlice a darlingtonie sice
začaly klíčit, ale bohužel potom postupně uhynuly, což je určitě dáno naší nezkušeností s jejich pěstováním. Přesto děkujeme za možnost

První klíčící rostlinky rosnatek, které jsme
si prohlédli digitálním mikroskopem.
vyzkoušet si výsevy masožravých rostlin. Děti
tak poznaly, že vypěstovat něco ze semene není
vždy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá.
ze zápisků sestavil Patrik Hudec

Výsev masožravých rostlin žákyněmi navštěvujícími pěstitelský kroužek

Pikýrování sazeniček Drosera capensis
www.darwiniana.cz
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Heliamphora glabra rostoucí v Guiana Highlands, Jižní Amerika
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Jak pěstovat heliamfory
STEWART MCPHERSON

V

Jižní Americe na vrcholech nesmírně rozsáhlých náhorních

plošin se vyskytuje zvláštní a málo známá skupina masožra-

vých rostlin rodu Heliamphora (angl. také Marsh Pitcher Plant).
První heliamforu objevil v roce 1838 Robert
Schomburgk, kartograf, kterého si najala britská vláda bývalé Britské Guayany (dnešní samostatné Guayany). Schomburgk probádal
hranici mezi Britskou Guayanou a Venezuelou
a odvážil se až k úpatí Mount Roraimy, kde nalezl heliamforu rostoucí v bohaté bažinaté oblasti, kterou nazval „botanickým El Doradem“.
Do současnosti bylo formálně popsáno na patnáct druhů heliamfor, mnohé teprve nedávno,
a to díky neustávajícímu průzkumu odlehlých
oblastí, v nichž se těmto rostlinám daří.

Lapací proces, který se u heliamfor vyvinul,
je docela jednoduchý a v podstatě se podobá
témuž procesu u dalších šesti rodů vytvářejících láčky a rozšířených porůznu v celém světě.
Hmyz je lákán do nitra láček prostřednictvím
tetelivého zbarvení a hojné produkce sladkého
nektaru. Než se hmyz při návštěvě láčky dostane k nektaru, je nucen balancovat na voskovém
kluzkém vnitřním povrchu obústí a svisle se zavěsit za jeho záď. Tyto manévry jsou velmi nesnadné, záchyt je ošemetný, takže sebenepatrnější pohyb láčky ve větru nebo přehmat hmyzu

Permanentně mokré a vlhké prostředí heliamfor na náhorních plošinách.
www.darwiniana.cz
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má za následek zřícení na dno pasti, které je zaplněno trávicí tekutinou.  Spodní úseky vnitřní stěny láčky jsou vystlány dlouhými trnitými chlupy směřujícími dolů. Představují hrůznou zábranu znemožňující hmyzu vyšplhání po voskové stěně do bezpečí. Oběť nakonec
tone v trávicí tekutině a její tělíčko se rozkládá
a uvolňuje živiny, jež rostlina vstřebává a doplňuje si tak látky, které její chudý substrát postrádá.
Láčky heliamfor jsou velmi pestrobarevné,
často jsou zbarveny žlutě, nachově, oranžově
nebo zeleně. Tím jsou přitažlivé a žádané pro
zájemce z řad pěstitelů. Ačkoliv Heliamphora
nutans byla do kultury v Evropě zavedena již
před sto lety, heliamfory až do nedávné doby
zůstávaly většinou nenápadné a stranou pěstitelského zájmu. V současné době je v kultuře
zavedeno a pěstováno všech patnáct známých
druhů a věnuje se jim narůstající počet pěstitelů
z celého světa. Pěstování heliamfor není snadné, ale pokud se seznámíme s několika jejich
růstovými nároky, lze je pěstovat s úspěchem.
Jedním z nejdůležitějších aspektů snahy
o pěstování heliamfor je porozumění mimořádnému a neobvyklému prostředí, ve kterém
se tyto rostliny vyskytují. Všech patnáct druhů heliamfor roste na vrcholech rozsáhlých náhorních plošin Guayanské vysočiny, povětšinou každý druh na jedné či dvou samostatných
tepuis.
Hodně podobně jako rod špirlice (Sarracenia), také heliamfory shodně rostou v permanentně vlhkém
prostředí v substrátu,
jímž je rašelina
chudá na živné
látky. Heliamfory rostou většinou na zcela otevřených,
nezastíněných
terénech a jen
vzácně jsou naplno vystavovány intenzitě troLáčky Heliamphora
pického slunce
nutans v kultuře.
kolem rovníku.
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Mount Roraima – domov Heliamphora
nutans – první objevené heliamfory.
Prostředí všech druhů heliamfor se rozkládá
v nadmořské výšce 2000–3000 m, kde je stále relativně chladno, denní průměrná teplota se
celoročně pohybuje mezi 15–28 °C. Heliamfory
je možné pěstovat snadno, porozumíme-li pěti
požadavkům se vztahem k jejich přirozenému
prostředí.
Zaprvé, dost podobně jako u špirlic také heliamfory rostou v oblastech, kde je stále hodně vody. Na nepřístupných vrcholech rozsáhlých plošin Guayanské vysočiny každý den prší
a hladina vlhkosti má stále hodnotu 80–100 %.
Heliamfory tedy vyžadují pěstování ve velmi
vlhkých podmínkách, a pokud úplně zaschnou,
je více než pravděpodobné, že uhynou. Heliamfory v kultuře nesnášejí, jsou-li jejich květináče natrvalo postavené ve vodě, což je častou příčinou jejich uhnívání. Proto dáváme přednost
dobře propustným květináčům a nezbytně zajistíme, aby byly rostliny zalévány nejméně jednou za den, a to takovým způsobem, aby byl
substrát stále zvlhčený, avšak vodou nezaplavený. Vzhledem k potřebě permanentní vysoké
úrovně vlhkosti je nutné pěstovat tyto rostliny
buď v teráriu nebo poblíž zvlhčovače či mlžícího systému, popř. na jiném místě, na kterém je
možné udržovat stále vysokou vlhkost, která by
pro zdárný růst rostlin simulovala jejich přirozené prostředí.
Trifid 2012/3-4

Láčky Heliamphora exappendiculata z Venezuely.
Druhým důležitým faktorem, který je nutné brát v úvahu pro úspěch při pěstování heliamfor, je typ používané vody. Jako většina masožravých rostlin, heliamfory jsou nesmírně
citlivé k nečistotám ve vodě.  V jejich přirozeném prostředí na vrcholech stolových hor Guayanské vysočiny přijímají stále čistou chladnou
vodu z dešťových srážek, která většinou postrádá živné látky nebo minerály. Chlorovaná kohoutková voda ve většině měst a velkoměst bývá
pro heliamfory a další druhy masožravých rostlin obyčejně toxická pro obsah chemikálií, které
ničí jejich křehký kořenový systém. Heliamfory
www.darwiniana.cz

tedy povětšinou kohoutkovou vodou zalévat
nelze, hrozí jejich úhyn. Heliamfory by měly
být zalévány nejlépe dešťovou vodou, která je
prostá nežádoucích chemikálií a více se blíží svým charakterem vodě, kterou rostliny získávají ve svém přirozeném prostředí. Dešťovku můžeme pro rostliny střádat, a to jednoduše tak, že pod domovní okap umístíme větší sud
nebo jinou vhodnou nádobu. Najímaná dešťovka se poté skladuje a využívá k zálivce rostlin
podle potřeby.
Třetím významným faktorem k úspěšnému pěstování heliamfor je typ substrátu.
25

Různé druhy heliamfor pěstované v komerční množírně v Anglii.
Heliamfory, stejně jako jiné druhy masožravých
rostlin, mají velmi specifické nároky na druh
substrátu, v němž je lze pěstovat. Masožravost se u heliamfor evolucí vytvořila z toho důvodu, že substráty, v nichž rostou, jsou chudé
na živné látky a minerály. Proto jejich kořeny
nejsou schopné vstřebávat vodu a minerály, pokud je koncentrace živin příliš vysoká. Heliamfory tedy vyžadují kyselý substrát chudý na živné látky. Nejlepším substrátem pro heliamfory
je odlehčená směs rašeliny, perlitu, vermikulitu a živého mechu rašeliníku, přičemž jednotlivé složky jsou smíseny zhruba ve stejném poměru. Výsledný substrát by měl být při zasazování rostlin lehký a neupěchovaný. Díky této
vlastnosti bude zajištěna jeho rychlá propustnost a zcela se zamezí zahnívání rostlin. Velmi podobně jako u většiny masožravých rostlin, jsou-li heliamfory zasazeny do běžné zeminy pro pokojové rostliny, obvykle dojde k jejich
úhynu v důsledku nadměrné koncentrace živin,
které obsahuje. Stejně jako u jiných druhů masožravých rostlin může jejich hnojení zapříčinit
26

úhyn, a proto se přihnojování nedoporučuje.
Pokud povrch substrátu se zasazenou heliamforou osadíme živým rašeliníkem, bude se dále
rozrůstat a heliamforu nakonec zcela obroste.
Tím, že mech kolem rostliny výrazně zvyšuje
vlhkost, poskytuje jí vhodné prostředí k růstu,
a proto lze živý rašeliník jenom doporučit.
Čtvrtým důležitým požadavkem ke zdárnému pěstování heliamfor je teplota. Protože všechny druhy heliamfor rostou v přírodě
v nadmořské výšce 2000–3000 m, nikdy nezakoušejí extrémně vysoké teploty, jež v kultuře mohou být osudové. Ideální teplotní rozsah pro pěstování heliamfor je denní maximum
mezi 20–25 °C. I když tyto rostliny snášejí vyšší teploty, růst je živější při teplotách pod 25 °C.
Na rozdíl od blízce příbuzných druhů ze stejné
čeledi špirlicovitých (Sarraceniaceae) (Darlingtonia a Sarracenia) ze Severní Ameriky, teplotní
rozmezí na přirozených lokalitách heliamfor je
celoročně stálé, a proto u nich nedochází k žádnému dormantnímu období. Lze je naopak pěs-
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Heliamphora pulchella v teráriu v Anglii.

Různé druhy heliamfor pěstované ve skleníku
s jinými druhy masožravých rostlin.
tovat po celý rok a kvetou nahodile po dosažení
zralosti v intervalech 6–12 měsíců.
Poslední faktor, který je nezbytné si při pěstování heliamfor uvědomovat, je intenzita osvitu, který by heliamfory měly dostávat. Za růstových podmínek na velebných vrcholech vlhkých jihoamerických náhorních plošin jen pár
stupňů od rovníku v obecně otevřeném nezastíněném terénu jsou heliamfory běžně vystavovány nesmírně jasnému osvitu. Podobně jako
u špirlic, jestliže hladina osvitu není přiměřená,
dochází u heliamfor k vytváření vytáhlých nezdravě vyhlížejících vřetenitých láček, jež jsou
vesměs zelené a slabé. Nejpestřejší láčky tvoří
heliamfory tehdy, jsou-li pěstovány na přímém
slunci. Za takové podmínky tvoří heliamfory
většiny druhů láčky nádherně zbarvené do červena, žluta nebo nachova.
Protože nároky na dobrý růst heliamfor vyžadují relativně chladnou teplotu a vysokou
vlhkost, mnoho pěstitelů preferuje jejich pěstování v teráriu postaveném na chladném místě (např. v garáži). Terárium je možné snadno
osvětlit pomocí několika fluorescentních lamp
a výsledkem je dokonalé prostředí pro pěstování heliamfor. V zemích mírného klimatického pásma je někdy možné heliamfory pěstovat
www.darwiniana.cz

ve skleníku společně s jinými druhy masožravých rostlin, např. se špirlicemi, s darlingtonií,
s rosnatkami a s tučnicemi (viz obrázek níže).
Poskyne-li se heliamforám chladné, vlhké a zamokřené prostředí s dobrým osvitem
a vhodný substrát a také zálivka dešťovkou, obvykle dobře prospívají. Z výsevů rostou tyto
rostliny dost pomalu a zralosti dosahují nejméně za čtyři roky. Naštěstí je stále více možné zakoupit již vzrostlé jedince. Tento způsob
je upřednostňován. Dospělé heliamfory rychle vytvářejí trsy, které je možné pravidelně dělit
a tak získávat oddělky. Podobně jako u severoamerických špirlic všechny druhy heliamfor produkují nektar, na který lákají hmyz. Díky tomu
mají láčky příjemnou, nasládle medovou vůni.
Čtenářům se zájmem o další informace o pěstování špirlic a heliamfor doporučuji práce těchto
autorů: D´Amata (1998), Slacka (1979, 1986)
a Rice (2006). Tyto knihy poskytují spousty
skvělých rad k úspěšnému pěstování heliamfor. Na rozdíl od darlingtonie a špirlic heliamfory zůstávají lidskou činností málo ovlivněny,
viz McPherson (2006). Jejich prostředí zůstává
nadále odlehlé a obtížně přístupné. Díky tomu
jsou chráněny před rušivou a ničivou činností
člověka. Populace většiny druhů heliamfor rostoucích na pompézních vrcholech jihoamerických stolových hor jsou tak zřídka navštěvovány, že si obecně drží svůj původní ráz, a proto budoucí vyhlídky na přežití těchto vzácných
a nádherných rostlin jsou kladné a snad takové
setrvají nadlouho.    
Fotografie k článku: Stewart McPherson
Překlad: Zdeněk Žáček
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Cesty na sever – Jotunheimen
nasjonalpark
KATEŘINA KRÁLOVÁ

