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Vážení	pěstitelé,
předkládáme	před	vás	druhé	letošní	vydání	ča-
sopisu	 (nejen)	o	masožravých	 rostlinách.	 Jaro	
bylo	na	společné	události	naší	masožravkářské	
komunity	bohaté.	Začátkem	května	jsme	na	po-
zvání	 pana	 doktora	 Studničky	 po	 letech	 opět	
zavítali	do	Botanické	zahrady	v	Liberci	a	jejích	
působivých	 zásobních	 skleníků.	 Součástí	 ná-
vštěvy	byla	i	Valná	hromada	Darwiniany,	včet-
ně	voleb	do	Správní	 rady.	Vyvrcholením	uply-
nulých	měsíců	se	pak	beze	sporu	stal	jubilejní,	
desátý	ročník	tradiční	výstavy	masožravek,	po-
řádané	v	prostorách	 Botanické	 zahrady	 Příro-
dovědecké	fakulty	Univerzity	Karlovy	na	praž-
ském	Albertově.
Z	velice	příjemného	setkání	v	Liberci	vznikla	

reportáž,	kterou	máte	možnost	si	přečíst	uvnitř	
tohoto	 čísla.	 Přálo	 nám	 i	 počasí,	 a	 kdo	 nako-
nec	 neměl	možnost	 na	 sraz	 zavítat,	může	as-
poň	 takto	zprostředkovaně	nasát	přátelskou	 /	
kolegiální	 atmosféru,	 která	 standardně	 na	 ta-
kovýchto	společných	akcích	vládne.
Mnoho	zajímavých,	fotografických	materiá-

lů	jsme	samozřejmě	pořídili	také	na	již	výše	zmi-
ňované,	 červnové	 výstavě	 v	 Praze.	 S	 ohledem	

Na	pěstitele	magicky	působící	ředitel	BZ	
Liberec,	pan	doktor	Miloslav	Studnička

Netrpěliví	účastníci	setkání	před	hlavním	vchodem	botanické	zahrady.
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Na	obálce	detail	Nepenthes hamata
Foto:	Jakub	Štěpán

na	zamýšlený	větší	rozsah	 jsme	se	ale	rozhod-
li	článek	o	letošní	výstavě	výjimečně	zařadit	až	
do	dalšího	čísla	TRIFIDa.
Druhé	 čtvrtletí	 letošního	 roku	 však	 samo-

zřejmě	nebylo	 jen	o	 zábavě,	ale	 také	o	povin-
nostech	a	práci.	Mimo	jiné	jsme	připravili	dru-
hou	edici	 triček,	 tentokráte	motivovanou	 ros-
natkou	 okrouhlolistou	 z	 pera	 Mirka	 Macá-
ka.	Navíc,	již	poučeni,	jsme	sáhli	i	po	tričkách	
s	dámským	střihem.	Snad	jsme	se	tedy	konečně	
našim	drahým	polovičkám	zavděčili.	
Možná	jste	už	zaregistrovali,	že	se	přestěho-

val	sklad	našeho	Obchodu.	Kvůli	náhlým	zdra-
votním	komplikacím	jsem	se	narychlo	ujal	role	
skladníka	a	odhadem	do	konce	roku	bych	měl	
vyřizovat	 objednávky.	 Jménem	 svým	 i	 kolegů	
děkuji	 Milanu	 Petrasovi	 za	 svědomité	 vedení	
Obchodu,	díky	čemuž	mohlo	předání	věcí	pro-
běhnout	hladce	a	bez	nějakých	prodlev,	a	pře-
devším	mu	přejeme	brzké	uzdravení	a	následné	
opětovné	zapojení	do	aktivit	našeho	Sdružení.
dne	26.	července,	s	přáním	mnoha	pěstitel-

ských	úspěchů,	Patrik	Hudec

Fotografie	k	úvodníku:	Michal	Rubeš
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What´s new in the Europe – part 2
Katka Králová, Jarda Neubauer, Dan 
Hordějčuk
You	can	read	about	Spanish	part	of	expedition	
for	 Pinguicula	 species.	 Sometimes	 it	 wasn´t	
easy,	 sometimes	 it	was	 funny	 and	 as	we	 have	
met	a	 few	animals	 from	very	close	distance	as	
a	bonus.

Cultivation of tropical water Utricularia in-
flexa
Lubomír Adamec
There	is	written	a	short	description	of	the	plant	
at	 the	beginning	of	 the	article.	After	one	year	
of	cultivation	author	gives	you	his	own	experi-
ences	how	to	grow	U. inflexa.

Do you know Czech carnivorous plants?
Jakub Štěpán
There	is	13	species	of	carnivorous	plants	in	the	
Czech	 Republic.	 You	 can	 read	 about	 them	 in	
this	article.	You	don´t	get	information	where	to	
find	them,	this	article	can	be	used	as	a	tip	what	
you	can	find	in	our	country	and	if	you	want,	you	
can	find	more	information	from	other	sources.

An expedition for Nepenthes species to Su-
lawesi
Stewart McPherson
As	you	can	see	in	the	title,	this	article	is	about	
expedition	 to	 Sulawesi,	 where	 Stewart	 tried	
(and	he	managed	to)	find	pitcher	plants.	One	of	
the	goals	of	expedition	was	to	find	new	Nepen-
thes,	which	he	was	told	about.	Did	he	succeed?	
You	can	find	the	answer	in	this	article.

Bílé Karpaty (White Carpathians), the jour-
ney to the orchids fund
Jaroslav Neubauer
A	trip	to	Moravian	localities	with	many	nice	or-
chids.	There	are	many	pictures	 in	 this	article,	

so	you	can	easily	look,	which	species	did	author	
find.

Symbiosis and carnivorous plants – part 2: 
Nepenthes versus ants and termites I.
Jiří Vítek
In	the	 last	magazine	you	could	find	an	article	
about	symbiosis	between	Nepenthes	and	birds	
and	 mammals.	 Here	 is	 the	 next	 part,	 where	
author	describes	symbiosis	with	ants	and	 ter-
mites.	This	topic	is	divided	to	two	parts.

Meeting in Botany garden Liberec
Patrik Hudec
Botany	garden	Liberec	is	something	like	Mecca	
of	Czech	growers	of	CP´s.	We	saw	anavailable	
greenhouses,	lecture	about	expedition	to	Cuba	
and	 there	 was	 a	 small	 information	 meeting	
about	news	in	our	society	with	elections	to	our	
board.

Summary
KATKA KRÁLOVÁ

V	obležení		Foto:	Michal	Rubeš
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Diskuzní fórum T2/2013
http://www.darwiniana.cz/forum

Přestože	si	jaro	letos	dalo	načas,	příroda	vše	do-
hnala	a	naše	botanické	zraky	nebyly	ochuzeny	
o	krásy	jarních	květů	a	bujného	růstu	rostlin	vy-
čerpaných	tak	dlouhou	zimou.	
Na	 našem	 diskuzním	 fóru	 se	 objevovalo	

mnoho	zajímavých	dotazů	a	témat.	Adam	Ve-
leba	se	v	tématu	„Brutální	management“	(sek-
ce	 „Masožravky	 venku	 a	 v	 přírodě“)	 pochlu-
bil,	 jak	 zmladil	 své	 přenosné	 rašeliniště,	 kte-
ré	jsme	obdivovali	na	loňské	Výstavě	Darwini-
any	v	Praze.	Rosnatky	v	porostu	rašeliníku	 již	
téměř	zanikaly,	a	tak	bylo	třeba	rázného	zása-
hu.	Jiní	pěstitelé	řešili,	jak	a	kdy	je	vhodné	rost-
liny	přesouvat	ze	zimovišť	do	běžných	pěsteb-
ních	podmínek.	Kromě	revitalizace	a	přesouvá-
ní	rostlin	ze	zimovišť	jsou	pro	jaro	typické	také	

výsevy	a	množení	všeho	druhu.	I	tím	se	zabý-
valo	několik	témat.	Ať	už	šlo	o	řízkování	vanil-
ky	nebo	výsevy	rosnatek,	vždy	si	pěstitelé	do-
kázali	 poradit.	 Nechyběla	 ani	 tradiční	 témata	
o	škůdcích	všech	možných	druhů	i	téma	o	kve-
tení	mucholapky	podivné	a	zastřihování	jejích	
květních	stvolů.	
Konala	se	Valná	hromada	v	Botanické	zahra-

dě	Liberec,	kam	se	mnoho	z	Vás	těšilo	a	řešilo,	
jak	se	do	Liberce	dopraví.	Diskuzní	fórum	jim	
tento	problém	usnadnilo	a	v	tématu	„Společná	
cesta	do	Liberce“	(sekce	„Mimo	mísu“)	se	mnozí	
domluvili	na	společné	cestě	autem.	Nezklama-
la	ani	část	fóra	zvaná	„Tržiště“,	kde	pěstitelé	in-
zerují	své	přebytky	či	naopak	rostliny	poptáva-
jí.	Objevila	se	řada	jarních	nabídek,	včetně	těch	
určených	zejména	pro	setkání	v	Liberci.	

Jakub Štěpán

Interinfo

Valná	hromada.	Prezident	společnosti	Patrik	Hudec	v	novém	tričku.			Foto:	Michal	Rubeš
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Pyreneje	jsou	nádherné,	bílé	hory	porostlé	trá-
vou	a	žlutými	keříčky,	které	sice	vypadají	roz-
tomile,	ale	zatraceně	píchají.	 Je	načase	si	zvy-
kat,	ve	Španělsku	píchá	skoro	všechno	zelené.	
A	„příjemná“	změna	oproti	Francii…	je	tu	ved-
ro.	Ale	strašné.	Nejprve	stavíme	přímo	v	Torle,	
kde	by	ve	škarpě	měl	růst	kříženec	P. longifo-
lia × grandiflora.	Kluci	po	chvíli	hledání	vzdá-
vají,	kříženec	se	asi	neudržel.	Pokračujeme	tedy	
kousek	dál	za	městečko,	kde	je	zpevněná	cesta	
údolím	s	několika	lokalitami	P. longifolia.	Ces-
tou	 potkáváme	 i	 levandule	 nebo	 lomikámen	
dlouholistý	(Saxifraga longifolia).

Dan	si	 k	 jedné	 lokalitě	šplhá	po	 takovém	
menším	suťovém	poli,	já	s	Jardou	si	tuhle	sran-
du	necháváme	ujít	a	čekáme	pod	vodopádem.	
Musím	si	zapamatovat,	že	místní	hovada	(ová-
di)	jsou	drsnější	než	česká,	hlodlo	mě	pořádně.	
Po	Danově	návratu	pokračujeme	ještě	dál	údo-
lím,	v	převisu	tam	roste	obrovské	množství	tuč-
nic.	Dan	si	posteskl,	že	by	bylo	fajn,	kdybychom	

mohli	změřit	list,	protože	tučnice	jsou	skuteč-
ně	obrovské.	Tak	mu	jako	správný	skaut	podá-
vám	metr…	jsem	tušila,	že	na	tuhle	výpravu	by	
se	mohl	hodit.	Naměřili	jsme	26cm	list.	To	už	
je	slušná	kytka.	Snažíme	se	fotit	tak,	aby	nám	
stříkající	voda	nezaprasila	objektivy,	a	 já	neo-
dolám	a	posílám	provokativní	fotku	tučnic	Ros-
ťovi	Kracíkovi	J.

Máme	nafoceno,	je	čas	vrátit	se	k	autu.	Po-
blíž	auta	 je	nádrž	s	vodou,	takový	 jako	náhon	
z	blízké	říčky,	tak	se	Jarda	rozhodne	vykoupat.	
Vzhledem	k	 tomu,	 že	mi	 Jarda	 slibuje	 hození	
do	vody	už	od	Francie,	jdu	radši	dobrovolně,	ale	
z	Jardova	výrazu	po	ponoření	usuzuju,	že	to	ne-
bude	dobrý	nápad.	Tohle	bylo	moc	i	na	Jardu.	

Vracíme	se	do	Torly,	nakupujeme	a	chvil-
ku	sedíme	u	nějaké	 restaurace.	Protože	 tu	ale	
není	moc	co	dělat,	městečko	je	skutečně	malé,	
brzy	se	vydáváme	na	další	cestu.	Už	spíš	ze	se-
trvačnosti	hypnotizujeme	okolí	silnice,	když	je	
kluci	uvidí…	tučnice.	Stavíme	auto	na	blikačky	

Co nového v Evropě? – díl 2.
KATKA KRÁLOVÁ, JARDA NEUBAUER, DAN HORDĚJČUK

Nějaká	horská	koza	pod	Sierra	Nevadou			Foto:	Katka	Králová
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Saxifraga longifolia	(lomikámen	dlouholistý)		Foto:	Katka	Králová

Pinguicula longifolia		Foto:	Katka	Králová
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Pinguicula aff.	dertosensis	–	Hoz	de	Beteta		Foto:	Katka	Králová

P. mundii	–	Rio	Mundo	Foto:	K.	KrálováP. longifolia × grandifolia		Foto:	D.	Hordějčuk
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a	kluci	jdou	obhlédnout,	co	jsme	to	vlastně	na-
šli.	Zpátky	se	vrací	už	 jen	 Jarda,	ať	to	otočíme	
a	 odstavíme	 na	 nedalekém	 plácku.	 Náhodou	
jsme	 našli	 onoho	 křížence,	 kterého	 kluci	 po-
važovali	za	 již	neexistujícího,	 takže	tady	bude	
focení	na	dlouho.	Na	dlouho,	to	znamená	 ješ-
tě	na	dýl	než	obvykle…	 tedy	na	opravdu	hod-
ně	dlouho.	No,	nakonec	to	není	tak	hrozné,	je	
už	docela	pozdě,	takže	dobré	světlo	dlouho	ne-
trvá	a	dál	už	nemá	cenu	fotit.	Můžeme	tedy	po-
kračovat	dál.

Míříme	na	Cazorlu	a	pomalu	hledáme	noc-
leh.	Jarda	si	pamatuje	pěkné	místo	na	spaní,	ale	
neví,	 jestli	 potmě	 trefí	 odbočku…	 trefil.	 Je	 to	
travnatý	plácek	kousek	od	silnice,	sem	tam	tu	
má	něco	trny,	ale	to	je	tu	normální.	Hlavně	je	to	
údolí	obklopeném	horami,	žádná	civilizace	po-
blíž,	a	tak	 jsou	nádherně	vidět	hvězdy	 i	mléč-
ná	dráha.	No,	 a	 je	 tu	 zima.	Večer	 nám	 zpest-
řuje	 velký	 brouk,	 kterého	 trochu	 šikanujeme	
a	zkoušíme	ve	světle	baterky	fotit.	Docela	spo-
lupracoval,	tak	z	těch	fotek	i	něco	málo	je.

Ráno	dojíždíme	pár	kilometrů	do	Hoz	de	
Beteta,	kde	rostou	tučnice	podobné	Pinguicula 
dertosensis.	 Jarda	si	chce	zkrátit	cestu	a	kouk-
nout,	jestli	tučnice	nejsou	i	jinde,	než	kde	si	je	

Pinguicula mundii	–	Rio	Mundo		Foto:	Katka	Králová

Dan	Hordějčuk			Foto:	K.	Králová
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pamatuje,	 tak	 jdeme	 zkratkou.	 Prodíráme	 se	
šípky	a	křovím,	až	dojdeme	skutečně	ke	skalní	
stěně,	na	které	asi	o	100	m	dál	rostou	tučnice.	
Bohužel	podél	stěny	se	jít	nedá,	museli	bychom	
lézt	přes	šutry,	skrz	šípky	a	další	píchací	kytky,	
takže	to	otáčíme,	vracíme	se	k	silnici	a	pokraču-
jeme	normální	cestou,	kterou	Jarda	zná	z	minu-
la.	Ta	je	o	dost	lepší,	takže	za	pár	minut	už	sto-
jíme	pod	stěnou,	kde	je	plno	volného	prostoru	
a	celkem	pěkné	tučnice.	Ve	skále	mají	svá	hníz-
da	rorýsi,	kterým	se	naše	návštěva	vůbec	nelíbí.	
My	si	jejich	náletů	nevšímáme,	přímo	nás	neo-
hrožují,	i	když	si	troufají	stále	blíž.	Je	vedro,	tak	
toho	máme	brzy	dost	a	vracíme	se	k	autu.	Kou-
síček	od	parkoviště	Jarda	zahlídne	skrz	ohoře-
lý	pás	 lesa	další	 tučnice	a	mnohem	hezčí	 než	
na	první	 lokalitě.	Místo,	kde	 jsme	parkovali	 je	
výchozí	bod	pro	jakousi	naučnou	stezku,	tak	se	
jdeme	kousek	projít,	je	tu	pěkná	studánka,	kde	
se	dá	trochu	opláchnout,	a	Dan	se	ještě	jde	po-
dívat	po	 tučnicích,	 které	 by	měly	 růst	 kousek	
od	stezky.

