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Milí	čtenáři,
konečně	 zavítalo	 jaro	 a	 je	 na	 čase,	 abychom	
i	 Darwinianu	 probudili	 ze	 zimního	 spánku	
a	 vyburcovali	 členskou	 základnu	 k	 větší	 akti-
vitě.	Pevně	věřím,	že	nabídka	je	opravdu	pest-
rá,	budete	mít	z	čeho	vybírat	a	především,	že	se	
rádi	zapojíte	–	pokud	možno	v	co	největším	po-
čtu.	Pozvánky	s	detailním	rozpisem	na	níže	vy-
jmenované,	 nejdůležitější	 akce	 najdete	 samo-
zřejmě	uvnitř	Trifida	a	na	našich	internetových	
stránkách	http://www.darwiniana.cz/.
V	 letošním	 roce	 končí	 současnému	 vedení	

dvouleté	volební	období	a	stanovy	nás	zavazu-
jí	k	hlasování	o	novém	složení	Správní	rady,	je-
hož	návrh	bude	včas	dopředu	vyvěšen	na	webu.	
První	květnovou	sobotu	proto	proběhne	Valná	
hromada	Darwiniany	–	navíc	po	dlouhých	pěti	
letech	 opět	 v	 prostorách	 vyhlášené	 botanické	
zahrady	v	Liberci,	 která	 je	zásluhou	svého	ře-
ditele	pana	doktora	Studničky	právem	považo-
vána	za	Meccu	masožravek	v	Česku.	Na	progra-
mu	setkání	bude	ovšem	také	vyprávění	o	dob-
rodružstvích	pana	doktora	Studničky	na	Kubě,	
ale	hlavně	budeme	mít	možnost	zavítat	do	de-
pozitářů	BZ.	Navíc	máte	jedinečnou	příležitost	
se	osobně	potkat	s	dalšími	nadšenými	pěstite-
li	masožravek,	z	nichž	mnohé	znáte	 třeba	 jen	
z	 Trifida,	 případně	 z	 elektronické	 komunika-

ce,	vyměnit	si	s	nimi	poznatky,	nápady,	anebo	
nějaké	rostlinky.
Na	 víkend	 31.	 5.	 až	 2.	 6.	 plánujeme	 dal-

ší	společnou	akci:	výpravu	do	přírody	vedenou	
Jardou	 Neubauerem	 za	 orchidejemi	 Úštěcka,	
s	nimiž	jste	měli	možnost	se	setkat	v	loňském	
dvojčísle	Trifida.	
Konec	jara	a	blížící	se	léto	pak	přivítáme	ve	

dnech	7.–16.	června	jubilejním	desátým	roční-
kem	výstavy	masožravek	(a	jiných	botanických	
kuriozit),	klasicky	v	horním	skleníku	Botanic-
ké	zahrady	PřF	UK	v	Praze	Na	Slupi.	Navíc	bude	
zahrada	zapojena	do	kulturní	akce	Pražská	mu-
zejní	 noc	 pořádané	 v	 sobotu	 8.	 června,	 tak-
že	budou	 její	 expozice	návštěvníkům	přístup-
né	netradičně	i	ve	večerních	hodinách.	Pocho-
pitelně	budeme	velice	rádi	za	pomoc	s	instala-
cí	ve	čtvrtek	6.	6.,	poskytnutí	rostlin	na	výstavu	
nebo	případnou	osobní	podporu	po	dobu	ko-
nání	akce.	Každá	ruka	se	počítá!
Za	redakční	tým	a	odcházející	Správní	radu	

vám	 přeji	 příjemné	 počtení	 a	 doufám,	 že	 se	
hned	zkraje	května	potkáme	v	botanické	zahra-
dě	v	Liberci.

dne 15. března – za možná poslední sně-
hové nadílky letošní zimy, Patrik Hudec

Sarracenia purpurea,	Vevey		Foto:	Dan	Hordějčuk
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skála	s	červeně	zbarvenými 
P. longifolia		Foto:	Katka	Králová

Na	obálce	B. aquatica
Foto:	Stewart	McPherson

Pinguicula alpina 
Foto:	Katka	Králová
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Snap-tentacles and runway 
lights
Irmgard and Siegfried R. H. 
Hartmeyer
Detailed	 description	 of	 various	
Drosera	tentacles.

What´s new in the Europe? – 
part 1
Dan Hordějčuk, Katka Králová, 
Jarda Neubauer
There	were	articles	about	travelling	
through	the	Europe	and	looking	for	
Pinguicula	species	in	previous	mag-
azines.	 One	 of	 their	 authors	went	
on	the	localities	again	last	year	and	
you	can	read	about	that	expedition	
and	how	had	the	places	changed.

Utricularia jamesoniana and U. 
asplundii – two sisters in the cul-
ture
Jarda Neubauer
Experiences	with	keeping	these	two	
plants	and	short	summary	of	differ-
ences	between	them.

Symbiosis and carnivorous 
plants – part 1: Nepenthes versus 
birds and mammals
Jiří Vítek
At	the	beginning	of	this	text	author	
describes	 what	 is	 symbiosis	 and	
possible	types	of	relations	between	
two	 organisms.	 Rest	 of	 the	 article	
is	 devoted	 to	 relations	 between	
Nepenthes	species	and	animals,	es-
pecially	birds	and	mammals.

Summary
KATKA KRÁLOVÁ

Pinguicula longifolia		Foto:	Katka	Králová
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Setkání 4. května od 
9:45 v BZ Liberec 
Valná hromada & volby 
do SR
Díky	 laskavému	 pozvání	 pana	 ředitele	 RNDr.	
Miloslava	Studničky,	CSc.	proběhne	první	květ-
novou	sobotu	setkání	Darwiniany	po	dlouhých	
pěti	letech	opět	v	prostorách	velkého	výstavní-
ho	sálu	botanické	zahrady	v	Liberci.
V	letošním	roce	končí	stávající	Správní	radě	

její	 dvouleté	 volební	 období.	 Stěžejním	 bo-
dem	setkání	proto	bude	Valná	hromada	sdru-
žení	a	hlavně	zvolení	nového	vedení.	Aby	však	
na	programu	dne	nebylo	pouze	suché	úředni-
čení,	těšit	se	můžete	na	přírodovědecká	dobro-
družství	 pana	 doktora	 Studničky	 během	 jeho	
návštěvy	Kuby	a	přislíbenu	máme	také	tradič-
ní	 třešničku	 našich	 společných	 setkání	 v	 Li-
berci:	návštěvu	veřejnosti	 jinak	nepřístupných	

depozitářů	zahrady.	Prohlídka	zásobních	skle-
níků	vždy	patřila	mezi	mimořádně	působivé	zá-
žitky	a	doufáme,	že	si	tuto	příležitost	nenecháte	
ujít	a	přijdete	opravdu	v	hojném	počtu.
Vstup	 do	 botanické	 zahrady	 mají	 členové	

společnosti	zajištěn	zdarma.
Sejdeme se tedy v sobotu 4. května v 9:45 

u pokladny před vchodem do botanické za-
hrady.
Setkání	můžete	rovněž	využít	k	převzetí	ob-

jednávek	z	Obchodu	Darwiniany	a	vypůjčení	/	
vrácení	titulů	z	Knihovny	Darwiniany	–	připo-
mínám,	že	jsme	v	poslední	době	zakoupili	hned	
vícero	velice	atraktivních	a	zajímavých	počinů	
o	masožravkách	a	rovněž	dostáváme	od	jiných	
masožravkářských	společností	jejich	časopis.
Pro	 případné	 další	 doplňující	 informace	

prosím	 sledujte	 stránky	Darwiniany,	 případně	
v	nouzi	nejvyšší,	např.	kdybyste	dorazili	pozdě-
ji	a	nemohli	nás	najít,	volejte	Patriku	Hudcovi	
na	telefonní	číslo	(+420)	724	715	717.

Správní rada

Interinfo

Sejdeme	se	u	pokladny	v	ulici	Lesní.	Zdroj:	Mapy	Google
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Výstava 2013
Ráda	bych	vás	pozvala	na	 již	 10.	výstavu	ma-
sožravých	 rostlin,	 kterou	 pořádá	 Darwiniana	
ve	spolupráci	s	Přírodovědnou	fakultou	Univer-
zity	Karlovy	v	Praze.	Letošní	ročník	se	bude	ko-
nat	7.–16.	6.	2013	v	horním	skleníku	Botanické	
zahrady	PřF	UK	Na	Slupi	16,	Praha	2.	
Zároveň	se	v	sobotu	8.	6.	koná	Pražská	mu-

zejní	 noc	 http://www.prazskamuzejninoc.cz/
které	 se	 účastní	 i	 botanická	 zahrada,	 a	 bude	
možná	i	noční	návštěva	skleníku.

Všichni	jste	srdečně	zváni!

P.	S.:	Budeme	rádi	za	jakoukoliv	pomoc	s	výsta-
vou,	ať	by	se	jednalo	o	zapůjčení	rostlin	do	ex-
pozice	 nebo	 pomoc	 s	 instalací,	 která	 proběh-
ne	ve	čtvrtek	6.	6.,	 i	průběžně	během	výstavy.	
Zvláště	 bychom	 ocenili	 dobrovolníky	 ochot-
né	provázet	školky	a	školy,	v	dopoledních	hodi-
nách	bývá	pomocníků	málo,	škol	hodně,	a	tak	
loňský	rok	nebylo	výjimkou,	když	některé	ško-
ly	musely	chvíli	čekat,	než	se	uvolní	někdo,	kdo	
by	jim	o	masožravkách	povykládal.

Veškeré	 dotazy,	 připomínky,	 případně	 na-
bídky	pomoci	směřujte	na	e-mail:	katka.kralo-
va90@gmail.com.

Katka Králová

Výprava za orchidejemi
O	víkendu	 31.	 5.	 –	 2.	 6.	 se	 uskuteční	 výpra-
va,	 jejímž	 cílem	 budou	 především	 orchideje	
Úštěcka,	o	kterých	jste	se	mohli	něco	dozvědět	
v	minulém	čísle	Trifida,	a	kterou	povede	Jarda	
Neubauer.
Sejdeme	se	v	pátek	v	7	h	ráno	v	České	Lípě,	

odkud	se	přesuneme	kousek	autobusem	na	za-
čátek	trasy	a	zbytek	víkendu	už	půjdeme	jen	po	
svých	 (jen	na	 jednu	 lokalitu	popojedeme	vla-
kem),	 ale	 nemusíte	 se	 bát,	 že	 bychom	 chtěli	
denně	ujít	nějaké	dlouhé	trasy.	Vzdálenosti	se	
pohybují	kolem	15–20	km	denně.	Noclehy	bu-
dou	pod	širákem,	pro	případ	nepříznivého	po-
časí	s	sebou	doporučuji	stan.
Počet	účastníků	bude	omezen,	bližší	 infor-

mace,	především	o	srazu,	se	dozví	přihlášení.	

S	 dotazy	 se	 obracejte	 na	 e-mail:	 katka.kralo-
va90@gmail.com.

Katka Králová

Diskuzní fórum T1/2013 
http://www.
darwiniana.cz/forum
Fórum	 o	 masožravých	 rostlinách	 žije	 po	 celý	
rok,	i	v	zimě.	A	právě	v	zimě	se	na	něm	nejčas-
těji	objevují	prosby	o	radu,	jak	zachránit	umíra-
jící	rostlinku.	Málo světla,	to	je	diagnóza	větši-
ny	rostlinných	chorob	zimní	sezóny.	
Častým	 nechtěným	 návštěvníkem	 našich	

masožravých	sbírek	bývají	plísně.	Většinou	se	
usidlují	jen	na	povrchu	substrátů,	ale	když	do-
stanou	vhodné	podmínky	ke	svému	šíření,	čas-
to	jim	ani	samotné	rostliny	nedokáží	vzdorovat	
(o	drobnějších	 semenáčích	 nemluvě).	 Na	dis-
kuzním	fóru	se	tento	problém	řešil	již	mnoho-
krát	a	nikdy	se	nepřišlo	na	jednoduché	a	defini-
tivní	řešení.	 Jediné,	co	opravdu	spolehlivě	po-
máhá,	 je	 zvýšení	 slunečního	 osvitu	 a	 teploty.	
Ale	v	zimě	to	není	tak	jednoduché,	tudíž	proti	
plísním	bojujeme	alespoň	chemickými	příprav-
ky	nebo	vývarem	z	heřmánku.	
Jiným	 typicky	 zimním	 tématem	 je	 kvete-

ní	mucholapky	podivné	 (Dionaea muscipula).	
Přestože	na	 fóru	 toto	 téma	 je	 již	 tolikrát,	 stá-
le	se	množí	vlákna	s	podobným	dotazem.	„Po-
kvete mi mucholapka. Dočetl jsem se, že by se 
květenství měla zaštipovat. Co mám dělat?“	Je-li	
vaše	mucholapka	v	dobré	kondici	(v	zimě	je	to	
podmíněno	dostatečným	umělým	osvětlením)	
a	 nic	 ji	 netrápí,	 není	 důvod	 květenství	 zašti-
povat.	 Pokud	ale	 rostlinka	viditelně	 strádá,	 je	
opravdu	 lepší	 květenství	už	v	 zárodku	zaštíp-
nout.	Kvetení	 ji	vysiluje	a	pokud	na	něj	rostli-
na	nemá	sílu,	stejně	se	pravděpodobně	hezkých	
květů	nedočkáte.	
Tato	nudná	témata	čas	od	času	vystřídá	i	ně-

jaký	 zajímavější	 a	 kurióznější	 problém.	 Tuhle	
například	došlo	k	polití	rosnatky	kapské	(Dro-
sera capensis)	kyselinou	citronovou.	Pěstitelka	
dala	na	rady	svých	kolegů	z	fóra	a	rostlinku	dů-
kladně	omyla,	včetně	substrátu.	Staré	listy	byly	
sice	pokroucené,	ale	brzy	narostly	nové	a	rostli-
na	byla	jako	dříve.
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V	 sekci	 „Oznamka“	 založil	 Adam	 Veleba	
vlákno	„Nové	pojetí	 jihoamerických	rosnatek“.	
Informuje	v	něm	o	změně	v	taxonomii	jihoame-
rické	rosnatky	Drosera graminifolia,	kterou	ně-
kteří	z	vás	možná	(mylně)	pěstujete.	Tento	druh	
byl	rozdělen	na	druhy	dva	–	Drosera graminifo-
lia	a	Drosera spiralis,	přičemž	v	našich	sbírkách	
se	nejspíš	vyskytuje	jen	druhá	zmíněná	a	pravá	
Drosera graminifolia	je	v	kultuře	i	přírodě	veli-
ce	vzácná.	
Pro	 odlehčení	 Adam	 založil	 vlákno	 „Ufo!“.	

Přestože	 to	 tak	 nebylo	 zamýšleno,	 dovolím	 si	
jedno	přirovnání.	Někdo	před	Vánoci	rozsvěcu-
je	ozdoby	na	domě,	jiný	stromeček.	Adam	však	
byl	originální	a	letos	rozsvítil	svůj	nový	skleník.	
Jak	vypadá	rozsvícený	skleník	v	noci	na	zahra-
dě,	na	to	se	podívejte	v	sekci	„Technika“!			
Tahle	 i	mnohá	další	témata	se	řešila	na	na-

šem	 fóru	 o	 masožravých	 rostlinách.	 Pokud	

Mucholapce	v	podobně	špatné	kondici	je	
lepší	květenství	už	v	zárodku	zaštípnout.	

potřebujete	s	něčím	poradit,	pochlubit	se	s	vý-
pěstky	 nebo	 se	 jen	 podívat,	 jak	 se	 daří	 lidem	
s	podobnými	zájmy,	naše	fórum	je	pro	vás	tím	
pravým	místem.	

Jakub Štěpán 

Finanční přehled za rok 
2012
Z	roku	2011	si	naše	občanské	sdružení	převed-
lo	finanční	rezervu	v	objemu	téměř	66	tisíc	ko-
run.	Loňský	rok	jsme	zakončili	účetním	ziskem	
25	tisíc	korun,	nutno	však	podotknout,	přede-
vším	díky	 tomu,	že	 fakturu	na	17,4	 tisíce	ko-
run	za	tisk	dvojčísla	T3&4/2012	 jsme	obdrže-
li	a	uhradili	až	začátkem	ledna.	Do	roku	2013	
jsme	si	tedy	přinesli	téměř	91	tisíc	korun,	což	
efektivně	po	odečtení	závazků	za	Trifida	stále	
dává	více	než	73	tisíc	korun	–	dost	na	bezpro-
blémový	provoz	Darwiniany	a	realizaci	zajíma-
vých	projektů	v	několika	nejbližších	letech.
Za	 největší	 úspěch	 loňského	 roku	můžeme	

jednoznačně	 považovat	 drastické	 snížení	 ná-
kladů	na	tisk	časopisu	Trifid.	Zásluhou	nové	tis-
kárny	jsme	si	mohli	dovolit	navýšit	počet	stran	
z	dřívějších	36	na	44,	poprvé	v	historii	Darwini-
any	vydat	kompletní	ročník	celobarevně	a	ještě	
jsme	ušetřili	oproti	minulosti	přibližně	třetinu	
z	ceny	za	kus.	Je	to	tak	poprvé	za	více	než	10	let	
mého	 působení	 v	 Darwinianě,	 co	 se	 Správní	
radě	konečně	podařilo	srovnat	příjmy	a	nákla-
dy	spojené	s	Trifidem!

Celkový přehled [2012] Bilance podle kategorií [2012]
CELKEM 90 680 bankovní operace -198
Fio [CZK] 73 261 členské příspěvky 42 817

PayPal 524 dary 721
pokladna (Hudec) 643 knihovna -3 092
pokladna (Rubešová) 11 194 Obchod 21 827
pokladna SK 1 760 prodej 2 564
Raiffeisenbank 3 297 prodej z archivu „T“ 20
příjmy za rok 2012 148 688 pronájem 0
výdaje za rok 2012 -123 700 provozní náklady -19 654
zisk / ztráta 2012 24 988 TRIFID -36 465
převod z roku 2011 65 691 TRIFID – předplatné 2 413
zdanitelné příjmy 2012 102 685 úroky z běžného účtu 52
odečitatelné položky 2012 -123 700 vstupné 13 860
daňový základ -21 015 zprostředkování plateb 21
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zapůjčení	rostlin	a	na	krytí	jejich	nákladů	s	tím	
spojených.	Až	tedy	vyplatíme	i	posledního	vy-
stavujícího,	ve	výsledku	to	bude	pro	Společnost	
znamenat	plus	necelé	3	tisíce	korun	(podrob-
né	vyúčtování	celé	akce	je	k	dispozici	na	http://
www.darwiniana.cz/masozravky/blog:2012-
08-17-vystava-2012-jdeme-rozdelovat).	 Tedy	
takřka	stejně	jako	v	roce	2011.	Nejvýznamnější	
výdaj	2	600	Kč	spočíval	opět	v	pořízení	dalších	
zalaminovaných,	 velkoformátových	 informač-
ních	tabulí	se	základními	popisky	jednotlivých	
masožravých	rodů.	 I	pro	 letošní	výstavu	počí-
táme	s	 jejich	 rozšířením	o	zbylé,	 chybějící	 te-
matické	okruhy.	Všechny	náklady	z	Výstavy	se	
promítají	v	kategorii	provozních	nákladů	spo-
lu	s	dalšími	provozními	věcmi,	jako	je	např.	po-
platek	za	správu	naší	internetové	domény	a	pla-
tební	karty	nebo	poštovné	a	balné	za	TRIFIDa.
Do	Knihovny	přibyly	 hned	 čtyři	 cenné	 no-

vinky	za	celkem	3	100	Kč:	New	Nepenthes	(S.	
McPherson),	Australian	Carnivorous	Plants	(G.	
Bourke	&	R.	Nunn),	Aldrovanda	–	The	Water-
wheel	Plant	(A.	Cross)	a	Masožravé	rostliny	(M.	
Studnička).	Mimochodem,	už	teď	je	zřejmé,	že	
také	letošní	rok	bude	na	knižní	počiny	mimo-
řádně	bohatý	a	tematicky	velice	zajímavý.