N

árodní park Jotunheimen patří k nejnavštěvovanějším. Výměrou 1151 km² sice nepatří k největším, ale už od vyhláše-

ní v roce 1980 k nejsnadněji dostupným, díky silnicím, které ho
lemují. Pohoří samotné má 3900 km² a Jotunheimen znamená
v překladu „Domov obrů“. Možná je to i proto, že přes 200 vrcholů dosahuje výšky nad 1900 m nad mořem a je nejvyšším pohořím severní Evropy.
28

(zdroj: http://www.poznani.cz/norsko/jotunheimen)
Trifid 2012/3-4

Pokud byste rádi spojili masožravky s dovolenou v nádherné přírodě plné modrých jezer, ostrých pohoří a neláká vás vedro, pak můžu vřele doporučit návštěvu Norska. Severní státy, ať
ty evropské, nebo americké jako Kanada nebo
Aljaška, mne lákaly odjakživa. Krásné barevné fotky s tmavě modrými jezery obklopenými
podzimními lesy nebo naopak šedivé špičaté
hory se sněhovou přikrývkou… Proto jsem neváhala, když jsem před 4 lety dostala možnost
se do Norska poprvé, a rozhodně ne naposledy, podívat.
Byl srpen 2008 a naši výpravu tvořilo cca 15
lidí, dva osobáky a tranzit. Zvolili jsme si údajně
turisty nejoblíbenější část pohoří v okolí jezera
Gjende. Povedlo se nám poblíž výchozího bodu
najít parkoviště, které sice bylo placené, ale aspoň volné. Byť je touto dobou v Norsku už docela chladno, lidí zde bylo stále dost.
Chystali jsme se na třídenní tůru, takže
na parkovišti bylo nutné zabalit batohy, posbírat stany, jídlo a další věci nutné pro přežití. Po chvíli už jsme vyráželi kousek po silnici
k chatě Gjendesheim, kde začínala turistická
www.darwiniana.cz

trasa pro cestu na hřeben Besseggen. Již tady se
objevily první masožravky, konkrétně tučnice,
a to přímo ve škarpách podél silnice. Ty se však
vlivem chladných nocí už chystaly na zimu,
byly malé, žluté a vůbec vypadaly, že už tu dlouho nebudou.
Plná optimismu jsem došla k rozcestníku,
od něhož směřovala pěšinka ve skále kamsi nahoru. O pozvolném stoupání jsme si mohli nechat zdát, hned na začátku nás čekal strmý výstup. I po cestě nahoru jsem zahlédla pár tučnic
mezi kamením a z posledních sil jsem se snažila
fotit. Naštěstí byl výstup sice náročný, obzvláště
s plným batohem na zádech, alerelativně krátký. A rozhodně stál za to.
Po vystoupání se nám naskytl nádherný výhled. Strmé svahy do údolí s jezerem Gjende na jedné straně, na straně druhé kamenná pole a vrcholky dalších hor. Na jedné straně jezera, řeky a zeleň, na druhé straně pustina, kameny, sem tam lišejníky, sníh. A v Norsku všudypřítomný vítr. Oblékli jsme bundy,
posedali na hromadu kamenů a vydýchávali
cestu nahoru. Zbytek cesty už by se dal označit
29

Řeka kousek od parkoviště

Ti otužilejší si v řece doplnili lahve na vodu. Byla skutečně hodně ledová.
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Výstup na Besseggen. Naším cílem je ta nejvyšší skála.
jako pohodový. Většinou rovinka, občas klesání nebo mírné opětovné nabrání pár výškových metrů. Ale to nejhorší bylo, pro tento den,
za námi.
Pokračovali jsme dál po hřebeni, jediné riziko byl v kamenech zvrtnutý kotník, ale naštěstí se to nikomu nepovedlo. Nakonec nás přece jen čekal ještě jeden náročnější úsek, tentokrát směrem dolů. Cesta vedla přes až metrové kameny, metr nalevo sráz, metr napravo sráz
a vy hopsáte s batohem na zádech jak kamzík
a doufáte, že nedoskočíte špatně. Nejlepší pocit
jsem z toho neměla.
Po pár hodinách jsme začali přemýšlet nad
zásadní otázkou. Postavit stany u menšího jezera nebo pokračovat dál? Bylo ještě celkem
brzy, tak jsme se rozhodli pokračovat dál. Nakonec jsme našli malý zamokřený bahnitý plácek, kde rostly i nějaké mechy, tak jsme nemuseli stavět stany na kamení. S přicházejícím večerem se stále více ochlazovalo, postupně jsme
přidávali vrstvy (obzvláště rukavic a čepic) a vařili těstoviny k večeři. Noc byla stejná, jako
všechny ostatní v Norsku touhle dobou… studená. Ale přežila jsem J.
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Ráno nás vzbudil hluk. Vykoukli jsme ze stanů a na cestě asi dvacetičlenná výprava… česká. Ti Češi jsou vážně všude. Po snídani jsme
sbalili stany a pokračovali dál. Ten den nás čekal sestup úplně dolů k jezeru Gjende, jen v jiné
jeho části. Trasa byla možná ještě strmější než
výstup, takže jsme horu spíše sbíhali, protože
brzdit moc nešlo. Dole jsme se podívali do chaty u jezera, kde byly nějaké suvenýry a také slovenská recepční, tak jsme si chvilku povídali.
Nastal čas vyrazit dál. Došli jsme k rozcestníku, kde měl začínat výstup na další část pohoří Jotunheimen. Tady se však rozhořela debata, protože skupinka pár holek se zasekla, že už
na další výstup nejdou. Musím podotknout, že
byl opět strmější než ten úvodní, takže jsem se
k nim ráda přidala. A protože jsme dospělí, tak
se to moc neřešilo a prostě jsme se oddělily. Ještě jsme chvíli seděly u rozcestníku a pozorovaly
zbytek skupinky, který se vydal do svahu.
Teď bych se možná rozhodla jinak, ale určitě toho nelituji. Údolí bylo nádherné. Vřesy,
různá křovíčka připomínající brusinky, zakrslé
břízky a divoká řeka. Zkrátka další tvář norské
přírody. Pro fotky řeky se muselo sejít kus z cesty, protože koryto tvořilo malý kaňon, takže
31

Tučnice podél cesty na vrchol

Rostlinky byly žlutě vybarvené a připravené na zimu.
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Pohled přes jezero

Konečně nahoře. Výhled na druhou stranu hřebene.

www.darwiniana.cz
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Údolí, kterým šla naše oddělená skupinka. Pod horou v mracích vlevo jsme předchozí noc stanovali.

V údolí byly tučnice sice zelenější, ale ve středu už můžete vidět hibernaculum.
34
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z cesty nebyla pořádně vidět. A i tady jsem narazila na pár zbytků tučnic. Jet tam o dva měsíce dřív, určitě bychom rostlin našli víc. Rostly
v různých typech půdy na dvou lokalitách oddělených horským masivem, takže důkladnější
hledání by určitě přineslo i další místa.
Po pár hodinách cesty údolím jsme se rozhodly, že je čas na večeři a postavení stanů. Večer jsem jako jediná seděla venku, kousali mě
nějací hmyzáci, ale já si užívala pohled na tmavnoucí krajinu a taky tak trochu doufala, že by se
mohlo přijít podívat pár sobů. Sobi bohužel mé
nadšení nesdíleli, takže i já jsem po chvíli zalezla do svého spacáku.
Vzbudily jsme se do dalšího slunečného dne
a vydaly se zpět k jezeru. Už předchozí den
jsme na chatě zjistily, že po jezeře jezdí loďka,
tak jsme ji využily a nechaly se ke Gjendesheimu dopravit po vodě. Na parkovišti na nás čekal jeden z řidičů, který nás dopravil za ostatními k dalšímu nádhernému jezeru a naopak tam
vyzvedl zbylé dva řidiče a vrátili se pro ostatní
auta.
A to je z Jotunheimu všechno. Ne však z Norska, masožravky jsme potkali i na dalším krásném místě. Ale o tom až příště J.    

Divoká řeka vtékající do jezera Gjende
Fotografie k článku: Kateřina Králová

Noc v údolí
www.darwiniana.cz
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Cesta za pozdními kruštíky
Českého středohoří
DANIEL HORDĚJČUK

J

e 11. 8. a ráno se scházíme na zahradě v České Lípě u Jardy, kam
za námi přijíždí Filip. Odtud vyrážíme směrem do Českého stře-

dohoří k Litoměřicím pod Národní přírodní památku Bílé stráně.
Dnes nás však bude zajímat niva
Pokratického potoka – typ vlhkého lužního lesa. Jako první se
zaměřujeme na složení stromového a keřového patra. Převažuje
zde olše lepkavá (Alnus glutinosa), mezi kterou je vtroušen jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
a topol osika (Populus tremuloides). Keřové patro je rozvolněné
a tvoří ho převážně líska obecná
(Corylus avellana), hloh (Crataegus sp.) a bez černý  (Sambucus nigra). Bylinný porost je tvořen převážně bršlicí kozí nohou
(Aegopodium podagraria) a netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora). Mezi těmito dominantními druhy se dále nachází kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica), kopytník evropský (Asarum europaeum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), jarmanka větší (Astrantia major)
a vzácně lilie zlatohlavá (Lilium
martagon). Bylinné patro dosahuje výše až 40 cm a je poměrně
zapojené. V tomto prostředí přítmí potoční nivy, které vytváří
zápoj korun stromů, si dáváme
poměrně nesnadný úkol – najít
a spočítat rostliny kruštíku polabského (Epipactis albensis).
Vzhledem k tomu, že se jedná
36

1. kruštík polabský
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3. 2 mladé rostliny kruštíku polabského
v zápoji bylinného patra

2. odkvetlý kruštík polabský
o rostlinku, která dosahuje průměru 10–15 cm
a je celozelená, ani její květy, které jsou nevýrazné a malé, nám její hledání neusnadní. Jedinou naší výhodou je to, že Jarda a Filip již tuto
lokalitu navštívili a mají vytipována 2 místa,
kde ji hledat.
Protože se jedná o poměrně mladý druh,
který není až tak známý, uvádím několik údajů
o tomto druhu. Kruštík polabský je autogamický, tzn. že květ se neotevírá a je opylován vlastním pylem. Je to nejpozději kvetoucí druh kruštíku v Českém středohoří. Lokalit je zatím známo poměrně málo, dá se ale předpokládat nález
dalších. Ohrožením pro populace kruštíku polabského může být zásah člověka, protože jeho
lokality nejsou příliš početné.  
Nakládáme na záda fotovýbavu, řádně se
ošetříme repelentem a jdeme na průzkum zmíněné lokality. Cestou kluci mluví o „jakémsi“
kouzelném trsu, který loni fotili a měl se skládat z dokonale nakvetlých 4 rostlin. Filip se
těší, že si opraví loňské fotky, protože si koupil
www.darwiniana.cz