Dalším	cílem	je	Rio	Mundo.	Je	to	turistic-
ké	místo,	u	příjezdu	je	závora,	která	se	podle	ta-
bulí	zavírá	v	18	h,	snad	to	stihneme.	Vyrážíme	
na	cestu	k	vodopádu,	není	daleko	a	brzy	nachá-
zíme	 tučnice	 u	 jedné	 z	 vyhlídek	 na	 vodopád.	

Necháváme	Dana	fotit	a	 jdeme	s	Jardou	kouk-
nout	ještě	výš.	Po	pár	minutách	nacházíme	dal-
ší	stěnu	s	tučnicemi,	které	jsou	v	mnohem	lep-
ší	kondici	než	ty	dole.	Chtěla	bych	vidět	celý	vo-
dopád,	tak	pokračuju	 ještě	kousek	dál	na	nej-
vyšší	vyhlídku.	Na	protější	skále	taky	zahlédnu	
nějaké	tučnice,	tak	fotím	aspoň	celkový	pohled	
na	stěnu.	Rostliny	tam	rostou	na	místech	smá-
čených	vodou	z	vodopádu.	Čas	se	krátí,	tak	se	
vracím	a	popoháním	kluky.	Parkoviště	opouští-
me	těsně	před	18.	hodinou.

Projíždíme	Andalusií,	všude	kam	se	podí-
váme,	jsou	olivové	háje.	Kopce	vyšrafované	oli-
vami,	čára	vedle	čáry,	žádný	nepravidelný	tvar.	
Šílené.	

Těsně	 před	 západem	 slunce	 dojíždíme	
do	Cazorly,	 kde	 je	první	 lokalita	P. vallisnerii-
folia.	 Je	to	zase	terén	spíš	pro	kamzíky,	šplhá-
me	po	zdech,	které	slouží	jako	kaskády	potoku,	
a	napadá	mě	má	oblíbená	otázka:	„Kudy	dolů?“	
Ale	na	tu	je	ještě	brzy.	Fotíme	trsy	obrovských	
tučnic.	 Cestou	 zpátky	 trochu	 bojuju	 se	 šíp-
ky,	do	starých	větví	jsem	zapadla	až	po	kolena	
a	připadám	si	jako	Šípková	Růženka.	Nakonec	
i	ty	zídky	(cca	dvoumetrové)	jsme	dolů	zvládli	
a	pokračujeme	dál.	Zapomněla	jsem	zmínit,	že	
kromě	pichlavých	keřů	 je	Španělsko	také	plné	

Andalusie	–	olivy		Foto:	Katka	Králová
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serpentin	a	to	hrazení	podél	silnic	byste	oprav-
du	z	auta	vidět	nechtěli.

Cestou	 do	 Rio	 Borosa	 projíždíme	 vesni-
cí,	poblíž	které	je	obora	s	divočáky.	Prasátka	tu	
jsou	na	lidi	zvyklá	a	chodí	žebrat	k	restauracím.	
Přesto	si	určitý	odstup	udržují	a	nechají	člověka	
přiblížit	tak	možná	na	dva	metry.	Nebyla	bych	
to	já,	kdybych	se	nehecla,	že	ode	mě	si	to	prase	
vezme	z	ruky.	Využila	jsem	své	znalosti	z	výcho-
vy	a	komunikace	psů,	dva	krajíce	chleba	a	stala	
se	místní	atrakcí.	Jestliže	před	naším	příjezdem	
bylo	u	prasat	jen	pár	návštěvníků	restaurace,	při	
našem	odjezdu	byl	podél	silnice	dav	lidí,	kteří	si	
fotili	magora,	tedy	mě,	která	jsem	seděla	na	ka-
meni	mezi	stádem	divočáků,	a	ti	si	brali	chleba	
z	ruky.	Takové	malé,	osobní	vítězství,	že	ta	zví-
řata	fakt	fungujou,	když	víte	jak	J.

Dojíždíme	na	parkoviště	u	Rio	Borosa.	Jak	
mi	 divočáci	 z	 obory	 nevadili,	 tak	 tady	 na	mě	
bylo	 zvěře	moc.	Hned	při	 příjezdu	 na	 nás	 zí-
rala	srna	s	kolouchem	a	vůbec	tam	v	noci	furt	
něco	cupitalo	a	dýchalo,	takže	jsem	pěkně	dlou-
ho	nemohla	usnout.	On	ve	spacáku	se	ten	divo-
čák	ukecává	hůř	než	s	chlebem	v	ruce.

Brzy	ráno	vyrážíme	pěšky	k	lokalitě	P. val-
lisneriifolia.	 Cesta	 je	dlouhá,	 naštěstí	občas	 je	
ve	skále	vytesaný	žlab	s	pramenem,	kde	se	dá	

napít.	Na	dřevěném	ochozu	nad	říčkou	nachá-
zíme	pěkné	tučnice.	Není	sice	moc	místa	na	fo-
cení,	ale	taky	nechodí	moc	lidí,	tak	nepřekáží-
me.	Někde	dál	by	měl	být	vodopád.	Přemluvím	
Jardu,	že	bychom	se	na	něj	mohli	podívat.	To	
byl	ale	nápad.	Jdeme	tak	hodinu	a	půl	na	prašné	
cestě	na	sluníčku,	až	přicházíme	k	rozcestníku,	
podle	kterého	je	vodopád	ještě	asi	3	km.	Na	to	
už	nemáme	síly,	a	 tak	 to	otáčíme.	Cesta	zpát-
ky	k	 lokalitě	 je	v	pohodě,	koryta	s	vodou	 jsou	
ve	vzdálenosti	„akorát	na	dojezd“,	takže	když	už	
člověk	začínal	mít	žízeň,	přišla	voda.	Jen	v	po-
sledním	úseku	na	ně	Španělé	trochu	zapomně-
li,	takže	posledních	pár	km	jdeme	z	posledních	
sil.	 Ještě	chvíli	a	asi	bychom	viděli	 i	 fata	mor-
ganu.

Poblíž	 parkoviště	 je	 řeka,	 takže	 posled-
ní	úsek	nás	pohání	myšlenka	na	koupání	v	čis-
té	vodě.	Došli	jsme,	teď	převléknout	do	plavek	
a	hurá	zchladit.	Řeka	není	hluboká,	tak	si	člo-
věk	musí	 lehnout,	 aby	 se	 namočil	 celý.	 Poto-
pím	se	i	s	hlavou	a	Jarda	se	mi	směje,	že	Pražá-
ci	se	potápějí	s	brýlemi.	Nesmál	se	dlouho,	po-
topil	se	taky…	s	brýlemi	na	kšiltovce.	Sedím	si	
tak	ve	vodě,	nechávám	se	oždibovat	maličkými	
rybkami	(údajně	malí	lipani).	Prý	se	tu	vysky-
tuje	užovka	podplamatá,	ale	 je	 hodně	plachá,	

Katka	Králová	krmí	nenasytné	čuníky.		Foto:	Dan	Hordějčuk
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tak	ani	nedoufáme,	že	nějakou	uvidíme.	Já	teda	
nevím,	co	znamená	hodně	plachá,	ale	když	mi	
vykoukla	pod	nohou,	tak	jsem	se	rozhodně	lek-
la	víc	já.	Jsem	si	říkala,	co	mě	to	šimrá	na	noze,	
a	on	to	had.	Prvotní	 leknutí	přešlo	a	 já	se	ko-
chám	pohledem	na	červeně	vybarveného	sko-
ro	 metrového	 hada,	 který	 se	 mi	 s	 naprostým	
klidem	podplazil	pod	nohou	a	pokračoval	dál	
ve	 své	 rozvážné	 cestě	 po	 dně.	 No,	 byla	 vážně	
pěkná,	škoda,	že	jsme	s	sebou	neměli	foťák.

Nejdřív	prasata,	pak	užovka…	co	bude	dál?	
No,	dobrá	otázka,	ale	to	jsem	ještě	nevěděla.

Pokračujeme	až	k	nejjižnějšímu	bodu	Ev-
ropy,	do	města	Tarifa.	Po	dlouhém	hledání	na-
cházíme	 	 travnatý	plácek	před	nějakým	hote-
lem,	asi	50	m	od	hlavní	silnice	kousek	od	Ta-
rify,	ráno	se	jen	přesuneme	do	města.	Sice	fou-
ká	vítr,	ale	jinak	se	spí	pěkně,	měkká	tráva,	žád-
né	trny,	jen	ten	průvan.	Ráno	vyrážíme	na	prů-
zkum	města,	kluci	se	koupou	v	moři.	V	Tarifě	
je	pomyslná	hranice	mezi	Středozemním	mo-
řem	a	oceánem,	pokud	se	nepletu,	tak	kluci	se	
koupali	 v	 oceánu.	Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 jsme	
u	moře,	měli	bychom	ochutnat	nějaké	ty	moř-
ské	potvory.	Vybíráme	sympatickou	restauraci	
se	zahrádkou	a	po	chvíli	váhání	volíme	všichni	

obyčejnou	paellu.	Netuším,	jaký	je	rozdíl	mezi	
paellou	 a	 kari	 paellou,	 protože	 už	 ta	 obyčej-
ná	mi	 přišla	dost	 kari,	 což	 teda	vůbec	 nebylo	
na	škodu,	to	já	ráda.	No	i	Jarda,	který	se	moř-
ských	věcí	na	talíři	vyloženě	děsil,	si	to	nakonec	
pochvaloval.	Byla	vážně	dobrá.

A	abychom	se	jen	neflákali,	vyrážíme	kou-
sek	od	města	na	lokalitu	rosnolistu	a	P. lusita-
nica.	 Jarda	 si	 víceméně	 trasu	 vybavuje,	musí-
me	 teda	cestou	přelézat	plot	ohrady	a	 jít	přes	
pastviny	s	křovisky.	Pro	změnu	tam	všechno	pí-
chá.	 Poučená	 koukám	 nepřetržitě	 pod	 nohy,	
abych	nešlápla	na	nějakou	zmiji.	Je	vedro,	špl-
háme	se	do	kopce,	až	konečně	narážíme	na	ces-
tu.	Po	chvíli	přemýšlení	Jarda	volí	směr	a	jdeme	
dál.	Kytky	nikde,	zato	docházíme	ke	staveništi.	
Tak	to	zkusíme	na	druhou	stranu.	Jarda	pozna-
menává,	že	ta	cesta	je	nějaká	nová,	že	tam	mi-
nule	nebyla.	Kousek	za	výchozím	bodem	nará-
žíme	na	pár	rostlinek	rosnolistu.	Po	průzkumu	
okolí	Jarda	prohlašuje,	že	to	asi	bude	ta	lokali-
ta,	ale	 ti	 Španělé	 ji	prostě	projeli	bagrem,	aby	
udělali	cestu.	Takže	z	obrovské	lokality	rosno-
listů	zbývá	 kolem	10	 rostlin,	P. lusitanica	 ne-
nacházíme	vůbec,	změnil	se	vodní	režim	a	 lo-
kalita	 vyschla.	 Zpátky	 se	 vracíme	 už	 celkem	

Pinguicula vallisneriifolia	–	Rio	Borosa		Foto:	Katka	Králová
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Tarifa		Foto:	Katka	Králová

Lokalita	rosnolistu		Foto:	Katka	Králová
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normální	 cestou,	 na	 konci	 jen	 projít	 ohradu	
s	koňmi	a	jsme	u	auta.

Všichni	se	těší	na	koupání	v	moři,	tak	hle-
dáme	cestu	na	nejbližší	pláž.	Já	moře	moc	ne-
musím,	 ale	 protože	 tam	 nejsou	 ani	 skály	 ani	
řasy,	překonávám	se	a	lezu	do	vody	taky.	Asi	tak	
5	metrů	od	břehu	jsem	ji	viděla.	Malá	tmavě	rů-
žová,	 s	 krátkými	 žahadélky…	Medúza.	No	 tak	
tady	se	koupat	nebudu.	Vyběhla	jsem	z	vody	re-
kordní	rychlostí	a	už	mě	tam	nedostali.	Kluci	se	
nenechají	odradit	a	plavou	dál.	První	mě	z	vody	
následuje	Dan,	který	uvěřil	Jardovi,	že	to	nepálí,	
že	už	se	ho	dotkla,	a	vrací	se	k	ručníkům	se	šli-
cem	na	noze.	Po	chvíli	se	přidává	i	Jarda,	který	
jednu	medúzu	přímo	nabral	nohou,	a	to	už	mr-
cha	pálila.	Do	vody	už	nikdo	nechce,	tak	se	klu-
ci	vydávají	aspoň	projít	pobřeží,	jestli	nenajdou	
mušle.	 No	 nakonec	 vybíráme	 asi	 z	 50	 mušlí,	
které	tu	necháme	a	které	si	vezmeme	s	sebou.

Opouštíme	Tarifu	a	hledáme	nocleh.	Plán	
hledat	ho	za	světla	nám	opět	nevyšel,	ale	i	po-
tmě	 to	 jde.	 Sjíždíme	 z	 dálnice	 a	 shodou	 ná-
hod	je	na	kruháči	slepá	silnička	k	jakési	vápen-
ce,	kde	nacházíme	pěkný	schovaný	plácek.	Ve-
čer	kolem	projíždí	ještě	dvě	auta,	která	zřejmě	

taky	hledají	místo	na	přespání,	ale	po	zjištění,	
že	tady	už	je	obsazeno,	to	zase	otáčí	zpět.

Pátek	máme	jako	odpočinkový	den,	střídá-
me	několik	pláží,	doplňujeme	zásoby	a	zkrátka	
nepřišly	ani	 foťáky.	U	 jedné	pláže	 jsou	krásné	
písečné	duny,	porostlé	sukulenty,	bílými	narci-
sy	a	různými	trávami	a	křovím,	které	má	píchací	
i	semínka,	v	sandálech	nejsou	vůbec	příjemná.

Naše	 cesta	 pokračuje	 k	 Sierra	 Nevadě.	
Nocleh	 nacházíme	 u	 opuštěného	domu	u	 sil-
nice	na	počátku	hor.	Dokonce	se	nám	přichá-
zí	ukázat	i	nějaké	horské	kozy.	Ráno	pokraču-
jeme	 do	 Nevady.	 Stoupání	 je	 poměrně	 prud-
ké,	výškové	metry	autem	nabíráme	rychle,	a	tak	
mě	 začíná	 pobolívat	 hlava	 a	 celkově	 mi	 není	
nejlíp,	prostě	špatný	 tlak.	Z	auta	vystupujeme	
ve	výšce	cca	2800	m	n.	m.,	brní	mě	nedokrvené	
nohy,	ale	prý	se	to	rozchodí,	až	si	člověk	zvykne	
na	 jiný	vzduch.	Teď	už	vím,	že	nerozchodí	J.	
Po	rovince	ještě	docela	dobré,	první	prudší	ko-
peček	taky	dobrý,	ale	nad	kopečkem	je	pauza,	
já	si	sedám	a	končím.	Tlak	se	nelepší,	zesláblá	
jsem	pořád	stejně	a	není	mi	dobře,	tak	se	rozho-
duju,	že	návrat	bude	lepší.	