Patrik Hudec

Členská	 základna	 se	v	posledních	 třech	 le-
tech	 stabilizovala	okolo	 150	členů	a	dosavad-
ní	průběh	plateb	za	členství	na	letošek	nazna-
čuje,	 že	 ani	 rok	 2013	 z	 tohoto	 průměru	 ni-
kterak	nevybočí.	Je	však	evidentní	rostoucí	ob-
liba	členství	za	150	Kč	s	odběrem	Trifida	pou-
ze	v	elektronické	formě.	V	roce	2011,	kdy	jsme	
tuto	možnost	zavedli,	vystačil	s	Trifidem	ve	for-
mátu	PDF	přibližně	každý	pátý	člen,	loni	to	už	
byl	každý	třetí	a	letos	je	to	zatím	dokonce	kaž-
dý	druhý.
Obchod	 Darwiniany,	 díky	 obrovskému	 na-

sazení	Milana	Petrase,	Honzy	Bronce	a	Jakuba	
Štěpána	a	samozřejmě	vašim	darům,	prosperu-
je.	V	roce	2012	přinesl	Darwinianě	čistý	profit	
ve	výši	22	tisíc	Kč,	což	je	dobrá	polovina	toho,	
co	vybereme	na	ročních	příspěvcích.
Bilance	červnové	výstavní	akce	skončila	při	

vybraném	vstupném	takřka	14	tisíc	Kč	hrubým	
ziskem	 pěti	 tisíc	 Kč,	 z	 čehož	 ovšem	 polovina	
jde	 jako	 výraz	 poděkování	 vystavovatelům	 za	

Celková bilance podle akcí [stav ke dni 10. března 2013]
Brožura o pěstování MR -6 761 Growing Carnivores 250 TRIFID 2010 -66 986
členské příspěvky 2004 41 830 mikiny 400 TRIFID 2011 -67 478
členské příspěvky 2005 48 060 předplacená karta -1 000 TRIFID 2012 -39 024
členské příspěvky 2006 58 860 sborník Studnička 2007 -14 994 TRIFID 2013 400
členské příspěvky 2007 67 576 trička (A. Lowrie) -1 494 Výstava 2004 7 661
členské příspěvky 2008 68 300 TRIFID 2003 -7 270 Výstava 2005 24 009
členské příspěvky 2009 49 900 TRIFID 2004 -50 020 Výstava 2006 15 080
členské příspěvky 2010 47 250 TRIFID 2005 -57 546 Výstava 2007 9 981
členské příspěvky 2011 48 041 TRIFID 2006 -68 669 Výstava 2008 11 994
členské příspěvky 2012 43 730 TRIFID 2007 -97 377 Výstava 2009 6 207
členské příspěvky 2013 25 170 TRIFID 2008 -100 841 Výstava 2010 6 724
Droserátor -7 068 TRIFID 2009 -71 592 Výstava 2011 3 313
Zdroj: http://www.darwiniana.cz/masozravky/ucetni-kniha Výstava 2012 3 274

Soumrak	ve	španělském	Valle	de	Pineta		
Foto:	Katka	Králová
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kocháme	se	krávami	v	ohradách	a	porosty	2m	
rostlin	bolševníku.

V	 podvečer	 nakonec	 úspěšně	 projíždíme	
přes	 „čáru“.	 Protože	 první	 noc	 chceme	 strávit	
převážně	 na	 silnicích,	 až	 na	 nějakou	 krátkou	
pauzu	na	odpočinek,	stavíme	u	německé	ben-
zinky	 s	 McDonaldem.	 Starší	 polovina	 posád-
ky	si	dává	kafe,	k	našemu	pobavení	je	německá	
představa	o	spojení	„grande	espreso“	poněkud	
jiná	než	ta	Jardova.	Tenhle	standard	si	k	Jardo-
vu	potěšení	udrží	všechny	další	evropské	státy,	

A	tak	ve	čtvrtek	12.	7.	mířím	s	milionem	věcí	
typu	spacák,	polštář	a	foťák	autobusem	do	Mos-
tu,	kde	už	na	mě	čekají	Jarda	a	Dan	Hordějčuk	
s	tatínkem	Láďou.	Překvapivě	naložení	auta	ne-
trvá	ani	moc	dlouho.	Společnost	na	zadních	se-
dadlech	 nám	 dělají	 banány	 a	 okurky,	 kterým	
zřejmě	vadí,	 že	nevidí	z	okýnka,	a	 tak	 je	 kaž-
dou	chvíli	vracíme	zpátky	na	místo.	I	navigace	
má	smysl	pro	humor,	a	tak	k	českoněmeckým	
hranicím	jedeme	po	rozbité	asfaltové	silničičce,	

Co nového v Evropě? – díl 1.
DAN HORDĚJČUK, KATKA KRÁLOVÁ A JARDA NEUBAUER

Myslím,	že	každý,	kdo	už	Trifida	sleduje	delší	dobu,	si	vzpo-

mene	na	články	o	putování	po	evropských	tučnicích	od	Jar-

dy	Neubauera.	V	červenci	2012	se	na	takovouto	cestu	vydal	zno-

vu.	Oproti	předcházejícím	rokům	přibyly	do	itineráře	nové	tučni-

ce	a	změnila	se	sestava.

Údolí	Valle	de	Pineta		Foto:	Katka	Králová
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které	nás	čekají,	takže	běžná	dávka	kafe	na	pau-
zách	byly	dva	až	tři	kelímky.	Zbylou	cestu	Ně-
meckem	se	 snažíme	odhadovat,	 jak	daleko	 to	
asi	 máme	 k	 hranicím	 se	 Švýcarskem.	 Franky	
nemáme,	 tak	 potřebujeme	 natankovat	 ještě	
před	hranicemi.	Vždy,	když	už	si	myslíme,	že	je	
Švýcarsko	skoro	za	rohem,	jedeme	dalších	x	ki-
lometrů	a	kde	nic,	tu	nic.

Konečně.	Kolem	3.	ráno	přejíždíme	hrani-
ci	a	pokračujeme	k	městečku,	nebo	spíš	vesni-
ci,	Vevey	na	lokalitu	Les	Pléiades.	Je	brzy	ráno,	
počasí	se	netváří	moc	příjemně,	tak	jdeme	nej-
dřív	 situaci	 omrknout	 jen	 tak	 nalehko.	 Spad-
ne	 i	pár	kapek,	ale	nakonec	 je	celkem	příjem-
ně	a	na	druhou	cestu	s	sebou	bereme	i	fotovy-
bavení.	A	že	je	vážně	co	fotit.	Obrovské	trsy	růz-
ně	vybarvených	rostlin	S. purpurea,	od	čistě	ze-
lených	po	oranžové	s	výraznou	žilnatinou.	Té-
měř	všechny	 špirlice	už	mají	období	 květu	za	
sebou,	přesto	nacházíme	cca	tři	nebo	čtyři	ote-
vřené	rudé	květy.	Sárám	dělají	společnost	ros-
natky	okrouhlolisté	a	na	okraji	lesa	i	porost	fia-
lových	prstnatců.

Kluci	fotí	a	fotí	a	fotí…	tak	se	pomalu	vydá-
vám	zpátky.	Zhruba	v	polovině	cesty	lesem	jsou	
totiž	 u	 chodníčku	 dva	 trsy	 tučnic,	 konkrétně	

Skála	s	P. grandiflora	subsp.	rosea		Foto:	Katka	Králová

P. grandiflora	subsp.	rosea		Foto:	Katka	Králová
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Pinguicula vulgaris.	Světlo	není	nic	moc	a	Jarda	
mi	oznamuje,	že	při	minulé	návštěvě	jich	bylo	
mnohem	víc	dál	na	louce,	tak	to	jdeme	nejdřív	
prozkoumat.	 Tučnice	 tam	 sice	 najdeme	 taky,	
ale	uznáváme,	 že	 ty	dvě	u	chodníčku	 byly	asi	
nejhezčí,	a	 tak	se	vracíme.	To	už	na	nás	začí-
ná	vykukovat	sluníčko…	hned	se	fotí	líp.	Cestou	
zpátky	 se	 kluci	 ještě	 zabývají	 nemasožravým	
všivcem	a	dalšími	zelenými	potvorami,	které	mi	
nic	neříkají.	Naopak	mě	zaujme	pro	ně	úplně	
nezajímavý	porost	tužebníku.	Velké	bílé	rostli-
ny	pokrývají	skoro	polovinu	louky.

Po	odfocení	a	prozkoumání	každého	me-
tru	porostu	se	vracíme	k	autu.	U	parkoviště	 je	
stolek	s	lavičkami,	jako	stvořený	pro	první	„ev-
ropskou“	 snídani.	 Děláme	 zápisky,	 pozname-
náváme	si,	co	máme	vůbec	na	fotkách…	nako-
nec	nás	ale	vítr	a	zima	zaženou	do	auta	a	jede-
me	dál.	Sjíždíme	zpátky	k	Ženevskému	jezeru.	
Krásný	výhled	na	jezero	nás	nutí	zastavit	a	vy-
táhnout	foťáky,	musíme	přece	přivézt	 i	nějaké	
„kýčovky	pro	maminku“,	 jak	to	označuje	 Jarda	
J.

Švýcarsko	 není	 velké,	 a	 tak	 celkem	 brzo	
přejíždíme	 do	 Francie.	 Naše	 první	 cesta	 vede	
k	Mijoux.	Jarda	nám	slibuje	srandu	na	suťovém	

poli.	No,	nakonec	to	byla	větší	sranda,	než	jsme	
si	dovedli	 představit.	Navigace	 nás	vede	přes-
ně,	 takže	 parkujeme	 vedle	 lesíka,	 suťové	 pole	
není	pořádně	vidět.	Protože	v	sandálech	se	po	
kamenech	 chodí	 blbě,	 přezouváme	 se	 všichni	
3	 (Láďa	 se	 výprav	 na	 lokality	 neúčastní…	ob-
čas	mu	dost	závidím)	do	pohorek	a	míříme	po	
úzké	cestičce	do	lesíka.	Cesta	brzy	mizí,	poska-
kujeme	po	obrovských	balvanech,	až	nakonec	
mizí	i	les	a	zůstávají	jenom	šutry	a	svah.	Začá-
tek	je	jednoduchý.	Metrové	kameny,	pevně	usa-
zené	mezi	ostatními	se	ale	postupně	zmenšu-
jí	a	přestávají	být	tak	pevné.	Cca	20	metrů	před	
vrškem	 se	 zasekávám	 a	 jen	 sleduju,	 jak	 kluci	
šplhají	dál.	Já	mám	pocit,	že	kdykoliv	uvolním	
kteroukoliv	 ze	 čtyř	 končetin,	musím	 zákonitě	
sjet	dolů,	 protože	 kameny	už	 nejsou	 kameny,	
ale	spíš	štěrkoviště,	a	není,	kde	se	zapřít.	Volím	
zdlouhavější	způsob.	Vrstva	kamení	není	moc	
vysoká,	 tak	naopak	odhrabu	kameny,	vydlabu	
důlek	v	písku	a	vytvořím	celkem	pevný	bod.	I	to	
mi	 časem	 zkomplikují	 zmenšující	 se	 kameny,	
čím	menší,	tím	hůře	se	odhrabávají	a	nemůžu	
se	dostat	k	pevnému	podloží.	No,	nakonec	jsem	
i	já	dosáhla	na	pevnou	zem	nahoře,	i	když	po-
někud	vyklepaná.

Pinguicula grandiflora		Foto:	Katka	Králová
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Pinguicula alpina		Foto:	Katka	Králová

Vemeník	zelenavý		Foto:	Katka	KrálováBradáček	vejčitý		Foto:	Katka	Králová
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Tím	ovšem	peklo	nekončí.	Svah	má	sklon,	
tipuju,	kolem	60°,	za	trávu	se	chytat	nejde,	a	tak	
jsem	ráda,	když	stojím,	natož	abych	se	krouti-
la	kvůli	nejlepší	pozici	pro	fotku.	Na	této	mini-
lokalitce	na	nás	čeká	pár	rostlin	P. grandiflora 
subsp.	pallida	a	P. alpina.	Přemůžu	se	a	nafotím	
alespoň	„pallidu“.	Nastává	čas	vrátit	se	k	otázce,	
která	mě	provázela	celou	cestu	sutí	a	 která	se	
stala	takovým	mottem	celé	naší	výpravy:	„Hele,	
a	jak	se	dostaneme	dolů?“	Musím	uznat,	že	ces-
ta	dolů	byla	nejenže	jednodušší	než	ta	nahoru,	
ale	i	docela	zábavná.	Stačí	sednout	na	suť	a	už	
jedete.	Tak	od	půlky	sutiniště	už	se	jede	hůř,	ka-
meny	začínají	být	velké,	nechtějí	se	tolik	hýbat,	
a	tak	 je	načase	použít	 i	nohy	a	zbytek	tak	ně-
jak	sešplhat.

Uf,	máme	to	za	sebou	a	suť	už	nechci	v	ži-
votě	vidět.	V	lesíku	se	cestou	zpět	trochu	mo-
táme,	 kameny	 jsou	všechny	stejné,	 tak	 je	 těž-
ké	 udržet	 správný	 směr,	 ale	 nakonec	 úspěšně	
nacházíme	silnici.	Teď	přichází	na	řadu	ta	pří-
jemnější	část	lokality.	Přímo	u	silnice	rostou	P. 
grandiflora	 a	P. alpina,	 z	 těch	 nemasožravých	
fotíme	 orchidejky	 bradáček	 vejčitý	 a	 kruštík	

tmavočervený.	 Cestou	 z	 lokality	 ještě	 stavíme	
kousek	dál	nad	kopcem,	kde	roste	vemeník	ze-
lenavý.	Jarda	ho	zahlédl	cestou	k	Mijoux	a	po-
vedlo	se	mu	ho	zachytit	i	cestou	zpátky,	takže	si	
ho	můžeme	vyfotit.

Pokračujeme	směrem	na	Granier.	Kousek	
od	cíle,	poté,	co	asi	půl	hodiny	hledáme	správ-
nou	odbočku,	zjišťujeme,	že	máme	v	navigaci	
špatné	souřadnice,	a	zadáváme	ručně	nové.	Ješ-
tě	když	někdo	zmíní,	že	je	pátek	13.,	je	nám	vše	
jasné.	Podle	 Jardova	popisu	si	vzpomínám,	že	
podobnou	odbočku,	jakou	si	on	pamatuje,	jsem	
viděla	asi	tak	kilák	zpátky.	Skutečně	to	byla	ona	
a	od	ní	je	k	lokalitě	už	jen	kousek.	Sice	už	je	pod-
večer	a	fotit	se	nedá,	ale	i	tak	se	na	lokalitu	as-
poň	mrkneme.	Podle	Jardy	tu	mají	růst	P. gran-
diflora	subsp.	rosea	a	P. alpina.	Alpiny	nachází-
me	snadno,	„rossey“	už	trochu	hůře,	žádný	vel-
ký	počet	 jich	 tam	není,	ale	aspoň	něco.	 „Ros-
sey“	mají	 letní	sestřih…	na	 lokalitě	není	skoro	
žádný	semeník,	jenom	zbytky	stvolů.	Holt	rizi-
ko	známé	lokality.	Po	prohlédnutí	popojíždíme	
autem	 ještě	o	kousek	dál,	kde	 je	v	 lese	parko-
viště,	kde	můžeme	postavit	stan.	Nejdřív	 tedy	

Kruštík	bahenní		Foto:	Katka	Králová Kruštík	tmavočervený		Foto:	Katka	Králová
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Louka	porostlá	trsy	Sarracenia purpurea		Foto:	Katka	Králová

Sarracenia purpurea		Foto:	Katka	Králová
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váháme,	jestli	ho	vůbec	stavět,	ale	tmavé	mra-
ky	nás	přesvědčí.	Dostavěli	jsme	ho	právě	včas,	
vzápětí	začlo	pršet.	Je	už	tma,	ale	i	kdybychom	
chtěli	jít	spát,	tak	moc	nemůžeme,	poblíž	pro-
bíhá	záchranná	pátrací	akce,	takže	na	parkoviš-
ti	blikají	houkačky	a	vůbec	je	tu	rušno.	Nakonec	
nás	chlad	zažene,	po	chvíli	odjíždí	i	záchranáři	
a	začíná	klidná	noc.

Ráno	 se	 vracíme	 zpátky	 na	 lokalitu.	Oba	
druhy	tučnic	nerostou	pohromadě,	ale	na	dvou	
sousedících	loučkách.	Obě	stanoviště	jsou	jílo-
vitá	a	hodně	mokrá,	poblíž	protéká	i	malý	po-
tůček.	Tohle	místo	se	klukům	mooooc	líbí.	Kro-
mě	tučnic	tu	roste	několik	orchidejí,	 jmenovi-
tě	kruštíky	bahenní	a	tmavočervený,	pětiprstka,	
prstnatec	Rusovův	a	střevíčník	pantoflíček.	Ne-
spokojíme	se	jen	s	loučkami,	ale	vyrážíme	pro-
zkoumat	škarpy	a	porosty	podél	silnic.	A	dob-
ře	děláme,	kousíček	od	auta	se	Jarda	vrhá	k	ja-
kémusi	hnědému	koštěti,	o	kterém	se	dovídám,	
že	se	to	jmenuje	záraza	a	je	to	nějaká	parazitic-
ká	rostlina,	která	roste	pod	zemí	a	nad	zem	vy-
hání	 jenom	květ,	a	 to	 ještě	ne	moc	často.	No,	
když	myslí,	mě	to	přijde	 jak	chcíplá	kytka,	ale	

poslušně	fotím	J.	O	kousek	dál	jsou	hned	u	sil-
nice	porosty	tučnic,	zřejmě	P. alpina.	Kam	se	na	
ně	hrabou	ty	na	louce,	tam	to	je	sem	tam	kytka,	
tady	souvislý	koberec.