kvalitní a drahý foťák. Po krátkém hledání přicházíme na zmíněné místo. Zde se však krčí 4
slabé rostlinky. Kluci diskutují na téma, že letos
není vhodný rok na kruštíky. Jsme z toho mírně špatní, Jarda prohlašuje, že asi nic moc nenajdeme. Nehážeme však flintu do žita a pokračujeme proti proudu potoka. Přecházíme přes
potok na vyšlapanou pěšinu. Po 10 minutách
bloudění porostem bršlice a dalších zmíněných
druhů bylinného patra nacházím ve strženém
svahu 2 poměrně slušné rostliny námi hledaného druhu, kruštíku polabského. Jedna rostlina
je odkvetlá a již vytváří semeníky, druhá rostlina je v květu se čtyřmi otevřenými květy. Kruštík polabský ne vždy své květy otevírá, někdy
dochází k opylení, aniž by se květ otevřel. Filip projevuje svoji radost tím, že se na kruštík
vrhá a začíná ho zběsile fotit, což je pochopitelné, neboť Filip je botanik specializující se na orchideje Českého středohoří. Čekám, až se uvolní místo, abych si mohl také zafotit. Jarda, ten
kacíř, prohlašuje, že mu to nestojí ani za vyndání foťáku, a že najde lepší. Vyráží dál, a než Filip
dofotí, tak na nás Jarda vříská, že má lepší, který je lépe fotitelný, s více květy, a má z nás nehoráznou legraci. Než Filip kruštík nafotí, nachází
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4. kruštík modrofialový
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na kameni v potoce ruduchu. Jako správný botanik a kamarád nás na ni upozorňuje a vysvětluje, že se jedná o organismus způsobující rudé
zbarvení vody. Po absolvovaném školení, že je
to minimálně zajímavý druh z rostlinné říše,
dokumentuji i tuto. Mezi tím Filip vyráží fotit kruštík nalezený Jardou a já se věnuji focení
mnou nalezených kruštíků. Jarda se vrací, aby
mi vysvětlil, že kruštík nahoře je mnohem více
fotogenický a že nemám plýtvat časem na tomto. Já si je však stejně zdokumentuji, protože
to jsou první kruštíky, které jsem si našel sám.
Cestou za Filipem, kde si chci nafotit již zmíněný kruštík, nacházíme další slušnou rostlinu
v zápoji bršlice. Zde si dokumentuji celkový pohled do porostu s rostlinou, což mi bude v budoucnu připomínat obtížnost hledání zmíněného druhu (kruštík polabský). Poté dorážíme
na místo, kde již Filip s focením končí, a focení se budu věnovat já. Jedná se skutečně o rostlinu nakvetlou, s více květy a v lepších světelných podmínkách pro focení. Minimálně zde
nemusím stát nohama ve studeném potoce,
protože na sobě mám sandály. Řádně si nafotím
zmíněnou rostlinu a to už na nás Jarda žehrá,
že máme ukončit průzkum této lokality, neboť
máme v plánu navštívit ještě jednu vzdálenější lokalitu dalšího ze vzácnějších druhů kruštíku – kruštíku modrofialového. Ukončujeme
tedy průzkum a zaznamenáváme stav dvanácti
rostlin, z toho 10 kvetoucích a 2 sterilní. Kluci
mi sdělují, že 12 je velice uspokojivý počet, neboť vloni při průzkumu ověřili 9 rostlin. Přesto se jednalo o ten rok nejvyšší počet, který byl
na dané lokalitě ověřen. Vyrážíme tedy zpátky
s tím, že úkol byl splněn na 100 %. Cestou zpět
samozřejmě míníme pokračovat ve vyhledávání rostlin. Na zpáteční cestě nacházíme ohnisko
výskytu s množstvím slabých i statných rostlin,
kde některé jsou odkvetlé a některé teprve nakvétají. Vyndaváme tedy s Filipem foťáky a dokumentuji statné rostliny, odkvetlé i nakvétající. V úseku cesty délky zhruba 15 m ustanovujeme konečný počet rostlin na čísle 34, což
znamená, že v tomto krátkém úseku jsme našli 22 rostlin. Jak již tak bývá zvykem, bylo to
přesně na začátku naší cesty za kruštíky, ovšem
na druhé straně potoka. Poté, co jsme se brodili podrostem, jsme zjistili, že většina kruštíků byla poměrně viditelná z pěšiny vedoucí po pravé straně toku potoka. Filip se chápe
Trifid 2012/3-4

mobilu a jako správný botanik vše ihned hlásí odborníkovi zabývajícímu se výzkumem
orchidejí Českého středohoří.
Námi zjištěný počet ho velice
mile překvapuje a podle Filipova sdělení je tímto nadšen.
Končíme tedy cestu za kruštíky polabskými s velkým úspěchem.
Nás čeká ještě kruštík modrofialový (Epipactis purpurata) v květnaté dub-habřině
na úpatí vrchu Ostrý u obce
Kocourov. Zde jsme si trošku pobloudili, protože kluci
neměli mapy a jednalo se tak
trochu o „hurá akci“. Díky Mirku Macákovi, který nám dělal
přítele na telefonu, se nám nakonec podařilo najít výchozí
místo, odkud vyrážíme zmíněné kruštíky hledat. Jarda mi
sděluje, že lesní druhy kruštíků hledá převážně pod lískami. Poté co v dub-habřině objevíme lísku, skutečně zmíněné rostliny nacházíme. Rostliny jsou sice mírně překvetlé,
ale i přesto nacházíme několik
jedinců vhodných pro nafocení. Vyndáme tedy foťáky a splníme svou povinnost. Vzhledem k tomu, že naším posledním jídlem byla snídaně, začí- 5. květ kruštíku modrofialového
náme se věnovat svým fyzickým potřebám. Den tedy zakončujeme s tím, že botanik Filip Holič. Den před touto akcí jsme
byl velice úspěšný a moc pěkně jsme si ho užili. s Jardou navštívili lokalitu Rádlo nad koupaKromě toho, že jsme našli 2 vzácné druhy lištěm, které je význačné masožravými rostlikruštíků, jsem měl možnost seznámit se s dal- nami – P. grandiflora, P. vulgaris, D. rotundifoším botanikem a kluci mi dali nalejvárnu, co je lia a nádhernými porosty D. anglica. Ale o tom
to botanizování a jak by mělo vypadat s důra- až někdy příště, anebo co kdyby jste ji navštívizem na to, že je třeba znát i obecné druhy rost- li s námi a tu botanickou tak trochu nalejvárnu
lin a nejenom ty naše vzácné masožravé miláč- absolvovali taky? Dobré lidi se zájmem o příky. Hodiny momentálně ukazují 23:02 a já do- rodu rádi uvítáme. Máte li zájem, obracejte se
končuji tento článek s tím, že mi Jarda radí, aby na Katku Královou, která akce s naší pomocí zav něm pokud možno nic nechybělo po odborné jisté ráda zorganizuje.   
stránce a přesto byl vtipný.
Zmíněné akce se účastnil autor – Dan Hordějčuk, za volantem a radou přispěl Jarda Použitá literatura:
Neubauer, odborný dozor prováděl studovaný Orchideje Českého středohoří  
www.darwiniana.cz
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Cypripedium calceolus, Kuks

Orchis militaris, Radouň II

Orchideje Úštěcké pahorkatiny
JAROSLAV NEUBAUER

J

ak jsme se tak toulali Evropou, vyslechl jsem spoustu nářků ze
strany Kačky (K. Králová – pozn. redakce) na nedostatek článků

do Trifida. Přislíbil jsem jí tedy pomoc a domluvili jsme se na jakémsi seriálu o orchidejích České republiky.
Tyto články si nebudou klást za cíl vysokou
odbornost. Budou spíše návody na vaše cesty
za poznáním. Malých škol botaniky a chemie
už bylo dost. Kdo bude chtít, odbornější údaje si může najít dnes již v dostupné literatuře
a na internetu. Další možností je nás navštívit,
popřípadě zorganizovat společnou cestu a zde
odbornější stránky probrat.
Koncem května, záleží na průběhu jara, je-li
teplejší, či chladné, a zda svůj nástup uspíšilo,
40

nebo přišlo později, míří kroky botanikovy
do Úštěcké pahorkatiny. Každý rok sem v tomto
období zavítám já a mí přátelé. Nehledáme zde
žádné masožravé rostliny, ale vyrážíme za orchidejemi.
Úštěcká pahorkatina je, jak již název napovídá, zvlněná krajina okolo městečka Úštěk, asi
na půl cesty mezi Českou Lípou a Litoměřicemi.
Kdysi jí vévodil hrad zvaný Helfenburg, dnes
již jen zřícenina ukrytá v lesích. Takovej ten
Trifid 2012/3-4

Platanthera bifolia, Na Černči
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hrádek, kde by člověk očekával loupeživého rytíře. Strže a rokle v okolí tento dojem jen umocňují. Na kupeckých stezkách, které jím vedly, se muselo loupit a mordovat naprosto úžasně. Podle pověsti zde skutečně takový lapka žil,
jmenoval se Konrád a prý zde za trest bloudí dodnes.
Čas odvál nehodného Konráda a po něm přišel moudrý zemědělec. Ten se zde usadil a vzhledem k úrodné půdě a vhodnému podnebí, ovlivněnému blízkostí labského údolí, začal obhospodařovat zem. Po válce, kterou jsme zvyklí
označovat číslem druhá, nastal problém, jak nakrmit rozrůstající se národ. A tak ani místní krajina nebyla intenzifikace zemědělství ušetřena.
Zkrátka rozoralo se, co šlo, a místy i to, co nešlo. Ale i přes velkou snahu těchto úderníků zde
zůstala místa, která byla ušetřená. Jsou to spíše
fragmenty původních strání a borů. A na těchto místech rukou zemědělcovou z důvodu neobdělatelnosti téměř nedotčených nám zůstaly
spolu s původními rostlinnými společenstvy zachovány i orchideje. A tak máme možnost tyto
rostliny na téměř původních a pro ně tedy typických lokalitách sledovat.

České orchideje nejsou žádné velkokvěté
a pestré krásky známé z výstav. Jsou spíše menší, jejich kvítky jsou často uspořádány v husté
květenství, aby aspoň tak, svou barvou a velikostí zaujaly opylovače. Jen jedna z tohoto okruhu vybočuje a velikostí a tvarem květů vzbuzuje
dojem exotické krásky. Střevíčník pantoflíček,
i ten zde roste. Naštěstí velmi dobře ukryt před
skalničkáři a ostatními vyrýpávači.
Většina českých orchidejí je totiž mykotrofní – tedy né jen v období klíčení, ale i po celý
svůj život potřebují k růstu tu správnou symbiotickou houbu, a tak díky tomu nejdou přesadit vůbec, nebo jen velmi špatně. Proto člověk,
který má přírodu rád, se o to ani nesnaží a jezdí
za těmito rostlinami do přírody. I zde platí výjimka, jedná se o záchranná přesazování z lokalit, které budou zničeny. Ale ty provádí odborníci vybavení příslušnými povoleními. A ani oni
vždy neuspějí.
Jen ten střevíčník je v dospělosti autotrofní,
to znamená, že už tu houbu nepotřebuje. A tak
je často loupen a odvážen do skalek k potěše sobeckého pěstitele, který si ani neuvědomí, že
produkce semen přijde v niveč. Na nové lokalitě
bez patřičných hub nemá semínko až na velmi
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vzácné výjimky šanci vyklíčit. A tak tato rostlina tak nějak geneticky vyhasne. Proto chci apelovat na všechny, kteří tyto lokality navštíví, ať
se pokochají a zafotí, ale rostlinám dají pokoj.
Pokvetou zas pro jiné a budou mít šanci zplodit i potomstvo, které je po létech různých rozorávačů mezí sakra potřeba. Je nutno i podotknout, že orchideje jsou v ČR pod přísnou zákonnou ochranou. Leč vzhledem k tomu, že
na svých častých toulkách za těmito květinami
jsem potkal ochranáře jen velmi sporadicky, je
to jen na slušnosti a uvědomění jejich obdivovatelů. Skončím tedy s popisem krajiny a filozofováním a vydám se na cestu.
První místo, které rád navštěvuji je lokalita označovaná jako reliktní bor Na Černčí. Je to
pozůstatek původního boru. Borovice jsou zde
slabší než ve známých monokulturách, a tak
je podrost tvořen trávami a není moc zastíněn.
Podloží zde tvoří vápnité opuky, které jsou pro
vodu lehce propustné, a tak je toto místo spíše sušší. Díky podloží zde půda obsahuje vápník
a je výhřevná. Zkrátka pro orchideje výborná lokalita. Musíme se zde pohybovat velice opatrně,
mnohé druhy orchidejí teprve raší. Pětiprstky
a kruštíky začínají vykukovat z trávy a je dobré