Výchozí	 parkoviště	 je	 cca	 300	 výškových	
metrů	nad	městečkem	Nevada,	odkud	do	hor	

Pinguicula nevadensis		Foto:	Dan	Hordějčuk
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vede	lanovka.	Vzhledem	k	tomu,	že	jsem	skon-
čila	těsně	před	horní	stanicí	lanovky,	navrhuju	
Jardovi,	který	mě	vede	k	autu,	že	zpátky	naho-
ru	může	vyjet.	Sjíždíme	tedy	autem	z	parkoviš-
tě	do	městečka	a	Jarda	se	vrací	za	Danem,	kte-
rý	čeká	nahoře.	Já	si	ještě	tak	na	hodinku	hážu	
nohy	 nahoru,	 abych	 se	 srovnala,	 a	pak	 teprve	
nastává	pohodička.	Koupit	pohled,	nějaký	su-
venýr,	kouknout	na	chvíli	na	triatlon,	který	se	
tudy	běžel,	ale	většinu	dne	sedím	na	zahrádce	
u	restaurace	a	dělám	místním	kšefty…	zmrzlina,	
oběd,	horká	čokoláda…	tomu	říkám	dovolená.	
Po	pár	hodinách	vidím	Jardu	s	Danem,	kteří	se	
strhaní	vrací	z	hor,	a	už	nelituju,	že	jsem	s	nimi	
nešla.	Prý	to	bylo	fakt	náročné.

Pokračujeme	k	největšímu	strašáku	výpra-
vy…	údolí	v	Tortose.	Podle	Jardových	slov	si	mís-
to	 představuju	 jako	 spletitou	 buš	 bez	 jakéko-
liv	cestičky,	kde	se	člověk	musí	pomalu	prose-
kávat	mačetou,	s	horolezeckou	stěnou	na	kon-
ci.	Na	místo	dorážíme	po	skvělé	polní	cestě	ko-
lem	3.	hodiny	ráno	a	pro	jistotu	stavíme	stan,	co	
kdyby	se	nás	rozhodlo	navštívit	nějaké	milé	zví-
řátko,	třeba	štír.	Stačí,	že	kolem	nás	běhají	velké	
stonožky,	ty	taky	nevypadají	zrovna	přátelsky.

Pinguicula dertosensis			Foto:	Katka	Králová

Pinguicula dertosensis			Foto:	Katka	Králová
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Na	 cestu	 vyrážíme	 brzy,	 abychom	 se	 vy-
hnuli	 největšímu	vedru.	 Cesta	 je	 celkem	pěk-
ná,	 sice	 úzká	 a	 lemovaná	 křovím,	 tzn.	 trny,	
ale	už	jsem	si	zvykla	a	píchání	a	škrábance	ne-
vnímám.	Pozvolna	stoupáme	a	míjíme	hlubo-
ká	průzračná	jezírka	s	malými	rybkami	a	i	ně-
jakou	tou	užovkou	podplamatou.	 Je	míň	vody	
než	v	předcházejících	letech,	a	tak	se	dá	dostat	
i	tam,	kam	se	Jarda	ještě	nedostal.	Tady	přichází	
moje	chvíle	a	nacházím	si	svoji	vlastní	populaci	
tučnic	P. dertosensis.	Křoví	pozvolna	houstne,	
objevují	se	pichlavé	liány	a	sklon	svahu	nabývá	
na	stupních,	ale	pořád	to	není	tak	hrozné,	 jak	
líčil	Jarda.	Už	jsme	skoro	u	konce	údolí,	u	vodo-
pádu,	kde	roste	hlavní	populace	tučnic.	Horole-
zecký	výstup	se	naštěstí	nekoná,	přímo	k	němu	
vede	 stezka.	 Je	 sice	uzoučká	a	místy	nahraze-
ná	pokřivenými	kmínky	ostré	palmičky	žumary	
nízké,	ale	nic,	co	by	se	nedalo	zvládnout.

U	vodopádu	moc	místa	pro	pohyb	není,	je	
tu	vlhko,	 tak	 se	 radši	moc	nehýbu,	abych	ne-
byla	dole	v	údolí	rychleji,	než	bych	si	předsta-
vovala.	Cesta	zpátky	 je	poněkud	horší,	otázku	
„Kudy	dolů“	už	nadnáším	spíš	 jako	provokaci,	
ale	místy	docela	trefnou.	Nakonec	ani	to	vedro	
není	tak	hrozné,	jak	jsme	se	obávali,	Španělsko	

nás	docela	šetří.	Sice	trochu	bloudíme,	ze	sho-
ra	vypadají	ty	keře	a	kameny	úplně	jinak,	a	tak	
končíme	nad	skalní	stěnou	u	jednoho	z	jezírek.	
Aspoň	že	tu	taky	rostou	tučnice,	dáváme	foto-
pauzu	 a	 Jarda	 se	 vydává	 hledat	 správný	 směr.	
Úspěšně,	můžeme	tedy	pokračovat	dolů.	U	je-
zírek	míjíme	skupinu	děti,	které,	jak	jsme	poz-
ději	zjistili,	se	 jdou	koupat.	My	to	máme	totiž	
v	plánu	 taky,	 ale	 nejdřív	musíme	dojít	 k	autu	
pro	plavky	a	 hlavně	meloun.	Myslím,	 že	další	
rok	nemusím	meloun	vůbec	vidět.	Ve	vodě	jsou	
opět	zobací	rybičky,	ale	dav	křičících	dětí	je	do-
nutil	se	schovat.	Máme	času	dost,	tak	vydržíme	
až	do	odchodu	skupinky	a	nastává	klid,	rybičky	
se	vrací	a	můžeme	se	koupat,	aniž	bychom	pře-
káželi	u	doskoku	do	vody,	na	fotce,	na	videu,	no	
prostě	všude.

Čeká	 nás	 poměrně	 dlouhý	 přejezd	 až	
do	Francie,	takže	je	opět	čas	na	návštěvu	měs-
teček	a	pláží.	Dnes	už	je	ale	celkem	pozdě,	tak	
spíše	hledáme	nocleh.	Nakonec	se	rozhoduje-
me	 pro	 parkoviště	 před	 bývalým	 asi	 hotelem	
kousíček	od	velké	silnice.	 Jak	ráno	zjišťujeme,	
není	úplně	neobydlený,	ale	místní	jsou	příjem-
ní,	ptají	se,	kam	jedeme	a	jak	se	máme,	sice	ne-
umí	anglicky,	 ale	 nějak	 se	domluvíte	vždycky.	

Rosnolist		Foto:	Dan	Hordějčuk
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Už	nám	zase	dochází	jídlo,	takže	ráno	zastavu-
jeme	u	Lidlu.	Ono	vůbec	hledat	ve	Španělsku	
obchody	je	docela	sranda.	Dají	vám	jednu	smě-
rovku,	 že	 tímhle	 směrem	 je	 za	pár	 kiláků	ob-
chod	a	dál	si	poraď	sám.

Ve	Španělsku	zrovna	zuří	největší	požár	za,	
tuším	že,	26	let.	Skutečně	na	dálnici	míjíme	ob-
rovské	plochy	vypálených	lesů	a	porostu	a	po-
stupně	se	blížíme	k	 ještě	aktivním	ohniskům.	
Tak	si	tak	jedeme,	až	dojedeme…	Před	námi	ko-
lona,	pár	kilometrů	od	nás	požáry,	které	pod-
le	kouře	mají	nad	hasiči	jasnou	převahu,	a	všu-
de	kolem	nás	 již	vyhořelá	krajina.	V	autech	 je	
nesnesitelné	vedro,	tak	postáváme	vedle	a	sle-
dujeme	 letadla	 s	 vodou,	 která	 lítají	 nizoučko	
nad	zemí,	aby	toho	spláchla	co	nejvíc.	No,	ono	
to	kolem	dálnice	asi	tak	úplně	vyhořelé	nebu-
de.	Sto	metrů	za	námi	začínají	doutnat	stromy,	
tenký	pramínek	kouře	sílí	a	houstne,	trochu	mi	
tuhne	úsměv	J.	Naštěstí	se	kolona	dává	do	po-
hybu,	takže	jak	dopadly	stromy	u	dálnice,	už	se	
nedozvím.

Rozhodneme	 se	 opět	 najít	 nějakou	 pláž,	
Jarda	 si	 trochu	 vybavuje,	 že	 někde	 poblíž	 by	
mělo	 být	 pěkné	 koupání,	 tak	 zkusíme	 někde	
sjet.	 Nakonec	 končíme	 u	 pláže	 v	 Perpignanu,	

kde	se	opět	odhodlám	do	té	vody	vlézt.	Vstup	
je	pozvolný,	 pískový,	 nikde	 nic	 neplave,	 takže	
po	chvíli	přestávám	panikařit	a	je	to	docela	fajn.	
Protože	 ale	máme	před	 sebou	dlouhou	 cestu,	
nezdržíme	 se	dlouho	a	vyrážíme	dál,	 směrem	
k	francouzskému	Tende.	

Jedeme	až	do	tmy	a	hledáme	místo	na	spa-
ní.	Moc	ho	tu	není,	silnici	tvoří	serpentiny	nad	
městem,	nakonec	se	ale	objevuje	plácek	s	pru-
hem	posekané	trávy,	kde	můžeme	postavit	stan.	
Brzy	ráno	nás	probudí	jeřáb,	tak	rychle	sbalíme	
stan,	 abychom	nepřekáželi,	 a	 pokračujeme	až	
k	Tende,	kde	na	jedné	skále	u	silnice	rostou	ved-
le	sebe	P. hirtiflora	a	P. longifolia	ssp.	reichenba-
chiana.	Longifolií	 je	tu	dle	mého	odhadu	zna-
telně	méně,	 nebo	 je	nepoznám.	 Jsou	sice	vět-
ší	než	hirtiflora,	ale	jediným	mým	rozpoznáva-
cím	znakem	je,	že	hirtiflory	tu	kvetou.	Dnešní	
den	je	krizový,	všichni	jsme	unavení,	při	každé	
vhodné	příležitosti	usínáme	 (například	na	as-
faltu	vedle	auta	apod.).
A	to	už	je	pro	tento	díl	všechno.	Příště	se	vy-

dáme	na	relativně	nové	druhy	tučnic	do	 Itálie	
a	přes	švýcarské	Alpy	domů.			

Skalka	s	Pinguicula hirtiflora			Foto:	Katka	Králová
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Podle	Taylora	 (1989)	 se	 tato	vytrvalá,	 až	 1	m	
dlouhá	 vodní	 bublinatka	 vyskytuje	 poměrně	
hojně	na	téměř	celém	území	Afriky	od	Egypta	

po	Jihoafrickou	republiku	a	od	východu	k	zápa-
du,	na	Madagaskaru	a	též	na	velkém	území	tro-
pické	Indie	od	západu	k	východu.	Moje	rostliny	

Pěstování tropické vodní 
bublinatky Utricularia inflexa

LUBOMÍR ADAMEC, BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, TŘEBOŇ

Vzhled	podzimních	rostlin	U. inflexa pěstovaných	venku	v	chladné	vodě	
8.	10.	2012.	Nejnižší	ranní	teploty	dosahovaly	12–13	oC.	

Na	jaře	roku	2012	jsem	po	mnoha	letech	shánění	získal	přes	

Botanickou	 zahradu	 v	 Bonnu	 jednu	 maličkou	 rostlinku	

vodní	bublinatky	Utricularia inflexa Forssk.	Podařilo	se	mi	ji	na-

pěstovat	a	namnožit	pro	naši	sbírku	a	získal	 jsem	 i	cenné	zku-

šenosti	s	 jejím	celoročním	pěstováním,	které	bych	chtěl	předat	

ostatním	pěstitelům.	
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jsou	velice	teplomilné,	protože	pocházejí	z	rov-
níkové	oblasti	 Rwandy,	 ale	 subtropické	 popu-
lace	 na	 jihu	 Afriky	 (např.	 Okavango	 Swamp	
v	Botswaně)	se	setkávají	v	krátkém	období	zimy	
i	 s	 ranními	 teplotami	vody	 jen	 kolem	6–8	 oC,	
a	jsou	tedy	mnohem	otužilejší.			

Utricularia inflexa je	vodní	bublinatka	z	po-
četné	rodové	sekce	Utricularia	a	má	 jednotva-
ré	prýty	s	pastmi,	nerozlišené	na	fotosyntetic-
ké	a	masožravé	(obr.	1).	Jejími	nejbližšími	pří-
buznými	 druhy	 jsou	 asijské	 vodní	 bublinatky	
U. stellaris	a	U. aurea	s	květními	plováky	nebo	
naše	temperátní	druhy	U. australis a	U. vulga-
ris.	 Pěstované	 rostliny	 U. inflexa	 byly	 dlouhé	

obvykle	30–60	cm	a	svým	celkovým	vzhledem	
silně	připomínaly	naši	 nejběžnější	 bublinatku	
jižní	(U. australis).	Na	rozdíl	od	ní	však	byly	ob-
vykle	mnohem	červenější	(obr.	2).	Velikost	pas-
tí	je	jen	do	3	mm.	Typickým	znakem	U. inflexa,	
který	 je	však	patrný	 jen	u	větších	rostlin,	 jsou	
skupiny	červeně	zbarvených	chlupů	kolem	mís-
ta	přisedání	listů	na	stonku	(tzv.	ouška,	auric-
les,	Taylor	1989).	
Lze	 říci,	 že	 pěstování	 U. inflexa	 v	 akváriu	

v	bytě	je	poměrně	snadné.	Tento	druh	je	mož-
né	pěstovat	v	akváriích	od	3	litrů	výše	a	velmi	
výhodné	 jsou	okurkové	sklenice	o	objemu	3,5	
l.	Pěstování	je	naprosto	stejné	jako	u	australské	

Prýt	rostliny	U. inflexa	vypěstované	v	akváriu	v	pracovně.
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aldrovandky	 (Adamec	 1999)	 nebo	 jiných	 ce-
loročně	 rostoucích	 teplomilných	 druhů	 vod-
ních	 bublinatek	 (Adamec	 2003a,b,c).	 Zákla-
dem	pěstování	 je	opad	z	ostřic	v	množství	asi	
1–1,5	g	suché	hmotnosti	na	 litr	vody.	Ten	vy-
tváří	 optimální	 prostředí	 v	 podobě	 nahnědlé	
(dystrofní)	vody.	Neuškodí	přidat	i	trochu	jílu,	
který	obsahuje	mj.	různé	mikroelementy.	Uká-
zalo	 se,	 že	 bublinatka	U. inflexa je	velmi	 tep-
lomilná	 (optimální	 teploty	pro	 růst	 jsou	mezi	
26–32	oC)	a	roste	 jen	velmi	pomalu	při	 teplo-
tách	pod	20	oC.	Ze	všech	vodních	(sub)tropic-
kých	bublinatek	v	naší	sbírce	je	nejvíce	světlo-
milná	a	prospívá	 jí	 taková	orientace	okna,	při	
níž	má	 co	 nejvíce	 světla	 celý	den	 (pozor	 však	
na	přehřátí	akvária!).	Její	výrazná	světlomilnost	
jí	umožňuje	dobře	růst	od	konce	května	do	za-
čátku	října	také	venku	v	nějakém	akváriu	(3–30	
l),	které	je	umístěno	ve	velké	nádrži	jako	v	chla-
dicí	vodě.	Ve	venkovních	podmínkách	přes	léto	

je	nutné	takové	akvárium	přistínit	kvůli	přehří-
vání	i	růstu	řas.	Za	optimálních	podmínek	(tep-
lo,	 dostatečné	 světlo,	 dostatek	 CO2	 a	 kořisti)	
rostliny	rostou	velmi	rychlým	vrcholovým	růs-
tem	a	spolu	se	dvěma	rychle	rostoucími	domá-
cími	druhy	U. australis a	U. vulgaris	zřejmě	pa-
tří	mezi	trojici	nejrychleji	rostoucích	bublina-
tek	vůbec.	 Jakmile	však	 nějaká	 z	 těchto	 4	 zá-
kladních	podmínek	pro	rychlý	růst	není	splně-
na,	 růst	 se	velmi	výrazně	 zpomalí,	 až	 zastaví.	
Rychlý	růst	hlavního	prýtu	je	doprovázen	i	jeho	
častým	větvením,	takže	rostliny	se	takto	velice	
rychle	množí.
Koncem	 léta	 (srpen	 –	 září)	 velké	 rostliny	

za	oknem	v	pracovně	 i	venku	v	akváriu	kvetly	
drobnými	fialovými	květy	v	chudém	klasu	(obr.	
3).	 Postupně	dorůstající	 květní	 stopka	dlouhá	
i	přes	20	cm	je	stabilizována	nad	hladinou	ty-
pickým	květním	plovákem	 (obr.	 4),	 jehož	pa-
prsky	mohou	být	dlouhé	až	2	cm.	Květy	mohou	

