Nový druh heliamfory – Masožravé rostliny v JAR
– Chaos v rodu Drosera – Nové poznatky ze světa
masožravých rostlin – Symbióza u masožravek – Jak
fotografovat rostliny

Doprovodná fotografie tučňáka patagonského (Aptenodytes patagonicus) k cestě Honzy Nováka
do nejjižnějšího cípu Latinské Ameriky aneb Pozvánka na Valnou hromadu Darwiniany,
v neděli 8. června od 10:15 v BZ UK (více informací uvnitř časopisu). Foto: Jan Novák
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masožravých

rostlin,

v minulém čísle jsem na tomto místě děkoval Michalu Ru-

bešovi za roky tvrdé práce pro Darwinianu a vyjádřil přání v jeho
brzký návrat. Nejvíce jsme Michalovo upozadnění pocítili v případě sazby časopisu TRIFID.
Bez zbytečného přemýšlení jednoznačně naše
Achillova pata, protože dalšího sazeče ve svých
řadách nemáme (resp. se nikdo nepřiznal)
a každé číslo znamenalo obrovskou výzvu.
Uběhlo půl roku a Michal si vzal sazbu opět
na starost, čímž nám všem vytrhl takříkajíc trn
z paty. Nezbývá než pevně doufat, že povinnosti Michala opět neodvolají.
Za nejdůležitější sdělení tohoto úvodníku
ovšem považuji pozvání na již jedenáctý ročník výstavy masožravých rostlin, kterou pořádáme ve spolupráci s Botanickou zahradou PřF
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UK v Praze Na Slupi od pátku 6. června do následující neděle 15. června. A při té příležitosti také na Valnou hromadu první neděli konání
výstavy, tj. 8. 6. od 10:15. Společné setkání nám
zpestří Honza Novák svými zážitky a fotografickým materiálem, které posbíral v průběhu
putování po Patagonii. Výstava je jakýmsi vyvrcholením našeho snažení o propagaci masožravých rostlin směrem k široké veřejnosti a vzácnou příležitostí, kdy se sjede řada pěstitelů ze
všech koutů republiky. A to nejen zhlédnout
expozici, ale také si popovídat s ostatními tváří
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v tvář a vyměnit si nějaké ty rostliny i zkušenosti. Celou akci organizujeme svépomocí a kdokoli by měl čas a chuť nám pomoci s praktickými činnostmi kolem provozu, instalace a deinstalace výstavy, je velmi srdečně vítán. Rovněž poptáváme rostliny do expozice a k dispozici budeme mít také několik velkých vitrín pro
vlhkomilnější druhy. Letošní zima byla v porovnání s loňským rokem extrémně mírná a co
do počtu slunečných dní o poznání příznivější, takže rostliny ve sbírkách vyrazily mnohem
dříve a v červnu již budou narostlé a krásně vybarvené. Proto doufám, že se nenecháte zahanbit a opět dáme společnými silami dohromady unikátní kolekci. Letošní Výstava by navíc měla být okořeněná speciální doprovodnou
akcí – 11. ročníkem Pražské muzejní noci, kterou v loňském roce v původním termínu zhatily povodně. Asi není potřeba zdůrazňovat, že
možnost návštěvy nasvíceného skleníku a zahrady v pozdních večerních hodinách druhou
sobotu konání Výstavy 14. června skýtá prostor
pro vskutku ojedinělý zážitek.
Patrik Hudec
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Interinfo
Pozvánka na Výstavu:
6.–15. června, BZ UK
Na Slupi, Praha
Už od roku 2004 pořádáme pravidelně společně s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze velkou výstavu
masožravých rostlin. Letošní jedenáctý ročník
proběhne v termínu 6.–15. června 2014 (pátek–neděle), jako už tradičně v horním skleníku BZ UK, Na Slupi 16 na Praze 2, 128 01, denně od 9:00 do 18:00. Nenechte si ujít tuto jedinečnou událost, na které se podílí mnoho různých pěstitelů zapůjčením více než čtyř stovek
exemplářů do expozice, která je tak vždy pěknou a ucelenou přehlídkou napříč spektrem
rostlin s touto ojedinělou schopností. Na výstavě je zajištěno odborné poradenství mnohdy přímo od samotných vystavovatelů, prodej
rostlin, tématické literatury, semínek, triček
Darwiniany a další aktivity. Členové Darwiniany a jejich doprovod mají samozřejmě vstup
zdarma.
Kdokoliv by měl chuť nám pomoci s praktickými činnostmi kolem provozu, instalace a deinstalace výstavy, je velmi srdečně vítán. Provoz výstavy vyžaduje nepřetržitou přítomnost
alespoň dvou až tří lidí. Jeden člověk musí být
vždy u pokladny a vydávat vstupenky a další
pomocníci zalévají kytky, rosí, pomáhají prodejcům a vystavovatelům, věnují se návštěvníkům, provázejí skupiny a dělají celou řadu nezbytných drobností, bez nichž se neobejdeme.
Je pro nás proto maximálně důležité mít pokud
možno předem řádně pokryté všechny dny výstavy. Obzvláště důležitá je každá volná ruka
ve čtvrtek 5. června v den instalace (předchází pátečnímu otevření výstavy) a pak poslední