je nerozšlapat, zajedu si na ně později. První orchidej, kterou potkám, se vyskytuje v křovinách
tvořících plášť cesty. Jedná se o bradáček vejčitý
(Listera ovata). Vyhledává spíše vlhčí a přistíněná místa. Jedná se o jednu z běžnějších orchidejí naší flory. A tak se zde vyskytuje ve stovkách
statných jedinců. Bližší pohled na květ nám
dává tušit, proč se jmenuje bradáček. Květ je zelený, spíše nenápadný.
Pozornému návštěvníkovi při pohledu dále
do lesa neujdou drobné, cca 2 až 3 cm velké bílé,
jako by zavřené květy. Pohled na celou rostlinu
dává najevo, že se jedná o orchidej okrotici bílou (Cephalanthera damasonium). Ta své květy otvírá jen za slunečného počasí, a to ještě
ne zcela. Pokud tedy máme štěstí a svítí slunce, můžem pořídit pěkné snímky pootevřeného
květu s typickou žlutou skvrnou.
Za dalšími rostlinami již budeme nuceni
vstoupit do lesa. Hlavní orchidejí, o kterou nám
zde jde, je tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera). Musíme chodit velmi pomalu a koukat
pod nohy z důvodu nerozšlapání rašících rostlin, ale i proto, že hledáme rostlinku cca 10–20
cm vysokou, připomínající stéblo trávy se sedícím hmyzem. Pokud tedy pozorný návštěvník
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uspěje, spatří přízemní růžici matně zelených
listů max. 6 cm dlouhých s květenstvím tří až
dvanácti oddálených kvítků. Jedná se o velikou vzácnost, a tedy rostlinu kriticky ohroženou. Rostlina má květy podobné hmyzu a nenabízí pyl ani nektar. Opylení si zajišťuje tím,
že láká hmyz k sexuálním hrátkám napodobujíc
svým květem samičku. K nafocení detailů květů
a rostlin budeme muset jít opravdu až k zemi,
a tedy se sklonit před tímto klenotem.
Další zajímavou, vzácnou a kriticky ohroženou orchidejí, která se zde vyskytuje, je vstavač osmahlý (Orchis ustulata). Zde záleží, jaký
je rok, pokud není orchidejový rok, nemusí zde
kvést žádný. Ve vhodných letech se zde dá najít kolem 10 jedinců.  Na cca 15 cm vysoké lodyze je květenství složené z množství drobných, nahloučených, světlých kvítků. Tmavý vršek květenství působí dojmem, jako by ho někdo připálil, odtud název osmahlý. Pokud tedy
máme štěstí a vstavač osmahlý   najdeme, můžeme se pokusit podívat, zda již nepokvete nějaký vemeník. Občas se najdou první rozkvetlí jedinci vemeníku dvoulistého (Platanthera
bifolia). Pohled na lokalitu naznačuje, že zde
později pokvetou spousty pětiprstek, kruštíků

a vemeníků, ale to opravdu až později a bude
nutno sem na ně zavítat znova. Pokud má člověk čas, doporučuji se projít dál, na mezích
u zbytků zachovalého lesa najdete spousty konikleců a sasanek lesních, taky pěkné objekty
na focení.
Odtud se vydávám do obce Vědlice. Po krátké cestě serpentinami sjíždím do vesničky schované v údolí. Zde nechávám auto a navštívím
další dvě lokality. Podle hesla „to horší z kraje“,
se vydávám na lokalitu známou pod jménem
Kuks.
Po projití polem, kde se vyskytuje hlaváček letní, temně červeně kvetoucí rostlina, přicházím k ostrohu lesa. Stržené svahy ukazují
na podloží tvořené opět a jako zde všude vápnitými opukami. Špička výběžku připomíná svažitější, avšak velmi podobný bor jako na Černčí. A i zde se dá najít kruštík, vemeník, bradáček
a dokonce i několik tořičů hmyzonosných. Já se
však budu prodírat hložím a křovím na vzdálenější ukryté místo. Zde se omlouvám, že neudám směr a ani blíže neurčím, jak místo najít.
Věřím, že členové Darwiniany jsou lidé slušní,
ale čerti vědí, komu se Trifid může dostat do rukou.
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Mířím totiž na úžasnou lokalitu střevíčníku
pantoflíčku (Cypripedium calceolus). Jedná se
o otevřenější, i když stále dost přistíněné místo ukryté dále v lese v podrostu. Na malé ploše mírného stinného svahu jsou zde statné trsy,
jednotlivé rostliny a i mladí nekvetoucí jedinci.
Střevíčník má velice dlouhý, 5– 7 let trvající vývoj, kdy se v podzemí rozrůstá za pomoci houbového symbionta pouze oddenek. V tu dobu
ještě nevytváří zelené nadzemní asimilační orgány. Pokud vyraší první zelený lístek, stává se
střevíčník autotrofním, a tedy soběstačným.
Právě pro jeho dlouhý počátečný vývoj jsou
lokality, kde dochází ke generativnímu množení tak cenné. Kvetoucí jedince zde najdeme jak
jedno, tak i dvoukvěté. Dají se zde vyfotit opravdu úžasné záběry kvetoucích rostlin. Podle různých velikostí mladých, sterilních (ještě nekvetoucích) rostlin se dá odhadnout, že od vytvoření prvního asimilačního orgánu reprezentovaného jedním malým lístkem to do květu trvá
minimálně další 4 roky. Vyrýpnutí takovéto
rostliny, na takto nadějné lokalitě bych ocenil
doživotím s každodenním výpraskem. Bohužel

nezbývá, než lokalitu tajit a doufat, že jí nenechavci nenajdou.
Probojuji se tedy bordelem, jinak se místní
podrost nedá nazvat, zpět do Vědlic. Další mé
kroky vedou na svažité louky nad obcí.
Jedná se o tři nad sebou ležící menší louky oddělené remízky. Tady mimo okrotice bíle,
známé již z Černčí, která roste ve spodní části nejnižší louky, kde vyhledává vlhčí stín, rostou doslova stovky vstavačů osmahlých (Orchis
ustulata). Zde díky jejich množství lze pozorovat jejich barevnou variabilitu. Kdo má štěstí, anebo ví, kde rozkvétají, najde zde i několik čistě bíle kvetoucích jedinců (absolutní rarita). V části louky vpravo, více ve svahu, najde pozorný pozorovatel statnější a trochu jiné
rostliny budící dojem divných „osmahláčů“. Jedná se o vstavač Dietrichův (Orchis × dietrichiana). Kříženec mezi vstavačem osmahlým a vstavačem trojzubým. Co zde desítky této rostliny
dělají?
Vstavač trojzubý (Orchis tridentata) se přece nikde v Českém středohoří nevyskytuje.
Nejbližší lokality jsou až na Moravě. No, roku
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1989 sem byly přeneseny brylky (pylové orgány) vstavače trojzubého z lokality Děvínská kobyla. V jarní sezoně roku 1999 zde překvapivě
poprvé vykvetlo několik exemplářů náležících
tomuto mezidruhovému kříženci. V posledních
pár letech zde vykvétal i vstavač trojzubý (Orchis tridentata). Ten sem pravděpodobně někdo
přenesl až dlouho po vzniku vstavače Dietrichova. My jsme ho zde poprvé zaznamenali v roce
2008. V roce 2011 však již byla rostlina pravděpodobně ochranáři odstraněna.
V poslední době se i na vstavači Dietrichově
objevují punčošky bránící dalšímu křížení s čistým plemenem vstavače osmahlého. Je otázka, jaký to má teď smysl? Pokud se zde kriticky ohrožený vstavač trojzubý ujal a vstavač dietrichův zde již je, nechal bych to tak. Na lokalitách, kde se oba rodičovské druhy vyskytují, dochází také ke křížení, a přesto rodičovské druhy nezanikají. Ale může to být jen mé přání, mít
další druh blízko. Vždyť za vstavačem trojzubým musím jezdit až ke Kroměříži. Tuto úvahu o vhodnosti a nevhodnosti odstranění druhu nechť laskavý čtenář bere jako čistě amatérskou.
Na zbylých dvou loukách se v hojném množství vyskytuje již jen vstavač osmahlý. V křovinném plášti blízkého lesíka lze najít hojně se vyskytující bradáček vejčitý. Po projití všech tří
luk nasedám do auta a vyrážím směr Radouň.
Zde roste vstavač vojenský (Orchis militaris).
Jedná se o dvě lokality svažitého typu, spíše stráně porostlé trávou, opět na podkladu vápnitých
opuk. Kromě pár bradáčků, vyskytujících se
spíše v blízkých lesících a křovinách, jsem zde
z orchidejí nalezl jen vstavač vojenský. Vojenský proto, že okvětní lístky někomu připomínaly vojenskou přilbu, snad antickou, no nevím.
Ale to jméno sedí. Statné, vzácné a silně ohrožené rostliny zde neohroženě vystrkují na své až
40 cm vysoké lodyze květenství nad přízemní
růžici matně zelených listů. Zkrátka jsou vidět
na dálku. Na Radouni 1 (lokality jsou označovány čísly) najdete pár desítek rostlin. Pokud byste sem přijeli v brzkém jaře, měli byste možnost
zde vidět velice vzácný a kriticky ohrožený koniklec otevřený. Na Radouni 2, která je na plochu mnohem větší, vykvétají každoročně stovky
rostlin. Žádnou velkou variabilitu jsem zde nepozoroval, pouze některé rostliny jsou statnější a jiné slabší.
www.darwiniana.cz

Orchis ustulata bílá forma, Vedlice
Pokud budete mít čas a nebudete již orchidejemi přesyceni, doporučuji pokračovat k Litoměřicím na Bílé stráně u Pokratic. Rozšíříte si druhy o vstavač nachový (Orchis purpurea). V dobrých letech zde vykvétá kolem třech
desítek jedinců této statné a krásné orchideje.
Uvidíte totálně zdupanou a poničenou lokalitu vzácných orchidejí včetně zuboženého střevíčníku a podupaných tořičů. Asi se vám udělá zle a nebudete mít dobrý pocit. Prý se tomu
říká orchideoturistika a dostává se to do módy.
No snad to takhle nezačne vypadat i na jiných
lokalitách. Je tedy otázkou, zda o orchidejích
psát. No doufám, že Trifida odebírají lidé rozumní, kteří se budou umět chovat nejen k těm
orchidejím.
Pokud někoho tento článek oslovil, příští rok
se chystáme na tato místa znovu s partou rozšířenou o Kačku. Když se bude chtít někdo přidat, bude vítán. Rádi vás provedeme po těchto
zajímavých místech za asistence vystudovaného botanika. Takže si můžeme společně rozšířit obzory.   
Fotografie k článku: Jaroslav Neubauer
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R

od Pinguicula je jedním z nejvíce rozšířených mezi rody masožravých rostlin (Casper 1966, Givnish 1989). Zahrnuje při-

bližně stovku druhů (Degtjareva et al. 2006, Beck et al. 2008, Rodondi et al. 2010), které se vyskytují v subarktickém, tropickém,
středomořském i mírném pásu Eurasie, Severní Ameriky, Střední Ameriky (od Mexika po karibské ostrovy), Jižní Ameriky (Andy
od Kolumbie po Ekvádor, Chile a Patagonii) a nejsevernějším cípu
Afriky (Zamora et al. 1996, Steiger 1998, Legendre 2000, Degtjareva et al. 2004, 2006, Fischer et al. 2004, Cieslak et al. 2005).
Dvěma důležitými centry rozšíření tučnic jsou
Střední Amerika (Mexiko) a oblast Karibiku a Středomoří (Steiger 1998, Cieslak et al.
2005). Přestože roste ve středomořské pánvi na dvacet druhů tučnic, jsou výskytem vzácné a omezují se pouze na konkrétní místa středomořského ekosystému (Casper 1962, Blanca 2001). Podmínky k růstu významným způsobem limituje nedostatek vody, vhodné biotopy jsou tak roztříštěné a izolované na vlhká
místa, které obklopují rozsáhlejší, suché oblasti
(Blanca 2001). Tyto faktory stojí za zformováním malých, izolovaných populací tučnic (Zamora et al. 1996).
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Turecko se pyšní jednou z největších diverzit
rostlinné říše na světě. Turecká květena sestává přibližně z 12000 cévnatých rostlin včetně
kapraďorostů, z nichž více než 3 000 je endemitem, a každý rok je popsáno velké množství
nových druhů. Endemismus je v Turecku častější ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Výjimečná pestrost je výsledkem klimatické
a geomorfologické rozmanitosti a, co je nejdůležitější, Turecko leží na křižovatce tří vegetačních území, kterými jsou eurosibiřský, středomořský a iránsko-turanský region. Dalším faktorem diverzity je doba ledová v období před
1,8 miliony až 10 tisíci lety (Avci, 2005, Eken et
al. 2006, Özhatay 2006).
Trifid 2012/3-4

Masožravé rostliny v Turecku zahrnují aktuálně tři rody: Utricularia, Drosera a Pinguicula a původně osm druhů. První dva rody reprezentuje Utricularia minor L., Utricularia australis R. Br., Utricularia vulgaris L., Drosera intermedia Hayne, Drosera longifolia L. a Drosera rotundifolia L. (Cullen 1967, Mill 1978, Byfield 2000). Rod Pinguicula byl v Turecku revidován Millem (1978), který identifikoval pouze dva druhy: P. crystallina a P. balcanica Casper subsp. pontica Casper. Po objevu Pinguicula habilii (Yıldırım et al. 2012) se počet tučnic
rozšířil na tři a celkový počet masožravých druhů v Turecku se rozrostl na současných devět.