Květní	plovák	U. inflexa.
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rostliny	na	plném	světle	venku	ještě	v	poměrně	
spolehlivém	stavu	do	začátku	října.	Část	 rost-
lin	pokračovala	v	přezimování	v	okurkové	skle-
nici	na	mírně	zastíněné	chodbě	u	východního	
okna,	kde	teploty	kolísaly	od	14	do	17	oC.	V	tak-
to	nepříznivých	podmínkách	(teplotně	i	světel-
ně)	 rostliny	 stále	 postupně	 chřadly,	 byly	 stále	
menší	a	často	se	vyskytovaly	poškozené	vrcho-
ly	(obr.	7).	Poslední	živé	zbytky	rostlin	však	vy-
držely	 takto	až	do	konce	února	a	po	přenese-
ní	do	akvária	v	teplé	pracovně	po	několika	týd-
nech	 začaly	 znovu	 růst.	 Takže	 se	 ukázalo,	 že	
i	 tyto	rovníkové	rostliny	 jsou	schopny	spoleh-
livě	přežít	nevhodné	podmínky	nízkých	teplot	
pod	16–17	oC,	velmi	krátkého	dne	a	nízké	ozá-
řenosti	po	3–4	měsíce.			
	 Rostliny	 rostoucí	 přes	 zimu	 ve	 vytápěné	

pracovně	 u	 jihozápadního	 okna	 při	 teplotách	
19–21	oC	a	pouze	přirozeném	osvětlení	nerostly	
příliš	dobře,	byly	spíše	malé	a	část	vrcholů	byla	
poškozená	(obr.	8),	ale	jejich	přezimování	bylo	

být	samosprašné	a	z	největších	se	vyvíjejí	zra-
lé	tobolky	asi	s	50	tmavými	semeny,	která	mají	
průměr	 asi	 0,4	mm.	 Ačkoliv	 kulovité	 tobolky	
nejsou	větší	 než	 2	mm,	 jsou	 překryty	 velkým	
dužnatým	kalichem	o	rozměrech	asi	6	×	7	mm,	
jehož	velikost	a	tvar	jsou	pro	tento	druh	typické	
(obr.	5,	6).	Semena	jsou	dobře	klíčivá	a	je	mož-
né	z	nich	vypěstovat	i	rostliny	ve	sterilní	tkáňo-
vé	kultuře.
Úspěšné	 přezimování	U. inflexa ve	 vytápě-

ném	 bytě	 není	 žádným	 problémem.	 Při	 pod-
zimní	venkovní	kultivaci	se	ukázalo,	že	už	při	
poklesu	teploty	pod	20	oC	rostliny	téměř	přestá-
vají	růst,	zmenšují	se	a	hodně	větví.	Při	dalším	
poklesu	teploty	(15–16	oC,	konec	září,	začátek	
října)	se	růst	úplně	zastaví,	velké	prýty	začínají	
být	zjevně	nemocné	a	mohou	mít	zdeformova-
né	vrcholy.	Rostliny	přežívají	 jako	malé	mladé	
exempláře,	které	jsou	zřejmě	odolnější	(obr.	2).	
I	ojedinělé	poklesy	teplot	pod	12	oC	mohou	být	
pro	rostliny	kritické,	ale	i	tak	je	možné	udržet	

Dozrávající	plodenství	U. inflexa.
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Detail	zimních	rostlin	pěstovaných	při	19–21	oC	u	okna;	19.	1.	2013.

Detail	zimní	nemocné	rostliny	pěstované	při	nízkých	teplotách	ve	stínu;	1.	1.	2013.
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naprosto	bezpečné.	Avšak	s	pomocí	malé	fluo-
rescenční	 lampičky	 (11	W)	a	přidáváním	CO2 
pod	krycí	Petriho	misku	se	jejich	růst	i	vzhled	
pronikavě	 zlepšil.	 Rostliny	 se	 zčásti	 uzdravily,	
mírně	 zvětšily	 a	 také	 zčervenaly.	Obecně,	 pro	
jejich	 bezpečné	 přezimování	 je	 třeba	 zajistit	
teploty	nad	19	oC	a	co	nejvíce	přirozeného	svět-
la	 blízko	 u	okna	 nebo	 přidávání	 světla	 a	 pro-
dloužení	dne	fluorescenční	lampičkou.

Detail	dozrávající	tobolky	U. inflexa 
s	dužnatým	nafouklým	kalichem.

U. inflexa patří	 mezi	 nejrychleji	 rostoucí	
vodní	 bublinatky,	 což	 pro	 pěstitele	 může	 být	
přednost,	ale	i	nevýhoda,	pokud	rostliny	nema-
jí	optimální	podmínky	k	růstu,	protože	poměr-
ně	 rychle	chřadnou.	 Stejně	 se	 rostliny	chovají	
i	v	tkáňové	kultuře,	protože	pokud	nejsou	včas	
přesazeny	na	nové	médium,	tak	uhynou.	Jedno-
značně	limitující	podmínkou	jejich	úspěšného	
přezimování	jsou	nízké	teploty.			
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Květ	U. inflexa z	akvária	v	pracovně.



24	 Trifid	2013/2

Na	území	České	 republiky	 je	možné	setkat	 se	
s	 třinácti	původními	druhy	ze	čtyř	 rodů.	Dále	
nesmíme	 zapomenout	 na	 dva	 přírodní	 hybri-
dy	(křížence),	čímž	se	dostáváme	na	počet	pat-
náct.	 Nejznámější	 jsou	 zřejmě	 rosnatky,	 a	 to	

díky	 relativně	 běžné	 rosnatce	 okrouhlolis-
té	 (Drosera rotundifolia).	 Slovíčko	 „relativně“	
jsem	nepoužil	náhodou.	Přestože	je	na	pomě-
ry	našich	masožravek	běžná,	je	zařazena	mezi	
ohrožené	 druhy	 naší	 květeny	 (C3).	 Známá	 je	

Znáte české masožravky?
JAKUB ŠTĚPÁN

Že	masožravé	 rostliny	 rostou	 i	u	nás,	už	čtenářům	časopisu	

Trifid	netřeba	připomínat.	Víte	však,	které	to	jsou,	jak	a	čím	

jsou	ohrožené	a	jak	je	v	přírodě	poznat?	Pokud	v	těchto	otázkách	

tápete,	právě	pro	vás	je	určen	následující	článek.

Nenápadný	biotop	skrývající	populaci	rosnatky	okrouhlolisté	(Drosera 
rotundifolia)	a	bublinatky	jižní	(Utricularia australis)
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Seznam všech původních českých masožravek:
odborný název český název stupeň ohrožení
Aldrovanda vesiculosa aldrovandka	měchýřkatá A1
Drosera anglica rosnatka	anglická C1
Drosera intermedia rosnatka	prostřední C1
Drosera rotundifolia rosnatka	okrouhlolistá C3
Drosera × obovata rosnatka	obvejčitá -
Pinguicula bohemica tučnice	česká C1
Pinguicula vulgaris tučnice	obecná C2
Pinguicula × dostalii tučnice	Dostálova -
Utricularia australis bublinatka	jižní C4
Utricularia bremii bublinatka	vícekvětá C1
Utricularia intermedia bublinatka	prostřední C1
Utricularia minor bublinatka	menší C2
Utricularia ochroleuca bublinatka	bledožlutá C1
Utricularia stygia nemá	ustálený	český	název C1
Utricularia vulgaris bublinatka	obecná C1

Aldrovandka	měchýřkatá	(Aldrovanda vesiculosa)	je	u	nás	stále	vedena	jako	vyhynulý	druh
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hlavně	 díky	 turisticky	 zpřístupněným	 rašeli-
ništím,	 kde	 ji	 lze	 vidět	 z	 povalových	 chodní-
ků	a	často	je	jedním	z	hlavních	lákadel,	na	kte-
ré	upozorňují	 informační	tabule.	Běžnější	než	
rosnatka	okrouhlolistá	je	už	jen	bublinatka	již-
ní	(Utricularia australis).	Stále	používaným	sy-
nonymem	 pro	 tento	 vodní	 druh	 je	 bublinat-
ka	 přehlížená,	 což	 ji	 dokonale	 charakterizu-
je.	Všimne	si	 jí	totiž	opravdu	jen	člověk,	který	
se	o	botaniku	zajímá.	Bublinatka	jižní	je	typic-
kým	obyvatelem	stojatých	vod,	 jako	 jsou	 ryb-
níky,	slepá	říční	ramena	nebo	různé	tůňky.	Pa-
tří	mezi	 vzácnější	 taxony	 vyžadující	 další	 po-
zornost	(C4).	Oba	tyto	druhy	můžete	navštívit	
na	několika	volně	přístupných	lokalitách	zane-
sených	do	projektu	Lokality	masožravých	rost-
lin	(přístupné	na	adrese	http://www.darwinia-
na.cz/masozravky/lokality-mr).
Vzácnost	českých	masožravek	je	zapříčiněna	

úbytkem	jejich	životního	prostředí.	 Jsou	vázá-
ny	na	permanentně	mokré	a	osluněné	biotopy.	
Odvodňování	podmáčených	luk,	těžba	rašeliny	

či	zarůstání	náletovými	dřevinami,	to	vše	jsou	
časté	 příčiny	 jejich	 úbytku.	 Zapomenout	 ne-
smíme	ani	na	eutrofizaci	živinami	z	okolí,	což	
je	častý	případ	maloplošných	chráněných	úze-
mí,	která	jsou	ze	všech	stran	obklopena	inten-
zivně	obhospodařovanými	poli.	Samotné	vyrý-
pávání	a	fyzické	poškozování	rostlin	lidmi	bych	
osobně	považoval	spíše	za	velký	etický	problém	
než	za	závažné	ohrožení	populace.	Riziko	pro	
populaci	by	bylo	 jen	v	případě,	že	by	na	 loka-
litě	rostlo	jen	silně	omezené	množství	jedinců,	
a	to	u	masožravek	většinou	nebývá.	Když	už	se	
někde	vyskytují	a	mají	tam	vhodné	podmínky,	
jsou	populace	obvykle	velmi	početné.

rod Aldrovanda
V	několika	mokřinách	a	rybnících	na	Třeboň-
sku	 lze	 spatřit	 zajímavý	vodní	druh,	 jediného	
zástupce	 svého	 rodu.	Aldrovandka	měchýřka-
tá	(Aldrovanda vesiculosa)	v	Česku	v	minulosti	

Rosnatka	prostřední	(Drosera intermedia)	roste	na	své	lokalitě	
společně	s	rosnatkou	okrouhlolistou	(Drosera rotundifolia).
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	Detail	listu	tučnice	obecné	(Pinguicula vulgaris)
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vyhynula	 a	oficiálně	 je	 tak	 stále	 vedena.	Díky	
úspěšné	reintrodukci	se	k	nám	však	vrací.	Ten-
to	druh	se	v	různých	formách	vyskytuje	i	v	tro-
pech	a	 subtropech,	 kde	na	 rozdíl	od	naší	 for-
my	roste	celoročně	a	nevytváří	turiony	(přezi-
movací	 pupeny).	 Aldrovandka	 má	 článkovi-
tý	stonek	rostoucí	těsně	pod	hladinou,	na	kte-
rém	jsou	v	pravidelných	přeslenech	uspořádány	
pasti.	Ty	jsou	zmenšenou	vodní	obdobou	pas-
tí	známé	severoamerické	mucholapky	podivné	
(Dionaea muscipula).	Skládají	se	ze	dvou	čepe-
lí,	které	při	podráždění	bleskurychle	zaklapnou	
kořist	 (drobní	 vodní	 živočichové).	 Poté	může	
začít	 trávení	 pomocí	 trávicích	 enzymů.	 Pasti	
nejsou	větší	jak	8	mm	a	celá	rostlina	má	délku	
maximálně	30	cm.

rod Drosera
V	 Česku	 rostou	 tři	 druhy	 rosnatek.	 Rosnatka	
okrouhlolistá	 (Drosera rotundifolia)	 má	 listy	

opravdu	okrouhlé	a	 nelze	 si	 ji	 splést.	To	další	
dva	druhy	už	si	laik	splést	může.	Rosnatka	pro-
střední	(Drosera intermedia)	a	rosnatka	anglic-
ká	(Drosera anglica)	mají	obě	listy	užší	a	vzpří-
menější.	 Rosnatka	prostřední	 je	však	vzrůsto-
vě	menší,	má	tendenci	k	 tvorbě	kmínku	a	vy-
tváří	výrazně	větší	 semeníky	než	má	rosnatka	
anglická.	Aby	to	však	nebylo	příliš	jednoduché,	
na	některých	místech	se	kříží	rosnatka	anglic-
ká	 s	 okrouhlolistou	 a	 vzniká	 sterilní	 kříženec	
zvaný	rosnatka	obvejčitá	 (Drosera × obovata).	
Vzhledově	je	podobný	rosnatce	anglické,	ale	má	
širší	a	nižší	listy.	Nejprůkaznějším	znakem	jsou	
ale	 prázdné	 semeníky	 a	 výhradně	 vegetativní	
rozmnožování.	
Naše	rosnatky	potřebují	otevřená	prosluně-

ná	rašeliniště.	Rosnatka	okrouhlolistá	je	o	tro-
chu	 tolerantnější	 a	 často	 ji	 můžeme	 nalézt	
i	v	zatopených	pískovnách	a	jiných	biotopech.	
Kořist,	nejčastěji	 létající	hmyz,	chytají	na	ten-
takule	 (speciální	 žláznaté	 trichomy)	 na	 čepe-
lích	listů.	Hmyz	dosedne	na	list	v	domnění,	že	

Bublinatka	jižní	(Utricularia australis)	je	naší	nejběžnější	masožravkou.
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jsou	na	něm	kapky	vody.	Přilepí	se	a	list	začne	
produkovat	trávicí	enzymy.	Okolní	tentakule	se	
během	několika	minut	začnou	otáčet	směrem	
ke	kořisti	pro	lepší	fixaci	a	trávení.	V	řádech	ho-
din	až	dní	se	přizpůsobuje	tvarem	i	celý	list.

rod Pinguicula
Silně	ohrožená	tučnice	obecná	(Pinguicula vul-
garis)	 je	 typická	 především	 pro	 vyšší	 polohy,	
kde	osidluje	zamokřené	louky,	okraje	cest	a	po-
dobná	místa.	 Má	 fialové	 květy.	 Tučnice	 česká	
(Pinguicula bohemica)	 je	 mnohem	 vzácnější.	
Na	celém	světě	má	již	poslední	dvě	prosperují-
cí	lokality	a	několik	mikrolokalit	s	malou,	větši-
nou	mizející,	populací.	Všechna	tato	místa	jsou	
na	našem	území,	a	proto	jde	o	českého	endemi-
ta,	 jak	už	napovídá	 i	název.	 Je	 typická	pro	ní-
žiny	a	na	rozdíl	od	tučnice	obecné	je	oportun-
ním	druhem	 –	 vyhledává	 jen	dočasně	 výhod-
né	 lokality.	 Proto	 je	 závislá	 na	 lidské	pomoci.	
Poté,	co	 lokalita	přirozeně	zaroste	náletovými	
dřevinami,	tučnice	vymizí	(v	tomto	případě	na-
dobro).	Nutná	 je	 tedy	pravidelná	údržba	 zbý-
vajících	 lokalit,	která	naštěstí	zdárně	probíhá,	
a	 tučnice	 prosperuje;	 pravidelným	 čtenářům	
nemohlo	uniknout,	že	o	údržbu	největší	lokali-
ty	se	stará	naše	společnost	Darwiniana.	Od	tuč-
nice	obecné	tučnici	českou	odlišuje	mj.	také	bě-
lejší	 barva	 květů.	 V	 Polabí	 z	minulosti	 přeží-
vá	pravděpodobně	poslední	populace	křížence	
našich	dvou	druhů.	Nazývá	se	tučnice	Dostálo-
va	(Pinguicula × dostalii).	Protože	 je	po	kříže-
ní	stále	plodná	a	schopna	dalšího	křížení,	vzni-
kají	různé	přechodové	formy.	Pasti	jsou	podob-
né	jako	u	rosnatek,	čili	adhezní.	Tentakule	jsou	
však	podstatně	menší,	a	tak	se	tučnice	speciali-
zují	na	drobnější	létavý	hmyz.	

rod Utricularia
Druhově	nejbohatší	skupinou	našich	masožra-
vých	rostlin	jsou	bublinatky	–	nenápadní	oby-
vatelé	rybníků,	rašelinných	jezírek	a	dalších	sto-
jatých	vod.	Jsou	si	vesměs	velmi	podobné	a	roz-
díly	mezi	některými	druhy	dokáže	určit	jen	od-
borník	za	pomoci	mikroskopu.	Nejčastěji	ros-
tou	těsně	pod	hladinou	a	pokud	nekvetou,	má-
lokdo	si	jich	všimne.	Květy	jsou	u	všech	druhů	

žluté	a	vyčnívají	nad	vodu.	Samotné	nenápadné	
podvodní	prýty	jsou	však	zajímavé	při	podrob-
nějším	prozkoumání.	Nesou	totiž	desítky	až	ti-
síce	 drobných	 lapacích	 měchýřků,	 které	 jsou	
podle	druhu	velké	0,4–3	mm.	V	těchto	speciál-
ních	pastech	je	vytvořen	podtlak	a	při	podráž-
dění	spouštěčů	dojde	k	rychlému	nasátí	okol-
ní	vody	i	s	kořistí,	kterou	bývá	plankton	a	drob-
ní	vodní	živočichové.	Na	rozdíl	od	naprosté	vět-
šiny	masožravek	(i	těch	cizokrajných)	jsou	tyto	
bublinatky	závislé	na	příjmu	potravy.	
Nejběžnější	 bublinatka	 jižní	 (Utricularia 

australis)	většinou	není	větší	jak	50	cm,	zatím-
co	podobná	bublinatka	obecná	(Utricularia vul-
garis)	může	dosahovat	délky	prýtu	 i	přes	250	
cm,	čímž	je	naší	největší	masožravkou.	Ostatní	
druhy	jsou	podstatně	menší	a	obvykle	nepřesa-
hují	rozměry	první	zmíněné.