Je	 načase	 popojet.	Míříme	 k	 Soliére,	 kde	
má	 růst	 opět	 P. grandiflora	 subsp.	 rosea.	 Pří-
mo	 k	 lokalitě	 vede	 opět	 úzká	 silnička,	 tako-
vé	serpentiny	 lesem	a	se	svodidly	si	Francouzi	
moc	hlavu	asi	nelámali.	 První	 rostliny	nachá-
zíme	ve	škarpě	a	přilehlém	svahu,	hodně	přistí-
něné	vysokou	trávou,	která	 je	téměř	překrývá.	
Rostliny	jsou	to	ovšem	obrovské,	tmavě	zelené	
a	se	spoustou	odkvetlých	květů.	Začínáme	s	Da-
nem	fotit,	po	chvíli	ale	přichází	Jarda,	že	kousek	
dál	jsou	tučnice	na	skále	na	mechovém	kober-
ci,	a	tedy	na	ideálním	místě	pro	focení.	To	nám	
ovšem	nevadí,	protože	obě	stanoviště	jsou	dost	
odlišná,	tak	je	fajn	mít	vyfocená	obě.

Ale	pravdu	 Jarda	měl,	 tučnice	na	skále	se	
fotí	mnohem	 líp.	Nejsou	 sice	 tak	velké	a	 jsou	
světlejší,	 ale	 na	 mechu	 vypadají	 nádherně	
a	hlavně	je	mezi	nimi	spousta	mrňavých	seme-
náčků,	které	ve	škarpě	u	silnice	prakticky	neby-
ly,	nebo	minimálně	nebyly	vidět.

Mijoux		Foto:	Dan	Hordějčuk Záraza	u	Granieru		Foto:	Dan	Hordějčuk
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červeně	zbarvené	Pinguicula longifolia		Foto:	Katka	Králová

Pinguicula longifolia		Foto:	Katka	KrálováPinguicula longifolia		Foto:	Katka	Králová
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Pinguicula longifolia		Foto:	Katka	Králová

Pinguicula longifolia		Foto:	Katka	Králová
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policie	a	kontroluje,	jestli	tam	nejsou	stany.	Na-
štěstí	nebe	na	déšť	nevypadá,	tak	se	rozhodne-
me	pro	spaní	pod	širákem.	Po	předchozí	noci	
máme	ale	 stan	mokrý,	 takže	 je	 nutné	plachtu	
aspoň	 natáhnout,	 aby	 doschla,	 protože	 další	
noc	má	být	údajně	dost	chladná	a	to	by	s	mok-
rým	stanem	nebyla	nejlepší	kombinace.

Ráno	chvíli	prší,	ale	po	chvíli	se	počasí	lep-
ší	a	vyrážíme	fotit.	Naším	cílem	jsou	dvě	loka-
lity	kousek	od	sebe,	v	obou	případech	je	to	ská-
la	u	silnice.	Většina	rostlin	je	v	příjemné	výšce,	
takže	se	s	foťákem	nemusím	nikam	natahovat	
nebo	šplhat,	akorát	kluci	potřebují	vyfotit	zrov-
na	ty	kytky,	které	rostou	nejvýš,	tak	vymýšlí	psí	
kusy.	V	jedné	ze	skal	je	i	jeskyně	s	pár	krápníky	
a	i	na	nich	roste	pár	tučnic	„hlavou“	dolů.	Vra-
címe	 se	 na	 odpočívadlo	 a	 nevěříme	 vlastním	
očím.	Cca	15	metrů	od	místa,	kde	 jsme	spali,	
rostou	na	skále	další	tučnice.	Lokalita	je	ve	stí-
nu,	takže	vypadají	jinak	než	jejich	příbuzné	na	
zbylých	stanovištích.	Jsou	větší,	tmavší	a	s	pro-
táhlejšími	listy.

Dnes	 nás	 také	 čeká	 konečně	 přejezd	 do	
Španělska	 do	 Valle	 de	 Pineta.	 Pár	 kilometrů	

Cestou	dolů	z	lokality	zastavujeme	u	keře	
se	 špendlíky.	 Sbíráme	 špendlíky	 do	 igeliťáků	
(aby	nám	během	pár	dnů	v	autě	hezky	vykvasi-
ly)	a	o	svačinu	máme	postaráno.	Pro	Dana	bylo	
tohle	ovoce	novinka,	což	jsme	mu	teda	s	Jardou	
nechtěli	věřit,	ale	jeho	výraz	byl	velice	přesvěd-
čivý	J.	Pátek	13.	pokračuje	i	dnes,	i	když	už	je	
sobota,	takže	během	přesunu	zůstáváme	viset	
v	koloně,	před	kterou	hoří	auto.	Nakonec	to	ne-
trvá	tak	dlouho	a	můžeme	pokračovat	k	něja-
kému	většímu	městečku,	abychom	doplnili	jíd-
lo	a	pití.	Povinnou	součástí	většiny	nákupů	 je	
víno,	takže	nakonec	ještě	sháníme	kelímky,	aby	
bylo	z	čeho	pít.	Láďa	se	ujímá	aktivity	a	povede	
se	mu	sehnat	kelímky	na	nějaké	rodinné	osla-
vě…	no	prostě	ostuda	J.	Málem	si	ho	tam	prý	
nechali	a	chtěli	mu	nalívat.

Sobotu	 končíme	 na	 odpočívadle	 v	 kaňo-
nu	u	 řeky	Tarn.	 Ještě	 před	 spaním	 jdeme	ob-
hlédnout	rostliny	P. longifolia	 subsp.	caussen-
sis	v	okolí,	ale	na	focení	je	opět	už	moc	pozdě,	
takže	ho	necháváme	na	 ráno.	Na	odpočívadle	
nám	dělá	 společnost	 nějaká	 banda	mlaďochů	
se	 psem	a	 sdělují	 nám,	 že	 tam	občas	 projíždí	

Střevičník	pantoflíček		Foto:	Dan	HordějčukKosatec		Foto:	Katka	Králová
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Skála	s	Pinguicula longifolia	subsp.	caussensis		Foto:	Katka	Králová

Pinguicula longifolia	subsp.	
caussensis		Foto:	Katka	Králová

Jarda	šplhá	k	vodopádu		Foto:	Katka	Králová
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před	 hraničním	 tunelem	 sledujeme	 škarpy	
a	okraje	silnic.	Údajně	by	se	v	Pyrenejích	měla	
hojně	vyskytovat	P. grandiflora.	 Francouzi	 se-
kají	 kolem	 silnic	 cca	 dvoumetrový	 pruh,	 tak-
že	poměrně	snadno	rozlišíme	světlezelený	po-
rost	tučnice	v	 jinak	tmavé	trávě.	Jenže	kde	za-
stavit?	Úzká	silnice,	nalevo	skála,	napravo	beto-
nová	svodidla…	Nakonec	ujedeme	asi	půl	kilo-
metru,	než	narazíme	na	odstavný	plácek.	Cesta	
zpět	k	tučnicím	se	mi	nelíbí.	Mezi	skálou	a	auty	
moc	místa	 není,	 je	 klikatá,	 není	vidět	 za	 roh.	
A	to	musíme	jít	ještě	zpátky.	Teplo	tu	taky	není,	
no	 zkrátka	 parádní	 místo.	 Parádní	 tedy	 byly	
i	 tučnice.	Množství	velkých	rostlin	v	nizoučké	
posekané	trávě,	místo	jako	stvořené	pro	focení.	
Protože	je	to	nová	lokalita,	čekáme,	až	nám	mo-
bil	vyplivne	GPS	souřadnice	a	pak	se	teprve	mů-
žeme	vrátit	k	autu,	kde	ve	skále	fotíme	ještě	ně-
jaký	hvozdík.

Cesta	dál	k	 tunelu	do	Španělska	vede	výš	
do	hor,	počasí	je	vyloženě	hnusné,	zima,	mlha.	
Těsně	před	 tunelem	 registrujeme	u	 skály	dal-
ší	 tučnice.	 Vzhledem	 k	 extrémním	 podmín-
kám,	 ve	 kterých	 rostou,	 si	 ani	 Jarda	 netrou-
fá	 odhadnout,	 jaký	 je	 to	 druh.	 Vypadají	 jako	
P. grandiflora,	ale	v	té	zimě	se	dá	čekat	cokoliv.	

Vyfotím	navlečená	v	mikině	a	bundě	pár	fotek	
a	letím	zpátky	do	auta,	takhle	jsem	si	výlet	do	
Španělska	 teda	 nepředstavovala.	 Konečně	od-
fotili	i	kluci	a	můžeme	jet	dál.	Projíždíme	kou-
sek	pod	vrcholky	hor	krásným	údolíčkem,	kte-
ré	končí	stěnou	a	tunelem.	Ten	se	právě	opra-
vuje,	takže	provoz	řídí	semafory.	Po	chvíli	nám	
padá	zelená	a	my	můžeme	projet	do	Španělska.	

V	tu	chvíli	poznávám,	co	skutečně	zname-
ná	poučka,	že	mraky	se	zasekávají	o	hory.	 Jak	
bylo	na	francouzské	straně	hnusně,	tak	bylo	na	
druhé	straně	hor	nádherně.	Sice	bylo	chladnějš	
a	pofukoval	vítr,	ale	mlhu	a	šedé	nebe	vystřídalo	
sluníčko	a	jasná	obloha.	Cíl	naší	cesty	není	da-
leko,	a	tak	zanedlouho	přijíždíme	do	údolí	ob-
klopeného	bílými	skálami,	jehož	šířka	je	z	velké	
většiny	 tvořená	 říčním	korytem.	Rozhodneme	
se	stan	postavit	až	za	šera,	aby	nebyl	tak	nápad-
ný,	i	když	nejsme	sami,	kdo	tady	bivakuje.	Vy-
rážíme	na	krátkou	procházku	údolím,	já	se	po	
chvíli	vracím	pro	foťák,	protože	přes	tmavé	hory	
se	přelévají	ještě	osvětlené	mraky	z	Francie.	Jar-
da	se	škodolibě	těší	na	ráno,	kdy	musíme	přejít	
přes	říční	koryto.	Vodu	si	pamatuje	jako	nesku-
tečně	ledovou.

Plesnivec	alpský	ve	Valle	de	Pineta		Foto:	Dan	Hordějčuk
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Proti	mokré	tmavé	skále	nejsou	v	jasném	slunci	
skoro	vidět,	jsou	opravdu	temně	rudé	a	splývají	
se	stěnou.	Vodopád	je	trochu	vyvýšený	a	je	od-
tud	pěkný	výhled	na	skály	kolem	údolí,	tak	kro-
mě	kytek	fotím	i	okolí,	ty	barvy	jsou	nádherné.

Třetí	 vodopád	 se	 rozhodneme	 vynechat,	
kdo	ví,	jaká	by	k	němu	vedla	cesta.	Po	cestě	fo-
tíme	plesnivec	alpský	neboli	protěž	a	smrkov-
ník	plazivý,	což	je	zase	nějaká	strašná	vzácnost.	
No	já	vám	nevím.	Má	to	asi	tak	dva	listy	a	5cm	
květní	stvol,	 je	to	celé	zelené,	mrňavé,	 fotit	se	
to	nedá…	J 

Kousek	 od	 stanu	 Jarda	 zahlédne	 tmavě	
modrý	kosatec,	tak	si	vyfotíme	i	ten,	rozhodně	
se	fotí	líp	než	nějaká	zelená	tyčka	s	kuličkami.

Následuje	 přejezd	 přes	 Pyreneje	 k	 městečku	
Torla,	ale	o	tom	až	příště…			

Noc	nakonec	nebyla	tak	hrozná,	jak	Jarda	
sliboval,	i	on	uznává,	že	to	bylo	nějak	moc	v	po-
hodě.	K	foťáku	tentokrát	přidělávám	i	sandály,	
protože	stačí,	že	voda	bude	ledová,	ještě	abych	
se	nabodla	na	nějaký	šutr.	Jdeme	a	jdeme,	ko-
ryto	je	plné	kamenů,	ale	přece	jen	tu	něco	chy-
bí.	Kde	je	voda?	Já	se	raduju,	Jarda	je	zklamaný,	
že	o	to	ledové	peklo	přijdeme…	Zdá	se,	že	pátek	
13.	jsme	nechali	ve	Francii.

V	protější	 skalní	 stěně	 jsou	 tři	 vodopády.	
U	dvou	má	 Jarda	ověřený	výskyt	P. longifolia,	
třetí	 chceme	prozkoumat	dneska.	Nejprve	 ale	
vyrážíme	k	 těm	známým.	Začínáme	prostřed-
ním	vodopádem,	kde	P. longifolia	roste	jednak	
v	převisech	na	stěně	kousek	od	vodopádu,	jed-
nak	 i	v	 jeho	přímé	blízkosti.	Nejdřív	nás	čeká	
delší	cesta	křovím,	kde	není	žádná	stezka.	Ská-
la	s	převisy	je	snadno	dostupná,	vedle	ní	je	louč-
ka,	kde	necháváme	batohy	a	jdeme	fotit.	Přímo	
k	vodopádu	pak	musíme	přeskákat	 po	 kame-
nech	v	korytu.	Tady	voda	ještě	je,	tak	doufám,	
že	se	i	s	foťákem	nevykoupu.	Přímo	u	vodopádu	
najdeme	dokonce	i	pár	rostlin,	které	ještě	kve-
tou,	to	je	super.

Křovím	se	přesouváme	k	druhému	vodopá-
du,	kde	rostou	červeně	vybarvené	P. longifolia.	

Pyreneje		Foto:	Katka	Králová
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mesoniana	 je	 desetinásobnou	 zmenšeninou	
Utricularia asplundii.	

Utricularia asplundii	se	vyskytuje	v	Ekvádo-
ru	a	Columbii.	Mnou	pěstovaná	Utricularia ja-
mesoniana	pochází	z	Columbie.	

Utricularia asplundii	má	v	mé	kultuře	až	15	
cm	 velké	 listy,	 květenství	 dosahuje	 vzácně	 až	
35	cm.	V	květenství	je	3	až	15	květů,	více	kvě-
tů	vytváří	při	kvetení	v	 létě,	kdy	se	květenství	
i	3×	větví,	jak	mohli	vidět	návštěvníci	na	výsta-
vě	v	Ústí	nad	Labem.	Velikost	hlízek	je	až	3	cm.	

Utricularia jamesoniana	 jsem	 získal	 jako	 dvě	
hlízky	cca	2	mm	velké,	s	jedním	lístkem	asi	stej-
né	velikosti.	Nebyl	jsem	si	jistý,	zda	se	při	tako-
véto	velikosti	povede	rostlinu	rozpěstovat.	No,	
do	roka	k	mému	velkému	překvapení	také	vy-
kvetla,	a	tak	mohu	tyto	dvě	rostliny	srovnávat.
Odborná	 literatura	 uvádí,	 že	 oba	 druhy	

jsou	 si	 blízce	 příbuzné.	 Dokonce	 Utricularia 
asplundii	má	 být	 pouze	 poddruhem	Utricula-
ria jamesoniana.	Je	pravdou,	že	pokud	pomine-
me	velikost,	jsou	si	obě	rostlinky	velice	podob-
né.	Jen	jednoduché	přirovnání	–	Utricularia ja-

Utricularia jamesoniana
a Utricularia asplundii
– dvě sestry v kultuře

JAROSLAV NEUBAUER

Během	své	pěstitelské	praxe	jsem	samozřejmě,	

jako	asi	 každý	pěstitel,	 začal	 koketovat	 s	or-

chideokvětými	bublinatkami.	Vynechám	již	rozší-

řenou	Utricularia longifolia,	která	je	dnes	již	běž-

nou	 obyvatelkou	 skleníčků	 pěstitelů.	 Utricula-

ria alpina	a	v	té	době	téměř	nesehnatelná	Utricularia endresii	mě	

okouzlily,	a	to	jak	krásou	květů,	tak	i	ochotou	nakvétat	ve	skleníč-

ku	s	láčkovkami.	Tím	bohužel	na	delší	dobu	výčet	dosažitelných	

druhů	skončil.	Teprve	asi	před	pěti	lety	se	mi	podařilo	získat	Utri-

cularia asplundii	a	dva	roky	nato	Utricularia jamesoniana.	Ji	jsem	

získal	jako	poměrně	silnou	rostlinku,	a	tak	mi	hned	od	počátku	

dělala	radost,	ochotně	přirůstala	a	do	roka	i	vykvetla.	
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Utricularia jamesoniana	má	v	mé	kultuře	vše	
desetkrát	menší.	Listy	1	až	1,5	cm,	květenství	
kolem	4cm	délky	s	jedním	kvítkem,	hlízky	mají	
kolem	3	mm.
Květ	Utricularia asplundii	budí	při	pohledu	

dojem,	že	je	též	10×	větší.	Takže	se	skutečné	dá	
říci,	že	Utricularia  jamesoniana	 je	10×	zmen-
šená	Utricularia asplundii.	Jinak	tvar	a	vybarve-
ní	květů	 i	celkový	vzhled	rostlin	 jsou	si	velmi	
podobné.	 Pouze	 Utricularia jamesoniana	 má	
vzhledem	 k	 velikosti	 květů	 extrémě	 dlouhou	
ostruhu,	tou	jako	by	se	chtěla	vyrovnat	Utricu-
laria asplundii.

Utricularia aspludii	 kvete	 neustále,	 v	 létě	
je	 květenství	 větší	 s	 více	 květy	 a	 často	 se	 vět-
ví.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 květy	 jsou	 dlouho-
věké	 a	 květenství	 vydrží	 často	 i	 přes	 40	 dní,	
zdobí	 v	 létě,	 na	 které	 přece	 jen	 připadá	 hlav-
ní	doba	 kvetení,	 rostlinu	 i	 3	 květenství.	Utri-
cularia asplundii	vytvoří	za	rok	asi	10	květen-
ství,	 zatímco	 Utricularia jamesoniana	 zatím	
vždy	jen	jedno.	I	zde	ta	pomyslná	desítka	pla-
tí.	Je	tedy	jasné,	že	na	každé	kvetení	Utricularia 
jamesoniana	se	mnohem	více	těším.	Oba	druhy	

Utricularia jamesoniana a Utricularia asplundii

Utricularia asplundii
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Utricularia asplundii
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mají	květy	lépe	vybarvené	na	počátku	kvetení,	
později	vyblednou.	
Kultura	Utricularia aspludii	je	naprosto	bez-

problémová.	 Pěstuji	 ji	 v	 substrátu,	 který	pou-
žívám	 i	 pro	 ostatní	 orchideokvěté	 bublinatky	
a	láčkovky.	Složení	používám	toto:	drcenou	pi-
niovou	kůru	cca	2	cm,	drcený	polystyren,	na-
stříhaný	molitan,	rašeliník	a	trochu	to	ušpiním	
vláknitou	 mechovou	 rašelinou,	 ta	 však	 není	
nutná.	 Květináč	 používám	 prostříhaný	 koší-
ček	na	vodní	rostliny,	prostě	nůžkami	zvětším	
otvory	na	cca	1×3	cm.	 Je	 lépe	 květináč	prolé-
vat.	Stagnující	vodu	raději	nepoužívám,	jen	po-
kud	v	létě	musím	odjet,	tak	běžně	bez	problé-
mů	rostlina	 stojí	 i	měsíc	ve	vodě	 bez	známek	
poškození.	Přisychání	rostlin,	doporučené	ně-
kterými	pěstiteli,	neaplikuji.	Toto	se	mi	osvěd-
čilo	pouze	u	Utricularia endresii	pro	navození	
kvetení.	Světlo	spíše	rozptýlené,	snese	i	přístin,	
přímý	úpal	 jí	nedělá	dobře.	Celkově	 je	možno	
říci,	že	se	jedná	o	naprosto	nenáročný	druh,	ve-
lice	ochotně	kvetoucí.	Vhodný	i	pro	začáteční-
ky	disponující	alespoň	zakrytým	akváriem,	ne-
boť	otimální	vlhkost	je	70–90%	RVV.	