Klíč k tureckým tučnicím
1. Listové růžice kvetoucích i nekvetoucích
rostlin stejné
1. Pinguicula crystallina
1. Listové růžice kvetoucích a nekvetoucích
rostlin rozdílné.
2. Hibernakulum přítomno; listy letní (generativní) růžice oválné, 10–30 mm dlouhé; listy
vegetativní růžice úzce protáhlé, 10–45 × 3–10
mm; spodní cíp koruny mnohem delší než
horní 2. Pinguicula balcanica subsp. pontica
2. Hibernakulum chybí; listy zimní (generativní) růžice přímé až velmi úzce kopinaté, 70–
110 mm dlouhé; listy vegetativní růžice protáhle oválné až mírně kopinaté, 18–35 mm dlouhé; cípy koruny téměř rovné
3. Pinguicula habilii

1. Pinguicula crystallina
Sm. in Sibth. & Sm.
(Obr. 1 a 2)
Vytrvalé byliny s tenkým kořenovým systémem
a přezimující v růžici. Listové růžice kvetoucích
i nekvetoucích rostlin si jsou podobné, listy široce oválné až protáhlé, čepel 15–35 × 10–25
mm, její okraj nepatrně podvinutý až plochý,
vrchol čepele tupý nebo někdy lehce vyčnělý.
www.darwiniana.cz

Obr. 1. Pinguicula crystallina (s levandulově
modrými květy): (A) generativní typ
růžice, (B) květ z provincie Muğla.
Svrchní povrch čepele hustě porostlý přisedlými a stopkatými žlázkami produkujícími sliz.
Květní stvoly 1–4, 30–100 mm dlouhé, vzpřímené, na bázi žláznatě pýřnaté nebo lysé, jednokvěté. Kalich výrazně dvoulaločný, svrchní
povrch hustě pokrytý stopkatými žlázkami. Koruna levandulově zbarvená až bělavá, nápadně
dvoupyská, 8–15 mm, trubka bledavě nažloutlá, často s tmavou podélnou žilnatinou, cípy téměř rovné, horní nepatrně kratší, ochlupení hrdla (vstupu do květu) zlatožluté. Ostruha nálevkovitá až válcovitá, dolů ohnutá, 3–10 mm,
obvykle přetočená vzhůru. Tobolka kulovitá
a zapouzdřená v kalichu. Semena 0,8–1 mm
dlouhá, protáhlá až oválná, tmavohnědá, osemení síťovité. Podélně antiklinální stěny buněk
vnějšku poutka (exotestum) ztlustělé ve formě vertikálních výztuží. Pylová zrnka protáhlá,
paprsčitě symetrická, ornamentace pravidelně
jemně síťovitá.
Doba kvetení: květen až srpen, případně až
říjen.
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Obr. 2. Pinguicula crystallina (s bílými květy): (A, B) kvetoucí růžice,
(C) vegetativní růžice a (D) lokalita v provincii Denizli.

Prostředí: v zóně vodní tříště ze stálých
pramenišť, říček a vodopádů, mechaté skaliny
v pásmu borovic Pinus brutia a Pinus nigra (borovice černá), na serpentinu (hadec) nebo vápenci, v nadmořské výšce 650–1700 m.
Rozšíření: Vyskytuje se ojediněle v provinciích Kütahya, Muğla, Denizli, Burdur, Adana
a Hatay (Obr. 7).

2. Pinguicula balcanica
Casper subsp. pontica
Casper (Obr. 3 a 4)
Vytrvalé byliny s tenkým kořenovým systémem,
heterofylní (různolisté) a přezimující pomocí
48

hibernakul. Generativní a vegetativní listové růžice jsou rozdílné. Listy generativní růžice jsou oválné, 10–30 × 10–15 mm, svrchní povrch čepele hustě porostlý přisedlými a stopkatými žlázkami produkujícími sliz. Vegetativní
listové růžice úzce oválné, 10–45 × 3–10 mm.
Květní stvoly 1–5 na rostlinu, 40–100 cm vysoké, vzpřímené, na bázi žláznatě pýřnaté, jednokvěté. Kalich dvoupyský, horní pysk hluboce dělený, oválný, trojúhlý nebo kopinatý, cípy
nedělené. Koruna sytě modrá až jasně fialová
s bělavým hrdlem, 10–20  mm, nápadně dvoupyská, spodní cíp dosahuje dvojnásobku délky
horního. Ostruha šídlovitá, 3–5 mm, vzpřímená nebo ohnutá dolů, s korunní trubkou nesvírá úhel. Tobolka šišatá, přesahující kalich. Semena 0,7–0,9 mm velká, protáhlá, tmavohně-
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Obr. 3. Pinguicula balcanica subsp. pontica: (A, B, C, D, E)
kvetoucí růžice a lokalita v provincii Van.
www.darwiniana.cz
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Obr. 4. Pinguicula balcanica subsp. pontica: (A, B, C) kvetoucí růžice a lokalita v provincii Bursa.
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Obr. 5. Pinguicula habilii: (A, B, C) listové růžice (generativní fáze) a biotop.
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Obr. 6. Pinguicula habilii: (A, B) květy, (C, D) listové růžice ve vegetativní fázi a (E) biotop.
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Obr. 7. Rozšíření Pinguicula crystallina, P. balcanica subsp. pontica a P. habilii v Turecku.

dá. Povrch osemení síťovitý, stěny antiklinál
jsou v celém průběhu neztlustlé.
Doba kvetení: květen až srpen.
Prostředí: vlhké alpinské louky, potoční
břehy, půda kyselá a chudá na živiny.
Rozšíření: Vyskytuje se v provinciích Rize,
Bursa, Kastamonu, Artvin, Erzurum, Van
a Mersin (viz Obr. 7).

3. Pinguicula habilii
Yıldırım, Şenol & Pirhan
(Obr. 5 a 6)
Vytrvalá bylina s heterofylní listovou růžicí.
Generativní a vegetativní růžice se tvarově odlišují. Generativní (letní) růžice měří od 140
do 200 mm v průměru. Vegetativní (zimní) růžice od 40 do 60 mm v průměru. Listů u letní
růžice 3–6, 70–110 × 6–11 mm, přímé až velmi
úzce kopinaté. Okraje celokrajné, ohnuté nazpátek nebo ploché, celý vrchol čepele tupý až
ostrý. Svrchní povrch čepele hustě porostlý přisedlými a stopkatými žlázkami produkujícími
sliz. Listů u zimní růžice 4–8, 18–35 × 11–16
mm, protáhle oválné až lehce kopinaté. Okraje
celokrajné, někdy mírně zahnuté, vrchol čepele
www.darwiniana.cz

tupý nebo někdy lehce vyčnělý. Svrchní povrch
čepele hustě porostlý přisedlými a stopkatými žlázkami produkujícími sliz. Květní stvoly 1–4(–6) na rostlinu, vzpřímené, 110–170
mm vysoké, oblé, jednokvěté a hustě pokryté
stopkatými žlázkami těsně pod květem. Květy 24–28 mm dlouhé (včetně ostruhy). Kalich
výrazně dvoucípý, svrchu výrazně pokryt stopkatými žlázkami. Horní cíp dělený těsně u báze
ve tři cípy, které jsou oválné až mírně obkopinaté. Koruna výrazně dvoupyská, modrofialová až
růžovofialová s bělavým středem poblíž vstupu do květu. Ostruha nálevkovitá až válcovitá, dolů ohnutá, 6–11 × 0,6–0,8 mm, nažloutlá.
Tobolka kulovitá, v průměru asi 3 mm, za zralosti lysá. Semena 0,8–1,1 × 0,3–0,35 mm, protáhlá až oválná, tmavohnědá. Povrch osemení
síťovitý. Podélně antiklinální stěny buněk povrchu poutka ztlustlé ve formě „hrbolků“. Postranní antiklinální stěny buněk povrchu poutka neztlustlé, velmi tenké, mělké. Pylová zrnka protáhlá, ornamentace tvoří na mesokolpiu
pravidelně jemný síťovitý vzor a oblast polární
osy je děrovaná.
Doba kvetení: květen až červenec.
Prostředí: Roste pouze na hadcových skalách podél toku v nadmořské výšce 100 až 200
metrů.
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Rozšíření: Pinguicula habilii se vyskytuje v distriktu Marmaris v provincii Muğla. Jedná se o poměrně vzácný endemit severozápadní
Anatolie, Turecko (Obr. 7).
V Turecku rostou tři zástupci rodu Pinguicula. Jeden z nich se vyznačuje homofylií
(P. crystallina) a ostatní heterofylií (P. balcanica a P. habilii).
Pinguicula habilii se vyznačuje jednotvarým,
heterofylním (různolistým) růstem. Má dva
typy růžic: letní růžici (generativní forma) charakterizují delší a drobnější listy, zatímco pro
zimní růžici (vegetativní forma) jsou typické
kratší a větší listy (Yıldırım et al. 2012). P. habilii se řadí do sekce Cardiophyllum podrodu Isoloba spolu s P. crystallina a P. hirtiflora. Avšak
P. crystallina a P. hirtiflora jsou typické svou homofylií (stejnolistostí), tj. tvar listů se sezonně
nemění (Casper 1966, Peruzzi et al. 2004, Peruzzi 2006, Yıldırım et al. 2012). P. habilii je tureckým endemitem. Známá je pouze lokalita
podél vodního toku v blízkosti města Marmaris
na hadcových skalách v provincii Muğla, ve výšce 100–200 m. Rostlina je element východního
Středomoří.
Pinguicula crystallina se vyznačuje jednotvarým, homofylním (stejnolistým) růstem.
Listy letní růžice (generativní forma) a zimní růžice (vegetativní forma) si jsou podobné.
P. crystallina se vyskytuje v západním a jižním
Turecku. Vícero malých populací P. crystallina
je roztroušeno po jihozápadní Anatolii (především v provincii Muğla) a pár jich je taky v jižní
Anatolii (provincie Adana a Hatay). Tato tučnice je element východního Středomoří.
Pinguicula balcanica se vyznačuje heterofylním růstem po způsobu evropských tučnic.
Má dva typy růžic (generativní a vegetativní)

s odlišnými tvary listů a zimním pupenem (hibernakulum). Výskyt P. balcanica subsp. balcanica se omezuje pouze na Balkán. Nicméně
P. balcanica subsp. pontica je rozšířená v severní a severovýchodní Anatolii, Abcházii a Zakavkazsku (Mill 1978). P. balcanica subsp. balcanica se od P. balcanica subsp. pontica (Mill 1978)
odlišuje krátkými, široce vejčitými cípy a horním cípem kalichu a dále vzpřímenou, tupou,
válcovitou ostruhou koruny. Přestože je P. balcanica subsp. pontica euxinským elementem,
drobné populace se vyskytují v pohoří Taurus
v provincii Mersin (jižní Anatolie). S větší pravděpodobností bude výskyt (dosud neobjevených) populací této tučnice na „anatolské diagonále“ mnohem častější (celé pohoří Taurus,
viz Anatolian Diagonal na Obr. 7).    
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Armağanovi za poskytnutí snímků Pinguicula
balcanica subsp. pontica z provincie Van.
Přeložili Zdeněk Žáček & Patrik Hudec
Dear authors, thank you very much for providing Darwiniana & its journal Trifid with your
article and amazing shots of Pinguicula species.