den výstavy v neděli při deinstalaci (začínáme
už v odpoledních hodinách ještě před řádným
skončením provozní doby).
Pomoci však můžete také poskytnutím rostlin do expozice, Každý, kdo by chtěl zapůjčit byť jen jeden výpěstek, má dveře otevřené.
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Pláně Patagonie    Foto: Jan Novák
A rozhodně se hned nemusí jednat o vzácný
druh, vždyť taková krásně narostlá rosnatka
kapská nebo vybarvená mucholapka udělá kolikrát mnohem více parády. Jako každý rok budou vystavovatelé odměněni podílem z čistého zisku z výstavy. O rostliny se staráme s maximální péčí, snažíme se je hlídat, v případě potřeby i několikrát denně zaléváme a rosíme vodou z osmózy a k dispozici budeme mít také
několik velkých vitrín, kam můžeme umístit
vlhkomilnější druhy.
Valná hromada + přednáška: 8. června
od 10:15 v BZ UK
U příležitosti konání Výstavy rovněž zveme
členskou základnu na Valnou hromadu Darwiniany. Sejdeme se v neděli 8. června v 10:15
přímo v prostorách Výstavy v horním skleníku BZ UK Na Slupi. Poté se přesuneme do zasedací místnosti Botanické zahrady. Řekneme
si něco krátce k provozním záležitostem, zodpovíme případné dotazy a přibližně okolo jedenácté hodiny nás vezme Honza Novák na toulky po Patagonii. V případě nutnosti, pokud byste např. dorazili později a nemohli nás najít, zavolejte mi na 724 715 717.
S případnými dotazy nebo nabídkami pomoci nás můžete kontaktovat na e-mailu info@
darwiniana.cz.
Patrik Hudec
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Diskuzní fórum T1/2014
http://www.darwiniana.cz/forum
Před psaním „svodky z fóra“, jak v redakci tomuto pravidelnému počinu říkáme, mám vždy
strach, že nebude o čem psát, protože diskuzní
témata se už roky opakují a rostliny jsou pořád
stejné. Naštěstí je to vždy jen mylná představa,
a když si diskuzní fórum Darwiniany pro tento
účel otevřu, naleznu v něm spoustu zajímavých
diskuzí a témat a opět se ujistím, že jste mě nenechali ve štychu.
Osobně mě velmi zaujala 2 vlákna od pěstitelky Andrey Venerové. První se týká množení mucholapky listovými řízky. Naleznete je
v sekci „Pěstování“ a vlákno nese název „Množení mucholapky - jak dál?“. Vždy, když jsem já
množil mucholapku listovými řízky, byl jsem
rád za každou jednu malou rostlinku, která
z listu vyrostla. Andrea byla podstatně úspěšnější. Na přiložené fotografii na fóru můžete vidět list mucholapky takřka obalený novými pučícími rostlinami, skoro jak v in-vitro kulturách. Jak autorka říká, listy umístila do vody,
dva měsíce se nic nedělo, až listy začaly černat.
Poté se zbylá zelená část takto rozrostla. Druhé vlákno se týká pro změnu láčkovky. Každému pěstiteli láčkovek se asi stalo, že mu jeho
rostlina u substrátu vypustila nějakou odnož.
Ale napočítali jste jich u jedné rostliny někdy
13 jako Andrea? Foto naleznete v sekci „Chlubírna“, vlákno „Nepenthes“.   
V zimním období a začátkem jara se vždy
řeší problémy s nedostatkem světla, s plísněmi,
hnilobami a podobně. Nejinak tomu bylo i teď.
Často jste se ptali na různé skvrny a nepřirozené zbarvení na listech láčkovek. Objevil se dotaz na kroucení listů u mexické tučnice. Odpověď byla vcelku snadná – rostlinu stačilo zalít :-). Řešilo se též pěstování ve sbírkách stále
málo obvyklé Utricularia menziesii.
Živo bylo i na „Tržišti“. Pěstitelé nabízeli své
jarní přebytky včetně semínek chilli papriček,
citlivky stydlivé, vzácné Utricularia asplundii
i jiných. Nabízelo se také LED osvětlení i kompletně sestavená a pěstitelskou praxí ověřená vitrína speciálně pro teplomilné rosnatky
z okruhu Drosera petiolaris! V sekci „Oznamka“ se objevila nabídka botanického zájezdu
do Rumunska a také hromadné objednávky
www.darwiniana.cz

masožravek ze zahraničí. Tentokrát ji organizuje Adam Veleba a objednávat se bude od německého pěstitele Markuse Welgeho.
Adam pečlivě hlídá novinky ve světě masožravých rostlin, zejména co se týče nových
druhů a taxonomie. Dovolil bych si upozornit
na jeho tři vlákna opět v sekci „Oznamka“, kde
se věnuje taxonomickým revizím a změnám některých druhů, mnohdy i námi běžně pěstovaných. Podívejte se na ně a přepište si cedulky
u rostlin a záznamy v growlistech. Jde o vlákna
„Drosera dielsiana versus D. natalensis“, „Drosera villosa - nové druhy v příbuzenstvu“ a „Kdo
si chce přepsat další cedulky? Nehlaste se všichni!“.   
Nezapomeňte také sledovat vlákno „Semenná banka“ v sekci „Realizační tým“, kde upozorňujeme na novinky v nabídce Obchodu Darwiniany (dříve „Semenné banky“).
Jakub Štěpán