Vzhledem	k	tomu,	že	Utricularia jamesoni-
ana	jsem	získal	jako	hodně	malé	nic,	postupo-
val	 jsem	tak,	 jako	by	se	jednalo	o	semenáč	or-
chidoidní	bublinatky.	Naštěstí	jsme	tyto	zkuše-
nosti	nasbírali	během	výsevů	Utricularia alpina 
a	Utricularia endresii,	které	jsme	jen	tak	pro	za-
jímavost	s	kolegou	Macákem	prováděli.	Namí-
chal	 jsem	shodný	 substrát,	 jen	mnohem	 jem-
nější,	 a	 přidal	 více	 vláknité	 rašeliny.	 Substrá-
tem	jsem	naplnil	květináček	6×6	cm	a	povrch	
pokryl	 jemně	 nastříhaným	 rašeliníkem.	 Mam	
zkušenost,	že	mladé	rostliny	orchidoidních	ub-
linatek	nevrůstají	do	substrátu,	 jen	se	 rozrůs-
tají	v	mechu	na	povrchu.	Až	po	dosažení	urči-
té	velikosti	začnou	prorůstat	do	substrátu	a	vy-
tvářet	hlízky.	Protože	jsem	rostlinku	považoval	
za	mladý	semenáč,	vysadil	jsem	ji	jen	do	povr-
chové	vrstvy	rašeliníku	a	doufal.	Utricularia ja-
mesoniana	začala	velice	pomalu	růst.	Velmi	sla-
bé	nové	prýtky,	ne	o	moc	silnější	než	vlas,	po-
malu	prorůstaly	mechem	a	sem	tam	se	vytvo-
řil	 i	 lístek,	později	hlízka.	Původní	část	rostli-
ny	se	rozrostla	na	5	cca	3	mm	velkých	hlízek,	
uspořádaných	do	růžice.	Ve	středu	se	vytvoři-
ly	dva	nové	lístky,	1	a	1,3	cm	velké.	Při	běžné,	

Utricularia asplundii	a	Utricularia jamesoniana
Rozdíl	v	růstové	strategii,	dodržen	i	cca	velikostní	poměr	mezi	rostlinami.
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tedy	téměř	každodenní	kontrole	jsem	zjistil,	že	
se	ve	středu	vytváří	jakýsi	divný	list	nebo	prýt.	
V	květní	stvol	jsem	si	nedovolil	vzhledem	k	ve-
likosti	 rostliny	 ani	 doufat.	 Po	 týdnu	 bylo	 jas-
no,	že	se	o	květní	stvol	jedná.	Po	dvou	měsících	
rostlina	vykvetla.
No	koukali	jsme	na	to	s	Mirkem	jak	dva	vejři	

a	fotili	a	fotili.	Teď	už	bylo	vše	jasné,	rostlina	je	
v	této	velikosti	dospělá.
I	 po	 3	 letech	 zkušeností	mohu	 říci,	 že	Ut-

ricularia jamesoniana	 se	chová	 tak,	 že	 se	 roz-
růstá	 pouze	 ve	 vrchní	 části	 substrátu,	 v	 ros-
toucím	mechu.	 Do	 substrátu	 vůbec	 nevrůstá.	
Vzhledem	k	tomu,	 jak	 je	velká,	 je	potřeba	dá-
vat	pozor,	aby	substrát	nepřeschl.	3	mm	velké	
hlízky	nejsou	asi	velkou	zásobárnou	vody,	já	to	
zkoušet	nebudu.	Menší	výhodou	 je,	 že	vzhle-
dem	k	růstu	jen	v	mechu	na	povrchu	substrá-
tu	lze	květináček	přes	léto	postavit	do	vody.	Na	
prolévání	však	reaguje	lépe.	Díky	malé	velikos-
ti	a	velmi	pomalému	růstu	je	možno	tuto	rost-
linu	doporučit	 jen	zkušeným	a	trpělivým	pěs-
titelům.	

Utricularia jamesoniana Utricularia jamesoniana

Utricularia jamesoniana
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nesolidní.	Bohužel	se	tak	často	děje.	Pokud	se	
rozhodnete	zkoušet	tyto	dvě	sestry,	přeji	mno-
ho	úspěchů,	u	té	menší	se	nenechte	odradit	po-
malým	růstem	a	menší	ochotou	ke	kvetení.	Dě-
lejte	výsevy	a	zkoušejte	různé	postupy	třeba	na	
něčem	méně	vzácném,	nikdy	nevíte,	kdy	to	vy-
užijete	na	nějaké	vzácnější	rostlině.	Nemít	zku-
šenosti	s	výsevy,	asi	by	to	s	Utricularia jameso-
niana	moc	dobře	nedopadlo.			

Fotografie	k	článku:	Jarda	Neubauer

Pokud	se	rozloží	substrát	a	povrchový	mech	
přestane	 růst,	 zareaguje	 tak	 i	 bublinatka.	 Je	
proto	dobré	1×	do	roka	přesadit.	Práce	je	to	pip-
lavá,	 ale	 rostlina	 se	 odvděčí	 rychlejším,	 niko-
li	rychlým	růstem.	Sám	praktikuji	tento	systém	
dvou	květináčků.	V	jednom	mám	rostlinu	star-
ší,	tzv.	na	květ,	a	v	druhém	si	připravuji	náhrad-
ní.	 Po	 odkvětu,	 jakmile	 začne	 starší	 rostlina	
stagnovat,	ji	přesadím	a	případně	rozdělím,	po-
kud	je	dost	silná.	Vzhledem	k	velikosti	si	může	
dovolit	každý	mít	dva	květináčky	tohoto	druhu.	
V	případě	úhynu	mám	náhradní	rostlinu	a	ne-
musím	tento	těžko	dosažitelný	druh	znovu	shá-
nět.	Množení	 obou	 rostlin	 lze	 provádět	 děle-
ním,	u	bujněji	rostoucí	Utricularia asplundii	je	
to	naprosto	bezproblémové.	Je	možné	i	opylení	
obou	druhů	vlastním	pylem,	kdy	se	vytvoří	klí-
čivá	semena.	 JEN BYCH TYTO DVA DRUHY 
NEKŘÍŽIL!!! Těžko	 rozlišitelný	 bastard	 není	
pěstitelům	fakt	potřebný.
A	 nakonec	menší	 připomínka.	 Pokud	dělí-

te	orchideokvěté	bublinatky	na	výměny,	dopo-
ručuji	oddělit	 rostliny	dříve,	zapěstovat	a	mě-
nit	až	rostliny	které	jsou	již	v	růstu.	Posílat	ně-
komu	 neživotné	 mikrooddělky	 je	 minimálně	

Utricularia jamesoniana
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1968	a	Lowrie,	1989)	popisovala	tuto	rostlinu	
jen	jako	běžnou	rosnatku,	a	tak	po	mnoho	let	
mladému	Australanovi	nikdo	nevěřil.
V	roce	2003	nám	Davion	poslal	své	vlastní	

videozáběry	tohoto	jevu,	včetně	dávky	semen,	
abychom	 potvrdili	 jeho	 pozorování.	 Vybave-
ni	videokamerou	a	USB-mikroskopem	jsme	se	
pozorování	a	analýze	záběrů	této	obtížně	pěs-
tovatelné	rosnatky	věnovali	po	dvě	zimní	sezó-
ny.	V	roce	2005	jsme	měli	nasbíráno	dostatek	
materiálu,	abychom	mohli	plně	potvrdit	Davi-
onova	pozorování	a	publikovat	výsledky,	které	
byly	nad	očekávání	překvapivé	–	kupř.	zjiště-
ní,	že	ontogenetický	vývoj	této	rosnatky	je	zce-
la	 unikátní	 (Hartmeyer	 &	Hartmeyer,	 2005).	
Byli	 jsme	také	schopni	vytvořit	naše	Hunting	
Veggies®	 video a	 popsat	 podmínky	 potřeb-
né	k	pěstování	 této	rarity,	 jejíž	pasti	 jsou	ně-
kterými	experty	považovány	za	jeden	z	chybě-
jících	 vývojových	 článků	mezi	 lepivými	 a	 la-
pacími	pastmi	čeledi	Droseraceae.	 Porovnání	
s	výsledky	našich	souběžných	pokusů	s	další-
mi	rosnatkami	vybavenými	„lapacími	tentaku-
lemi“	nám	k	našemu	překvapení	přineslo	také	
vhled	do	mezidruhových	vztahů	rosnatek	i	do	
jejich	fylogeneze,	a	to	na	základě	struktury	je-
jich	různorodých	a	snadno	rozlišitelných	pas-
tí.	Dalším	z	výsledků	bylo	porozumění	morfo-
logii	 a	 funkci	 zvláštních	 žlutých	 čočkovitých	
tentakulí	 na	 listech	 a	 listenech	D.	hartmeye-
rorum	 Schlauer	 (Schlauer	 2001).	A	 tak	 nyní,	
skoro	čtyři	roky	po	ukázce	našeho	DVD	Dro-
sera:	 Snap-Tentacles	and	Runway	Lights	 (La-
pací	tentakule	a	ranvejová	světla)	(Hartmeyer	

Úvod
Způsob	fungování	pastí	rosnatek	(Drosera)	 je	
v	 literatuře	 vysvětlován	 na	 základě	 existence	
listů	s	lepkavými,	stopkovitými	žlázami,	které	
jsou	schopny	ohnout	se	směrem	k	zachycené	
kořisti.	Ale	pasti	 rosnatek	nejsou	zdaleka	 jen	
takto	jednoduché,	takže	dokonce	už	v	r.	1875	
si	 Charles	 Darwin	 ve	 své	 knize	 Insectivorous	
plants	 (Darwin,	 1888)	 a	 několika	 pozdějších	
vědeckých	 článcích	 všiml	 přítomnosti	 dvou	
odlišných	 typů	 tentakulí	 u	 rosnatky	 okrouh-
lolisté.	My	jsme	pak	od	roku	2003	publikova-
li	údaje,	které	ukazují,	že	morfologie	tentaku-
lí	 rosnatek	 je	 ještě	mnohem	 složitější	 (Hart-
meyer,	 2003,	 2004;	Hartmeyer	&	Hartmeyer,	
2005,	 2006a–d,	 2008a,	 b).	 Výsledkem	 naší	
analýzy	více	než	stovky	druhů	a	variet	rosnatek	
celého	 světa	 z	 prosince	 roku	 2009	 je,	 že	 ter-
mín	„žláznatý	chlup“,	často	užívaný	jako	syno-
nymum	pro	všechny	 typy	 tentakulí	 rosnatek,	
by	nyní	měl	být	v	souvislosti	s	tentakulemi	ros-
natek	uvažován	v	mnoha	ohledech	jen	jako	po-
jem	velmi	zjednodušující	až	nesprávný.	Dob-
rým	příkladem	je	australská	rosnatka	Drosera 
glanduligera	(Lehm.),	popsaná	Lehmanem	v	r.	
1844.	Na	počátku	70.	let	20.	století	si	všiml	de-
vítiletý	Richard	Davion,	že	prodloužené	okra-
jové	tentakule	D.	glanduligera,	která	rostla	ne-
daleko	jeho	bydliště	v	Adelaide,	 jsou	schopny	
pohybu	za	pouhé	zlomky	 sekundy.	 Jenže	po-
dobně	jako	původní	Lehmanův	popis,	literatu-
ra	 o	masožravých	 rostlinách	 (např.	 Erickson,	

Lapací tentakule a ranvejová 
světla

Srovnávací studie tentakulí rosnatek

IRMGARD A SIEGFRIED R. H. HARTMEYER
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&	Hartmeyer	2006)	na	ICPS	konferenci	v	roce	
2006	 ve	 Frostburgu	 –	 které	 dokumentovalo	
naši	 práci	do	 r.	 2005	 –	 je	 pro	 nás	potěšením	
poskytnout	CPN	podrobné	shrnutí	našich	stu-
dií	o	tentakulích	rosnatek.

Tentakule rosnatek 
v literatuře od roku 
1875
Schopnost	 některých	 druhů	 masožravých	
rostlin	ulovit	kořist	pomocí	aktivního	pohybu	
pastí	 je	předmětem	zájmu	už	po	dlouhá	 léta.	
Je	 tedy	skutečně	udivující,	že	 tak	snadno	po-
zorovatelný	rychlý	pohyb	a	odlišná	morfologie	
okrajových	–	marginálních	–		tentakulí,	zvláš-
tě	u	některých	dosti	nápadných	a	obdivuhod-
ných	 trpasličích	 rosnatek	 (sekce	 Bryastrum,	
Lamprolepis),	byly	přehlíženy	či	jednoduše	ig-
norovány	–	dokonce	i	v	rámci	popisu	zcela	no-
vých	druhů	v	recentní	literatuře	–	přinejmen-
ším	 do	 roku	 2005,	 kdy	 jsme	 zveřejnili	 data	
o	 rosnatkách	 disponujících	 pravým	 sklapo-
vacím	mechanismem	 (Hartmeyer	&	Hartme-
yer	2005).	Odborná	kniha	Carnivorous	plants	
(Juniper	 et	 al.,	 1989)	 uvádí,	 že	 existuje	 ně-
kolik	 druhů,	 které	 vyvíjejí	 nelepivé	 okrajo-
vé	tentakule	schopné	rychlého	pohybu	(např.	
D.	burmannii),	 což	 je	 uváděno	do	 souvislosti	
s	evolucí	pastí	od	 tentakulí	 rosnatek	ke	skla-
povacím	pastem	mucholapky.	Ale	 jak	už	bylo	
zmíněno,	 i	 starší	 autoři	 věděli	 o	 tentakulích	

D.	 rotundifolia,	 které	 postrádají	 žlázy.	 Ved-
le	prvních	poznámek	Charlese	Darwina	v	mo-
nografii	 Insectivorous	 Plants	 (Darwin,	 1888)	
byla	 většina	 popisů	 omezena	 na	 několik	 vě-
deckých	 publikací	 v	 odborných	 časopisech	
jako	třeba	Flora	(1904),	kde	C.	A.	Fenner	(Ně-
mecko)	vytvořil	skvělé	a	velice	podrobné	kres-
by	D.	rotundifolia	a	dalších	masožravých	rost-
lin	(Fenner,	1904).	Výsledky	výzkumů	pohybu	
tentakulí	rosnatek	a	vztahu	těchto	tentakulí	ke	
spouštěcím	 chlupům	 aldrovandky	 a	 mucho-
lapky	byly	publikovány	prof.	Stephenem	Wil-
liamsem	 (USA)	 na	 počátku	 70.	 let	 20.	 stole-
tí	 (Williams	1976,	2002;	Williams	&	Pickard	
1974,	1979).	Předmětem	jeho	zájmu	byly	sliz	
produkující	 tentakule	D.	capensis.	Za	použití	
miniaturních	elektrod	měřil	akční	potenciály	
vznikající	na	hlavičce	nebo	místě	spojení	hla-
vičky	se	stopkou	tentakule	po	podráždění	ten-
takulární	 hlavičky	 dotykem	 nebo	 chemicky,	
např.	chloridem	sodným.
Akční	 potenciál	 vyvolá	 sklonění	 stopky	

dolů,	 kde	přiměje	 zvláštní	 skupinu	buněk	 ke	
zvýšení	svého	vnitřního	tlaku.	Následkem	ná-
růstu	objemu	těchto	buněk	se	pak	začne	celá	
tentakule	ohýbat	dovnitř,	směrem	k	ploše	lis-
tu	 (tzv.	 turgorový	 růst).	 Na	 začátku	 20.	 sto-
letí	Henry	D.	Hooker,	 Jr.	(1917)	zavedl	vhod-
ný	termín	„non-glandular	bisymmetric	tenta-
cle	 head	 –	 bezžlázová,	 dvoustranně	 souměr-
ná	 tentakulární	 hlavička“	 a	 ve	 svém	 výzku-
mu	se	věnoval	„mechanismům	pohybu	u	Dro-
sera rotundifolia“,	 a	 to	 především	ohýbajícím	
se	 stopkám	 jejich	 okrajových	 tentakulí.	 V	 r.	
1972	H.	W.	J.	Ragetli,	M.	Weintraub	a	Esther	

Obrázek	A1:	čočkovité	tentakule	na	květenství	
a	bázi	listu	u	Drosera hartmeyerorum 
(videosnímek:	I.&S.	Hartmeyer).	

Obrázek	A2:	čočkovité	tentakule	Drosera 
hartmeyerorum	nasvícené	lampou	
(videosnímek:	I.&S.	Hartmeyer).	
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Lo	(Ragetli	et	al.,	1972)	popsali	dva	typy	struk-
tury	tentakulí	pastí	rosnatek:	„…	dvoustranně	
souměrné	tentakule	 ležící	v	rovině	 listové	če-
pele	a	vyčnívající	ven	za	okraj	listu;	a	radiálně	
nebo	skoro	radiálně	symetrické	tentakule	smě-
řující	kolmo	nahoru	od	povrchu	listu…	slože-
né	z	oválné	hlavičky,	cylindrické	stopky	a	pro-
pojovací	zóny“.	Nicméně	náš	další	výzkum	jas-
ně	ukázal,	že	dokonce	existuje	 ještě	více	růz-
ných	typů	tentakulí,	morfologicky	prokazatel-
ně	odlišných.