Použité zdroje
Avcı, M. (2005). Çeşitlilik ve endemizm açısından Türkiye‘nin bitki örtüsü (Diversity and endemism in Turkey‘s vegetation). Coğrafya Dergisi, sayı 13: 27–55.
Blanca, G. (2001). Pinguicula L. In: Paiva J., Sales, F., Hedge, I.C., Aedo, C., Aldasoro, J.J.,
Castroviejo, S., Herrero, A. & Velayos, M. (eds.) Flora Iberica 14. Real Jardín Botanico, CSIC, Madrid, pp. 81–96.
Beck, S.G., Fleischmann, A., Huaylla, H., Müller, K.F. & Borsch, T. (2008). Pinguicula chuquisacensis (Lentibulariaceae), a new species from the Bolivian Andes, and
54

Trifid 2012/3-4

first insights on phylogenetic relationships among South American Pinguicula.
Willdenowia 38: 201–212.
Byfield, A.J. (2000) Drosera L. In: Güner et al.(ed.) Flora of Turkey and East Aegean Islands 11 (Supplement 2). Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 70–71.
Casper, S.J. (1962). Revision der Gattung Pinguicula in Eurasien. Feddes Repertorium
66: 1–148.
Casper, S.J. (1966). Monographie der Gattung Pinguicula L. Bibliotheca Botanica
127/128: 1–209.
Cieslak, T., Polepall, J. S., White, A., Müller, K., Borsch, T., Barthlott, W., Steiger, J.,
Marchant, A. & Legendre, L. (2005). Phylogenetic analysis of Pinguicula (Lentibulariaceae): chloroplast DNA sequences and morphology support several geographically distinct radiations. American Journal of Botany 92: 1723–1736.
Cullen, J. (1967). Drosera L. In: Davis, P.H.(ed.) Flora of Turkey and East Aegean Islands
2. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 353.
Degtjareva, G.V., Casper, S.J., Hellwig, F.H. & Sokoloff, D.D. (2004). Seed morphology in
the genus Pinguicula (Lentibulariaceae) and its relation to taxonomy and phylogeny. Botanische Jahrbücher 125: 431–452.
Degtjareva, G.V., Casper, S.J., Hellwig, F.H., Schmidt, A.R., Steiger, J. & Sokoloff, D.D.
(2006). Morphology and nrITS phylogeny of the genus Pinguicula L.
(Lentibulariaceae), with special attention to embryo evolution. Plant Biology 8: 778–790.
Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T., Lise, Y. (Ed). (2006). Türkiye‘nin
Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, Türkiye, pp. 473.
Givnish, T.J. (1989). Ecology and evolution of carnivorous plants. In: Abrahamson, W.
G. (ed.) Plant Animal Interactions. McGraw-Hill, New York, pp. 234–290.
Fischer, E., Barthlott, W., Seine, R. & Theisen, I. (2004). Lentibulariaceae Rich. In: Kadereit, J.W. (ed.) The families and genera of vascular plants 7. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 276–282.
Legendre, L. (2000). The genus Pinguicula L. (Lentibulariaceae): an overview. Acta Botanica Gallica 147: 77–95.
Mill, R.R. (1978). Pinguicula L. In: Davis, P.H.(ed.) Flora of Turkey and East Aegean Islands 6. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 108–111.
Özhatay, N. (2006). BTC Boru hattı boyunca Önemli Bitki Alanları (Important Plant
Areas along the BTC Pipeline in Turkey). İstanbul, Türkiye, pp. 303.
Peruzzi, L. (2004). Contribution to the cytotaxonomical knowledge of the genus Pinguicula L. (Lentibulariaceae): a synthesis of karyological data. Carnivorous Plant
Newsletter 33: 103–110.
Peruzzi, L. (2006). History of the name Pinguicula hirtiflora Ten. (Lentibulariaceae),
or the uncertainties of Michele Tenore. Carnivorous Plant Newsletter 35: 89–90.
Rodondi, G., Beretta, M. & Andreis, C. (2010). Pollen morphology of alpine butterworts (Pinguicula L., Lentibulariaceae). Review of Palaeobotany and Palynology
162:
Steiger, J.F. (1998). Pinguicula (Lentibulariaceae): the cool climate species of the northern hemisphere distribution, morphology, habitat, cultivation. Proceedings of
the 2nd Conference of the International Carnivorous Plant Society, ICPS, Fullerton, California, pp. 12–13.
Yıldırım, H., Gökhan, Ş.G. & Pirhan, A.F. (2012). Pinguicula habilii (Lentibulariaceae),
a new carnivorous species from South-West Anatolia, Turkey. Phytotaxa 64: 46–58.
Zamora, R., Jamilena, M., Ruíz-Rejon, M. & Blanca, G. (1996). Two new species of the
carnivorous genus Pinguicula (Lentibulariaceae) from Mediterranean habitats.
Plant Systematics and Evolution 200: 41–60.

www.darwiniana.cz

55

56

Trifid 2012/3-4

Heliamphora exappendiculata –
nově znovu objevená heliamfora
z Venezuely
STEWART MCPHERSON

N

a vrcholech atraktivních stolových hor jihoamerické Guayanské vysočiny bylo již objeveno patnáct druhů rodu he-

liamfora (Heliamphora). Ze všech druhů tohoto rodu je nejméně
doložena a nejméně prostudována Heliamphora exappendiculata, která se vyskytuje v samém středu Guayanské vysočiny na tzv.
masivu Chimanta, rozsáhlém komplexu gigantických náhorních
plošin, jež se zvedají do nadmořské výšky až 2600 metrů.
Tento druh jako první objevil známý botanik
a přírodovědec Bassat Maguire, který ji také
první v roce 1978 formálně popsal. Maguire se
původně domníval, že se jedná o varietu jiného
druhu heliamfory. Pojmenoval ji jako H. heterodoxa var. exappendiculata. Latinský termín exappendiculata je složeninou dvou slov: ex a appendiculata, přičemž ex je ve významu chybějící, postrádající a appendiculata znamená přívěsek, což se vztahuje k poněkud zakrnělé struktuře víčka vyměšující nektar na zádi obústí láček tohoto druhu. Později se došlo k jasnému
závěru, že nejde o tak blízkou příbuznou H. heterodoxa, jak se původně domníval Maguire,
a v r. 2006, po opětovných nálezech této málo
známé rostliny, ji němečtí botanici Joachim
Nerz a Andreas Wistuba formálně přejmenovali na samostatný druh Heliamphora exappendiculata.
Přesto tato rostlina i v současné době zůstává
mezi heliamforami jedním z nejméně prostudovaných druhů. Její pozorování v přírodě jsou
vzácná. I když je na masivu Chimanta opakovaně nacházena, většina sousedících horských
www.darwiniana.cz

řetězců není intenzivně prozkoumávána, takže
zůstává nejasné, jaké je celkové rozšíření tohoto
druhu v celém rozsahu centrálního plató Guayanské vysočiny. Dnes víme, že H. exappendiculata se vyskytuje v nadm. výšce 1700–  2100
m, a víme také, že tvoří křížence s H. pulchella.
Tato působivá heliamfora roste nejčastěji
na strmých převisových stěnách úzkých říčních
strží a propastí, kde bývá uchycena na holé skále nebo v hustém mechovém porostu. Často se
vyskytuje v zóně vodních spršek z malých vodopádů nebo pod průsaky, kde je skalní stěna
neustále zmáčená a vlhkost je konstantně vysoká. Trsy láček se těsně tisknou ke strmé stěně
a jejich husté porosty vypadají na skalním povrchu jako zelené záclony. Odumřelé láčky zůstávají spojeny s původním trsem láček a visí pod
živými láčkami jako sukně. H. exappendiculata roste často v prostředí, které výrazně stíní
převislá vegetace, a proto dobře snáší horší světelné podmínky. Má vitální růst v 50% zastínění, ač jsou láčky s výjimkou neúplně vyvinutého víčka s nektárii čistě zelené. Velmi nahodile
se H. exappendiculata vyskytuje také v řídkých
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mlžnatých lesích, kde hlavní dřevinu tvoří rod
Bonnetia. V těchto podmínkách přijímá mnohem více slunečního světla, a proto zbarvení
láček je výraznější s nádhernými oranžovými
58

a červenými odstíny. Západní tepuis (stolové hory) Gran Sabany sestávají asi z osmdesáti
jednotlivých hor, které tvoří fantastickou řadu
rozmanitých ekosystémů a prostředí. Populace
Trifid 2012/3-4

H. exappendiculata rostoucí v této krajině nejsou stejnorodé. Tento druh se adaptoval a rozrůznil po celé rozsáhlé oblasti a tvarem láček je
vysoce variabilní. Evolucí se vytvořily a ustálily
tři variety H. exappendiculata.
Láčky nejvíce rozšířené a nejběžnější variety
této heliamfory jsou nápadné pozicí nektarového výrůstku (čepičky, víčka). Na rozdíl od všech
ostatních druhů heliamfor nektarové víčko neční z vrcholu láčky, ale je zanořeno do vnitřní
stěny vrcholové zádi obústí. I když se od víček
ostatních heliamfor liší, má tento „náznak“ víčka stejný účel: žlázky na jeho vnitřním povrchu
vyměšují nektar, kterým lákají hmyz do nitra
láčky. U této typické variety končí vrchol láčky nevýrazným zašpičatěním, avšak nektarová jamka se jinak za přesah vrcholu neprotahuje. Variabilita některých populací H. exappendiculata z určitých vrcholů Chimanta masivu se
projevuje v mělčím zanoření nektarové jamky.
Zašpičatění zádi obústí je prodloužené a nektarová jamka tvoří výrazný hrot, který se nepatrně stáčí dopředu. Toto je střední varieta H. exappendiculata.
Tento znak představuje u H. exappendiculata známé spektrum morfologické (tvarové) rozmanitosti a snad ilustruje to, jak se nektarová
čepička u heliamfor zpočátku vyvíjela. U raného předka heliamfor se evolucí na vnitřním povrchu záďového vrcholu obústí vyvinulo žláznaté políčko produkující nektar a sloužící jako
mechanismus k lákání potenciální kořisti. Žláznaté políčko se postupem doby specializovalo a nabylo konkávního tvaru, v němž se sekret
nektaru efektivněji udržoval a byl také chráněn
před deštěm (jak je tomu např. u struktury typické variety tohoto druhu). Tento znak se rozvíjel s časem, více se prodlužoval a zašpičaťoval
směrem dopředu, takže nektar byl více chráněn
a pro hmyz zjevnější (střední varieta), až nakonec ustoupil varietě „dlouhé jamky“ a charakteristickým nektarovým víčkům ostatních druhů
heliamfor.
Zbytek vzhledu láčky H. exappendiculata
nepatrně kolísá mezi třemi jejími známými varietami. Láčka je více méně válcovitá a v horní
pasáži nálevkovitá, většinou o výšce 20–30 cm
a o šířce 3–6 cm. Vnitřní stěnu láčky vystýlají dolů směřující chlupy a délce 1–2 mm a v některých zaškrceních je lehce ochmýřený také
její zevní povrch.
www.darwiniana.cz

Typická varieta H. exappendiculata:
povšimněte si postavení nektarové jamky
na vnitřní (nahoře) a zevní (dole) stěně láčky.
Prostředí, v němž tato heliamfora roste, zůstává odlehlé a většinou nepřístupné. Rozsáhlé oblasti Guayanské vysočiny zahrnující většinu stolových hor jsou nadále nedotčeny intenzivním průzkumem, takže potenciál pro další
variety atraktivní H. exappendiculata a vyhlídka na objev nějakého nového druhu heliamfory jsou stále vysoké. Je naděje, že při budoucím
průzkumu tohoto zapadlého kouta naší planety získáme o fascinujícím rodu Heliamphora
další poznatky.   
Fotografie k článku: Stewart McPherson
Překlad: Zdeněk Žáček
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Heliamphora ionasii – jedna
z největších a nejkrásnějších
heliamfor
STEWART MCPHERSON

V

roce 1978 Basset Maguire popsal dva nové druhy heliam-

for, a to na základě nálezů z několika expedic podniknutých

do Guayanské vysočiny a Brazílie, jež spolu s různými kolegy absolvoval během 50., 60. a 70. let minulého století.
Jedním z nových druhů heliamfor, které popsal,
byl druh Heliamphora neblinae. Ta představuje zjevně druh, který se od již dříve popsaných
výrazně liší ochlupením láček a unikátním květem. H. neblinae objevená na odlehlém severu
horského řetězce Neblina na hranici mezi Brazílií a Venezuelou dostala své jméno na počest
seskupení stolových hor, kde se endemicky vyskytuje a v současnosti představuje jeden z nejtajemnějších a současně nejzajímavějších druhů rodu Heliamphora.
Druhým druhem, který Maguire popsal
v r. 1978, byla Heliamphora ionasii, atraktivní
rostlina, na niž poprvé narazil během expedice v roce 1952 napříč venezuelskou Gran Sabanou k ohromným náhorním plošinám Ilu Tepui
a Tramen Tepui. Při objevu rostl tento druh heliamfory v hustém vegetačním porostu na dolních svazích a předváděl jedinečnou ekologii a také láčky, které dorůstaly mnohem větší
velikosti než láčky všech tehdy známých druhů. Maguire nakonec tento druh pojmenoval
na paměť svého přítele a kolegy Johana Boyana, který ho doprovázel a nový druh heliamfory s ním objevil. Protože románská latina postrádá písmeno „J“, druhové jméno je vyjádřeno
výrazem „ionasi“ zastupujícím latinskou verzi
Boyanova křestního jména.
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Heliamphora ionasii.
Během tří desetiletí od doby, kdy Maguire
publikoval objev H. neblinae a H. ionasii, se počet druhů v rodu Heliamphora zdvojnásobil,
a přesto H. ionasii stále představuje jednu z nejpřitažlivějších a možná nejméně doceněnou
Trifid 2012/3-4

Láčky rostliny před dosažením
dospělosti u H. ionasii.