Finanční přehled za rok
2013
Z roku 2012 si naše občanské sdružení převedlo finanční rezervu v objemu 90 680 Kč. Takto
nestandardně vysoká částka ovšem byla z části
dílem zpoždění dvojčíslí Trifid 3&4/2012, což
pozdrželo úhradu faktury de facto za polovinu
ročníku 2012 až do následujícího účetního období, a částečně prostým důsledkem faktu, že
postupně doprodáváme skladové zásoby triček, sborníků, brožur atp., což byly dlouhodobé
projekty, do nichž Darwiniana v minulosti vložila významnou část volných finančních prostředků, a které se nám nyní vrací. Rok 2013
jsme uzavřeli se ztrátou 20 410 Kč a do letošního roku vstoupili s polštářem 70 270 korun
– více než dost na bezproblémový provoz Darwiniany a realizaci zajímavých projektů v několika nejbližších letech.
Rok 2012 byl průlomový především z pohledu výrazné redukce nákladů na tisk časopisu TRIFIDa a první za více než 10 let mého působení v Darwinianě, kdy se konečně podařilo pokrýt z členských příspěvků a předplatného náklady spojené TRIFIDem. Tento trend,
byť už v mnohem menší míře, pokračoval
i loni, a to především zásluhou rostoucí obliby
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150korunového členství spojeného s odběrem
časopisu pouze v elektronické podobě (tedy
ve formátu PDF). V roce 2011, kdy jsme tuto
možnost zavedli, vystačil s Trifidem ve formátu
PDF přibližně každý pátý člen, o rok později se
podíl přiblížil téměř 30 % a loni jsme se dokonce přehoupli přes jednu třetinu. Co se vývoje samotné členské základny týče, tak ta se v předešlých třech letech stabilizovala okolo 135–150
členy a ani rok 2013 s číslem 140 z intervalu nikterak nevybočil.
Velkým přínosem do rozpočtu sdružení
je Obchod Darwiniany. Byť za rok 2013 svítí v přehledové tabulce rozdělené podle kategorií svítí ztráta více než 6 tisíc korun, je už
v této sumě započteno 28 tisíc Kč za sérii dvou
set triček s oboustranným potiskem rosnatky
okrouhlisté podle návrhu Mirka Macáka. Nová
kolekce nahradila původní sérii na motivy Australana Allena Lowrieho, která je v současnosti
až na posledních několik zbývajících kusů beznadějně vyprodaná.
Bilance červnové výstavní akce v Botanické zahradě Na Slupi v Praze skončila velice podobně jako předešlý 9. ročník, tzn. při vybraném vstupném 13,5 tisíce korun hrubým ziskem pěti tisíc Kč, z čehož ovšem polovina jde
jako výraz poděkování vystavovatelům za zapůjčení rostlin a na krytí jejich nákladů s tím
spojených. Až tedy vyplatíme i posledního vystavujícího, ve výsledku to bude pro Společnost znamenat malé plus ve výši cca 2,5 tisíce
Kč (podrobné vyúčtování celé akce je k dispozici na http://www.darwiniana.cz/masozravky/blog:2013-06-30-vystava-2013-jdeme-rozdelovat). Všechny náklady z výstav se promítají v kategorii provozních nákladů spolu s dalšími provozními položkami, jako je např. poplatek za správu naší internetové domény a platební karty nebo poštovné a balné za TRIFIDa.
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Výrazným způsobem se do celkového finančního přehledu promítla Knihovna. Jak jsem
už předesílal v T1/2013, loňský rok se ukázal
na knižní novinky opravdu extrémně plodný
a nakonec předčil všechna očekávání. Dalo by
se říci, že srdce masožravkáře zaplesalo a peněženka zaplakala. Výčet literatury k zapůjčení se
rozrostl o dva anglické tituly Dionaea, The Venus's Flytrap, Monograph of the Genus Genlisea a trojset od doktora Studničky S botanikem
v tropech 1-2-3 (Venezuela – Brazílie & Nikaragua – mexický jih). Doufám, že si své čtenáře najdou a objevíte v nich mnoho zajímavého.
Dále jsme objednali „combo“ pěti knih o rosnatkách a tučnicích a s napětím tolik očekávaný třídílný Lowrieho počin Magnum Opus
o australských mosažravkách. Na druhou stranu nutno dodat, že tímto považuji pro nejbližší roky nákupní apetit Knihovny za vyčerpaný.
Patrik Hudec