Drosera glanduligera, 
rosnatka se sklapovací 
pastí
S	cílem	zaznamenat	rychlé	pohyby	prodlouže-
ných	 okrajových	 bezžlázových	 tentakulí	 ros-
natek	 jsme	v	 r.	 1994	v	 našem	skleníku	nafil-
movali	 rosnatku	D.	 burmannii	 (sekce	 Thelo-
calyx)	 (Hartmeyer	&	Hartmeyer,	 2006).	Ten-
to	typ	tentakulí	jsme	pak	zcela	překvapivě	na-
lezli	také	u	některých	dalších	rosnatek	pěsto-
vaných	vedle.	Stejnou	taktiku,	byť	méně	pro-
pracovanou,	 vykazovaly	 hybridy	 D.	 capensis 
×	aliciae	 a	D.	 rotundifolia	 ×	 spatulata	 (syno-
nymum:	 D.	 tokaiensis),	 některé	 africké	 dru-
hy	 (sekce	 Drosera)	 a	 také	 trpasličí	 rosnatky	
(sekce	Bryastrum/Lamprolepis),	zatímco	u	 ji-
ných	druhů	 jsme	 tento	 jev	 nepozorovali,	 což	

nám	přišlo	natolik	zajímavé,	že	by	si	tento	fe-
nomén	jistě	zasloužil	pozornost	v	rámci	další-
ho	výzkumu.
V	r.	2003	jsme	obdrželi	výše	zmíněný	balí-

ček	od	Richarda	Daviona.	Psal	o	„stužkovitých	
tentakulích“	 u	D.	 glanduligera	 (monotypická	
sekce	Coleophylla),	kterým	stačí	k	ohnutí	pou-
ze	zlomek	sekundy.	On	sám	pak	o	tom	publi-
koval	články	v	 letech	1995	a	1999	ve	Flytrap	
News	(Davion,	1995,	1999),	kde	zmiňoval	rov-
něž	pohyby	u	D.	burmannii,	D.	pygmaea	a	D.	
callistos.	 Zveřejnění	 těchto	 výsledků	 se	 ale	
ukázalo	být	vcelku	k	ničemu,	protože	zájemci	
o	masožravé	rostliny	Davionovy	poznatky	buď	
ignorovali,	nebo	mu	nevěřili	–	a	to	až	do	doby,	
dokud	 jsme	 my	 neukázali	 jeho	 videozázna-
my	na	našem	DVD	A	Hunting	Veggies	Cock-
tail	(Hartmeyer	&	Hartmeyer,	2004).	V	našich	
vlastních	 experimentech	 jsme	 na	 rychlá	 mě-
ření	 používali	 PAL	 videokameru	 (25	 obráz-
ků/sec),	a	tak	 jsme	sekvencí	 jednotlivých	ob-
rázků	byli	schopni	dokázat,	že	D.	glandulige-
ra	po	podráždění	hrotem	nebo	pinzetou	pohne	
svými	 prodlouženými	 okrajovými	 tentakule-
mi	během	neuvěřitelných	0,16	(±0,04)	sekun-
dy,	tedy	rychlostí	stejnou	jako	sklapovací	past	
mucholapky	podivné,	což	v	rámci	celého	rodu	
představuje	 naprosto	 jedinečné	 pozorování.	
Naše	mikroskopické	obrázky	pak	navíc	ukáza-
ly	unikátní	a	od	ostatních	rosnatek	jasně	odliš-
nou	morfologii	 tentakulí	 (viz	níže).	Také	on-
togenetický	vývoj	semenáčků	 je	zjevně	odliš-
ný	od	dalších	druhů.	Tím	jsme	tedy	důkladně	

Obrázek	A3:	čočkovité	tentakule	Drosera 
hartmeyerorum	na	kontrastním	červeném	
listenu	(videosnímek:	I.&S.	Hartmeyer).

Obrázek	A4:	čočkovité	tentakule	
Drosera hartmeyerorum	–	detail.	SEM	
(skenovací	elektronová	mikroskopie,	
Dr.	Regina	Kettering).
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prověřili	 a	 potvrdili	Davionův	objev	 a	 napsa-
li	článek	pro	zpravodaj	německé	CPS	(G.	F.	P.)	
Das	Taublatt	(Hartmeyer	&	Hartmeyer	2005).	
V	 naší	 publikaci	 jsme	 zavedli	 termín	 „snap-
tentacle“	(lapací	tentakule) do	angličtiny	a	po	
návrhu	Dr.	Jana	Schlauera	termín	„Schnellten-
takel“	do	německého	jazyka.	Nové	video	uka-
zující	lapací	tentakule	D.	glanduligera	v	akci	je	
prozatím	ke	zhlédnutí	na	YouTube,	viz	odkaz	
http://youtu.be/_q4daCCHKoQ.

Nová diversita tentakulí
Už	v	počátečním	stádiu	našich	pokusů	s	rych-
lými	pohyby	marginálních	 tentakulí,	 a	 zvláš-
tě	pak	u	D.	glanduligera,	odhalily	naše	snímky	
a	mikroskopické	obrázky	tentakulí	jejich	skry-
tou	diversitu,	 která	 upoutala	 naši	 pozornost.	
Udiveni	 rozdílnými	 tvary,	 rychlostmi	 a	 typy	
pohybů	dokonce	 i	u	blízce	příbuzných	druhů	
jsme	usoudili,	že	tato	pozorování	nám	posky-
tují	údaje	nejen	o	adaptacích	a	vztazích	v	rám-
ci	 rodu	Drosera,	ale	že	vypovídají	 i	o	evoluci	
celé	čeledi	Droseraceae.

Vedle	„normálních“	symetrických	žláz	pro-
dukujících	 sliz	 rostoucích	 nahoře	 na	 listové	
ploše	 jsme	 identifikovali	 také	tři	odlišné	typy	
tentakulí	okrajových.	Rovněž	jsme	popsali	dal-
ší	bezžlázové	struktury,	jako	jsou	unikátní	žlu-
tavé	čočkovité	tentakule	na	bázi	listů	a	na	lis-
tenech	 květenství	 D.	 hartmeyerorum	 (sekce	
Arachnopus).	Hlavičku	tvoří	průsvitné	čočko-
vité	obří	buňky	soustředěné	k	jasně	žluté	bu-
něčné	struktuře	uprostřed.	Tyto	čočkovité	ten-
takule	 odrážejí	 přicházející	 sluneční	 záření	
a	 fungují	tak	 jako	žluté	zadní	odrazky	 jízdní-
ho	kola	(Hartmeyer	&	Hartmeyer	2006).	Další	
čočkovité	tentakule,	které	vyrůstají	v	určitých	
intervalech	 od	 sebe	 na	 temně	 rudých	 liste-
nech	zeleného	květenství,	vypadají	shora	jako	
řada	letištních	světel	a	přitahují	hmyz	(nalez-
li	 jsme	množství	 malých	 sarančat),	 aby	 slezl	
či	seskákal	po	květním	stvolu	směrem	k	tem-
ně	červenému	a	 lepivému	středu	rostliny,	od-
kud	kontrastně	žlutě	září	shluky	dalších	tako-
vých	 čočkovitých	 tentakulí.	Také	 jsme	 nalez-
li	různé	malé	(0,1–1	mm)	výrůstky	s	jednodu-
chou	žlutou	polokulovitou	hlavičkou	na	maso-
žravých	listech	a	stoncích	australské	D.	indica 

Obrázek	1:	Drosera scorpioides,	lepkavé	okrajové	tentakule	typu	T1.	(foto:	E.	Pöhlmann)
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rodů	 řazených	 k	 čeledi	 Droseraceae:	 Aldro-
vanda	a	Dionaea.	 Jejich	modifikované	bezžlá-
zové	trichomy,	které	se,	jak	v	70.	letech	usou-
dil	Stephen	Williams,	vyvinuly	z	tentakulí	ros-
natek,	slouží	jako	spouštěcí	chlupy	na	sklapo-
vacích	pastech	obou	rodů.	Nicméněemu	také	
trnovité	zuby	na	okrajích	masožravých	čepelí	
mucholapek	 jsou	očividně	pozůstatky	margi-
nálních	tentakulí,	které	již	ztratily	(dále	nepo-
třebnou)	spouštěcí	funkci.

Tři různé typy 
marginálních tentakulí
Budeme-li	se	zabývat	pouze	rychle	se	ohýba-
jícími	 okrajovými	 tentakulemi,	 omezíme	 tak	
naši	 pozornost	 jen	 na	 tři	 typy	 „moderních“	
tentakulí,	pro	které	je	společné,	že	všechny	vy-
růstají	z	velice	široké	a	silné	báze	(4–6krát	šir-
ší	než	báze	stopek	cylindrických	tentakulí	na	
listové	ploše)	a	leží	v	rovině	listové	čepele.	Ná-
sledující	 definice	 byla	 publikována	 v	 r.	 2008	
(Hartmeyer	 &	 Hartmeyer,	 2008;	McPherson,	
2008).
První	typ	okrajových	tentakulí	(T1,	přítom-

ný	hlavně	na	listech	vzpřímeně	rostoucích	dru-
hů)	je	vybaven	žlázami	se	silnou	bází,	prodlou-
ženou	stopkou	a	symetrickou	hlavičkou.	Tyto	
tentakule	produkují	 sliz	a	 jsou	podobné	běž-
ným,	lepivý	sekret	vytvářejícím	žlázám	na	plo-
še	listů.	Typicky	tento	typ	prodloužených	mar-
ginálních	tentakulí	nacházíme	např.	na	listech	
D. scorpioides.	Pohyb	těchto	tentakulí	je	vyvo-
lán	už	zmiňovaným	turgorovým	růstem.
Pro	druhý	 typ	marginálních	 tentakulí	 (T2,	

přítomný	především	na	listech	přízemních	rů-
žic)	jsou	typické	dvoustranně	souměrné,	bez-
žlázové	 hlavičky,	 které	 postrádají	 schopnost	
vylučovat	 lepkavý	 sliz.	 Mají	 často	 lopatovitý	
tvar	s	plochou	spodní	částí	a	zvýšenou,	větši-
nou	červenou,	vzácně	zeleně	zbarvenou	polš-
tářkovitou	vrchní	částí,	která	se	vyvíjí	na	pro-
dloužené	 stopce	 s	velice	 širokou	 bází.	U	 jed-
notlivých	druhů	 se	může	velikost	 a	 tvar	 pro-
dloužené	hlavičky	a	stopky	výrazně	lišit.	Tento	
typ	 prodloužených	marginálních	 tentakulí	 je	
typický	např.	pro	listy	D. burmannii.	Důležité	
je,	že	T2-tentakule	nikdy	neprodukují	lepkavý	

a	 průsvitné	 houbovité	 výběžky	 se	 zvlněnou	
plochou	hlavičkou	u	D.	indica	z	Afriky	(Hart-
meyer	 2003;	Hartmeyer	&	Hartmeyer	 2006).	
Předpokládáme,	 že	 tyto	 houbovité	 struktury	
jsou	zodpovědné	za	produkci	sladce	aromatic-
kých	 látek	 této	 intenzivně	vonící	 rostliny.	Na	
základě	 osobní	 komunikace	 víme	 i	 o	 dalších	
odlišných	výrůstcích	rosnatek,	které	 ještě	ne-
byly	popsány	a	zůstávají	tak	předmětem	zájmu	
pro	následný	výzkum.
Naše	 pozorování	 čočkovitých	 tentaku-

lí	 jsou	 k	 dispozici	 na	 YouTube	 http://youtu.
be/_TkGTiqkDlY.	 Tato	 pozorování	 nám	 při-
nášejí	 lepší	porozumění	vztahu	marginálních	
tentakulí	 k	 podobným	 strukturám	 dalších	

Obrázek	2:	Drosera burmannii,	
uspořádání	tentakulí	T2	a	T1	na	dospělé	
rostlině	(popis:	S.	Hartmeyer)

Obrázek	3:	Drosera glanduligera,	
uspořádání	tentakulí	T3	a	T1	na	dospělé	
rostlině	(popis:	S.	Hartmeyer)
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sliz	a	vždy	se	pohybují	na	základě	turgorové-
ho	růstu.
Třetí	 typ	 marginálních	 tentakulí	 (T3)	 je	

znám	jenom	u	D.	glanduligera.	Stopka	je	tvo-
řena	silnou	nižší	částí	vyrůstající	z	velice	širo-
ké	báze	na	okraji	 listové	plochy	a	 je	propoje-
na	přechodovou	oblastí	s	velmi	úzkou	a	dlou-
hou	 vyšší	 částí,	 jež	 je	 zakončena	 dvoustran-
ně	symetrickou	hlavičkou	bez	žlázy	i	slizu.	Je	
zjevné,	že	hlavička	tentakule	obsahuje	spouš-
těcí	 mechanismus,	 který	 po	 aktivaci	 vyvo-
lá	 velice	 rychlý	 pohyb	 tentakule.	 Úzká	 vyšší	
část	tentakule	se	ohne	směrem	od	propojova-
cí	střední	části,	takže	hlavička	tentakule	sklap-
ne	směrem	ke	středu	listové	plochy.	Celý	pro-
ces	 se	 odehrává	 pozoruhodně	 rychle;	 namě-
řili	 jsme	 pouhých	 0,16	 sekundy.	 Způsob	 po-
hybu	a	morfologie	 tentakulí	T3	se	 tak	zásad-
ně	odlišuje	od	všech	ostatních	 tentakulí	zná-
mých	z	listů	všech	dalších	druhů	rosnatek,	ale	
konkrétní	 mechanismus	 pohybu	 není	 v	 sou-
časnosti	stále	znám.	Je	možné,	že	nějakou	roli	
v	ohybu	tentakule	hraje	turgorový	růst,	ale	celý	
proces	 je	mnohem	sofistikovanější,	a	proto	 je	

D.	glanduligera	 (zatím)	 jediná	známá	rosnat-
ka,	která	vykonává	pohyby	s	podobnou	rych-
lostí	jako	mucholapka	podivná.	
Lapací	 tantakule	 (T2	 a	 T3)	 tak	 definuje-

me	jako	struktury	se	silnou	a	širokou	bází	na	
okraji	 čepele,	 které	 sestávají	 z	dlouhé	 stopky	
a	z	dvoustranně	souměrné	bezžlázové	hlavič-
ky,	které	mohou	nebo	nemusejí	být	propojeny	
propojovací	částí.	Tato	definice	zahrnuje	dru-
hý	a	třetí	typ	prodloužených	marginálních	ten-
takulí	popsaných	výše,	ale	nikoliv	první	typ,	je-
likož	navzdory	silné	široké	bázi	a	často	rych-
lému	pohybu,	tentakule	typu	T1	jsou	vybave-
ny	sliz	produkujícími	žláznatými	symetrický-
mi	hlavičkami	(velmi	podobnými	běžným	lis-
tovým	tentakulím	všech	druhů	rosnatek).	Kaž-
dou	 tentakuli	 s	obvyklou	 sliz	 vytvářející	 hla-
vičkou	tak	nelze	považovat	za	lapací	tentakuli.
Oba	typy	lapacích	tentakulí	dosahují	rych-

lého	 pohybu	 různými	 způsoby	 a	 rozdílný-
mi	 rychlostmi.	 Tentakule	T3	 se	 tak	 pohybují	
50–100krát	rychleji	než	 tentakule	T2.	 Jelikož	
oba	typy	postrádají	lepivé	žlázy,	zdá	se	pravdě-
podobné,	že	jejich	primární	úlohou	je	zajištění	

Obrázek	5:	Drosera glanduligera,	natažená	lapací	tentakule	
s	propojovací	částí	uprostřed	(foto:	S.	Hartmeyer)
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a	znehybnění	 kořisti	 směrem	do	středu	pasti	
a	zkomplikovat	jí	únik	či	ji	uchránit	před	klep-
toparazity.	 K	 tomu	 jim	 mohou	 napomáhat	
menší	a	vzpřímené	lepivé	tentakule	T1,	jejichž	
1–3	řady	doprovázejí	vnější	řadu	tentakulí	la-
pavých.	

Rosnatky starobylé 
a moderní
Na	 základě	 výsledků	 našich	 experimentů	

jsme	obrátili	pozornost	také	na	ontogenetický	
vývoj	rostlin.	Je	překvapující,	že	mnoho	seme-
náčů	má	na	rozdíl	od	většiny	dospělých	rostlin	
generace	listů	(kromě	děložních)	s	minimálně	
třemi	až	pěti	funkčními	lapacími	tentakulemi	
(T2).	

Bohužel	 se	 nám	 nepodařilo	 sehnat	 seme-
na	D.	arcturi,	D.	 regia	 a	 sekce	Prolifera,	 tak-
že	u	 těchto	druhů	 jsme	zkoumali	 lapací	 ten-
takule	na	mladých	rostlinkách	množených	ve-
getativně	 z	 listových	 a	 kořenových	 řízků	 (D.	
adelae,	D.	 regia	 a	D.	 schizandra),	 na	 květen-
stvích	 (D.	 prolifera),	 nebo	 prvních	 objevují-
cích	 se	 lístcích	 na	 přezimujícím	 pupenu	 (D.	
arcturi).	 Výsledky	 jasně	 ukazují,	 že	 juvenilní	
rostliny	 nejstarších	 známých	 zástupců	 rodu,	
D.	arcturi	a	D.	 regia,	 nikdy	nevytvářejí	okra-
jové	tentakule	(T1–T3)	se	širokou	bází.	To	po-
tvrzuje	předpoklad,	že	prvotní	rosnatky	chyta-
ly	svou	kořist	pouze	pomocí	jednoduchých	le-
pivých	tentakulí	listové	čepele,	ale	už	měly	vy-
vinutou	schopnost	ohýbat	celý	list.

Zdá	 se,	 že	 také	 druhy	 sekcí	 Arachnopus 
(D.	hartmeyerorum,	D.	 indica)	a	Prolifera	 (D.	

adelae,	D.	prolifera,	D.	schizandra)	pocházejí	
ze	starobylých	druhů,	protože	ani	zde	jsme	ne-
našli	žádné	lapací	tentakule.	Jedinou	výjimkou	
v	sekci	Prolifera	 je	D.	adelae,	která	má	na	vr-
cholcích	listů	několik	tentakulí,	které	také	vy-
růstají	 ze	široké	báze	a	 jsou	schopny	rychlej-
šího	pohybu	 (45–90	 s)	 než	ostatní	 tentakule	
listové	čepele,	čímž	vykazují	jistou	podobnost	
s	 tentakulemi	 typu	 T1.	 To	může	 být	 náznak	
toho,	 že	 sekce	 Prolifera	 je	 mezičlánek	 mezi	
původními	 a	 moderními	 rosnatkami,	 i	 když	
struktura	 jejich	 tentakulí	 je	 podobnější	 spíše	
moderním	 rosnatkám	 než	 sekci	Arachnopus.	
Tím	by	mohlo	být	dále	ospravedlněno	rozhod-
nutí	 Jana	 Schlauera	 přeřadit	 queenslandské	
rosnatky	ze	sekce	Arachnopus	do	vlastní	sekce	
Prolifera	(Schlauer,	1996).	Oproti	všem	ostat-
ním	druhům,	které	si	vyvinuly	 lapací	okrajo-
vé	tentakule	hlavně	k	zabezpečení	kořisti	pro-
ti	 kleptoparazitům,	 druhy	 sekce	 Arachnopus 
si	 své	 tentakule	 uzpůsobily	 a	 optimalizovaly	
k	lepšímu	ulovení	kořisti.
Další	 pozornost	 si	 zasluhují	 hlíznaté	 ros-

natky	 (sekce	 Ergaleium).	 Ani	 semenáče,	 ani	
dospělé	 rostliny	 nemají	 lapací	 tentakule	 (T2	
a	 T3),	 ale	 tentakulemi	 T1	 s	 typickou	 širo-
kou	bází	 jsou	vybaveny	hlavně	druhy	rostou-
cí	vzpřímeně.	 Jak	 jsme	ukázali	 u	D.	macran-
tha	(Hartmeyer	&	Hartmeyer,	2006),	 její	ten-
takule	se	po	podráždění	ohnou	s	rychlostí	po-
dobnou	jako	u	D.	burmannii,	což	je	jasný	mo-
derní	znak.
V	minulosti	zřejmě	musela	proběhnout	vý-

znamná	evoluční	událost,	která	vedla	ke	vzni-
ku	 účinných	 okrajových	 tentakulí	 s	 širokou	
bází	schopných	přichytit	 kořist	na	 listové	če-
peli,	zlepšit	tak	příjem	živin,	a	především	zne-
snadnit	 krádež	 chyceného	 úlovku.	 S	 touto	

Sekce Typ lapací tentakule Sekce Typ lapací tentakule

Arachnopus - - - Meristocaulis T2
Arcturi - - - Phycopsis T2

Bryastrum/Lamprolepis T2 Prolifera - - -
Coelophylla T3 Ptycnostigma T2

Drosera T2 Regia - - -
Ergaleium - - - Stelogyne T2

Lasiocephala T2 Thelocalyx T2

Tabulka	1:	Distribuce	lapacích	tentakulí	(T2	a	T3)	u	sekcí	rodu	Drosera	(včetně	semenáčů)
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důležitou	adaptací	se	tak	vynořily	moderní	ros-
natky	a	staly	se	tak	úspěšnými,	že	nyní	všech-
ny	 (zkoumané)	 rosnatky	 z	 celého	 světa	 sek-
cí	 Bryastrum/Lamprolepis,	 Drosera,	 Lasioce-
phala,	 Meristocaulis,	 Phycopsis,	 Ptycnostig-
ma,	Stelogyne	a	Thelocalyx	začínají	svůj	život-
ní	cyklus	jako	semenáčky	vybavené	funkčními	
lapacími	tentakulemi	T2.
Proto	všechny	druhy,	které	vytvářejí	tenta-

kule	T1,	T2	nebo	T3	definujeme	jako	rosnatky	
moderní,	kdežto	ty,	které	okrajové	tentakule	se	
širokou	bází	postrádají,	jako	rosnatky	archaic-
ké	(viz	tabulka	1).
Jak	už	je	zmíněno	výše,	D.	glanduligera	vy-

tváří	tentakule	velice	účinné	a	zcela	jedinečné.	
Na	 první	 pohled	 se	 tento	 nejrychlejší	 lapací	
mechanismus	v	rámci	celého	rodu	zdá	být	nej-
propracovanější,	a	tudíž	nejmodernější.	Za	po-
užití	lupy	jsme	pozorovali,	jak	byli	malí	chvos-
toskoci	vystřeleni	do	lepivého	středu	listu	poté,	
co	se	dotkli	unikátních	lapacích	tentakulí	trčí-
cích	z	listové	čepele.	Na	druhou	stranu	je	dost	
zvláštní,	že	první	lístky	semenáčů	této	rosnat-
ky	jsou	vybaveny	pouze	tentakulemi	typu	T1,	

a	dokonce	i	další	dvě	až	tři	generace	listů	mají	
jenom	 tentakule	 lepivé	 či	 přechodové	 k	 typu	
T3.	Typické	rychle	se	pohybující	okrajové	ten-
takule	 se	 speciální	 propojovací	 částí	 se	 obje-
vují	až	u	čtvrté	či	páté	generace	 listů.	Vidíme	
tedy,	že	ontogenetický	vývoj	je	zde	zcela	odliš-
ný	od	všech	ostatních	dosud	zkoumaných	dru-
hů	celého	rodu,	z	čehož	lze	vyvodit,	že	D.	glan-
duligera	očividně	stojí	mimo	ostatní	moderní	
rosnatky,	a	je	tedy	z	popsaných	moderních	ros-
natek	pravděpodobně	nejpůvodnější.