Dospělá láčka Heliamphora ionasii.
heliamforu. H. ionasii tvoří přirozeně nálevkovité láčky o výšce 20–50 cm, které na přímém
slunci vytvářejí nádherné červené nebo narůžovělé zbarvení, které často strakatí světlé žlutooranžové skvrnění. Horní pasáž láček je výrazně nálevkovitá zvláště směrem k obústí, které je široké a trychtýřovitě rozšířené. Tento nápadný a pozoruhodný rys láček snad této heliamfoře umožňuje efektivnější kompetici v hustě zarostlém prostředí a možná také zajišťuje
větší nápadnost láček pro hmyz a jiné živočichy, čímž se zvyšuje možnost polapení dostatečného množství kořisti.
Vnitřní stěna dospělých láček je porostlá
dolů směřujícími bílými chlupy dlouhými 5–11
mm, jež vyčnívají z drobných hrbolků. Druhá
sestava chlupů o délce 0,1–0,5 mm je přítomna na vnitřní nejhořejší pasáži v rozmezí 2–3
cm pod lemem obústí. Víčko s nektárii (medníky) je konkávní a shodně červeně nebo nachově zabarvené.
Podobně jako u ostatních druhů heliamfor
se dospělé (adultní) láčky liší od nezralých (juvenilních), jež jsou úzké, trubicovité a nevýrazné. Juvenilní láčky postrádají nápadně nálevkovitý tvar robustních dospělých láček. V podstatě mají tvar válcovitý.
Vzdor několika nově objeveným druhům heliamfor během posledního desetiletí pouze dva
www.darwiniana.cz

druhy konkurují nebo předčí H. ionasii velikostí láček. Rivalkami jsou láčky dvou druhů,
a to H. glabra a H. tatei, vyskytujících se na stolových horách Cerro Aracamuni a Cerro Avispa ve Venezuele. Oba tyto druhy vytvářejí podobně nálevkovité dospělé láčky, které mohou
v délce přesáhnout až půl metru v zastíněném
prostředí.  Rostliny formy H. tatei ze stolových
hor Cerro Aracamuni a Cerro Avispa vyrůstají
na prodloužených stoncích, které, zahrneme-li
je do měření, mohou mít láčky vysoké přes 60
cm.
Dlouhé dolů směřující chlupy na vnitřní stěně láčky H. ionasii.
Bohužel, podobně jako u mnoha jiných druhů heliamfor, většina pěstovaných rostlin, jako
např. H. ionasii, nejsou pravé druhy, nýbrž spíše
různí hybridi. Buď se jedná o H. ionasii × elongata (oba tyto druhy se v přírodě vyskytují extrémně společně a mylně byly v minulosti sbírány jako H. ionasii) nebo jde o umělé křížence vytvořené v umělých podmínkách a zaměněné za pravou H. ionasii. Nejspolehlivější znaky, kterými se H. ionasii liší od ostatních druhů,
jsou: výrazný nálevkovitý tvar dospělých láček
a dlouhé nápadné dolů směřující chlupy, které
má pouze jediný a mnohem menší druh – Heliamphora pulchella.    
Fotografie k článku: Stewart McPherson
Překlad: Zdeněk Žáček
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Sličné jihoameričanky V.
ADAM VELEBA

Rosnatky z okruhu
Drosera communis
Tentokrát se budu věnovat, jak již zmiňuje nadpis, rosnatce Drosera communis a dvěma jejím příbuzným – D. viridis a D. grantsaui. Předem upozorním, že základním zdrojem informací pro mě byl popis D. viridis a D. grantsaui
dostupný na internetu (www1) s přihlédnutím
k dalším zdrojům (www2).
Drosera communis a D. viridis jsou druhy
s přízemními růžicemi, na první pohled připomínají poněkud naši D. rotundifolia nebo ještě více D. capillaris. D. grantsaui prvním dvěma

nijak zvlášť podobná není, neboť roste vystoupavě a růžici netvoří. Originální popis tohoto
druhu (www1) však uvádí, že morfologicky je
jim nejblíže (ale pro jistotu uvádí, že nejbližší
genetické příbuzenství bychom našli snad s taxonem D. montana var. tomentosa, se kterým
se i kříží).

Drosera communis
Rostlina, jak již bylo zmíněno, odpovídá ponejvíce vzhledu obecné rosnatky s listovou růžicí přitisklou k substrátu (např. známá D. rotundifolia). D. communis však může mít i listy polovzpřímené, připomínající poněkud D.

Drosera communis (načervenalá rostlina dole), D. viridis (skupina zelených růžic
vlevo nahoře) na stanovišti s D. ascendens (velká rosnatka vpravo nahoře)
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intermedia (i když obvykle mívá méně aktivních listů). Děje se tak zejména na silně podmáčeném až mělce zaplaveném substrátu (někdy mohou vyčnívat nad hladinu pouze čepele listů), na sušších místech tento způsob růstu
obvykle nenajdeme. Celá rostlina bývá na slunci téměř vínově červená, v horších světelných
podmínkách mívá jen jemný načervenalý nádech.
Řapíky má tento druh z obou stran více či
méně chlupaté, na řezu jsou eliptické. Spodní
strana lžícovité čepele je lysá, shora samozřejmě nese četné tentakule. Květní stvol obvykle neroste přímo vzhůru, ale báze roste bokem
a teprve potom stoupá nahoru. Květy nejsou nijak výjimečné, jsou drobné a bílé až narůžovělé.
Ekologicky a geograficky je tento druh
z dnešních tří nejpřizpůsobivější a dělá tak čest
svému druhovému jménu (communis = obecný). Roste v horách i v nižších polohách, zvládá
substrát mělce zaplavený i relativně suchý a najdeme jej hned v několika jihoamerických státech.

Drosera viridis
Na první pohled připomíná předchozí druh.
Růst je podobný – na vlhčích místech mohou
být listy polovzpřímené, obvykle však rostou
v růžici přitisklé k substrátu. Celá rostlina je
však zelená a nikdy nezískává vínově červenou
barvu své příbuzné (odtud samozřejmě jméno), jen výjimečně mohou řapíky nebo báze listů získat červený nádech.
Drosera viridis má řapíky chlupaté pouze
po stranách, na řezu jsou patrné dvě hrany nesoucí nežláznaté trichomy. Jednotlivé listy jsou
až 3 cm dlouhé a celá rostlina je tak poněkud
větší než D. communis. Květní stvol je až 30 cm
vysoký, v horní části žláznatě chlupatý a cca
1 cm velké květy jsou zbarvené světle až tmavě růžovofialově (v originálním popisu „light to
dark-lilac colored“).
Tento druh je podstatně vzácnější než předchozí, znám je pouze z jižní a jihovýchodní Brazílie z nadmořských výšek mezi 550 až 1100
metry. S Drosera communis se místy potkává,

Drosera communis (načervenalé rostliny vpravo nahoře), D. viridis (zelené
rostliny vlevo nahoře) a D. ascendens (velká rostlina dole)
www.darwiniana.cz
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Drosera grantsaui
ale má užší ekologickou niku a zejména na sušších místech se neuplatňuje.

Drosera grantsaui
Poslední druh, osobně bych řekl nejzajímavější,
má jemný, vystoupavý, pravidelně olistěný stonek, ve spodní části pokrytý mrtvými listy, který může dosahovat výšky (délky) i necelých 30
cm, ale jinak jde o rostlinku drobnou a budící
dojem křehkosti. Na slunných místech je celá
výrazně vínově červená.
Listy nebývají delší než 2 cm a mají úzkou
protáhlou čepel. Tento druh má chlupatý celý
řapík i spodní stranu čepele (na rozdíl od předchozích dvou, D. grantsaui je tedy největší
„chlupáč“). Přímý květní stvol nese 1 až 5 růžových, bílých nebo světle růžovofialových květů.
Vyskytuje se na poměrně velkém území s centrem v jihovýchodní a střední Brazílii
ve výškách 550 až 1550 m. Najdeme ji na podmáčených místech jihoamerických savan, ve vegetaci campos rupestre i na prameništích.
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Semena všech tří druhů jsou vřetenovitá, kolem 1 mm dlouhá, připomínající tvarem poněkud semena naší D. rotundifolia. Pro studium
rozdílů mezi nimi odkazuji čtenáře na originální publikaci dostupnou na internetu.

Kultivace
Pod názvem Drosera communis u nás koluje nejčastěji D. spatulata. Nejlépe je to poznat
podle semen, která u D. spatulata mají tvar jakéhosi malého citronku, kdežto u D. communis
jsou protáhlá, vřetenovitá, méně pravidelného
tvaru. U D. spatulata navíc čepel postupně přechází v řapík, u D. communis je tento přechod
náhlý a lépe ohraničený. Dalším znakem je nápadně chlupatý řapík u D. communis, který u D.
spatulata zdaleka tak chlupatý není.
Kultivace všech těchto tří rosnatek není nijak náročná. Vzhledem k tomu, že se vyskytují i v nižších nadmořských výškách kolem
500 m, nejsou tak citlivé na přehřátí jako jiné
druhy dříve zde popisované (rostoucí ponejvíce
Trifid 2012/3-4

Drosera viridis
ve výškách nad 1000 m). Bez větších problémů zvládají pokojové teploty kolem 20 °C, ale
ve srovnání s jinými jihoameričankami jsou
náročnější na vzdušnou vlhkost, čím vyšší,
tím lepší. Zejména D. grantsaui je téměř ideální rosnatka do málo větrané pokojové vitríny s umělým osvětlením. Nedoporučoval bych
jediné, totiž vystavovat vitrínu letnímu slunci, teploty uvnitř mohou dosahovat závratných
hodnot a to by ani tyto odolnější a teplomilnější
rosnatky pravděpodobně nezvládly. Bezpečnější je postavit ji k méně osluněnému oknu a rostlinám přisvěcovat nebo vitrínu přistínit nějakým průsvitným materiálem.
Kultivace ve vysoké vzdušné vlhkosti má jediný háček – doposud se mi nepodařilo získat
semena, ač by měly být rostliny schopné samosprašnosti. Poupata totiž uhnijí dříve, než se
vůbec otevřou květy, patrně by bylo vhodné nějakým způsobem během kvetení vlhkost poněkud snížit. Za pozitivní považuji fakt, že rostlinky ochotně obrůstají z kořenů a množit je lze
i listovými řízky.
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Jako substrát je vhodné volit klasickou rašelinu s pískem cca 1 : 1, květináče s drenáží na dně
mohou stát v měkké vodě. Přesazovat je možno
každoročně, ale je-li substrát stále kvalitní, vydrží i déle, v tomto směru rostliny nic zvláštního nevyžadují.
Kultivace těchto tří rosnatek nepatří k těm
náročným, ale s jejich dostupností je to stále
poněkud problematické. Jsou-li někde nabízeny, jsou relativně drahé, ale situace se (doufám)
bude pouze zlepšovat.    
Fotografie k článku: Fernando Rivadavia

Použitá literatura:
www1: www.carnivorousplants.org/cpn/
Species/v32n3p79_92.html
www2: www.ladin.usp.br/carnivoras/
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„Měchýřková invaze“ – co to je
a jak to dopadlo?
JAKUB ŠTĚPÁN