Více k webovým
stránkám
Nový vzhled aneb
Editace snadno a rychle
pro všechny
Ani během dlouhých zimních večerů motor
pohánějící Darwinianu nevychladl a naše internetové stránky se dočkaly nového, doufáme
že odlehčeného kabátu. Od nového vzhledu si
slibujeme nejen lepší přehlednost obsahu, ale
také jednodušší správu DokuWiki, což je forma OpenSource webové aplikace wiki, na které naše stránky běží už několik let. Její hlavní
Trifid 2014/1

předností je přehledná syntaxe a možnost práce v týmu. Díky tomu je každá stránka snadno upravitelná a hlavně tak může učinit v podstatě kdokoli – stačí se jen přihlásit. Všechny
změny jsou přitom zálohované, a tedy i vrátitelné do libovolného předešlého stavu. Nikdo se
tak nemusí bát, že by např. svou neznalostí, byť
s dobrým úmyslem, napáchal nějakou škodu,
jejíž náprava by si vyžádala spoustu času. Pokud tedy na stránkách najdete nějakou zastaralou informaci, nebo jen překlep / pravopisnou
chybu apod., můžete ji sami na pouhých několik kliknutí myši během chvilky opravit. Pomůžete nám tím vymést z webu šotky a udržovat
jej stále aktuální.

Události & novinky
a sociální sítě – jen
to nejnutnější pěkně
pohromadě
Pokud se snažíte hlídat si plánované setkání a události, patrně čas od času zabrousíte na stránku našeho Kalendáře http://
www.darwiniana.cz/masozravky/kalendar,
případně jej možná rovnou odebíráte do svých

www.darwiniana.cz

elektronických zařízení (návod k nastavení odběru najdete na stránce Kalendáře). Někteří z vás pak sledují Darwinianu na sociální síti
Google+, kde se snažíme na společné akce upozornit také nečlenskou základnu a rozšířit povědomí o našem sdružení. V případě, že by vás
zajímaly také o provozní záležitosti a nejaktuálnější dění okolo Darwiniany, které se zpravidla
oznamují také na různých místech fóra (například že sháníme sazeče, překladatele, budeme
organizovat hromadnou objednávku, v Obchodě se objevilo „horké zboží“ – rozumějte např.
gemmy, atp.), pak stručný přehled najdete v levém sloupci na stránkách Darwiniany pod rozcestníkem v informačním bloku označeném bílým písmenem „i“ v modrém kruhovém poli.
Díky velice ochotné nabídce našeho nového člena Michala Ždímala, který mj. dojednal
poslední dvě slevy u Akvaria Ante a Seareef.cz,
je Darwiniana od prosince loňského roku přítomna také na Facebooku. Je Michalovou obrovskou zásluhou, že se na této největší sociální síti neprezentujeme pouze pasivně skrze graficky atraktivnější verzi kalendáře akcí a událostí, ale náš profil je spravován opravdu aktivně: Na zeď jsou postupně přidávány fotografie s masožravou tématikou, videa, upozornění
na dění okolo Darwiniany atd.
Patrik Hudec
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Nová sleva pro členy
Darwiniany: 5 % na vše
u SeaReef
Členové Darwiniany můžou nově využít 5%
slevu na veškerý nabízený sortiment společnosti SeaReef http://www.seareef.cz/, která se specializuje na import a export mořské fauny, návrhy, realizace, instalaci a servis interiérových
mořských akvárií. Členství bude kontrolováno oproti aktuálnímu seznamu platících členů. Ovšem i v případě, že se chov rybiček nikdy
nezařadil mezi vaše koníčky, můžete v e-shopu objevit pár věcí použitelných také pro naše
masožravé miláčky: například osvětlovací tělesa, reflektory, zářivky, HQI výbojky, hotová svítidla osázená LED čipy nebo reverzní osmózy
včetně náhradních dílů. Michalu Ždímalovi děkujeme za dojednání slevy.
Více informací o společnosti:
Firma SeaReef vznikla v roce 2010 spojením
několika odborníků s dlouholetou zkušeností z různých profesních sfér. Zabýváme se kompletní instalací mořských akvárií „na klíč“, včetně všech dílčích prací a následného servisu. Provádíme revitalizace a zlepšování konstrukčních
řešení vycházejících z nejmodernějších poznatků dlouhodobě prosperujících mořských akvárií. Naším cílem je uspokojit všechny zákazníky s využitím zkušeností a nabídnout profesionální přístup ke stavbě Vašeho domácího, či
prezentačního akvária. Při řešení požadavků se
snažíme vyhovět individuální náročnosti každého z Vás. Dle dohody a náročnosti prací pro Vás
v dílčích krocích provedeme: prezentaci a seznámení s problematikou mořského akvária, architektonickou studii, konstrukční dokumentaci, poradenství a koordinační jednání při řešení
umístění komponent akvárií v rámci zhotovování stavební projektové dokumentace nově vznikajících a rekonstruovaných objektů. Jsme přímí
dovozci mořských živočichů a pro naše zákazníky zajišťujeme karanténu za dodržení všech hygienických a veterinárních pravidel (pro správnou aklimatizaci). Dovážíme dostupné druhy korálnatců, ryb a bezobratlých živočichů
v rámci mezinárodních úmluv o dovozu chráněných živočichů. Všechny dovážené živočichy
8

distribuujeme velkoobchodně i maloobchodně.
Jsme dodavatelé veškeré chemie, přípravků a zařízení pro Vaše akvárium.
Patrik Hudec