Rostliny vzpřímené 
a s přízemní růžicí
Je	zajímavé,	že	například	u	sekce	Bryastrum/
Lamprolepis	nacházíme	mnoho	druhů,	u	kte-
rých	jsou	dospělé	rostliny	vybaveny	velmi	ná-
padnými	 lapacími	 tentakulemi,	 ale	 současně	
leckteré	úzce	příbuzné	druhy,	 rostoucí	někdy	
i	 na	 tom	 samém	místě,	 lapací	 tentakule	 po-
strádají.	Nejasnosti	však	ihned	vymizí,	jakmile	

Obrázek	6:	Drosera glanduligera,	spuštěná	lapací	tentakule,	
ohnutá	v	propojovací	části	(foto:	S.	Hartmeyer)
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vezmeme	v	úvahu	způsob	růstu	a	celkový	habi-
tus	rostlin,	jak	je	uvedeno	v	tabulce	2.	Ukazu-
je	se,	že	pro	druhy	řazené	k	moderním	rosnat-
kám	je	typické,	že	lapací	tentakule	jsou	velmi	
důležité	 u	 semenáčů	 a	 přízemních	 růžic,	 ale	
očividně	nemají	význam	pro	vzpřímené	rostli-
ny.	Za	předpokladu,	že	fixace	kořisti	na	listové	
čepeli	souvisí	s	lepším	trávením	a	příjmem	ži-
vin,	měl	by	systém	lapacích	tentakulí	být	vyvi-
nut	také	na	vzpřímených	rostlinách,	ale	pokud	
by	pevné	uchycení	úlovku	bylo	strategií	brání-
cí	ukradení	kořisti	–	ke	kterému	dochází	veli-
ce	často,	např.	mravenci	–	pak	by	tato	strate-
gie	byla	účinná	pouze	u	listů	blízko	půdnímu	
povrchu	(tedy	semenáčů	a	přízemních	růžic).	
Vzpřímeně	rostoucí	druhy,	jako	D.	scorpioides 
nebo	D.	madagascariensis,	ale	také	se	vzpříme-
nými	listy,	jako	najdeme	u	dospělých	D.	capen-
sis	nebo	D.	binata	(všechny	mladé	rostliny	dis-
ponují	 tentakulemi	T2),	 loví	 především	 léta-
vý	hmyz	pomocí	mnohem	efektivnějších	 lep-
kavých	T1	tentakulí.	K	ulovení	komára	tak	sta-
čí	pouhý	dotyk	špičky	křídla.	Na	druhou	stra-
nu,	 jakkoliv	působivá	v	 rostlinné	 říši	 je	 rych-
lost	pohybu	T2	tentakulí,	pro	létající	hmyz	ne-
představuje	naprosto	žádné	nebezpečí.

Rosnatky severní 
polokoule
Z	 celého	 rodu	Drosera	 pouze	malé	množství	
druhů	roste	na	severní	polokouli.	Zatímco	ně-
které	 druhy	 jako	D.	 capillaris	 a	D.	 spatulata 
upřednostňují	 jižnější	 lokality	 s	 vyššími	 tep-
lotami,	D.	anglica,	D.	 intermedia,	D.	 linearis,	
D.	rotundifolia	a	poněkud	méně	odolná	D.	fi-
liformis	představují	vynikající	přizpůsobení	se	
mrazu	a	krátkému	vegetačnímu	období	pomo-
cí	 vytváření	 pravých	 přezimovacích	 pupenů.	
Všechny	jsou	řazeny	do	moderní	sekce	Drose-
ra	a	všechny	jejich	semenáče	jsou	vybaveny	la-
pacími	tentakulemi.	Jediným	druhem	s	typic-
kou	 přízemní	 růžicí	 je	D.	 rotundifolia,	 která	
potvrzuje	výše	popsané	schéma	výskytu	lapa-
cích	tentakulí,	a	jako	jediná	má	tentakule	typu	
T2	i	na	dospělých	listech	–	ne	vždy	a	ne	na	kaž-
dém	listu,	což	nás	poněkud	zmátlo,	když	jsme	
zkoumali	 naše	 skleníkové	 rostliny	 a	 nenašli	
ani	 jednu	 lapací	 tentakuli	 ani	 na	 jedné	 naší	
rostlině.	Nicméně	v	další	sezóně	už	je	ty	samé	
rostliny	 vytvářely.	 Žádný	 z	 druhů	 rostoucích	
v	 chladnějších	 oblastech	 jižní	 polokoule,	 ani	
jednoduché	 přezimovací	 pupeny	 D.	 arcturi,	
ani	ztlustlé	kořeny	D.	binata	nebo	D.	cistiflora,	
nejsou	 schopny	 přežít	 teploty	 pod	 -20,	 nebo	
dokonce	 -30	 °C,	což	není	žádný	problém	pro	
specializovaná	hibernakula	severských	druhů.	

Obrázek	A5:	Dvoustranně	souměrná	
hlavička	tentakule	u	Drosera rotundifolia 
(snímek	z	USB-mikroskopu:	S.	Hartmeyer)

Obrázek	A8:	Dvoustranně	souměrná	
hlavička	tentakule	Drosera 
sessilifolia	(I.&S.	Hartmeyer)
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Méně	účinná	adaptace	na	mráz	u	jižních	dru-
hů	není	nelogická,	pakliže	uvážíme,	že	sever-
ní	ledovcová	pokrývka	se	během	dob	ledových	
a	meziledových	posouvala	mnohem	více	na	jih	
(a	zpět)	a	zabírala	 tak	mnohem	větší	plochu,	
než	tomu	bylo	u	antarktických	ledovců,	které	
dodnes	zabírají	okolo	80	%	své	maximální	roz-
lohy	z	poslední	doby	ledové	před	20	000	lety.	
Druhy	ze	severní	hemisféry	si	tak	za	přibližně	
30	 chladnějších	 období	 během	 posledních	 2	
miliónů	let	vyvinuly	příslušné	strategie,	které	
jim	umožnily	přežít	tyto	extrémní	podmínky.	

Rosnatky jižní 
polokoule
Převážná	většina	zástupců	rodu	Drosera	roste	
ovšem	na	jižní	polokouli.	Nejstaršími	zástup-
ci	 jsou	 jihoafrická	D.	 regia	a	D.	arcturi	 z	ob-
lasti	australsko-novozélandské,	a	tak	se	větši-
na	odborníků	domnívá,	že	se	celý	rod	vyvinul	
právě	na	jihu,	a	teprve	následně	se	rozšířil	do	
severnějších	 oblastí.	 Na	 sever	 od	 jižní	 Afriky	
a	Austrálie	 tak	 lze	nalézt	 jen	moderní	druhy,	
a	překvapivě	je	to	tvar	tentakulí	T2,	který	nám	
může	poskytnout	další	informace	o	jejich	his-
torii.	Bohužel,	většina	 tentakulí	T2	semenáč-
ků	a	mladých	listů	má	hlavičky	pouze	kruhovi-
té	(jen	D.	binata	někdy	skoro	čtvercové),	takže	
srovnávány	mohou	být	pouze	tvary	hlaviček	na	
dospělých	listech.
Začněme	v	Austrálii,	kde	se	nachází	víc	než	

sto	z	celkových	asi	180	světových	druhů	(od-
hadem,	stále	jsou	popisovány	nové	druhy).	Jak	
už	 je	 zmíněno	 výše,	 vzhledem	 ke	 svému	on-
togenetickému	 vývoji	 je	 za	 pravděpodobně	
nejstarší	 z	 moderních	 rosnatek	 považována	
D.	 glanduligera.	 Největší	 míru	 morfologické	
podobnosti	s	 jejími	unikátními	T3	tentakule-
mi,	což	naznačuje	úzký	příbuzenský	vztah,	vy-
kazují	hlavičky	T2	tentakulí	trpasličích	rosna-
tek,	kde	také	nacházíme	podobné	velmi	dlou-
hé	 tenké	stopky	s	malými	kulatými	hlavička-
mi.	Nejrychlejší	pohyby	T2	tentakulí	také	zjev-
ně	nacházíme	v	této	sekci	u	D.	ericksoniae.	Pět	
sekund,	za	které	se	chlup	ohne	k	čepeli,	je	sku-
tečně	velká	 rychlost,	 ale	 stále	o	 řád	pomalej-
ší	 než	 u	 D.	 glanduligera.	 Velké	 větvené	 lis-
ty	D.	binata	(sekce	Phycopsis)	mají	jenom	sliz	

produkující	tentakule	T1,	ale	mladé	rostlinky	
vytvářejí	tentakule	T2	až	do	doby,	dokud	se	če-
pele	nezačínají	větvit.

Drosera burmannii	s	velmi	nápadnými	lapa-
cími	tentakulemi	má	z	celého	rodu	vzhledem	
k	velikosti	 rostliny	 největší	 hlavičky	obdélní-
kového	tvaru.	V	minulosti	byla	často	označo-
vána	za	nejrychleji	se	pohybující	rosnatku,	ale	
se	 svými	 8–15	 sekundami	 není	 rychlejší	 než	
řada	 rosnatek	 trpasličích.	 Jediná	 australská	
rosnatka	 ze	 sekce	Drosera	 mající	 obdélníko-
vé	hlavičky	tentakulí	je	D.	spatulata.	Jenže	oba	
druhy,	D.	burmannii i D.	spatulata,	rostou	také	
severněji	v	Asii,	a	nezdají	se	tak	být	typickými	
australskými	druhy,	u	kterých	jasná	většina	má	
hlavičky	kulaté	až	mírně	oválné.
Většina	amerických	druhů	je	řazena	do	sek-

ce	 Drosera,	 ale	 bohužel,	 ke	 sledování	 jsme	
měli	 k	 dispozici	 pouze	 několik	 rostlin.	 Je	
ovšem	zajímavé,	že	některé	druhy,	D.	monta-
na,	D.	capillaris,	D.	felix,	ale	také	mladé	rost-
liny	D.	 ascendens	 a	D.	 villosa	 (tyto	 dva	 dru-
hy	mají	v	dospělosti	pouze	tentakule	T1)	mají	
hlavičky	tentakulí	spíše	trojúhelníkového	než	
obdélníkového	 tvaru,	 což	 vypadá	 jako	 znak	
právě	amerických	rosnatek.	Ale	 také	zde,	po-
dobně	jako	v	Austrálii,	nacházíme	několik	dru-
hů,	které	se	liší.	Je	to	Drosera sessilifolia	(sek-
ce	Thelocalix),	kterou	lze	jen	obtížně	odlišit	od	
australskoasijské	 D.	 burmannii	 a	 jejíž	 lapací	
tentakule	se	pohybují	se	stejnou	rychlostí.	Ne-
dávno	objevená	D.	meristocaulis	(sekce	Meris-
tocaulis)	také	vytváří	lapací	tentakule	a	je	pře-
kvapivě	velmi	podobná	australským	trpasličím	
rosnatkám.	Hlavičky	více	obdélníkového	 tva-
ru	pak	nacházíme	u	D.	rotundifolia,	která	ros-
te	jen	v	chladných	oblastech	severní	Ameriky,	
Evropy,	Sibiře	a	Japonska.
Většina	afrických	druhů	je	řazena	rovněž	do	

sekce	Drosera,	nicméně	D.	admirabilis,	D.	ali-
ciae,	D.	 cuneifolia	 a	 většina	dalších	 zkouma-
ných	 druhů	 je	 vybavena	 velkými	 obdélníko-
vými	 tentakulárními	 hlavičkami	 T2,	 podob-
ně	jako	je	tomu	u	D.	rotundifolia	a	D.	spatula-
ta.	V	této	souvislosti	by	měly	být	znovu	zmíně-
ny	obdélníkové	hlavičky	rosnatek	D.	burman-
nii	 (Australasie)	 a	D.	 sessilifolia	 (Jižní	 Ame-
rika).	 Dobrým	 příkladem	 vývoje	 moderních	
tentakulí	během	růstu	vzpřímených	rostlin	je	
jihoafrická	D.	cistiflora	(sekce	Ptycnostigma),	
která	 má	 nejprve	 kulaté	 a	 později	 kapkovité	
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Sekce Druh Mladá 
rostlina

Dospělá rostlina Způsob růstu

Arachnopus D. hartmeyerorum - - - čočkovité	tentakule vzpřímený

„
D. indica  (všechny	variety,	

pravděpodobně	i	dosud	nepop-
sané	formy)

- - - různé	malé	výrůstky vzpřímený

Arcturi D. arcturi - - - - - - růžice,	vzpřímené	
listy

Bryastrum / 
Lamprolepis

D. callistos T2 T2 přízemní	růžice

„ D. ericksoniae T2 T2 přízemní	růžice
„ D. occidentalis T2 T2 přízemní	růžice
„ D. pulchella T2 T2 přízemní	růžice
„ D. pygmaea T2 T2 přízemní	růžice
„ D. dichrosepala T2 T1 vzpřímený
„ D. enodes T2 T1 vzpřímený
„ D. lasiantha T2 T1 vzpřímený
„ D. scorpioides T2 T1 vzpřímený

Coelophylla D. glanduligera T1 T3 přízemní	růžice
Drosera D. aliciae T2 T2 přízemní	růžice

„ D. capensis T2 T1 vzpřímený
„ D. madagascariensis T2 T1 vzpřímený
„ D. ramentacaea T2 T1 vzpřímený
„ D. rotundifolia T2 T2 přízemní	růžice
„ D. spatulata T2 T2 přízemní	růžice

Ergaleium D. erythrorhiza - - - - - - přízemní	růžice
„ D. bulbosa - - - - - - přízemní	růžice
„ D. lowriei - - - T1 vzpřímený
„ D. macrantha - - - T1 vzpřímený
„ D. modesta - - - T1 vzpřímený
„ D. peltata - - - T1 vzpřímený

Lasiocephala D. lanata T2 T1 růžice,	vzpřímené	
listy

„ D. ordensis T2 T1 růžice,	vzpřímené	
listy

Phycopsis D. binata T2 T1 růžice,	vzpřímené	
listy

Prolifera D. adelae - - - okolo	vrcholu	listu	
podobnost	s	T1

přízemní	růžice

„ D. prolifera - - - - - - růžice,	vzpřímené	
listy

„ D. schizandra - - - - - - přízemní	růžice
Ptycnostigma D. cistiflora T2 T1 vzpřímený

Regia D. regia - - - - - - růžice,	vzpřímené	
listy

Thelocalyx D. burmannii T2 T2 přízemní	růžice
„ D. sessilifolia T2 T2 přízemní	růžice

Tabulka	2:	Příklady	vztahu	tentakulárního	typu	ke	způsobu	růstu	rostlin
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hlavičky	 typu	 T2,	 dokud	 roste	 ve	 formě	 pří-
zemní	růžice,	ale	už	2.–3.	generace	listů	poté,	
co	rostlina	začne	růst	vzpřímeně,	postrádá	na	
jejich	místě	 jiné	 než	 tentakule	 T1.	 Z	 morfo-
logického	 hlediska	 většina	 australských	 dru-
hů	vytváří	hlavičky	T2	kruhového	tvaru,	v	Af-
rice	 najdeme	 zejména	 hlavičky	 obdélníkové	
a	v	Americe	bývá	dolní	část	polštářkovité	bu-
něčné	struktury	o	něco	menší	než	horní	část,	
takže	mají	spíše	klínovitý	tvar.	Zdá	se	tedy,	že	
na	 každém	 z	 kontinentů	 probíhal	 oddělený	
vývoj,	ale	ze	 společného	předka	 –	vývoj,	 kte-
rý	 je	analogický	a	dobře	známý	 také	u	 jiných	
rostlinných	rodů.	Např.	u	rosnatek	tak	máme	
dostatečný	důkaz	–	dokonce	bez	zachovalých	
fosilií	–	že	masožravost	 je	očividně	velice	sta-
rá	 strategie	 v	 rámci	 rostlinné	 říše	 vyskytující	
se	už	v	pradávné	Gondwaně,	prakontinentu	na	
jižní	polokouli,	který	se	posléze	před	130–100	
miliony	 let	 rozpadl	 na	 Antarktidu,	 Austrálii,	
Afriku,	 Indii	 a	 Jižní	 Ameriku,	 takže	 původní	
rosnatky	zjevně	musejí	být	ještě	starší.	Tato	te-
orie	by	tak	mohla	poskytnout	logické	vysvětle-
ní	výskytu	očividně	úzce	příbuzných	druhů	na	
různých	 (nyní)	vzdálených	 světadílech	 (např.	
čeleď	Proteaceae).