Už jsou to tři roky, co mi doma leží miska
s bublinatkami ponechaná svému samostatnému bezzásahovému vývoji. Začátkem září 2009 jsem informoval na fóru,
v sekci „Oznamka“, ve vlákně nazvaném
„Měchýřková invaze“ o novém experimentu, který právě začíná. Pojďme si připomenout, čeho se týkal, jak se vyvíjel
a nakonec i jak skončil.
Snad každému pěstiteli terestrických bublinatek se občas stane, že některá z „bublin“ nenápadně přeleze do sousedních květináčků nebo pomocí drobných semínek ještě dál. Myslím, že taková Utricularia subulata či některé formy
Utricularia bisquamata jsou tím nejtypičtější. Jejich semínka se dostanou všude, a tak často bývají spolubydlícími třeba u rosnatek. Já sám jsem si takto několik bublinatek přinesl domů se zakoupenými rostlinami. Nejprve jsem z toho měl
radost, která skončila, když se nenápadně přistěhovaly i mezi Utricularia nephrophylla. Z husté spleti prýtů je nevymotáte, z několika očištěných prýtů Utricularia nephrophylla je třeba založit novou Bojovalo se hlavně pod zemí.
kulturu.
Zmíněná U. subulata je silná pomov menší hustotě již po celé misce. Jako substrát
cí svých semen. Vegetativní šíření jí už tak bra- jsem použil směs rašeliny, písku a perlitu (cca
vurně nejde, porovnávám-li s jinými podobný- 2 : 1 : 1), ve které už nějaký čas rostly jiné rostmi druhy. To mě přivedlo k nápadu udělat ne- liny, takže je substrát biologicky stabilní a netradiční experiment s terestrickými kobercovi- měly by hrozit žádné plísně či podobné nepřítě rostoucími druhy bublinatek.
jemnosti. Nádoba je z průhledného plastu a má
Vybral jsem 10 druhů bublinatek z této sku- rozměry pouze 14 × 8 × 6 cm. Průhlednost stěn
piny plus Utricularia gibba, která má trochu od- zjednodušuje pozorování a malé rozměry přilišný způsob růstu. Všechny jsem vsadil do spo- dávají experimentu na dramatičnosti. Hlavlečné nádoby, přičemž jsem se samozřejmě ním cílem totiž bylo zjistit, který druh vydrží
snažil od každého druhu dát stejně velký kou- v tomto konkurenčním boji nejdéle a nakosek trsu, aby některý neměl počáteční výhodu. nec vybojuje celou nádobu pro sebe.
Utricularia gibba byla díky rozdílnému způsoPravidelně jsem zapisoval dění v nádobě
bu růstu přimíchána do substrátu, takže byla a sledoval, který z druhů roste rychle, který
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Bitva je v plném proudu.
pomalu, který zmizel, který naopak rychle expanduje po celé misce a tak podobně. Pro zpestření jsem do nádoby vsadil ještě dvě rostliny
Drosera nidiformis a stejný počet Drosera capensis. Bublinatky to žádným zásadním způsobem neovlivnilo, ale bylo zajímavé, jak v takto stísněných podmínkách (substrát prorostlý
bublinatkami) dokáží rosnatky růst. Drosera
nidiformis to po čase vzdala, ale Drosera capensis vydržela až do úplného konce – má opravdu tvrdý kořínek. Rostliny jsou však viditelně
menší než ty pěstované v běžných podmínkách.
Dva roky jsem vcelku pravidelně informoval na fóru o dění v nádobě, třetí rok jsem to již
vzdal, protože nebylo o čem psát. Přestože už
zbýval poslední druh bublinatky, který všechny ostatní vytlačil, v experimentu jsem dále pokračoval. Chtěl jsem zjistit, jak dlouho vydrží
žít v substrátu, jenž je složen z většiny jen z odumřelých částí bublinatek. Za ty tři roky už je
pochopitelně plný také minerálů z vody, které
takovýmto rostlinám nedělají příliš dobře. Ale
světe, div se! Poslední druh bublinatky, který
www.darwiniana.cz

v nádobě vydržel, překonal mou trpělivost a vydržel až do napsání tohoto shrnujícího článku.
Několik prýtů jakoby čekalo, až se podmínky
zázrakem vylepší a budou moci začít novou expanzi, novou invazi.
A jak si tedy vedly konkrétní druhy bublinatek? Už to konečně prozradím. Konkurenčně
nejsilnější se ukázala být Utricularia sandersonii. Ze svých sbírek ji známe právě jako tu,
která dokáže pomocí svých šlahounů přelézat do sousedních květináčů a rychle se tedy
vegetativně množit a šířit. To jí v tomto boji
náramně pomohlo, protože jako první obsadila všechna místa v nádobě (viz přiložené fotografie). Dalším úspěšným druhem je jí příbuzná Utricularia livida. Poměrně dlouho vydržely vzdorovat také Utricularia subulata, U. pubescens a překvapivě i U. dichotoma. O stupínek slabší byly druhy Utricularia warburgii, U.
bisquamata a U. monanthos. Zbylé druhy Utricularia gibba, U. flaccida a U. graminifolia se
ukázaly v této konkurenci jako nejméně zdatné
a z nádoby vymizely jako první.
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Postupný vývoj měchýřkové invaze. Fotografie
jsou seřazeny shora dolů a zleva doprava.

Seznam druhů z experimentu:
Utricularia bisquamata
Utricularia dichotoma

Utricularia flaccida
Utricularia gibba
Utricularia livida
Utricularia monanthos
Utricularia pubescens
Utricularia graminifolia
Utricularia sandersonii
Utricularia subulata
Utricularia warburgii
Fotografie k článku: Jakub Štěpán

Pohled na bojiště po skončené bitvě.
www.darwiniana.cz
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8. VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN
v Botanické zahradě Střední zemědělské školy v Rakovníku

Masožravé rostliny vždy silně přitahovaly pozornost lidí. Už na první pohled dokáží zaujmout
svým vzhledem, který je zcela odlišný od ostatních rostlin. Výjimečná je samozřejmě i jejich
životní strategie. Tito dravci mezi rostlinami jsou efektní a zajímaví především svým převráceným
vztahem k živočichům. Nejsou jako většina zelených rostlin potravou živočichů, ale naopak
vstřebávají živiny z polapeného hmyzu. Není tedy divu, že si získávají mezi milovníky a pěstiteli
rostlin stále větší a větší oblibu. Obdivovatelé těchto „dravců v rostlinné říši“ si ani letos nenechali
ujít jejich výstavu v Botanické zahradě Střední zemědělské školy v Rakovníku pod názvem
„Tajemný svět masožravých rostlin“.
Již poosmé uspořádali místní členové společnosti Darwiniana výstavu masožravých rostlin a
jiných botanických kuriozit. Tato výstava, která se koná pravidelně první víkend v září, se pomalu
stala tradiční akcí v rámci oslav rakovnického posvícení. Letošní, již osmý ročník, připadl na
sobotu a neděli 1. - 2. září 2012. Na setkání milovníků a pěstitelů rostlin (nejen masožravých) se
zajímavým programem toho bylo k vidění opravdu hodně – masožravé rostliny všech kontinentů i
naše domácí druhy - rostliny lovící svoji kořist pomocí lepivých listů (rosnatky, tučnice), barevných
soudkovitých či protáhlých láček (láčkovky, špirlice, darlingtonie), mikroskopických měchýřků
(bublinatky) a samozřejmě i mucholapku podivnou, která kořist aktivně loví sklapovacími listy.
K vidění byly pomůcky pro pěstování a přesazování rostlin, literatura o masožravých rostlinách i
čtvrtletník Trifid (vydávaný společností Darwiniana).

Během jednotlivých ročníků výstav masožravých rostlin doznaly změn i pozvánky na výstavy.
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Malé ohlédnutí za předchozími ročníky výstav masožravých rostlin v BZ SZeŠ Rakovník

A to jsou ti, kteří pro Vás výstavu a zajímavé informace ze světa masožravek v Rakovníku
připravují – František Pazdera (uprostřed), Marek Röder (v modrém) a Michal Trpišovský.

Řada malých i velkých návštěvníků si z výstav odnáší „svoji masožravku“, někteří přinesou své
výpěstky na výměnu, podělí se o zkušenosti s pěstováním a zajímají se i o dění ve Společnosti
pěstitelů masožravých rostlin i jiných botanických kuriozit – Darwiniana.

Tradičně, tedy i letos, uslyšeli návštěvníci výstavy rytmické zvuky bubnů z rukou pěstitelů a
vystavovatelů masožravých rostlin - Marka Rödera a Michala Trpišovského a jejich přátel.

www.darwiniana.cz

71

Návštěvníci botanické zahrady uviděli i rozšířené zahradní rašeliniště s masožravými rostlinami,
které bylo v roce 2008 pořízeno z grantu za finančního přispění města Rakovníka na podporu aktivit
občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v oblasti životního prostředí.
Projekt „Tajemný svět masožravých rostlin“ (rozšíření zahradního rašeliniště v botanické zahradě,
doplnění a rozšíření sbírky masožravých rostlin, vybudování systému závlahy mokřadu a rašeliniště,
instalace informační tabule o biotopu rašeliniště a jmenovek k rostlinám, uspořádání výstavy masožravých
rostlin botanické zahradě s účastí členů společnosti Darwiniana – Společnost pěstitelů masožravých rostlin a
jiných botanických kuriozit).

Informační tabule o biotopu rašeliniště v Botanické zahradě SZeŠ Rakovník
V roce 2013 oslaví Botanická zahrada Střední zemědělské školy v Rakovníku 50. výročí svého
založení. Pro návštěvníky botanické zahrady je opět připravena řada akcí a výstav, pro školy řada
botanických a ekologických soutěží, na konec srpna je připravováno letní botanické družení pro
kolegy z Unie botanických zahrad České republiky. K návštěvě botanické zahrady si Vás dovoluji
pozvat.
Na 9. setkání s Vámi, masožravými rostlinami i jinými botanickými kuriozitami se těšíme –
v sobotu 7. a v neděli 8. září 2013. Pro návštěvníky bude otevřeno od 9 do 17 hodin. K vidění
toho bude opravdu hodně: čekají na vás opět masožravé rostliny všech kontinentů i naše domácí
druhy. Mimo jiné sbírka botanických a hybridních špirlic (Sarracenia) a cca 50 forem a kultivarů
mucholapky podivné (Dionaea muscipula) – nekorunované královny všech masožravých rostlin.
Takže, máte-li čas, přijďte se podívat a nechte se „polapit“.
Takže neseďte doma a navštivte nás. Těšíme se na Vás.
Za organizátory výstavy: Ing. František Pazdera
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Střední zemědělská škola Rakovník

a Botanická zahrada při SZeŠ Rakovník

9. VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH ROSTLIN

v Botanické zahradě Střední zemědělské školy v Rakovníku
Co?
Kde?
Kdy?

Výstava „Tajemný svět masožravých rostlin“
V Botanické zahradě Střední zemědělské školy Rakovník
V sobotu a v neděli 7. - 8. září 2013 od 9.00 do 17.00 hodin

A na co se těšit letos?
K oslavám 50. výročí založení BZ SZeŠ Rakovník uvidíte sbírku botanických i
hybridních špirlic (Sarracenia) a mucholapek (Dionaea), domácí i exotické
druhy masožravých rostlin i jiné botanické kuriozity.

www.darwiniana.cz
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Adhezní (lepivé) pasti rosnatek jsou pro hmyz opravdu nepříjemné.
Hlavně proto, že je jen mizivá šance z nich uniknout. Tentakule (žláznaté
trichomy) jsou rozmístěny hustě po čepeli listu a hmyz vábí pomocí
svého třpytu či vůně. Především létavý hmyz se na list přilepí a během
několika minut (u některých druhů dokonce sekund!) jej začnou fixovat okolní
tentakule. U většiny druhů se v řádech hodin začne tvaru kořisti přizpůsobovat i celá
listová čepel. Mnohé druhy tak mouchu dokáží téměř zauzlovat. Důvod je jednoduchý.
Když na kořist dosáhne více tantakulí, dokáže z ní rostlina získat více živin.
www.darwiniana.cz
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Anatomie a morfologie
masožravých rostlin
Tabule XXVI
Čeleď: bublinatkovité (Lentibulariaceae L.M.C. Richard)
Rod: bublinatka (Utricularia L.), angl. Bladderwort

A/ Stavba pasti u rodu bublinatka (Utricularia L.); The structure of the trap in the Bladderwort´s genus.
1/ Citlivé chlupy (sensitive hair), 2/ Čtyřramenné trávicí chlupy (four-armed digestive glands), 3/ Dvouramenné žlázky (two-armed glands), 4/ Záklopka (valve), 5/ Vnější slizové žlázky (outer mucilagous glands), 6/ Anténovitý výrůstek (antenna), 7/ Práh
(thrashold), 8/ Přepážka (velum), 9/ Voda v měchýřku/pasti (Water in the utricle/trap).
B/ Lapání kořisti, pohled shora (Catching prey, view from above).
C/ Lapání kořisti, pohled z profilu (Catching prey in profile).
Podle různých materiálů zpracoval ZŽ