Přehled slev pro členy
společnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akvaria Ante (http://www.akvaria-ante.cz):
10% sleva na jakékoliv zboží: terárium, akvárium, osvětlení, dekorace atd.
Foxcpg.com (http://www.foxcpg.com): sleva
10% při objednání nad 200 Kč
Dionea – Ing. V. Sedláček: sleva 10 %
Jakub Štěpán (http://mrjs.shop1.cz): sleva 10 %
a malý bonus
Jan Novák - Kaktusy a Masožravky (http://www.
kaktusy.webzdarma.cz): sleva 15–20 %
Josef Vávra – výroba terárií a akvárií (http://
www.teraria.wbs.cz): sleva 10 %
Klimavázy (http://www.klimavazy.cz): sleva
10%
Koupací a zahradní jezírka (http://www.oasefiltrace.cz): sleva 10 %
Labflytrap (http://www.labflytrap.com): sleva
10 % a malý bonus
Ludo Verdyck - Terra koruna (http://www.terrakoruna.eu): sleva 20 %
Miroslav Homolka (http://houmrkaktus.blog.
cz): sleva 10 %
Osiva-semena.cz (http://www.osiva-semena.cz):
sleva 10 %
Plantae (http://www.plantae.sk): sleva 10 %
PlastyVaněk - plastové krabičky (http://plastyvanek.717.cz): sleva 10 % při objednání nad
200 Kč
Restaurace U starýho Kočárka (http://www.
ustaryhokocarka.cz): sleva 10 % pro členy společnosti a jejich společníky v doprovodu člena
Rostliny a semena (http://www.rostliny-semena.cz): sleva 10 % na semínka masožravek
Sarracenia.cz (http://www.sarracenia.cz): sleva 20 %
SeaReef.cz (http://www.seareef.cz): sleva 5 %
na veškerý sortiment
The Bartons´ Sunny Gardens (http://www.tbsg.
net): sleva 10 %
Zelené údolí (http://www.zeleneudoli.cz): sleva
10 % na masožravky
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Summary
KATKA KRÁLOVÁ
New Heliamphora species found in
Venezuela
Thomas Carow
Translated article from 2005 with description
of Heliamphora sarracenoides, which is quite
young species in our cultivations.

How to take photos of plants
Jakub Štěpán
Jakub introduces basic rules for taking pictures
of plants in case we want to have an attractive
picture of plants and not only common one,
which we can find everywhere.

Carnivorous plants of South Africa in Western Cape 3. part
Christian Dietz
The last part of the story about authors´ journey to South Africa. They met a lot of carnivorous plants such as sundews and Roridula and
made some interesting trips to crocodile farm,
lion park and sharks watching on the sea.

Chaos in Drosera genus
Adam Veleba
Summary of recent revisions through Drosera
genus. You can find out, which species have
wrong names in the cultivation or which new
species where separated among related complex.