Závěr
Pakliže	shrneme	výsledky	všech	našich	pozo-
rování	 a	 porovnáme	 je	 se	 současnými	 vědec-
kými	poznatky,	můžeme	zformulovat	překva-
pivou	hypotézu	(která	by	ovšem	měla	být	ješ-
tě	potvrzena	i	jinými	vědeckými	disciplínami):
Kdysi	 za	 dávných	 časů	 před	 200,	 možná	

300	miliony	lety,	žili	v	jižních	pobřežních	ob-
lastech	 dávné	 Gondwany,	 v	 místech	 budoucí	
Antarktidy	a	nejjižnějšího	výběžku	Jižní	Ame-
riky	 na	 západě	 a	 Austrálie	 na	 východě,	 pra-
dávní	 obratlovci,	 archaické	 rostliny	 a	 členov-
ci,	 jako	mnohonožky,	hmyz,	roztoči	a	pavou-
ci.	A	tak	v	jiné	podobě	než	dnes,	ale	na	zákla-
dě	stejných	principů,	existovaly	analogické	po-
travní	řetězce	a	sítě	vzájemných	vztahů,	včet-
ně	mutualismu	a	parazitismu.	Taková	vzájem-
ná	 závislost	 stála	 na	 počátku	 vzniku	 kvetou-
cích	rostlin,	které	se	naučily	využívat	členov-
ce	ve	prospěch	vlastního	pohlavního	rozmno-
žování.	Ve	srovnání	s	opylováním	pomocí	vě-
tru	 je	využití	hmyzu	nesrovnatelně	účinnější,	

protože	k	opylování	stačí	vyprodukovat	pouze	
malé	množství	pylu,	který	je	k	samičímu	kvě-
tu	donášen	cíleně	a	specificky.	Výsledkem	jsou	
moderní	 rostliny,	 které	 na	 své	 květy	přitahu-
jí	 hmyz	a	vytváří	 tak	zcela	novou	síť	vzájem-
ných	interakcí.
Všechny	dnes	známé	masožravé	rostliny	pa-

tří	mezi	kvetoucí	rostliny,	a	tak	je	vcelku	logic-
ké,	že	některé	z	jejich	předchůdkyň	velice	záhy	
pochopily,	 že	 hmyz	 přitahovaný	 nabízeným	
nektarem	je	dobrý	nejen	k	přenášení	pylu,	ale	
že	je	také	balíkem	proteinů,	který	by	mohl	být	
velmi	 vhodným	 zdrojem	 živin,	 a	 obnášet	 tak	
určité	 přilepšení	 v	 chudých	půdách	deštných	
lesů.	A	tak	některé	kvetoucí	rostliny	začaly	lo-
vit	kořist	pomocí	lepkavých	tentakulí	na	povr-
chu	svých	listů	(a	jiné	pravděpodobně	pomo-
cí	listů	vytvářejících	nálevky)	a	během	času	se	
naučily	vyrábět	trávící	enzymy	a	žlázy	a	přijí-
mat	 tak	z	 těl	chyceného	hmyzu	živiny.	Takto	
archaické	 rosnatky,	 vypadající	 pravděpodob-
ně	jako	D.	schizandra	nebo	D.	regia,	započaly	
svou	úspěšnou	existenci.
Zhruba	před	130–140	miliony	lety	obsadily	

tyto	pradávné	rosnatky	celou	jižní	Gondwanu,	
jenže	v	 tu	 samou	dobu	došlu	 k	další	 událos-
ti,	kdy	se	někteří	zástupci	blanokřídlého	hmy-
zu	rozhodli	odhodit	křídla	a	usadit	se	na	zemi.	
Zrodily	 se	 organismy	 nejúspěšnější:	 mraven-
ci.	 Nástup	 mravenců	 pak	 bezpochyby	 vyvo-
lal	jakousi	revoluci	pro	všechny	ostatní	sucho-
zemské	tvory.	Dokonce	i	dnes	můžeme	pozo-
rovat	mravence,	kteří,	byť	jsou	sami	často	ko-
řistí	rosnatek,	kradou	nemalé	množství	úlov-
ků	chycených	lepkavými	listy	rostlin.	A	tak	se	
rosnatkám	s	příchodem	mravenců	náhle	znač-
ně	snížil	příjem	živin.	Schopnost	ohnout	celý	
list,	 a	 zachytit	 tak	 kořist	 účinněji,	 a	 zvětšení	
aktivního	povrchu	byly	příliš	pomalé	a	nedo-
statečné	na	to,	aby	všudypřítomným	mraven-
cům	nebo	jiným	klepto-parazitům	v	krádežích	
zabránily.	Jako	součást	nikdy	nekončících	„zá-
vodů	ve	zbrojení“	se	vyvinuly	u	některých	ros-
natek	okrajové	tentakule	vybavené	pevnou	ši-
rokou	 bází	 a	 schopností	 ohnout	 se	 dostateč-
ně	 rychle,	 aby	 pevně	 zadržely	 chycenou	 ko-
řist	dřív,	než	 ji	stihne	ukradnout	mravenec	či	
jiný	predátor.	Vybavené	touto	úspěšnou	adap-
tací	spatřily	světlo	světa	první	moderní	rosnat-
ky.	Během	následujících	miliónů	let	pozměni-
ly	některé	druhy	rosnatek,	a	dokonce	dva	zcela	



40	 Trifid	2013/1

Klíčová slova
Droseraceae,	Drosera glanduligera,	Drosera hartmeyerorum,	čočkovité	tentakule,	
lapací	tentakule,	systematika

Publikováno	v	Carnivorous	Plant	Newsletter	(ICPS)	Vol.	39/4:	101–113
(další	fotografie	a	videa	na	webových	stránkách	http://www.hartmeyer.de/Artike-
lundBerichte/artsnaprunCPN2010.html)

Zdroje
Darwin,	C.	1888.	Insectivorous	Plants.	2nd	edition,	revised	by	Francis	Darwin.	John	
Murray,	London.

Davion,	R.	1995.	Now	you	see	it	-	Now	you	don’t.	Flytrap	News	(CPSNSW)	8/4:	17.
Davion,	R.	1999.	That	damned	elusive	Pimpernel.	Flytrap	News	(CPSNSW)	13/1:	10.
Erickson,	R.	1968.	Plants	of	Prey.	University	of	Western	Australia	Press,	Nedlands.

nové	rody,	své	lepkavé	a	lapací	tentakule	na	za-
vírající	se	sklapovací	pasti	(které	jsou	v	obraně	
před	uloupením	kořisti	ještě	mnohem	efektiv-
nější).	Tyto	taxony	pak	dobře	prospívaly	a	roz-
šířily	se	směrem	na	sever.
V	 důsledku	 kontinentálního	 posunu	 se	

Gondwana	rozpadla	na	kusy	do	podoby	jižních	
světadílů	 a	 asi	 před	 100	 miliony	 let	 se	 nový	
oceán	mezi	nimi	stal	natolik	rozlehlým	a	pro	
řadu	druhů	nepřekonatelným,	že	započal	od-
dělený	 a	 nezávislý	 vývoj	 jednotlivých	 druhů.	
Antarktida,	 na	 které	 se	 patrně	objevily	 první	
archaické	rosnatky,	se	ocitla	izolovaná	v	polár-
ní	oblasti	a	dávné	životní	formy	tam	byly	zniče-
ny	mrazem.	Posledním	kontinentem,	který	se	
na	východě	oddělil	od	Antarktidy,	byla	Austrá-
lie.	Ta	se	posunula	směrem	k	rovníku	a	nesla	
s	sebou	tolik	gondwanských	druhů	(např.	vač-
natce),	že	je	nyní	epicentrem	výskytu	potom-
ků	dávných	i	moderních	druhů	rosnatek.	Jižní	
Amerika	se	oddělila	dříve,	a	to	na	západě	Ant-
arktidy,	ale	i	odlišné	druhy	jako	D.	sessilifolia 
a	D.	meristocaulis	mají	očividně	úzce	příbuzné	
protějšky	v	australské	oblasti	a	poukazují	 tak	
na	společný	původ	v	dávné	Gondwaně.	Podob-
ně	je	tomu	v	jižní	Africe,	která	se	oddělila	do-
konce	ještě	dříve	a	kde	přežila	D.	indica	a	četné	
druhy	moderní	i	archaické	jako	např.	D.	regia,	
která	pak	v	některých	znacích	připomíná	aus-
tralskou	(a	novozélandskou)	D.	arcturi.
Když	jsme	stáli	na	prahu	našeho	pozorová-

ní	 a	 zkoumání	 pohybu	 a	 různorodého	 tvaru	
prodloužených	 marginálních	 tentakulí,	 bylo	

to	pro	nás	zajímavé	od	samého	začátku.	Nikdy	
jsme	 ale	 neočekávali,	 kolik	 nových	 informa-
cí	může	být	získáno	 ještě	dnes	 jen	za	použití	
pouhého	mikroskopu.	Většina	našich	publiko-
vaných	výsledků	už	byla	zatím	potvrzena	a	do-
plněna	dalšími	autory	a	specialisty	na	MR.	Ale	
jak	už	bylo	zmíněno	výše,	naše	závěry	ohledně	
tzv.	„teorie	Gondwany“	by	měly	brzy	být	potvr-
zeny	také	dalšími	vědními	disciplínami.

Poděkování
Významnou	pomoc	při	 přípravě	 tohoto	 člán-
ku	nám	poskytly	následující	osoby	(v	abeced-
ním	pořádku):	Greg	Bourke,	Richard	Davion,	
Christian	Dietz,	Andreas	Fleischmann,	Anja	&	
Holger	Hennern,	Regina	Kettering,	Elvis	Pöhl-
mann,	Barry	Rice,	Jan	Schlauer,	Stephen	Willi-
ams	a	další	anonymní	přispěvatelé.			

přeložil Vladimír Rudajev

pozn. redakce:	V	návaznosti	na	tento	článek	do-
poručujeme	 čtenáři	 nový	 počin	 na	 téma	me-
chanismu	 tentakulí	 Catapults into a dead-
ly trap: The unique prey capture mecha-
nism of Drosera glanduligera,	otištěný	v	prv-
ním	letošním	čísle	CPN	(2013,	March,	Volume	
42,	No.	1).	Článek	 je	veřejně	přístupný	na	 in-
ternetových	 stránkách	 http://www.hartmeyer.
de/ArtikelundBerichte/artcatapultsCPN2013.
html.
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Symbióza	je	soužití	živých	organizmů	odlišných	
druhů.	Většina	čtenářů	si	jistě	vzpomíná	na	kla-
sické	příklady	symbiózy	ze	školy.	Např.	soužití	
mořských	sasanek	a	raků	poustevníků	nebo,	viz	
film	„Hledá	se	Nemo“,	soužití	klauna	očkatého	
(Amphiprion ocellaris)	a	sasanek	(např.	sasanky	
velkolepé	(Heteractis magnifica)).	Ale	tady	čas-
to	už	naše	znalosti	končí.	Takže	lidé	bez	hlub-
šího	biologického	vzdělání	žijí	většinou	v	před-
stavě,	že	symbióza	je	sice	zajímavým,	nicméně	
zcela	ojedinělým	jevem.	Avšak	opak	je	pravdou.	
Symbióza	je	jevem	zcela	běžným,	jak	v	říši	rost-
linné,	tak	i	v	říši	živočišné	a	v	určité	formě	sym-
biózy	žije,	přinejmenším	po	část	svého	života,	
naprostá	většina	živých	organizmů.	 	Z	hledis-
ka	evoluční	 teorie	 je	 symbióza	považována	 za	
druhou	 nejvýznamnější	 sílu	 evoluce,	 po	 Dar-
winově	přírodním	výběru.	Má	řadu	forem,	o	je-
jichž	 existenci	 většinou	víme,	 aniž	 bychom	 si	
však	uvědomovali,	že	se	vlastně	jedná	o	formy	
symbiózy.

Potud	teoretický	úvod	do	symbiózy	jako	bi-
ologického	fenoménu	a	k	teorii	se	vrátíme	ješ-
tě	 v	 závěru	 série	 článků	 na	 toto	 téma.	 Cílem	
těchto	 článků	 je	 shrnout	 současné	 znalosti	

o	symbióze	u	masožravek.	Jako	první	jsem	vy-
bral	téma,	které	je	velmi	aktuální	a	je	intenziv-
ně	studováno	právě	v	současnosti	–	symbióza 
láčkovek a savců nebo ptáků.	
Všechno	začalo	před	150	lety,	v	r.	1862.	Teh-

dy	publikoval	Spenser	St.	 John	článek	„Life	 in	
the	 forests	of	 the	 far	east“	 („Život	v	 lesích	da-
lekého	východu“),	ve	kterém	popisuje	výpravu	
na	horu	Mount	Kinabalu	na	Borneu	(L11).	Teh-
dy	člen	této	výpravy	Hugh	Low	(mimo	jiné	ob-
jevitel	N. lowii),	pátrající	po	rostlinách,	nalezl	
láčkovku	Nepenthes rajah	 s	 utopenou	 krysou	
v	 láčce.	Byl	 to	zřejmě	první	nález	savce	v	 láč-
ce	láčkovky.	Byl	svým	nálezem	natolik	překva-
pen,	 že	 jej	 zprvu	považoval	 za	 žert	 svých	do-
morodých	průvodců.	Nicméně,	tento	objev	od-
startoval	diskusi	o	tom,	zdali	láčkovky	skuteč-
ně	prvoplánově	loví	malé	savce,	či	se	jedná	jen	
o	náhodné	případy.	Od	té	doby	byla	publiková-
na	řada	nálezů	malých	savců	a	obratlovců	vů-
bec,	či	jejich	zbytků,	v	láčkách	láčkovek,	a	to	jak	

v	přírodě,	tak	i	ve	sklenících.	Souhrnná	tabulka	
nálezů	viz	McPherson	(L7).	Zbytky	savců	a	dal-
ších	 obratlovců	 byly	 nalezeny	 v	 láčkách	 řady	
druhů	rodu	Nepenthes: rajah, truncata, hirsuta, 

Symbióza u masožravek: 
1. láčkovky × savci a ptáci

JIŘÍ VÍTEK

Následující	tabulka	shrnuje	základní	formy	symbiózy:
název symbiotického vztahu jeho podstata
mutualismus vztah	je	výhodný	pro	oba	partnery
komensalismus vztah	je	výhodný	pro	jednoho	partnera,	ale	bez	efektu	pro	

partnera	druhého
amensalismus vztah	je	nevýhodný	pro	jednoho	partnera,	ale	bez	efektu	pro	

partnera	druhého
parazitismus vztah	je	výhodný	pro	jednoho	partnera,	kdežto	škodlivý	pro	

partnera	druhého
kompetice konkurenční	vztah	mezi	oběma	partnery
neutralismus oba	partneři	nemají	ze	vztahu	ani	výhodu	ani	nevýhodu	*
*	jedná	se	zejména	o	vztah	výchozí,	ze	kterého	se	postupně	mohou	vyvinout	všechny	ostatní	

typy	symbiózy.	Často	se	však	jedná	spíše	o	případ,	kdy	výhodnost	či	nevýhodnost	pro	oba	partne-
ry	nám	není	známa.	
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mindanaoensis, rowanae, merrilliana, burbidge-
ae, copelandii, faizaliana, maxima, spathulata,	
lowii, macrophylla,	 attenboroughii,	 ale	 i	 hyb-
ridů – lowii × ventricosa, maxima × veitchii, 
veitchii × lowii		a	dalších.	
Naprostá	 většina	 odborníků	 se	 shoduje	

v	tom,	že	pravděpodobnost,	že	by	láčkovky	lo-
vily	malé	savce	prvoplánově,	je	velmi	malá	a	že	
se	jedná	spíše	o	případy,	kdy	nemocní	či	 jinak	
oslabení	 jedinci	 malých	 savců	 hledali	 vodu	
k	napití	 (v	biotopech	horských	láčkovek	často	
volná	hladina	vody	chybí),	do	láčky	spadli	a	ne-
našli	dostatek	síly	dostat	se	z	pasti	ven	 (např.	
L7,	 L10).	 Uhynuli	 pak	 na	 utopení	 či	 vysíle-
ní	marnými	pokusy	o	opuštění	láčky.		Pro	toto	
vysvětlení	svědčí	 i	další	 fakta.	Kdyby	láčkovky	
s	 gigantickými	 láčkami	 skutečně	 prvoplánově	
lovily	malé	savce,	asi	by	jejich	nálezy	v	láčkách	
nebyly	tak	ojedinělé,	jak	ve	skutečnosti	jsou.	
	 Otázkou	je	také	osud	utopených	savců	

v	láčkách.	Bylo	zjištěno,	že	velká	myš	se	v	láč-
ce	rozloží	během	týdne	(např.	L6),	přičemž	z	ní	
zůstanou	jen	zbytky	kostí	či	kůže.	Je	ovšem	ne-
jasné,	zdali	láčkovka	může	skutečně	zcela	strá-
vit	velkou	 krysu,	 jestli	 nakonec	 nepřevládnou	
hnilobné	procesy	a	trávení	tak	velké	kořisti	ná-
sledně	nevede	 k	úhynu	 láčky,	eventuálně	celé	
rostliny.	Láčkovky,	stejně	jako	většina	masožra-
vek,	jsou	velmi	citlivé	na	překrmení	živočišnou	
potravou,	 a	 jak	 uvidíme	 v	 dalších	 pokračová-
ních,	účelem	řady	symbiotických	vztahů	u	láč-
kovek,	 a	 u	masožravek	 vůbec,	 je	 právě	 sníže-
ní	množství	 strávené	 kořisti.	Nicméně,	 na	 in-
ternetu	existuje	video	zobrazující	nakrmení	N. 
spathulata	 bílou	myší	 (video	 1)	 a	 zbytky	 této	
myši	po	jejím	strávení.	V	blogu	k	těmto	videím	
je	uvedeno,	že	myš	v	 láčce	zahynula	během	2	
min	a	byla	strávena	po	2	měsících,	během	kte-
rých	rostlina	velmi	intenzívně	rostla.	Autor	na	
druhém	videu	 (video	2)	zobrazuje	 láčku,	kte-
rá	uhynula	4	měsíce	po	ulovení	myši.	 Po	 roz-
říznutí	 láčky	 jsou	v	ní	vidět	zbytky	myši,	 tvo-
řené	převážně	kůží.	Tělo	bylo	 stráveno	včetně	
zubů	a	kostí.	 Je	 tedy	zřejmé,	že	 láčkovka	sku-
tečně	 je	schopna	strávit	 i	poměrně	velkou	ko-
řist,	bez	újmy	na	zdraví	láčky	či	celé	rostliny.
Jestliže	však	převažuje	názor,	že	láčkovky	ne-

loví	malé	savce	prvoplánově,	pak	zůstává	otáz-
ka,	 proč	 některé	druhy	vytvářejí	 tak	gigantic-
ké	láčky.	Např.	láčky	největší	láčkovky	N. rajah,	
dosahují	 velikosti	 i	 přes	 40	 cm	 a	 objemu	 3,5	

litrů	s	až	2,5	 litry	trávicí	 tekutiny.	Přitom	láč-
kovky	s	největšími	 láčkami	patří	spíše	k	men-
ším	 druhům	 co	 do	 celkové	 velikosti	 rostliny	
(cca	5–12	m).	Mnohem	větší	láčkovky,	dosahu-
jící	celkové	délky	několika	desítek	metrů,	si	vy-
stačí	 s	podstatně	menšími	 láčkami	o	velikosti	
něco	málo	přes	20	cm.	Představa,	že	by	láčkov-
ky	s	gigantickými	láčkami	prostě	plýtvaly	ener-
gií,	je	naprosto	nepřijatelná.	Evoluce	nedovolu-
je	plýtvat.	Tam,	kde	se	nám	může	zdát,	že	do-
chází	k	plýtvání,	např.	produkce	tisíců	či	dese-
titisíců	 jiker,	 vajíček	 či	 semen,	 ve	 skutečnosti	
k	žádnému	plýtvání	nedochází,	protože	z	celé-
ho	obrovského	množství	zárodků	dospěje	prá-
vě	jen	takové	množství	jedinců,	aby	se	zachova-
la	víceméně	konstantní	velikost	populace.	Láč-
kovky	nemohou	být	výjimkou.	Dle	cost/benefit	
teorie	masožravka	vytváří	pasti	jen	tehdy,	když	
zisk	 z	 pastí	 převažuje	 nad	 energetickými	 ná-
klady	potřebnými	k	jejich	vytvoření.	O	tom,	že	
tvorba	láček	o	objemu	řádově	v	litrech	je	velmi	
energeticky	náročná,	nelze	pochybovat.	
Na	tom,	že	malí	savci	nalezení	v	láčkách	láč-

kovek	jsou	výsledkem	nějaké	nehody	nebo	ne-
mocnými	 či	 jinak	 oslabenými	 jedinci,	 panuje	
už	 léta	všeobecná	shoda,	avšak	na	odůvodně-
ní	produkce	gigantických	láček		jsme	si	muse-
li	počkat	téměř	150	let.	To	přinášejí	teprve	po-
slední	léta.	
Výsledky	polních	výzkumů	N. lowii	v	Národ-

ním	parku	Gunung	Mulu	 (Malajsie)	zveřejně-
né	v	r.	2009	(L2)	a	N. rajah	na	Mount	Kinaba-
lu	(Borneo)	publikované	v	r.	2011	(L1,	L4,	L5,	
L12)	ukázaly,	že	láčky	těchto	druhů	jsou	hojně	
navštěvovány	malými	savci	a	ptáky.