Obdivovat, chránit, ale 
neničit
Pokud	vás	rostliny	ve	volné	přírodě	také	fasci-
nují	a	rádi	je	navštěvujete,	snažte	se	být	k	jejich	
biotopům	i	k	rostlinám	samotným	maximálně	
šetrní.	Sešlapaná	rašeliniště	s	papírky	od	suše-
nek	nejsou	tím,	co	by	k	přírodě	patřilo,	a	pří-
padní	návštěvníci,	kteří	přijdou	po	vás,	by	vám	
také	 nepoděkovali.	 Naopak	 zkuste	 pro	ochra-
nu	rostlin	a	jejich	biotopů	něco	udělat	a	přilo-
žit	 ruku	 k	 dílu	 v	 rámci	 různých	 dobrovolnic-
kých	akcí,	jako	bývá	například	kosení	cenných	
luk.	 Darwiniana	 pořádá	 pravidelné	 údržbové	
akce	na	lokalitě	tučnice	české.	Tomu	místu	pře-
zdíváme	„Kosiště“,	hádejte	proč?	J	Přidejte	se	
k	nám!			

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán
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Protože	 trička	 s	 motivem	 od	 Allena	 Lowrie-
ho	 měla	 velký	 úspěch	 a	 jsou	 už	 téměř	 vy-
prodaná,	 rozhodli	 jsme	 se	 pro	 objednání	 tri-
ček	 nových.	 Motiv	 rosnatky	 okrouhlolisté	 je	
z	 dílny	 Mirka	 Macáka,	 kterému	 tímto	 děkuji	

Nová série triček s motivem 
od Mirka Macáka

KATEŘINA BRAUNOVÁ

za	 jeho	poskytnutí.	Také	děkuji	Michalu	Kou-
bovi	 za	 grafické	 práce,	 Katce	 Králové,	 se	 kte-
rou	jsme	vybíraly	barevné	kombinace,	a	samo-
zřejmě	 Správní	 radě	 za	 posvěcení	 celého	 ná-
padu.	 Trika	 jsou	 v	 pánské	 (červená,	 námořní	
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modrá)	i	dámské	(jemně	zelená,	trávová	zelená,	
dark	purple)	variantě	 s	 bílým	 (námořní	mod-
rá,	dark	purple)	nebo	černým	(červená,	 jemně	
zelená,	trávová	zelená)	potiskem.	Cena	 je	150	
Kč	pro	členy	Darwiniany	a	 200	Kč	pro	nečle-
ny.	Trička	jsme	zkoušeli	prát	–	nepouštějí	barvu	
a	jsou	kvalitní.	Označení	velikosti	může	být	za-
vádějící,	proto	doporučuji	vzít	si	spíše	větší	ve-
likost,	než	jste	zvyklí.	Velikost	S	a	M	doporuču-
ji	pro	děti,	případně	pánská	trika	velikosti	S	a	M	
pro	dámy.	Já	sama	jsem	si	koupila	i	pánské	tri-
ko	ve	velikosti	 S	a	 sedí	mi	dobře.	Doufám,	že	
se	vám	naše	nová	kolekce	triček	2013	s	moti-
vy	od	Mirka	Macáka	líbí	a	že	trička	budete	rádi	
nosit.	Kolekce	je	k	dostání	v	obchodě	Darwinia-
ny	 http://www.darwiniana.cz/masozravky/ob-
chod.	
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V	srpnu	r.	2007	se	mi	naskytla	příležitost	na-
vštívit	s	přítelem	Gregem	Bourkem	ostrov	Su-
lawesi	 a	 blíže	 prostudovat	 málo	 známou	 láč-
kovku	 Nepenthes glabrata.	 Ta	 je	 endemitem	
centrálního	Sulawesi,	kde	roste	v	nadmořských	
výškách	 okolo	 1600–2000	 m	 n.	 m.	 Sulawesi	
je	 ostrov,	 vyznačující	 se	 obrovskou	 diverzitou	
jak	různých	lidských	kultur,	tak	i	přírody	–	se-
tkávají	se	 tu	asijská	květena	a	zvířena	s	flórou	
a	 faunou	australskou.	 Proto	 jsou	 rozsáhlé	ob-
lasti	tohoto	úchvatného	ostrova	chráněné	před	
komerčními	 aktivitami	 a	 zachovaly	 si	 tak	do-
slova	panenský	ráz.	Kromě	nejrůznějších	rost-
lin	 a	 živočichů	 je	 Sulawesi	 domovem	 několi-
ka	 fascinujícím	 kulturám	 a	 nejkrásnějším	 ar-
chitektonickým	stylům	celé	 jihovýchodní	Asie	

–	obdivuhodné	 jsou	dodnes	 torajánským	oby-
vatelstvem	stavěné	domy	Tongkonan,	nacháze-
jící	 se	ve	střední	části	ostrova.	Domy	Tongko-
nan	 jsou	 tradičně	 domy	 předků,	 určené	 pou-
ze	k	ukládání	věcí	a	zásob	a	jsou	proslulé	svý-
mi	úžasnými,	nádherně	zdobenými	střechami	
ve	 tvaru	 lodí.	 I	v	dnešní	době	slouží	 tyto	pře-
krásné	budovy	svým	tradičním	účelům	a	sou-
časně	přitahují	mnoho	turistů,	kteří	tak	mohou	
obdivovat	kulturní	historii	této	fascinující	čás-
ti	Indonésie.
Naši	cestu	po	Sulawesi	 jsme	započali	v	Ma-

kassaru	na	jihu	ostrova,	odkud	jsme	se	vypravi-
li	na	sever	do	národního	parku	Lore	Lindu,	aby-
chom	se	 tam	pokusili	nalézt	 láčkovku,	kterou	
jsme	sem	přijeli	studovat.	Nepenthes glabrata je	

Expedice za láčkovkami 
na Sulawesi

STEWART MCPHERSON

Stanoviště	úchvatné	Nepenthes glabrata Efektní	láčka	Nepenthes glabrata
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v	mnoha	ohledech	velmi	zvláštní	druh	láčkov-
ky	–	byla	pojmenována	podle	latinského	výrazu	
glaber,	který	znamená	lysý,	a	skutečně	–	všech-
ny	části	pastí	těchto	rostlin	na	sobě	nemají	žád-
né	 typy	chlupů,	 což	 je	pro	 zástupce	 rodu	vel-
mi	neobvyklé.	Rostlina	byla	popsána	v	r.	1984,	
nicméně	zůstává	stále	poměrně	málo	známou,	
hlavně	 proto,	 že	 od	 jejího	 objevení	 navštívila	
místo	jejího	výskytu	jen	hrstka	terénních	bota-
niků.	Láčkovka	roste	v	nízkých	a	řídkých	hor-
ských	 lesích,	a	 tak	 jsme	naše	pátrání	započali	
prozkoumáváním	náspů	u	cest,	kde	jsme	po	dni	
hledání	 v	 hojném	 počtu	 tuto	 pozoruhodnou	
rostlinu	 objevili.	 Zjistili	 jsme,	 že	 nejlépe	 Ne-
penthes glabrata	 prosperuje	na	nezastíněných	
stanovištích,	 vystavená	 přímému	 slunečnímu	
záření,	a	že	některé	exempláře	vytvářejí	plazi-
vé	stonky	až	10	m	dlouhé,	které	se	volně	vinou	
otevřeným	baldachýnem	horského	křovinného	
lesa.
Listy	Nepenthes glabrata jsou	úzké	a	až	 17	

cm	dlouhé	a	3,5	cm	široké.	Úponky	na	špičkách	
listů	nesou	působivé	 láčky,	které	rostlina	vyu-
žívá	pro	 lov	 kořisti,	 hmyzu	a	 jiných	členovců,	
a	zvyšuje	tak	příjem	potřebných	živin,	což	rost-
lině	umožňuje	růst	na	extrémních	stanovištích	

s	nedostatkem	minerálních	látek.	Láčky	Nepen-
thes glabrata	jsou	oválného	tvaru,	dlouhé	do	7	
cm	a	široké	3,5	cm	a	jsou	snadno	rozpoznatel-
né	 podle	 dvou	 velmi	 nápadných	 svislých	 kří-
del	na	přední	straně	pasti.	Oproti	ostatním	láč-
kovkám	 je	 povrchové	 pletivo	 láček	Nepenthes 
glabrata	tak	tenké,	že	láčky	jsou	měkké	a	polo-
průsvitné,	takže	celé	pasti	této	rostliny	jsou	vý-
jimečně	křehké	a	jemné.	Krásně	zbarvené	láčky	
jsou	celé	bílé	nebo	mají	slabý	nádech	bledě	žlu-
té,	s	různě	protáhlými	červenými	nebo	nacho-
vými	skvrnami.	
O	 vztahu	 tohoto	 druhu	 k	 ostatním	 láč-

kovkám	 je	 toho	známo	 jen	málo.	 Před	cestou	
na	Sulawesi	jsem	obdržel	zprávu,	že	na	severu	
národního	parku	Lore	Lindu	byl	nedávno	ob-
jeven	druh	láčkovky,	který	je	druhu	Nepenthes 
glabrata	blízce	příbuzný.	Poté,	co	 jsme	strávili	
dva	dny	studiem	 láčkovky	Nepenthes glabrata 
v	jejím	přirozeném	prostředí,	vypravili	jsme	se	
na	sever,	abychom	se	pokusili	tento	nový	druh	
nalézt.
Nedávno	 na	 Sulawesi	 odcestoval	 ornito-

log	 Jonathan	 Newman	 a	 při	 pozorování	 ptá-
ků	v	národním	parku	Lori	Lindu	narazil	na	ne-
známou	láčkovku,	kterou	nebyl	schopen	určit.	

Působivý	dům	Tongkonan	u	Tana	
Toraja,	střední	SulawesiNepenthes maxima
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Past	nového	pozoruhodného	druhu	láčkovky
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a	 červeně	 až	 purpurově	 zbarveným.	 Bylo	 tak	
jasné,	že	nový	druh	láčkovky	nemůže	být	pros-
tým	křížencem	Nepenthes glabrata a	Nepenthes 
maxima,	protože	ze	všech	tří	druhů	je	nejmen-
ší	a	vyznačuje	se	vlastnostmi,	které	nelze	nalézt	
ani	u	jednoho	ze	zbylých	druhů.
Když	 jsem	 se	 vracel	 zpátky	 do	Makassaru,	

cestoval	jsem	znovu	přes	krásné	a	úchvatné	po-
hoří	a	uvědomil	jsem	si,	kolik	toho	z	divoké	pří-
rody	v	této	obdivuhodné	a	výjimečně	různoro-
dé	části	Indonésie	zůstává	ještě	k	odhalení.	Jo-
nathan	 Newman	 objevil	 nový	 druh	 láčkovky	
jen	proto,	že	rostla	na	místě,	které	zrovna	na-
vštívil,	a	on	si	jej	náhodou	všiml.	Rozsáhlé	ob-
lasti	Sulawesi	včetně	mnoha	horských	vrcholů	
napříč	 tímto	krásným	ostrovem	tak	s	vysokou	
pravděpodobností	skrývají	mnohem	více	dosud	
neobjevených	láčkovek	a	dalších	druhů	rostlin	
a	živočichů.	 Jistě	potrvá	 ještě	dlouhá	 léta,	než	
poznáme	plný	rozsah	bohatství	přírody	tohoto	
nádherného	koutu	Indonésie.			

přeložil	Vladimír	Rudajev

Fotografie	k	článku:	Stewart	McPherson

Jonathan	mi	laskavě	poskytl	informace	o	místě	
nálezu	a	my	tak	vyrazili	v	jeho	šlépějích	s	cílem	
jím	 objevenou	 populaci	 rostlin	 znovu	 nalézt.	
Abychom	se	na	lokalitu	dostali,	byli	jsme	nuce-
ni	na	sever	parku	cestovat	po	odlehlých	štěrko-
vých	cestách	dva	dny,	i	když	přímá	vzdálenost	
nebyla	jistě	větší	než	30	km.	Po	příjezdu	jsme	
obdrželi	povolení	od	místní	komunity	i	od	po-
licie	a	mohli	jsme	tak	navštívit	oblast,	kde	Jona-
than	rostliny	našel.
Po	jednodenním	hledání	jsme	s	Gregem	na-

šli	 přesně	 ty	 rostliny,	 které	 objevil	 Jonathan,	
a	 hned	 nám	 bylo	 jasné,	 že	 se	 opravdu	 jed-
ná	o	nový	druh	láčkovek,	který	je	velmi	blízký	
druhu	Nepenthes glabrata.	Nový,	doposud	ne-
popsaný	druh	vytváří	 také	podobné	 lysé	 listy,	
ale	hlavně	celkový	tvar	pastí	je	od	pastí	Nepen-
thes glabrata	výrazně	odlišný.	Pasti	tohoto	no-
vého	druhu	mnohem	více	připomínají	 kalíšek	
na	vejce	 (záchodovou	mísu	J),	 se	 svým	více-
méně	nálevkovitým	tvarem	jsou	až	10	cm	dlou-
hé	a	7	cm	široké.	Barva	pastí	 je	převážně	žlu-
tooranžová	s	nápadnými	červenými	skvrnami,	
ale	na	rozdíl	od	většiny	ostatních	láčkovek	s	po-
dobným	zbarvením	se	toto	barevné	schéma	na-
chází	i	na	úponkách	pastí.
Ačkoliv	 je	 nová	 rostlina	 natolik	odlišná,	 že	

může	být	považována	za	samostatný	(a	dosud	
nepopsaný)	druh,	tvar	láček,	stavba	květu	a	dal-
ší	vlastnosti	listů	velmi	jasně	poukazují	na	blíz-
kost	k	Nepenthes glabrata,	Našli	jsme	pouze	je-
dinou	populaci	tohoto	nového	druhu,	takže	za-
tím	není	jasné,	jak	moc	je	variabilní.	Mám	v	plá-
nu	se	během	r.	2008	vrátit	na	Sulawesi	a	zjistit	
toho	o	nové	 láčkovce	a	 její	 fascinující	ekologii	
a	morfologii	více,	aby	mohla	být	formálně	po-
psána	a	pojmenována.	
Nedaleko	 místa	 výskytu	 tohoto	 krásného	

nového	druhu	 jsme	nalezli	rostliny	Nepenthes 
maxima,	 která	 je	 na	 celém	 Sulawesi	 výjimeč-
ně	 hojná. Tato	 třetí	 zde	 pozorovaná	 láčkovka	
je	ve	všech	směrech	výrazně	větší	a	robustněj-
ší	než	Nepenthes glabrata a	nový,	Jonathanem	
objevený	druh.	Vytváří	mohutné	listy	dlouhé	až	
50	cm	a	velké	a	nápadné	pasti,	které	mohou	do-
sahovat	délky	i	přes	30	cm.	Obvykle	jsou	pas-
ti	 Nepenthes maxima převážně	 žlutavě	 zele-
né	 s	 nachovými	 skvrnami	 s	 peristomem	 (ob-
ústím)	širokým,	nápadným	a	často	rýhovaným	