New findings in CPs´ world
Karol Gazdík
New information about construction of traps
of different CPs´ species. The author looked
at genera Utricularia, Genlisea, Dionaea and
Nepenthes.
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Symbiosis of Carnivorous Plants – part 4:Inhabitants of Phytotelms (part 1)
Jiří Vítek
Another article about symbiosis between CPs
and other species. This time we will look at
organisms living in liquids inside traps. The
author mentions which organisms can live in
different CPs´ species, how the food chain in
liquid works and how we can divide them into
categories according to their way of living.
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Ve Venezuele byl nalezen nový
druh heliamfory
THOMAS CAROW
(originál článku vyšel v časopise Taublatt v roce 2005)
V aktuálním vydání Carnivorous Plant Newsletteru (vol. 34, březen 2005) byl autory Carow,
Wistuba a Harbarth popsán nový druh heliamfory. V tomto článku se pokusím tento nový
druh krátce představit. Nejedná se tedy o detailní překlad zmíněného článku.
V lednu 2004 jsem podnikl spolu s Andreasem Wistubou a Peterem Harbarthem několik
expedic na stolové hory ve venezuelském regionu Gran Sabanna. Při těchto expedicích jsme
narazili na zde popisovanou rostlinu, která se
zřetelně odlišovala od ostatních v té době známých druhů.  Abychom relativně malou populaci této rostliny ochránili, neuvedeme v článku
přesné místo nálezu.
Na obrázku je dobře vidět velmi nezvyklý tvar láček, kterým se tento druh odlišuje
od ostatních.
Uprostřed zúžená a směrem nahoru dále
se zužující láčka se u horního okraje opět lehce rozšiřuje. Láčky jsou dlouhé 20 až 30 centimetrů a jejich průměr se pohybuje mezi 3 až
5 centimetry.  Stejně jako u mnoha jiných druhů heliamfor, má i tato rostlina aktivních pouze
několik láček, ostatní jsou již odumřelé. Vrchní třetina vnitřní strany láček je bez ochlupení s mnoha dobře viditelnými nektarovými žlázami. Pod touto zónou začíná, ve vrchní části
ostře oddělená, ochlupená část.
Velmi zajímavé je na tomto druhu víčko.
Díky tomu, že zadní část rostliny není nijak zúžená, připomíná toto víčko spíše druh špirlice než heliamfory. Víčko je asi 3–4 cm široké,
4–5 cm dlouhé a lehce nakloněné nad ústí láčky. Špička víčka je často jemně zahnutá nahoru.
Vnitřní strana víčka je hustě a poměrně rovnoměrně pokrytá asi 0,2 mm velkými a viditelnými nektarovými žlázkami. V plném slunci má
vnitřní strana víčka tmavě červenou, téměř černou barvu. Láčky mají obvykle červenou barvu,
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na straně odvrácené od slunce jsou často do zelena. Některé rostliny mají červeně žilkované
láčky.
Květní stvol je až 60 centimetrů dlouhý,
bez ochlupení. Obvykle z něj rostou tři květy,
které jsou o něco menší než u ostatních druhů. Stejně jako je obvyklé u ostatních druhů,
je i zde nejnižší list stonku rudimentárním výhonkem. Bílé až růžové kopinaté okvětní lístky jsou 4–4,5 cm dlouhé a 1,7 až 2,2 cm široké. Asi 10 tyčinek obsahuje pylové váčky dlouhé asi 7 až 8 mm a široké 1,5 mm. Ochlupená blizna je rozdělená na tři části. Pestík ochlupený není. Semena jsou velká 1,5 mm, plochá
a oválná a stejně jako u jiných druhů nepravidelně okřídlená.
Při pozorování tohoto druhu se nabízí otázka, jakým způsobem se u této rostliny vyvinulo nápadné víčko. Do této chvíle není morfologicky přesně určeno, jak se struktura víčka liší
od ostatních druhů. Systematicky je ale odlišná
struktura víčka důležitým rozdílem mezi druhy.
U všech dosud popsaných druhů heliamfor
se listy mladých rostlin (juvenilní výhony) výrazně odlišují od listů starších rostlin (adultní výhony). U tohoto druhu je ale možné, že
i adultní výhony mají podobu juvenilních, že se
tedy jedná o velké juvenilní výhony. Není tedy
vyloučeno, že se tímto způsobem rostlina během evoluce přizpůsobila podmínkám, ve kterých roste. V tomto ohledu přinesou další pozorování jistě nové poznatky.   
přeložila Alena Koňasová
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Masožravé rostliny v JAR
ve Western Cape, 3. část
CHRISTIAN DIETZ

Den 9.: Krokodýlí farma
a park lvů
Po všech těch masožravých rostlinách v předchozích dnech jsme chtěli strávit jeden den bez
hledání. Proto jsme se po ránu vydali do centra Franschhoek. Ve vitríně informačního centra jsme uviděli leták krokodýlí farmy, která leží
nedaleko. Tuto farmu jsme si chtěli prohlédnout. Od dámy na recepci našeho hotelu jsme
se dozvěděli, že o kousek dál by měl být i park
lvů. Tím byl stanoven dnešní program.
Na krokodýlí farmě se všechna zvířata chovala jako hospodářská, mimo jiné kvůli kůži, ze
které se vyrábí boty, klobouky, opasky a mnoho dalšího. Zvířata se zpracovávala i jako potravinový produkt, např. krokodýlí steak či paštika. Zjistili jsme tam, že nejlepší doba pro zabití krokodýlů je mezi 3. a 4. rokem jejich života, neboť před dosažením tohoto věku je maso
i kůže příliš tuhá. Proto krokodýli, kteří jsou
na farmě chovaní, nedosahují dospělé velikosti. Kvůli turistům však chovají i pár starých, dorostlých kusů.
Po návštěvě krokodýlí farmy jsme pokračovali do pár kilometrů vzdáleného parku lvů.
Park slouží jednak jako domov důchodců pro
vysloužilé cirkusové lvy, jednak jako azyl pro
lvy, kteří byli zachráněni ze všech možných
i nemožných nedůstojných situací, jako např.
z chovu, který neodpovídal jejich přirozeným
podmínkám. Park neprovozuje vlastní odchov
zvířat.
Navštívili jsme park a hledali lvy v obrovských oborách, kde se mohli velmi dobře schovat na rozlehlé ploše. Na konci cesty jsme narazili na pár vlhkých míst. Ta jsme museli důkladně prozkoumat! Stalo se, co se stát muselo! Jen pár metrů od obory rostlo několik
12