N. lowii	vytváří	dva	druhy	láček.	Mladé	rost-
liny	 tvoří	 dolní	 láčky	 klasického	 typu,	 uzpů-
sobené	 k	 lovu	 hmyzu	 a	 ostatních	 členov-
ců.	Mají	kluzké	obústí	 láčky,	po	kterém	kořist	
sklouzává	dovnitř,	kde	se	během	několika	mi-
nut	utopí	v	trávicí	tekutině	a	je	posléze	stráve-
na.	Dospělé	rostliny	vytvářejí	 láčky	horní,	vel-
mi	 svérázného	 tvaru.	 Jsou	 uprostřed	 zaškrce-
ny,	s	velmi	rozšířeným	okrajem	láčky,	ze	které-
ho	vyrůstá	téměř	kolmo	postavené	víčko.	Tyto	
láčky	nejsou	uzpůsobeny	k	lovu	členovců,	chy-
bí	 jim	 kluzká	plocha	pod	obústím,	 a	 hmyz	či	
jiní	členovci	v	nich	bývají	nalézáni	 jen	ve	vel-
mi	malém	počtu.	K	čemu	tedy	tyto	láčky	slou-
ží?	 Clarke	 s	 kolektivem	 (L2)	 sledovali	 systé-
mem	kamer	láčky	tohoto	druhu,	vždy	po	dobu	
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5	hod.	denně	po	celkovou	dobu	7	dní.	Ukáza-
lo	se,	že	láčky	jsou	hojně	navštěvovány	malým	
savcem	 –	 Tupaia montana	 (tana	 horská;	 dále	
v	textu	T. m.).	Během	těchto	návštěv	tany	líza-
jí	 nektar	 produkovaný	 na	vnitřní	 straně	víčka	
láčky,	přitom	hojně	defekují	přímo	do	nálevko-
vitého	ústí	láčky,	ze	kterého	výkaly	stékají	do-
vnitř,	eventuálně	 jsou	dovnitř	spláchnuty	deš-
těm.	Tany	se	standardně	živí	šťávou	ovocných	
plodů,	kterých	 je	však	ve	vysokohorském	pro-
středí	málo.	Tento	potravní	deficit	zvířata	na-
hrazují	nektarem	láčkovek,	který	je,	stejně	jako	
ovocné	plody,	bohatý	na	sacharidy.	Avšak	i	láč-
kovka	N. lowii	trpí	potravním	deficitem	ve	vy-
sokohorském	prostředí	–	nedostatkem	členov-
ců.	A	 ten	právě	 kompenzuje	výkaly	 tany.	Trá-
vicí	 trakt	 tany	 je	krátký	a	potrava	 jím	prochá-
zí	cca	1	hod.,	během	které	dochází	jen	k	neú-
plnému	strávení	potravy,	a	tak	výkaly	jsou	bo-
haté	na	dusíkaté	látky,	které	pak	rostlina	v	láčce	
stráví	a	absorbuje.	Oba	druhy	tedy	kompenzují	
potravní	deficit	vysokohorského	prostředí	vzá-
jemnou	výměnou	potravních	zdrojů.	Oba	mají	
z	tohoto	symbiotického	vztahu	prospěch	a	ta-
kový	typ	symbiózy	nazýváme	mutualismus.	
Stejný	 symbiotický	 vztah	 byl	 pozorován	

i	 u	 N. lowii	 a	 drobných	 ptáků,	 kteří	 sedáva-
jí	na	okraji	ústí	láčky,	živí	se	nektarem	a	stejně	
jako	nektarivorní	savci	přitom	defekují	do	láčky	
(L9).	Koprofagie	(způsob	obživy	z	výkalů)	této	
láčkovky	tedy	není	výlučně	vázána	na	symbió-
zu	s	nektarivorními	savci	(nektarivorní	=	živící	
se	nektarem).		
Na	 tyto	výzkumy	navázal	 polní	výzkum	N. 

rajah	 na	Mount	 Kinabalu	 na	 Borneu	 (L1,	 L4,	
L5,	 L12).	Autoři	 použili	 pohybově	 aktivované	

Nepenthes lowii:	Schematické	srovnání	
morfologie	dolní	masožravé	a	horní	
koprofágní	láčky	(kresba	autora).	

kamery,	 včetně	 kamer	 vybavených	 systémem	
pro	noční	snímání,	takže	pozorování	probíha-
la	denně	po	celých	24	hod.	Bylo	zjištěno,	že	láč-
ky	tohoto	druhu	byly	rovněž	navštěvovány	ta-
nou	T. m.,	 která	 láčky	 navštěvovala	 výhradně	
ve	dne,	 kdežto	v	noci	 láčky	navštěvovala	hor-
ská	krysa	Rattus baluensis	(anglicky	–	summit	
rat,	český	název	chybí;	dále	v	textu	R. b.)	(L5).	
Cílem	návštěv	opět	bylo	přiživovat	se	nektarem	
vylučovaným	na	spodní	straně	víčka	láčky,	při-
čemž	docházelo	také	k	defekaci	zvířat	přímo	do	
láčky,	stejně	jako	u	N. lowii.		
Nektar	 produkovaný	 na	 spodní	 straně	 víč-

ka	láčky	N. rajah	obsahuje	na	44	převážně	pr-
chavých	sloučenin	–	sacharidů,	alkoholů,	este-
rů,	ketonů,	různých	sloučenin	síry,	které	jinak	
bývají	obsaženy	v	nektarech	květů	a	v	plodech	
různých	rostlin.	Tyto	sloučeniny	vytvářejí	vůni	
lákající	 oba	 druhy	malých	 savců	 (L12).	 I	 člo-
věk	vnímá	slabou	ovocnou	vůni.	Samotný	nek-
tar	 je	 bohatý	 zejména	 na	 sacharidy.	 Příjmem	
těchto	sacharidů	tito	malí	savci	zřejmě	nahra-
zují	sacharidy,	které	populace	 láčky	nenavště-
vující	získávají	z	ovoce.	 	Během	návštěvy,	kte-
rá	trvá	u	T. m.	2–39	s	 (průměr	35	s)	a	u	R. b. 
11–20	s	(průměr	18	s),	zvíře	slíže	veškerý	nek-
tar	víčka.	Ten	je	však	rostlinou	rychle	nahrazen,	
takže	brzy	dochází	k	dalším	návštěvám.	T. m. 
navštěvuje	láčky	ve	dne,	s	průměrným	interva-
lem	mezi	návštěvami	133	min,	kdežto	R. b.	ze-
jména	v	noci,	s	průměrným	intervalem	166	min	
(L12).	T. m.	si	svou	láčku	značí	otíráním	geni-
tálií	o	víčko	či	ústí	láčky	a	opětovně	ji	navštěvu-
je.	Každý	jedinec	tak	zřejmě	má	svůj	okruh	lá-
ček,	jejichž	nektarem	se	přiživuje	(L1).		Na	roz-
díl	od	N. lowii,	u	kterých	jsou	dolní	láčky	karni-
vorní	(u	dospělých	rostlin	se	vyskytují	jen	zříd-
ka)	a	horní	láčky	koprofágní,	u	N. rajah je	tomu	
naopak:	dolní	láčky	jsou	koprofágní	a	horní	láč-
ky,	které	 jsou	u	dospělých	rostlin	vzácné,	 jsou	
karnivorní.	
Je	tedy	zřejmé,	že	malí	nektarivorní	savci	vy-

tvářejí	 s	N. rajah a N. lowii	 symbiotický	vztah	
typu	mutualismu.	 Jedná	 se	 o	 adaptaci	 na	 vy-
sokohorské	prostředí,	chudé	na	potravní	zdro-
je	–	jak	na	členovce,	tak	i	na	plody	bohaté	na	sa-
charidy.	 Potravní	 deficit	 vysokohorského	 pro-
středí	 je	 kompenzován	 vzájemnou	 výměnou	
potravních	 zdrojů	 mezi	 láčkovkou	 a	 nektari-
vorním	malým	savcem.	Vše	 nasvědčuje	 tomu,	
že	 takový	 symbiotický	 vztah	 se	 vytváří	 mezi	
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nektarivorními	malými	savci	a	láčkovkami	i	ji-
ných	druhů,	které	vytvářejí	 láčky	odpovídající	
velikosti	těla	těchto	savců	(N. macrophylla, at-
tenboroughii, ephippiata, pervillei	a	snad	i	dal-
ší.).	
Koprofagie	u	 těchto	 láčkovek	však	není	vý-

hradním	 zdrojem	 výživy.	 Přítomnost	 výkalů	
v	trávicí	tekutině	je	pro	rostlinu	sice	velmi	důle-
žitým	zdrojem	dusíku,	rovněž	však	vytváří	pro-
středí		vhodné	pro	další	symbionty	–	hmyz,	roz-
toče,	bakterie	(viz	další	pokračování	série	člán-
ků),	kteří	se	podílejí	na	trávení	jak	samotných	
výkalů,	 tak	 i	 další	 kořisti,	 kterou	 láčka	 uloví.	
Koprofagie	láčkovek	je	tedy	doplňujícím	zdro-
jem	výživy	zejména	u	vysokohorských	druhů,	
stejně	jako	nektarivorie	u	malých	savců	či	ptá-
ků.	
Z	 výše	 uvedeného	 tedy	 vyplývá,	 že	 láčkov-

ky	 skutečně	 prvoplánově	 malé	 savce	 neloví.	

Účelem	 velkých	 láček	 je	 umožňovat	 návštěvy	
drobných	savců	a	ptáků	a	zajišťovat	tak	kopro-
fagii.	Drobní	savci	nalezení	utopení	ve	velkých	
láčkách	se	tam	zřejmě	dostávají	jen	nějakou	ná-
hodnou	chybou	jedince	nebo	se	jedná	o	jedince	
nemocné	či	 jinak	oslabené.	Pro	tuto	 interpre-
taci	svědčí	 i	nálezy	T. m.	utopených	v	 láčkách	
N. rajah	 (L12)	 a	 nejnověji	 i	 u	N. attenborou-
ghii	(McPherson,	osobní		sdělení,	2012).	T. m. 
je	běžným	návštěvníkem	láček	láčkovek	a	zjev-
ně	se	umí	po	nich	bezpečně	pohybovat,	přes-
to	nějakou	chybou	či	oslabením	se	může	stát,	
že	tana	do	láčky	spadne	a	utone.	Nelze	také	vy-
loučit,	že	se	T. m.	splete	a	navštíví	druh,	se	kte-
rým	nemá	zkušenosti,	což	by	mohlo	vést	k	po-
dobné	nehodě.		
Dalším	případem	koprofagie	u	láčkovek,	kte-

rá	je	výsledkem	symbiózy	těchto	rostlin	se	sav-
ci,	je	symbióza	N. baramensis	(dříve	známá	jako	
N. rafflesiana var. elongata)	a	netopýra	Kerivou-
la hardwickii hardwickii	 (anglicky	 Hardwic-
ke’s	woolly	bat,	česky	kerivula	hardwickeova).	
Láčka	N. baramensis	se	liší	od	láčky	příbuzného	
druhu	N. rafflesiana 	tím,	že	 je	4×	delší,	men-
ší	produkcí	vůně	(vnímané	člověkem)	a	unikát-
ním	UV-vzorem.	Výsledkem	 je	menší	 efektiv-
nost	vábení	potenciální	kořisti,	což	se	projevuje	
tím,	že	uloví	cca	7×	méně	hmyzu	než	N. rafflesi-
ana	či	jiné	příbuzné	láčkovky	(L4).	Tato	snížená	
úspěšnost	lovu	kořisti	je	kompenzována	symbi-
ózou	s	netopýry.
Tuto	symbiózu	odhalil	se	svým	týmem	Gra-

fe	v	 letech	2008–9	na	Borneu	 	 (L4).	Výzkum-
ný	 tým	sledoval	po	dobu	6,5	 týdnů	418	 láček	
N. baramensis	na	223	rostlinách.	Zjistili,	že	více	
než	28	%	rostlin	mělo	v	některé	své	láčce	keri-
vuly.	Některé	kerivuly	byly	sledovány	delší	dobu	
(měly	 na	 těle	 miniaturní	 vysílačku)	 a	 ukáza-
lo	se,	že	všechny	spaly	výhradně	v	láčkách,	ač-
koliv	byly	k	dispozici	i	jiné	možnosti	k	přespá-
ní	(např.	duté	stromy).	Tato	zvířata	jsou	malá,	
průměrná	velikost	těla	je	3,6	cm,	takže	v	láčce	
je	místo	 pro	 dva	 netopýry.	 Skutečně,	 ve	 dvou	
případech	 bylo	 pozorováno	 přespávání	 sami-
ce	s	mládětem	společně	v	jedné	láčce.	Netopýři	
přespávají	hlavou	dolů	přímo	v	láčce	nad	trávicí	
tekutinou,	přitom	láčka	je	v	tomto	místě	zaškr-
cena,	 takže	 jim	nehrozí	propadnutí	do	 trávicí	
tekutiny.	Rostlina	tedy	poskytuje	kerivule	úkryt	
k	dennímu	spánku	a	jejím	benefitem	jsou	opět	
výkaly	 netopýra.	 Autoři	 prokázali,	 že	 obsah	

Nepenthes spathulata:	Láčka	tohoto	druhu	bez	
problémů	stráví	dospělou	myš	(foto	autora).
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dusíku	v	 listech	 byl	u	 rostlin	 s	 přespávajícími	
netopýry	statisticky	významně	vyšší	než	u	rost-
lin	bez	netopýrů.	Zároveň	zjistili,	že	v	průmě-
ru	 33,9	%	 listového	 dusíku	 skutečně	 pochází	
z	výkalů	netopýra.	Podle	A.-M.	Seiberta	(osob-
ní	sdělení	autorům	L4)	tento	druh	kerivuly	pře-
spává	nejen	u	N. baramensis,	ale	v	 jiných	čás-
tech	Bornea	také	v	láčkách	N. bicalcarata	a	N. 
ampullaria.	 I	 u	 nich	 se	 zřejmě	 za	 poskytnutý	
azyl	odměňuje	svými	výkaly.	
Zajímavým	 partnerem	 láčkovek	 jsou	 také	

některé	 malé	 opice.	 Např.	 drobný	 Tarsium 
spectrum	 (nártoun	 okatý),	 který	 váží	 pouze	
80–150	g,	 navštěvuje	 láčky	N. rafflessiana,	 ze	
kterých	vybírá	ulovenou	 kořist	 (L8).	Otázkou	
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je,	 jak	 tuto	 symbiózu	 klasifikovat.	 Pokud	 by-
chom	připustili,	že	opice	vlastně	kradou	úlovek	
láčkovky	 na	 její	 úkor,	museli	 bychom	označit	
symbiotický	vztah	za	kleptoparazitismus	 (=	
kradení	kořisti).	 Jestliže	však	opice	svými	krá-
dežemi	části	úlovku	jen	snižují	celkový	úlovek,	
a	ve	svém	důsledku	tak	brání	překrmení	láčkov-
ky,	 které	 je	pro	 tyto	 rostliny	 nebezpečné,	pak	
bychom	 museli	 považovat	 tento	 symbiotický	
vztah	 za	mutualismus,	 protože	 oba	 partneři	
mají	ze	soužití	svůj	benefit.	 Je	tedy	zřejmé,	že	
klasifikace	formy	symbiózy	zdaleka	nemusí	být	
jednoznačná,	 jak	uvidíme	i	v	dalších	pokračo-
váních	této	série.			



Několikanásobné	křížení	není	u	láčkovek	(Nepenthes)	nic	neobvyklého.	Každý	druh	
lze	zkřížit	s	každým	a	vzniklí	kříženci	zůstávají	plodní	a	dále	křížitelní.	Jediným	
úskalím	je	to,	že	láčkovky	nekvetou	příliš	často	a	rostou	pomalu.	Vytvoření	takového	
křížence	může	v	kultuře	trvat	i	desítky	let.	Láčkovky	se	samovolně	kříží	i	v	přírodě,	pokud	se	
areály	výskytu	více	druhů	překrývají.	Semenáček	láčkovky	na	3D	fotografii	vyrostl	ze	semínek	
vzniklých	křížením	Nepenthes rafflesiana	"Giant"	s	přírodním	křížencem	mezi	druhy	Nepenthes 
ampullaria	a	Nepenthes mirabilis,	nazývaným	často	Nepenthes	×	kuchingensis.	
3D	foto:	Jakub	Štěpán



Anatomie a morfologie 
masožravých rostlin

Tabule XXVII
Čeleď: bublinatkovité (Lentibulariaceae L.M.C. Richard)

Rod: tučnice (Pinguicula L.), angl. Butterwort

A/ Tučnice obecná (Pinguicula vulgaris L.)
B/ Mikrostudie povrchu listu se stopkatou (sž) a přisedlou žlázkou (pž):
1) Vyměšovací (sekreční) buňky stopkaté žlázky  2) Endodermální buň-

ka sž  3) Stopka sž  4) Zásobní buňka sž  5) Epidermální buňka  6) Sekreč-
ní buňky pž  7) Endodermální buňka pž  8) Zásobní buňka pž  9) Spojka k cév-

ní soustavě rostliny  10) Sekret stopkaté žlázky (znázorněn je též u pž)
Zpracoval ZŽ