Působivé	láčky	nového	druhu	
láčkovky	ze	Sulawesi
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Je	 10.06.2008,	 ještě	 za	 tmy	 usedáme	 v	 Čes-
ké	 Lípě	do	auta	a	vyrážíme	přes	 jižní	Moravu	
na	Bílé	Karpaty.	Úkol	je	jasný,	vybrat	klenotni-
ci	orchidejí.	Vyloupit	se	ji	chystáme	pomocí	fo-
toaparátu.	
První	 lup	máme	naplánován	u	obce	Ketko-

vice,	poblíž	Znojma.	Mam	vytipovanou	lokali-
tu	 jazýčku	 jaderského	Himantoglossum adria-
ticum. Dlouho	 jsme	 ho	 považovali	 v	 Čechách	
a	na	Moravě	za	minimálně	nezvěstný.	Držíme	
se	brožury	„rostliny	ve	svitu	evropských	hvězd“.	
Místo	podle	fotografie	nalézáme	snadno.	Jedná	
se	o	starý	lom.	S	rostlinami	je	to	už	horší.	
Jazýček	vyhledává	slunné	polohy	a	místa	se	

slabým	 zápojem	 keřového	 a	 stromového	 pa-
tra.	 Po	 delším	 kroužení	 a	 hledání	 nacházím	

na	horní	hraně	lomu	statného	jedince.	Je	v	op-
timálním	stavu	pro	focení.	Tak	si	jen	tak	pro	ra-
dost	zařvu.	Abé	a	Zdeněk,	dva	další	 kytkomi-
lové,	kteří	se	mnou	a	Mirkem	Macákem	vyra-
zili	 na	 tuto	cestu,	mají	 strach,	 co	 se	mi	 stalo.	
Mirek	odvětí	„nic,	našel	ho“.	Halekám,	že	stří-
lím,	teda	fotím	první.	Mažu	dolů	pro	fotoaparát	
a	výbavu.	Cestou	projdu,	či	spíše	proletím	ko-
lem	dalšího	slabého	jedince,	jen	se	4	květy.	Ani	
jsem	si	ho	nevšiml.	Už	mě	postihla	fotohoreč-
ka.	Upozornil	nás	na	něj	až	Mirek,	který	stou-
pá	více	v	klidu.	
Jazýček	jaderský	je	 jednou	z	našich	nejhez-

čích	 a	 bohužel	 též	 nejvzácnějších	 orchide-
jí.	Má	u	nás	severní	okraj	areálu	výskytu,	a	tak	

Bílé Karpaty, cesta do pokladnice 
orchidejí

JAROSLAV NEUBAUER 

mečík	střechovitý	(Gladiolus imbricatus)kosatec	mnohobarvý
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vemeník	zelenavý	(Platanthera chlorantha) rudohlávek	jehlancovitý	(Anacamptis pyramidalis)

tořič	čmelákovitý	(Ophrys holoserica)
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vyhledává	ty	nejteplejší	 lokality	s	vápencovým	
podložím.
Nedoufal	jsem,	že	ho	v	Čechách	nebo	na	Mo-

ravě	uvidím.	Statná	okolo	80	cm	velká	rostlina	
s	bohatým	květenstvím	právě	nakvétajícím	pří-
mo	pózuje	mým	záběrům.	Postupně	fotí	ostat-
ní,	a	tak	kroužíme	po	okolí.	Vyjma	toho	slabého	
jedince	ve	svahu	u	cesty	však	další	rostliny	ne-
najdeme.	 I	 tak	naprosto	spokojeni,	spíše	nad-
šeni,	vyrážíme	dál.	Jedeme	pod	Pálavu,	kousek	
od	Milovické	stráně,	na	hnědenec	zvrhlý	Limo-
dorum abortivum. Místo	 najdeme	 přesně,	 ale	
máme	smůlu,	tento	rok	se	kvetení	asi	nekoná.	
No	 hnědenec	 to	umí,	 nevykvést	 i	 několik	 let.	
Na	stráni	však	kvete	spousta	záraz,	a	tak	obdi-
vujeme	aspoň	ty.	Trošku	zklamáni,	po	úspěchu	
s	jazýčkem	jsme	čekali	více,	vyrážíme	do	Bílých	
Karpat.	
Naším	cílem	je	 lokalita	známá	pod	názvem	

Čertoryje.	 Jedeme	sem	hledat	rudohlávek	 jeh-
lancovitý	Anacamptis pyramidalis. 
Vzhledem	 k	 desítkám	 až	 stovkám	 jedinců,	

různě	 roztroušených	 po	 loukách	 podhorské-
ho	 charakteru,	 nemáme	 problém	 rostliny	 na-
jít.	Statné,	krásně	nakvetlé,	 jednotlivé	rostliny	

i	skupiny	pózují	našim	fotoaparátům.	Jedná	se	
též	o	velmi	vzácnou	orchidej,	která	má	známou	
lokalitu	 i	 na	Karlštejnsku.	Tam	však	 roste	 jen	
pár	 jedinců.	 Zde	 se	místy	 rudohlávky	doslova	
brodíme.	A	 tak	není	problém	najít	 ty	správné	
pro	záběr.	Při	okraji	lesíka,	nacházíme	do	20	je-
dinců	vemeníku	dvoulistého	Platanthera bifo-
lia. Určitě	by	se	jich	našlo	víc,	nás	však	více	za-
ujme	překrásně	vybarvený	kosatec	mnohobar-
vý.	A	tak	 je	nutno	opět	mačkat	spouště	fotoa-
parátů.	
Vydatně	 nasyceni	 krásou	 a	 množstvím	 ru-

dohlávků	míříme	na	známou	lokalitu	Zahrady	
pod	Hájem.	Naším	cílem	 je	velice	vzácný	kle-
not	tořič	čmelákovitý	Holubyho	Ophrys fuciflo-
ra subsp.	 holubyana. Po	 příjezdu	 přicházíme	
na	rozlehlou	louku,	posetou	stovkami	pětiprs-
tek	Gymnadenia. Zdeněk,	který	ví,	kde	přesně	
tořiče	rostou,	nás	potrápí	„hledejte“.	Tak	se	cou-
ráme	 loukou,	 zaměřujeme	 se	 na	 slunná	 mís-
ta,	kde	lze	tolik	kýžený	tořič	předpokládat.	Čas	
se	však	krátí	a	z	důvodu	zapadajícího	slunce	se	
Zdeněk	slituje	a	k	tořičům	nás	dovede.	My	mu	
za	to	ukážeme	albína	pětiprstky	a	vemeník	ze-
lenavý	 Platanthera chloratha, po	 kterých	 zas	

tořič	včelonosný	(Ophrys apifera)
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prstnatec	pletní	(Dactylorhiza incarnata) pětiprstka	hustokvětá	(Gymnadenia densiflora)

hlavinka	horská	(Traunsteinera globosa) vemeník	(Platanthera	sp.)
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touží	on.	Takže	to	pozorné	courání	nebylo	úpl-
ně	bez	účelu.	Tořiče	 jsou	mírně	překvetlé,	ale	
pěkné	záběry	se	dají	pořídit.	A	tak	se	u	několi-
ka	jedinců	s	Mirkem	postupně	vystřídáme.	Pár	
dobrých	záběrů	jistě	vyjde	a	tak	co	chtít	víc.	
Během	našeho	snažení	 se	 tu	objevuje	mla-

dá	paní	a	je	vidět,	že	se	extrémě	zajímá	o	pěti-
prstky.	 Konkrétně	 vyhledává	 pětiprstku	 hus-
tokvětou	Gymnadenia densiflora. Dáme	se	s	ní	
do	řeči,	dovídáme	se,	že	zde	provádí	výzkum.	
Jímá	 jakýmsi	 zařízením	 vůně	 produkované	
rostlinou	a	posléze	zjišťuje,	na	 jaké	 látky	opy-
lovači	 reagují.	 Jsme	 zvědaví	 jak	 jezevci,	 a	 tak	
nabízíme	pomoc.	Když	nám	sdělí,	že	ve	vesni-
ci	nedaleko	se	dá	přespat	na	ubytovně,	 je	roz-
hodnuto.	Zařídíme	si	ubytování	a	po	večeři	jde-
me	pomoci	i	obhlédnout,	jak	takový	pokus	pro-
bíhá.	 Den	 tedy	 končí	 zajímavou	 přednáškou.	
Pomůžeme	zabalit	zařízení,	které	uložilo	vůně,	
a	jdeme	uložit	sebe.	
Cestou	 na	 ubytovnu	 dostáváme	 tip	 na	 ná-

vštěvu	 tořiče	včelonosného.	 Je	 to	 jasné,	 ten	 si	
nemůžeme	nechat	ujít,	zvláště	když	prý	právě	
kvete.	Druhý	den	vstáváme	brzy,	do	krásného	
rána	a	míříme	na	lokalitu	s	názvem	Porážky.	

Je	známá	spíše	kvůli	všivci	statnému,	je	to	je-
diná	lokalita	u	nás.	Velkou	výhodou	je,	že	máme	
auto	s	oprávněním	vjezdu	do	CHKO,	a	tak	ne-
musíme	 absolvovat	 dlouhou,	 několikakilome-
trovou	 tůru	 do	 kopce.	 Přijíždíme	 na	 rozlehlé	
louky,	spíše	horského	charakteru,	kde	necháme	
auto	na	cestně,	a	dál	se	vydáme	pěšky.	Míříme	
k	vlhkému	místu,	spíše	k	prameništi,	kde	všivec	
právě	 kvete.	 Statné	 žlutokvěté	 rostliny	 se	 stá-
vají	 kořistí	 našich	 objektivů.	 Cestou	 nachází-
me	početné	populace	hlavinek	horských	Traun-
steinera globosa. Orchidejí,	které	na	mnoha	lo-
kalitách	postupně	vyhynuly,	a	tak	jsou	dnes	již	
dost	vzácné.	Většina	rostlin	je	překvetlých,	spí-
še	odkvetlých,	 a	 tak	 rozmrzele	 hledáme	 něja-
kou	opožděnou.	Máme	štěstí,	 jedna	dokonale	
nakvetlá,	statná	hlavinka	tu	na	nás	čekala.	Za-
číná	tedy	focení,	které	stojí	za	to.	Fotit	klátivou,	
vysokou	rostlinu	na	tenkém	stonku	ve	slabém	
větru	 je	 fakt	pakárna.	Nedoufám	tedy	v	dobré	
záběry	(po	vyvolání	filmu	budu	velmi	mile	pře-
kvapen).	Trochu	nejistý	výsledkem	tedy	nastu-
puji	cestu	zpět	k	autu.	Cestou	navštívíme	ještě	
jedno	prameniště	s	prstnatcem	pletním	Dacty-
lorhiza incarnata. Ten	 se	 fotí	 o	 poznání	 lépe.	

jazýček	jadranský	(Himantoglossum adriaticum)
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všivec	statný	(Pedicularis exaltata)

tořič	čmelákovitý	(Ophrys holoserica) hlavinka	horská	(Traunsteinera globosa)

rudohlávek	jehlancovitý	(Anacamptis pyramidalis)
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jímání	vůní



www.darwiniana.cz	 43

V	 prameništi	 nacházíme	 mečík	 střechovitý.	
Právě	se	chystá	kvést.	Začínám	mlsně	kroužit,	
aspoň	jeden	otevřený	květ.	Po	chvíli	se	mi	po-
daří	 najít	mečík	 s	otevřeným	prvním	 květem,	
ideální	na	focení.
Dost	 namlsaní	 vyrážíme	 na	 poslední	 loka-

litu,	která	původně	nebyla	v	plánu.	Nachází	se	
u	Horního	Němčí,	je	známá	jako	Drahy.	Naším	
cílem	 je	 opět	 tořič,	 tentokrát	 ten	 včelonosný	
Ophrys apifera. Lokalita	není	velká,	a	tak	se	 ji	
pokoušíme	prohledat.	Ony	totiž	tyhle	vzácnos-
ti	 nerostou	 v	 nijak	 velkých	 populacích.	 Opět	
prohledáváme	slunná	místa.	Nacházíme	spous-
tu	pětiprstek	a	vstavač	osmahlý	Orchis ustula-
ta, zde	se	má	jednat	o	letní	formu.	Ta	se	od	toho	
obyčejného	liší	pozdější	dobou	kvetení.	
Jen	 ten	 tořič	se	nám	schovává.	Mé	zklamá-

ní	je	velké,	zvláště	když	se	začne	blížit	déšť.	To	
je	konec.	Lokalita	je	typická	suchá,	slunná	lou-
ka,	tak	proč	ne?	Míříme	k	autu.	Cestou	si	všim-
neme,	že	ve	spodní	části	 lokality,	kde	je	podle	
nás	přístin,	se	někdo	válí	s	 fotoaparátem.	Slá-
va,	máme	je.	Nejkrásnější	rostlina	je	asi	20	me-
trů	od	auta,	přímo	u	cesty.	Honem	vše	vybalit	
a	urvat	aspoň	pár	záběrů.	Naše	dílo	přeruší	déšť.	

všivec	statný	(Pedicularis exaltata)

Pokračujeme	 tedy,	 když	 se	 vyprší,	 ale	 zmoklé	
rostliny	v	ostrém	světle	nejsou	to	pravé.	Po	pár	
pokusech	další	 focení	 vzdáváme.	 Přichází	 čas	
vyrazit	 na	dlouhou	cestu	 k	domovu,	ale	 tahle	
akce	stála	za	to.	
To	 jsme	 tu	 orchidejovou	 klenotnici	 pěkně	

vyloupili,	i	když	jen	fotoaparáty.	Pro	zajímavost	
uvádím	počty	kusů	námi	nalezených	nejvzác-
nějších	druhů.	Jazýček	–	2	ks	,	tořič	čmelákovitý	
–	15	ks,	tořič	včelonosný	–	11ks.,	Když	se	vezme	
v	úvahu	tento	počet,	je	vidět,	že	se	jedná	o	velmi	
vzácné	 rostliny.	A	 tak	každý	 jiný	druh	obdivu	
než	pokoukání	a	focení	by	byl	zvěrstvem.	Na	lo-
kalitách	najdeme	i	rostliny	ukouslé	zvěří,	to	se	
dá	pochopit.	Ale	utrhané	nejstatnější	exemplá-
ře,	viditelně	poškozené	některými	„obdivovate-
li“	v	době	kvalitní	a	dostupné	fototechniky	ne-
chápu.	Volte	proto	prosím	vždy	citlivý	způsob	
odlovu.			