Drosera trinervia. S tím jsme rozhodně nepočítali. Rychle jsme vytáhli fotoaparáty a o chvíli později jsme více méně leželi na zemi kolem
rostlin, abychom je vyfotili. Jeden z hlídačů se
zajisté ptal sám sebe, co tam děláme, a vyrazil
k nám. Když uviděl, že fotografujeme rostliny,
pokračoval beze slova dál.
Protože návštěva obou parků nevyplnila celý
den, jeli jsme na zpáteční cestě za Franschhoek k přehradě Theewaterskloof Dam, abychom
se na toto opravdu velké jezero podívali. Cestou
měla být stanoviště s masožravkami. Dali jsme
se tedy do hledání vhodných míst. Po určité
době jsme také byli úspěšní a našli jsme nějaké
Trifid 2014/1

Drosera trinervia

Drosera aliciae
www.darwiniana.cz
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Drosera capensis
Drosera capensis, aliciae a cistiflora. Den bez
masožravek – v Jihoafrické republice skoro nemožné!

Den 10.: Drosera
ericgreenii a jízda
do města Hermanus
Na tento den byl stanoven přesun z Franschhoek do Hermanus. Protože to není daleko, měli
jsme ráno ještě čas, abychom vyhledali stanoviště s Drosera ericgreenii. D. ericgreenii je až
doteď známá jen svými stanovišti nedaleko
Franschhoek.
Drosera ericgreenii A. Fleisch., R. P Gibson & Rivadavia je blízká příbuzná D. hilaris.
Je však výrazněji ochlupená než D. hilaris. Dalším rozlišovacím znakem je u D. ericgreenii obloukovitě se zvedající stopka květu. Květní stvol
D. hilaris vyrůstá vždy přímo ze středu rostliny. K tomu jsou u D. ericgreenii jasně vytvořeny
14

Drosera cistiflora

Trifid 2014/1

Drosera ericgreenii

Drosera ericgreenii

palisty, zatímco u D. hilaris se vyskytují jen jako
dva vláknité přívěšky. Na rozdíl od D. hilaris vytváří D. ericgreenii jen opravdu malé kmínky,
maximálně 10–15 cm vysoké.
Vyrazili jsme po snídani. Zprvu jsme trochu
pochybovali, zda máme vůbec vyrazit, když nebyly k dispozici žádné přesnější informace o výskytu rostlin.
Netrvalo dlouho a narazili jsme na první masožravky, jednalo se o D. cistiflora. Bylo

Keporkak na hlídce

nápadné, že rostliny měly výrazně širší listy
než většina ostatních forem, které jsme během
našeho putování potkali. O něco později jsme
také narazili na rostliny s užšími listy.
Objevit D. ericgreenii nám trvalo trochu
déle. Rostliny byly pospolu v menších skupinách. Daly se najít i solitéry, ale bylo jich zřetelně méně než těch ve větších hnízdech. Rostliny měly už první stopky květu, bohužel jsme
však nemohli najít žádné otevřené květy. Hned
vedle D. ericgreenii rostly obě již zmíněné formy D. cistiflora. Předtím než jsme opustili stanoviště, udělali jsme si každý dostatečné množství obrázků rostlin. Protože nás však cesta
do Hermanus teprve čekala, vydali jsme se kolem poledne na zpáteční cestu k vozidlu.
Relativně krátká jízda z Franschhoek
do Hermanus nepředstavovala žádný problém.
Poté, co jsme přijeli do Hermanus, rychle jsme
se ubytovali a vydali se do centra.
Město Hermanus leží přímo na pobřeží JAR
a bylo založeno roku 1879. Od této doby žije
město z lovu velryb. Dnes je známé mimo jiné
pozorováním velryb v zálivu. Každý rok na konci září se zde koná tzv. „Whale watching Festival“ (festival pozorování velryb). Přímo za Hermanus se směrem do vnitrozemí rozprostírá
přírodní rezervace Fernkloof Nature Reserve.
Naším prvním cílem v Hermanus byly útesy,
přičemž jsme očekávali, že spatříme první velryby. Do té doby však uběhlo ještě pár chvil. Podél útesů a pobřeží vedla dobře schůdná Cliff
Path. Tato cestička vedla kolem několika vyhlídkových míst, ze kterých se dají velmi dobře pozorovat velryby, pokud jsou poblíž. Na jednom z těchto míst jsme mohli později v dáli
rozpoznat nejdříve fontány vzniklé dýcháním,

www.darwiniana.cz
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později také jednotlivá zvířata. Pravděpodobně
se jednalo o keporkaky, kteří zde klidně a opakovaně hlídkovali – konali obchůzku.
Kromě velryb jsme v Hermanus narazili
i na damany skalní, kteří se zde četně vyskytují. Tento tvor, který se na první pohled podobá kryse, je nejbližším žijícím příbuzným slonů! A protože tato zvířata nejsou zrovna plachá,
dají se dobře pozorovat i fotit zblízka.