Fotografie	k	článku:	Jarda	Neubauer

prstnatec	pletní	(Dactylorhiza incarnata)
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V	každém	ekosystému	probíhá	neustálý	koloběh	
živin	(tj.	minerálních	látek	potřebných	ke	stav-
bě	těla	živých	organizmů).	Jedna	z	klíčových	rolí	
v	 tomto	 koloběhu	připadá	 na	mravence	 a	 vše-
kazy	(termiti).	Ti	se	nepodílejí	na	koloběhu	ži-
vin	 jen	samostatně,	ale	společně	s	řadou	svých	
symbiontů	(myrmekofilů	a termitofilů).	Nej-
hojnější	 je	 zřejmě	 symbióza	mravenců	 s	 vyšší-
mi	rostlinami.		K	rostlinám	vstupujícím	do	něja-
ké	formy	symbiózy	s	mravenci	patří	stovky	dru-
hů	z	více	než	100	rodů	a	39	čeledí	rostlin.	Tyto	
myrmekofilní	 rostliny	 nazýváme	myrmekofy-
ty.	Různé	formy	symbióz	mezi	mravenci	a	rost-
linami	patří	ke	klíčovým	faktorům	ekosystémů,	
zvláště	tropických	a	subtropických.
Mravenci	 obecně	 získávají	 od	 myrmekofy-

tů	 nektar	 (některé	 rostliny	vytvářejí	 i	 extraflo-
rální	=	mimokvětní	nektária),	také	potravu	bo-
hatou	 na	 proteiny	 (např.	 speciální	 Beltova	 tě-
líska	u	akácií)	a	velmi	často	i	ubytování	(rostli-
ny	vytvářejí	duté	orgány,	které	mravenci	obydlují	
– domatia).	Naproti	tomu	myrmekofyt	získává	
od	mravenců	ochranu	před	býložravci,	houbami,	
parazitními	rostlinami,	někdy	pomoc	při	rozši-
řování	 semen	 rostlin	 (myrmekochorie)	 a	 čas-
to	 i	výživový	přínos	 z	výkalů	mravenců	odklá-
daných	v	domatiích,	mnohdy	 zprostředkovaný	
houbami,	které	domatia	spoluobývají.	
V	této	části	se	nejprve	budu	zabývat	základ-

ními	 nezbytnými	 informacemi	 o	 mravencích	
a	všekazích	a	pak	 se	už	 budeme	věnovat	vzta-
hům	mravenců	a	všekazů	s	láčkovkami.
Mravence	 a	 všekazy	 jsem	 spojil	 do	 společ-

ného	pojednání,	 byť	 se	vůbec	 nejedná	o	 hmyz	
příbuzný.	 Stačí,	 když	 se	 podíváme	 na	 fotogra-
fii	mravence	a	všekaza	 (třeba	někde	na	webu),	
a	 uvědomíme	 si	 zřetelný	 morfologický	 rozdíl:	
zatímco	mravenci	dělají	dojem	silných	 „obrně-
ných	 rytířů“,	 všekazi	 mají	 na	 pohled	 slabouč-
ká,	spíše	bezmocná	tělíčka.	Nicméně	oba	dojmy	

mohou	 být	 klamné,	 skutečná	 síla	 jak	mraven-
ců,	tak	i	všekazů	spočívá	v	jejich	společenstvech.	
I	evolučně	jsou	mravenci	a	všekazi	velmi	vzdále-
ni.	V	době,	kdy	se	objevili	na	Zemi	první	mraven-
ci	(křída	–	pozdní	druhohory,	před	130–110	mil.	
let),	měli	všekazi	za	sebou	přinejmenším	desít-
ky	milionů	let	vývoje.	Termiti	se	diverzifikují	ze-
jména	v	juře	(střední	druhohory),	ale	první	ná-
lezy	spadají	již	do	triasu	(první	třetina	druhohor	
–	před	250–200	mil.	let)	a	doklady	o	jejich	před-
cích	byly	nalezeny	 již	v	permu	(poslední	etapa	
prvohor	–	před	300–250	mil.	let).	
I	 z	hlediska	ontogenetického	vývoje	 (vývoje	

jedince)	je	mezi	oběma	skupinami	zásadní	roz-
díl.	Mravenci	prodělávají	proměnu	dokonalou,	tj.	
stádia	vývoje	jsou:	vajíčko	–	larva	–	kukla	–	ima-
go,	kdežto	všekazi	procházejí	proměnou	nedo-
konalou	–	vajíčko	–	nymfa,	která	se	postupným	
svlékáním	přemění	v	dospělce	(imago).	Z	hledis-
ka	potravního	pak	mravenci	jsou	všežraví,	s	vý-
razným	převládáním	masožravosti,	zatímco	vše-
kazi	jsou	býložraví	a	zejména	dřevožraví.	
Obě	 tyto	 nepříbuzné	 skupiny	 hmyzu	 však	

spojují	 3  faktory,	 které	 jsou	 z	 našeho	 hledis-
ka	 důležité:	 1.	 jsou	 nejhojnějšími	 živočichy	
na	Zemi,	2.	žijí	ve	společenstvech	a	3.	vstupují	
do	široké	škály	symbiotických	vztahů.	

Prvním faktorem	 je	 tedy	hojnost.	Nemám	
zde	 na	 mysli	 hojnost	 druhů,	 ale	 jedinců.	 Do-
dnes	bylo	popsáno	více	než	12500	druhů	mra-
venců	 (skutečný	celkový	počet	druhů	se	odha-
duje	 na	 22000),	 jejich	 jedinci	 však	 přestavují	
15–25 % pozemské biomasy živočichů!	Obý-
vají	všechna	zeměpisná	pásma,	přitom	v	pásmu	
mírném	 jsou	 skutečně	 nejhojnějšími	 živočichy	
(těsně	 sledováni	 chvostoskoky	 a	 roztoči).	 Před	
cca	 50	 lety,	 když	 jsem	 se	 začal	 zabývat	 hmy-
zem,	platilo	pravidlo,	že	když	se	člověk	podíval	
na	zem,	kdekoliv	mimo	asfaltovou	nebo	betono-
vou	cestu	–	v	lese,	na	poli,	polní	cestě,	zahradě,	

Symbióza u masožravek: 
2. Nepenthes – mravenci 

a všekazi (1. část)
JIŘÍ VÍTEK
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atd.,	 spatřil	na	ploše	cca	1	m2	přinejmenším	3	
mravence.	 Dnes	 už	 to	 pravidlo	 běžně	 neplatí,	
neboť	 člověku	 se	 „úspěšně“	 podařilo	 chemiza-
cí	prostředí	zredukovat	počet	nejen	mravenců,	
ale	i	ostatních	skupin	hmyzu.	Ale	pokud	pravi-
dlo	vyzkoušíte	někde	v	zachovalých	lesích,	obo-
rách,	rezervacích,	jistě	uspějete.	Mám	dojem,	že	
mravenci	se	také	naučili	žít	poněkud	skrytěji	než	
před	lety.	Nabyl	jsem	tohoto	dojmu,	když	jsem	
asi	před	rokem	pozoroval	hromadné	rojení	mra-
venců	na	sídlišti	v	Brně,	kde	bydlím,	a	byl	jsem	
překvapen,	odkud	všude	okřídlení	pohlavní	 je-
dinci	vylétali	a	jak	umně	dovedou	svá	mraveniš-
tě	skrývat.	
Na	 straně	 druhé	 termiti	 žijí	 v	 v	 subtropech	

a	 tropech.	 Popsáno	 je	 asi	 2800	 druhů	 a	 sku-
tečný	 počet	 je	 odhadován	 na	 4000.	Ovšem	 co	
do	hojnosti	 jedinců	předčí	mravence	a	jsou	su-
veréně	nejpočetnějšími	živočichy	ve	svých	eko-
systémech.	Termitiště	jsou	často	až	gigantických	
rozměrů	 (nadzemní	 část	může	dosahovat	 výš-
ky	i	více	než	5	metrů),	a	v	některých	oblastech	
je	jich	takové	množství,	že	přímo	určují	ráz	kra-
jiny.	Jednotlivá	termitiště	mohou	obývat	stovky	
tisíc	až	milióny	 jedinců.	Pro	masožravky,	které	
z	 kořisti	 získávají	 především	dusík,	 jsou	méně	

kvalitní	 potravou	 než	mravenci,	 protože	 jejich	
chitin,	na	rozdíl	od	chitinu	mravenců,	je	téměř	
nestravitelný	a	obsah	dusíku	absorbovaný	rostli-
nou	je	tak	nízký.		

Druhým spojujícím faktorem	 mravenců	
a	 všekazů	 je	 život	 ve	 společenstvech	 –	 mrave-
ništích	a	termitištích,	ve	kterých	se	jedinec	zce-
la	podřizuje	zájmům	celku	a	život	všech	obyvatel	
je	řízen	jakýmsi	„kolektivním	mozkem“	(čtenář	
mi	jistě	odpustí	tento	poněkud	nebiologický	vý-
raz).	Společenstva	mravenců	jsou	tvořena	čtyřmi	
základními	kastami:	okřídlenými	pohlavními	je-
dinci	–	samičkou,	která	je	zakladatelkou	mrave-
niště	a	 jejím	úkolem	 je	klást	vejce,	a	samci,	 je-
jichž	biologická	role	končí	oplozením	královny	
při	rojení,	a	konečně	jedinci	bezkřídlými	–	vojá-
ky,	jejichž	úlohou	je	chránit	mraveniště,	a	nejpo-
četnějšími	dělnicemi,	které	v	mraveništi	vykoná-
vají	téměř	všechny	práce,	včetně	péče	o	potom-
stvo.	
U	termitů	jsou	společenstva	podstatně	složi-

tější,	což	je	zřejmě	výsledkem	výrazně	delší	evo-
luce.	V	termitištích	se	nachází	až	17	kast,	vyko-
návajících	různé	činnosti	(L8,	L9).	Nymfy,	kte-
ré	se	líhnou	z	vajíček,	jsou	zpočátku	„univerzál-
ní“	a	o	jejich	kastě	nakonec	rozhodne	složení	po-
travy,	feromóny	a	zřejmě	také	hmatové	impulzy,	
kterým	jsou	vystaveny.	
Třetím faktorem	spojujícím	mravence	a	vše-

kazy	je	schopnost	obou	těchto	skupin	hmyzu	vy-
tvářet	symbiotické	vztahy	se	stovkami	druhů	ži-
vých	organizmů	–	od	hub,	přes	vyšší	rostliny,	až	
k	širokému	spektru	členovců,	zejména	hmyzu,	
ale	 i	s	živočichy	evolučně	vyššími	 (např.	ptáky,	
kteří	si	nechávají	od	mravenců	čistit	tělo	od	pa-
razitů	a	dezinfikovat	je	kyselinou	mravenčí).	
Pro	 tyto	 termitofily	 a	myrmekofily	 používá-

me	 společný	 název	 inquilini.	Obecně	 inquili-
ny	dělíme	do	 tří	 skupin:	 synoekenti,	 synechtři	
a	symfilové.	Synoekenti	představují	velkou	sku-
pinu	(druhově	i	početně)	uklízečů,	čističů	a	za-
metačů,	kteří	se	starají	o	pořádek	v	mraveništi	či	
termitišti.	Patří	sem	celá	škála	brouků,	ale	i	pří-
slušníků	jiných	řádů	hmyzu,	či	 jiných	členovců	
(např.	roztočů),	kteří	se	živí	odpadem	v	mrave-
ništích	a	termitištích,	ale	mohou	čistit	i	mraven-
ce	samotné,	přičemž	někteří	z	nich	se	přiživují	
i	na	potravě,	kterou	mravenci,	vracející	se	z	vý-
pravy	za	potravou,	předávají	svým	soukmenov-
cům	(z	úst	do	úst).	Synechtři jsou	skutečnými	
predátory	mravenců,	na	které	číhají	buď	v	okolí	

Bezkřídlá	myrmekofilní	vosička	Mimopria 
ecitonophila	(4	mm).	Dokonalé	mimikry	
mravence.	Schematická	kresba	autora,	
podle	J.	Obenbergera,	pozměněno.
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mraveniště	či	termitiště,	nebo	přímo	uvnitř,	ně-
kde	 v	 zapadlých,	 málo	 používaných	 chodbič-
kách.	 Nejzajímavější	 skupinu	 představují	 však	
symfilové.	To	jsou	podivuhodní	tvorové,	kteří	se	
natolik	změnili	společnou	ko-evolucí	s	mraven-
ci	či	termity	(viz	obrázky),	že	bez	nich	již	nemo-
hou	žít;	mravenci	a	termiti	se	o	ně	starají,	krmí	
je	a	chrání	před	nebezpečím.	Za	to	se	jim	sym-
filové	odměňují	tím,	že	na	různých	částech	své-
ho	těla	vylučují	tekutinu,	kterou	mravenci	milují	
a	jdou	po	ní	jako	lidé	po	alkoholu.	Místo	servíro-
vání	této	tekutiny	obvykle	označuje	skupina	žlu-
tých	chloupků	–	na	různých	místech	těla,	včet-
ně	tykadel.
Další	 souborné	 informace	 o	 mravencích	

a	všekazích	najdete	v	klasické	entomologické	li-
teratuře	(L8,	L9).
Velmi	početnou	skupinu	myrmekofilů	před-

stavují	 vyšší	 rostliny	myrmekofyty,	 o	 kterých	
jsem	se	již	v	rovině	obecné	zmínil.	
Dříve,	než	se	však	budeme	věnovat	vztahům	

mravenců	a	termitů	s	láčkovkami	musíme	se	se-
známit	s	 jedním	důležitým	hendikepem	maso-
žravek,	který	si	často	neuvědomujeme.	Srovná-
me-li	masožravky	jako	rostlinné	predátory	živo-
čichů	 s	 predátory	 živočišnými,	 vyvstane	 jeden	
zásadní	rozdíl.	Téměř	všichni	živočišní	predáto-
ři	loví	svou	kořist	jen	v	určité	části	dne:	ve	dne,	
v	noci,	za	soumraku	či	za	úsvitu	–	neloví	tedy	24	
hod.	denně.	 Stejně	 také	obecně	platí,	že	kořist	
loví	jen	hladový	predátor,	kdežto	nasycený	nemá	
o	další	lov	zájem,	dokud	v	klidu	znovu	nevytráví	
(samozřejmě	i	toto	pravidlo	má	své	výjimky).	Na-
proti	tomu	naprostá	většina	masožravek	má	své	
pasti	v	pohotovosti	po	24	hod.	denně	a	ty	obvykle	
loví	prakticky	bez	přestání,	bez	ohledu	na	míru	
„nasycení	rostliny“.	Tím	může	docházet	k	„přesy-
cení“	rostlin,	které	narušuje	rovnováhu	mezi	fo-
tosyntézou	a	metabolismem	minerálů	a	má	ne-
příznivé	důsledky	pro	celou	rostlinu.	Tento	 jev	
byl	pozorován	u	řady	masožravek,	např.	 láčko-
vek,	mucholapek,	špirlic	nebo	rosnatek.	Výsled-
kem	často	bývá	převládnutí	hnilobných	proce-
sů	nad	trávicími	přímo	v	pastech,	např.	v	láčkách	
(což	lze	zjistit	přičichnutím	k	pasti),	vedoucí	ob-
vykle	k	úhynu	pasti,	eventuálně	i	celé	nadzemní	
části	 rostliny	 (např.	mucholapka).	Mnohé	dru-
hy	masožravek	postupně	vyvinuly	různé	mecha-
nizmy,	které	významně	snižují	 riziko	 „přesyce-
ní“	rostliny.	Mezi	nimi	převládá	strategie	využi-
tí	dravých	symbiontů	k	redukci	ulovené	potravy,	

což	představuje	úspěšnou	strategii,	která	fungu-
je	 u	 celého	 spektra	 druhů	 masožravek,	 včetně	
láčkovek,	o	kterých	pojednáváme	v	tomto	člán-
ku.	Masožravky	se	tak	dělí	o	svou	kořist	se	svými	
symbionty.	A	právě	mravenci	patří	k	těm	vyvole-
ným,	kteří	se	výrazně	podílejí	na	redukci	množ-
ství	kořisti	ulovené	do	pastí	masožravek.	Např.	
Thum	(L10)	zjistil,	že	Drosera rotundifolia	stráví	
jen	cca	29	%,	zatímco	Drosera intermedia	95	%	
ulovené	kořisti.	Hlavními	predátory	kořisti	ulo-
vené	masožravkama	jsou	mravenci.	Rozdíl	mezi	
oběma	druhy	rosnatek	autor	interpretuje	tím,	že	
mikrohabitat	D. rotundifolia	 je	slunnější	a	 tep-
lejší	a	mravenci	jsou	zde	výrazně	aktivnější	než	
na	 chladnějším	 mikrohabitatu	 D. intermedia.	
U	láčkovek	se	množství	skutečně	strávené	kořis-
ti,	pohybuje	někde	kolem	30	%,	zbytek	je	spořá-
dán	symbionty.
Vzhledem	ke	své	hojnosti	nikoho	jistě	nepře-

kvapí,	že	mravenci	představují	v	průměru	asi	70	
%	kořisti	láčkovek.	Jejich	zastoupení	mezi	kořistí	
v	láčkách	však	závisí	na	nadmořské	výšce	lokali-
ty.	Mravenci	žijí	převážně	v	nížinách	a	se	stoupa-
jící	nadmořskou	výškou	jich	ubývá.	Adam	(L1)	
zjistil,	že	v	láčkách	láčkovek	v	nížinách	do	500	m	
mravenci	představují	 69–100	%	kořisti,	 zatím-
co	ve	výškách	700–2300	m	je	to		3–87	%	a	v	nej-
vyšších	lokalitách	se	mravenci	v	láčkách	už	ne-
vyskytují	vůbec.	Předpokládá	se,	že	je	to	způso-
beno	příliš	vysokou	vlhkostí	v	horských	ekosys-
témech.	Z	hlediska	jednotlivé	rostliny,	v	horních	
láčkách	bývá	výrazně	více	mravenců	než	v	 láč-
kách	dolních,	 což	odpovídá	 tomu,	 že	v	 tropic-
kých	lesích	žijí	mravenci	převážně	na	stromech	
(L1).	
Prvním	 problémem	 vztahu	 láčkovky	 versus	

mravenci	 jsou	tedy	mravenci	 jako	kořist	 láčko-
vek.	Jak	již	bylo	uvedeno,	mravenci	jsou	nejčas-
tější	kořistí	 láčkovek.	Co	vlastně	mravence	při-
láká?	Obecně	se	usuzuje,	že	láčkovky	vábí	svou	
kořist	vůní	nektaru	a	nápadným	zbarvením	lá-
ček.	Nektar	je	produkován	extraflorálními	nek-
tárii	na	různých	částech	láčky	–	na	spodní	stra-
ně	víčka,	obústí,	ale	i	na	úponkách	(N. bicalca-
rata).	Dokonce	v	různých	stádiích	vývoje	 láčky	
mohou	převažovat	 ta	či	ona	nektária	 (L2).	 Sa-
motný	nektar	je	vodní	roztok	obsahující	10–40	
%	 různých	 cukrů	 (glukóza,	 fruktóza,	 sacharó-
za,	atd.),	ale	 i	aromatických	aminokyselin	a	fe-
nolických	látek.	Svou	vůní	obvykle	imituje	květy,	
takže	se	nejčastěji	 jedná	o	silně	nasládlou	vůni	
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(např.	N. rafflesiana).	Pro	hmyz	je	zdrojem	výži-
vy	a	vody.	Nektar	z	láček	zřejmě	u	řady	druhů	má	
i	intoxikační	účinek,	jehož	výsledkem	bývá	čás-
tečné	utlumení	či	omámení	kořisti,	a	urychlí	se	
tak	její	pád	do	nitra	láčky.	Zdá	se,	že	nektar	má	
pro	mravence	zásadní	význam	v	době	sucha,	kdy	
fakticky	 umožňuje	mravencům	přežít	 toto	 ne-
příznivé	období	(L5).
Dalším	faktorem	vábení	může	být	barva	láč-

ky.	Avšak	barva	láček	masožravek	ve	viditelném	
spektru	je	hlavně	v	odstínech	zelené	a	červené.	
Mravenci,	 stejně	 jako	 ostatní	 hmyz,	 však	 vidí	
červenou	barvu	jako	šedou,	takže	láčky	se	barev-
ně	příliš	neliší	od	zeleného	pozadí	a	mravenci	je	

zřejmě	jen	špatně	rozeznávají,	jak	experimentál-
ně	prokázali	Bennett	a	Ellison	u	špirlice	Sarrace-
nia purpurea	(L3).	Úspěšnější	může	být	nápad-
ný	odrazový	vzor	láček	v	UV	světle,	které	většina	
hmyzu	vnímá.	
Avšak	jen	malá	část	návštěvníků	láčky	skon-

čí	v	láčce.	Většině	se	podaří	bez	úhony	uniknout,	
ale	 řada	z	nich	se	opět	vrací.	U	společenského	
hmyzu	 úspěšní	 nálezci	 láčky	 obvykle	 oznámí	
svůj	nález	dalším	členům	kolonie,	kteří	pak	láč-
ku	rovněž	navštěvují.	Výsledkem	je	pak	celkové	
zvýšení	návštěvnosti	a	následně	i	zvýšení	počtu	
jedinců,	kteří	skončí	svůj	život	v	láčce	(L6,	L7).	
Pokud	 mravenec	 skutečně	 spadne	 do	 trávi-

cí	tekutiny	láčky,	pravděpodobnost	úniku	je	 již	
velmi	 malá.	 Většina	 mravenců	 plave	 na	 hladi-
ně	 trávicí	 tekutiny	uprostřed	menisku	a	vůbec	
se	nedostane	ke	stěně,	kde	by	mohli	mít	šanci	
na	únik	(L4).	V	trávicí	tekutině	se	mravenci	pře-
stanou	pohybovat	většinou	 již	po	1–2	min	ná-
sledkem	udušení.	Výjimkou	je	mravenec	Polyr-
hachis cf. beccarii,	který	je	schopen	plavat	v	trá-
vicí	tekutině	láčkovek	a	často	se	mu	podaří	do-
stat	se	ven	z	láčky.	Ne	vždy	však	napoprvé.	Bohn	
a	Federle	pozorovali	jedince	tohoto	druhu	šplha-
jícího	ven	z	láčky,	který	48krát	spadl	zpět	do	trá-
vicí	tekutiny,	než	se	mu	konečně	podařilo	vyšpl-
hat	ven	(L4).
Ve	 druhé	 části	 se	 budeme	 nejprve	 věnovat	

nejnovějším	objevům	týkajícím	se	regulace	po-
čtu	 ulovených	mravenců,	 termitů	 a	 kořisti	 vů-
bec,	 hlavně	 však	 mutualistickým	 symbiózám	
mezi	láčkovkami	a	mravenci	či	všekazy.	
(pokračování	příště)

Myrmekofilní	brouk	Platyrhopalopsis 
mellyi	(10	mm).	Všimněte	si	obrovských	
talířovitých	tykadel.	Schematicka	kresba	
autora,	podle	J.	Obenbergera,	pozměněno.
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Na	 první	 květnovou	 sobotu	 připadlo	 setkání	
Darwiniany.	 Díky	 milému	 pozvání	 pana	 dok-
tora	Studničky,	ředitele	liberecké	botanické	za-
hrady,	jsme	opět	měli	příležitost	hromadně	za-
vítat	 do	 skutečné	 bašty	 masožravek	 v	 Česku	
dlouhých	pět	let	od	posledního	srazu,	na	který	
mnozí	z	nás	stále	rádi	vzpomínáme.	Naše	čtyř-
členná	skupinka	dorazila	na	místo	cca	půl	ho-
diny	před	plánovaným	začátkem,	abychom	do-
mluvili	 přesný	 harmonogram	 dne.	 Organiza-
ce	byla	–	 jak	 jinak	–	naprosto	spolehlivá,	paní	
za	pokladnou	o	nás	věděla	a	na	vrátkách	na	nás	
už	 čekal	 nápis	 Darwiniana.	 Pan	 doktor	 Stud-
nička	nás	přivítal	přesně	tak,	jak	se	s	námi	lou-
čil	v	roce	2008	a	jak	jsem	si	jej	pamatoval,	tedy	

velice	 srdečně.	V	 krátkosti	 jsme	probrali	udá-
losti	 let	minulých,	dění	v	Darwinianě,	časopis	
TRIFID	a	za	vyhrazený	čas	i	prostory	největšího	
jednacího	sálu	 jsem	 jménem	našeho	sdružení	
jako	výraz	poděkování	předal	panu	řediteli	as-
poň	malý	dárek	v	podobě	pánského	trička	s	no-
vým	motivem	rosnatky	okrouhlolisté	od	Mirka	
Macáka.	O	to	více	jsme	se	cítili	zavázaní,	když	
se	později	zcela	nečekaně	objevil	s	několika	vý-
tisky	své	publikace	o	tučnici	české	a	jeden	nám	
ochotně	daroval	přímo	do	Knihovny.
V		přednáškovém	sále	zahrady,	který	nám	byl	

plně	k	dispozici,	jsem	se	se	všemi	přivítal.	Čle-
nů	Darwiniany	dorazilo	 24	 a	 společně	 s	 nimi	
celkem	 11členný	 doprovod:	 drahé	 polovičky,	

Setkání v Botanické zahradě 
Liberec a Valná hromada 
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případně	rodiče.	Přesně	v	10:00,	jak	bylo	pláno-
váno,	začala	oficiální	část.	Jelikož	letos	vyprše-
lo	řádné,	dvouleté	volební	období	Správní	rady,	
shrnul	jsem	osazenstvu,	jak	jsme	si	vedli,	co	se	
povedlo	(a	co	ne),	co	máme	v	plánu,	případně	
bychom	rádi	realizovali,	kde	nás	tlačí	bota	a	jak	
si	vedeme	i	po	finanční	stránce	(mimochodem:	
velice	dobře,	jsme	plně	soběstační	a	máme	re-
zervu	na	případné	nákladnější	projekty,	pokud	
se	takové	naskytnou	a	bude	dostatek	pomocní-
ků).	Samozřejmě	jsem	nemohl	opomenout	ani	
pozvánku	na	červnovou	jubilejní	Výstavu.	Pro-
tože	máme	zcela	 transparentní	účetnictví,	ve-
řejně	 dostupné	 na	 našich	 stránkách,	 a	 loňské	
hospodaření	jsem	komentoval	v	předešlém	čís-
le,	zmíním	se	pouze	o	třech	důležitých	bodech	
letošního	roku.	Co	se	nákladů	na	TRIFIDa	týče,	
ty	zatím	vypadají	velice	slibně	a	drží	si	úroveň	
z	předešlého	roku,	kdy	 jsme	přešli	k	nové	tis-
kárně.	Za	zmínku	 tak	stojí	pouze	dva	nestan-
dardní	 výdaje:	 výroba	 již	 výše	 zmíněné,	 nové	
série	triček,	která	by	se	měla,	stejně	jako	původ-
ní	série	na	motivy	od	Allena	Lowrieho,	postup-
ně	vrátit	 a	 nákup	 nových	 titulů	do	Knihovny.	
Připomínám,	 že	 publikace	 jsou	 všem	 členům	
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k	 dispozici	 k	 vypůjčení,	 viz	 naše	 internetové	
stránky.	 Jelikož	 nikdo	 z	 přítomných	 nevznesl	
žádné	doplňující	dotazy,	mohli	jsme	přistoupit	
k	 jedinému,	 předem	 ohlášenému	 bodu	Valné	
hromady,	a	to	k	volbě	nového	vedení.	Navrho-
vané	složení	mělo	oproti	odcházejícímu	usku-
pení	jedinou	změnu:	Jirku	Vaňka,	našeho	dlou-
holetého,	 aktivního	 člena,	měla	 nahradit	 pra-
covně	nevytížená	mladá	krev	 Jakuba	Štěpána.	
Nová	 SR	 byla	 zvolena	 jednomyslně	 všemi	 24	
přítomnými	hlasy.	Já	za	SR	ještě	jednou	děku-
ji	za	vyslovenou	důvěru	a	nemohu	opominout	
příležitost	opětovně	Jirkovi	Vaňkovi	poděkovat	
za	vše,	co	pro	Darwinianu	za	všechna	 léta	vy-
konal.	 Jen	pro	 informaci,	 nábor	nových	členů	
a	dorozesílání	časopisu	si	Jirka	ponechal.
Přestávku	 před	 očekávanou	 přednáškou	

jsme	vyplnili	předáváním	rostlin,	prodejem	tri-
ček	 zájemcům,	 vzájemným	 představováním	
a	 debatováním	 o	 všem	 možném,	 čímž	 moh-
la	začít	méně	oficiální,	zato	předpokládám	ví-
tanější	 část	 dne.	 Před	 jedenáctou	 hodinou	
jsme	 společně	 s	doktorem	Studničkou	vyrazi-
li	na	hodinovou	cestu	napříč	Kubou.	Pan	ředi-
tel	opět	 nezklamal	a	 s	 lehkostí	a	vtipem	sobě	
vlastními	nám	poutavě	povyprávěl	o	svém	pu-
tování	 z	 jednoho	 konce	 ostrova	 na	 druhý.	 Ač	

sám	botanik,	neopomněl	zmínit	zajímavé	soci-
álně-kulturní	aspekty	svého	pobytu,	vše	dopro-
vázené	bohatým	obrazovým	materiálem	a	ně-
kdy	dokonce	také	videoprojekcí.	A	že	panova-
la	opravdu	uvolněná,	kolegiální	atmosféra,	do-
kresluje	fakt,	že	padly	i	nějaké	dotazy.
Po	 skončení	 přednášky	 přišla	 řada	 na	 onu	

pověstnou	 třešničku	 na	 dortu:	 prohlídku	 de-
pozitářů.	Zásobní	skleníky	zahrady	jsou	pro	oči	
nejen	masožravkářů	opravdovou	pastvou	a	ani	
těm	z	nás,	 kteří	měli	příležitost	do	nich	zaví-
tat	již	v	minulosti,	se	nikdy	neomrzí.	Člověk	se	
v	nich	může	ztratit	na	celé	hodiny	a	stále	bude	
mít	 co	 nového	 objevovat.	 Navíc	 podle	 reakce	
ostatních	zúčastněných	jsem	zdaleka	nebyl	je-
diným,	kdo	si	odnesl	takový	dojem.
Závěrem	mi	dovolte	poděkovat	panu	dokto-

ru	 Studničkovi	za	čas,	 který	 si	pro	nás	vyhra-
dil,	 a	 poskytnuté	 zázemí.	A	vám,	 co	 jste	měli	
tu	 možnost,	 našli	 si	 čas	 a	 do	 Liberce	 dorazi-
li,	 za	vytvoření	přátelské	atmosféry	a	hezkých	
vzpomínek	na	společné	setkání.			

Fotografie	k	článku:	Martin	Dlouhý



Trpasličí	rosnatky		se	vyznačují	nejen	svými	malými	rozměry,	ale	taktéž	zajímavým	
způsobem	vegetativního	rozmnožování.	Jednou	až	dvakrát	ročně	přestanou	tvořit	
běžné	listy	a	ve	středech	jejich	růžic	se	začnou	vyvíjet	drobná	(1–4	mm	velká)	
rozmnožovací	tělíska,	tzv.	gemmy.	Ve	skutečnosti	se	jedná	o	metamorfované	listy.	
Po	dozrání	se	gemmy	z	rostliny	uvolní	a	pokud	dopadnou	na	vlhkou	půdu,	začnou	se	z	nich	
vyvíjet	noví	jedinci.	Ještě	tentýž	rok	dospějí	a	vytvoří	další	gemmy.	Foto:	Jakub	Štěpán



Anatomie a morfologie 
masožravých rostlin

Tabule XXVIII
Čeleď: bublinatkovité (Lentibulariaceae L.M.C. Richard)
Rod: Genlisea (Genlisea St. Hil.), angl. Corcscrew Plantt

A/ Habitus rostliny: 1/ Nadzemní asimilační prýt, 2/ Podzemní lapací prýt, 3/ Oddenek.
B/ Detail šroubovitých ramen pasti (podle mikrofo-

ta preparátu v rastrovacím mikroskopu).
C/ Zvětšený detail květu hybrida G. lobata × violacea.

D/ Detail žláznatých hřebínků v krčku pasti (stejně jako u B).
E/ Schéma pasti: 1/ Stopka, 2/ Trávicí komora, 3/ Krček, 4/ Štěrbinovi-
tý otvor, 5/ Můstek, 6/ Šroubovité rameno, 7/ Váček, 8/ Chlupy směřují-

cí do nitra pasti. Šipky ukazují tok vody a směr pohybu kořisti.

Zpracoval: ZŽ