Den 11.: Hermanus –
potápění se žraloky
Na tento den jsme si naplánovali výlet lodí
na otevřené moře, abychom mohli pozorovat bílé žraloky. Dopoledne jsme ještě strávili v Hermanus, k polednímu jsme vyrazili směrem ke Kleinbaai, odkud měla naše loď vyplout.
Předtím než jsme se nalodili, zhlédli jsme
krátké video na téma bílý žralok, abychom byli
uvedeni do obrazu. Také jsme dostali několik
důležitých rad a pravidel chování při plavbě.
O chvíli později to vypuklo.
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A protože to byl opravdu větrný den, byla
plavba na moře náležitě neklidná. Po 30 minutách jsme dosáhli našeho stanoviště a zakotvili.
Již o chvíli později jsme mohli spatřit první žraloky. Byla tu i možnost pozorovat žraloky z klece ve vodě. Tuto příležitost však využil jen Carsten. Podle kapitána jsme měli vidět 11 různých
žraloků. Největší exemplář měl být 3,5 m dlouhý. Po zhruba 2,5 h jsme pluli zpět do přístavu
v Kleinbaai.
Toto byl skutečně první a poslední den, kdy
jsme neviděli masožravky! A museli jsme kvůli
tomu vyjet na moře!

Den 12.: Procházka
ve Fernkloof Nature
Reserve s průvodcem
Na tento den jsme si zařídili průvodce, který nás měl provést po parku Fernkloof Nature Reserve. Šlo o Franka Woodvina, který je jistě mnohým znám. Sám má velký zájem o masožravky. Dnes je v důchodu a navzdory svým
79 letům pravidelně provádí skupiny po parku
Fernkloof. Předtím vedl přes 20 let správu parku.
Po snídani nás vyzvedl v našem hotelu.
S námi se prohlídky účastnil i jeden pár z Berlína. Nejdřív jsme jeli podél části Cliff Paths,
kde nám Frank ukázal první zajímavé nemasožravé rostliny. Poté, co jsme si prohlédli stanoviště D. trinervia před vstupem do parku, pokračovali jsme dále do parku, kde jsme začali
naši procházku. Každý z nás se vybavil vycházkovými holemi, které byly k půjčení u vchodu
a které vyrobil za úplatu Frankův vnuk.
Netrvalo dlouho a uviděli jsme první rosnatky, v tomto případě D. cistiflora. Všechny rostliny zde měly bílé květy. O pár metrů dále jsme
narazili na první rosnatky s růžicemi. Současně se rozběhla diskuze na téma, o jaký druh se
vlastně jedná. Frank je označil jako D. aliciae.
To se nám moc nepozdávalo a zároveň nám to
moc nesedělo na rostliny, které jsme viděli dříve. Později v Německu byli tito jedinci Andreasem Fleischmannem určeni jako Drosera „curviscapa“ (zatím blíže nepopsaný druh, který se
pod tím jménem, či jako D. spec. „Hermanus“
Trifid 2014/1

Fernkloof Nature Reserve

Fernkloof Nature Reserve

Drosera glabripes

Drosera curviscapa

Drosera hilaris
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Drosera cistiflora

Drosera cistiflora
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nachází v našich kulturách). O chvíli později jsme narazili na malé skupinky D. glabripes,
nejčastější druh rosnatek ve Fernkloof.
Drosera glabripes (Harv. ex Planch) Stein
je druh rosnatky, který jsme nacházeli převážně na relativně suchých místech. Stonky tohoto druhu mohou bez problémů dosáhnout
výšky 50 cm a jsou dost často podpírány okolní vegetací. Na konci zdřevnatělého kmínku
se nachází řada aktivních listů, které odstávají
od rostliny téměř v úhlu 90°. Staré listy se ohýbají dolů.
Cestou nahoru poukázal Frank na zvláštní povolání ve Fernkloof. Jsou zde zaměstnáni lidé, jejichž jedinou úlohou je udržet volně
žijící paviány mimo městské části. Tito modře
odění a dvoumetrovými dřevěnými holemi vyzbrojení lidé běhají celý den po parku a zahánějí opice zpátky do hor, aby pokud možno nepronikly do města a nehledali potravu v zahradách u lidských obydlí.
Další masožravkou, kterou jsme objevili,
byla D. hilaris. V protikladu k rostlinám ze Silvermine působily o mnoho robustněji a silněji.
Trifid 2014/1

Roridula gorgonias

Roridula gorgonias
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Drosera admirabilis

Drosera admirabilis
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Drosera slackii

Drosera slackii
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Drosera aliciae
Většina rostlin již měla nasazeno na květ, takže jsme měli možnost vidět předčasně kvetoucí rostliny. Také to byly jediné kvetoucí D. hilaris, které jsme spatřili.
Dále jsme se potkávali jen s těmito čtyřmi druhy. Přitom nám Frank hodně vykládal
o zemi a lidech a představil nám i zajímavé nemasožravé rostliny. Čím výše jsme byli, tím
působivější byly výhledy na Hermanus, oceán
a okolo tyčící se hory. Naše cesta nás náhle zavedla do lesa, který se jasně odlišoval od ostatní krajiny. Takovýto les byste klidně mohli najít i v Německu a byl by zvýhodněn akumulací
substrátu stejně jako zvýšenou zásobou vody.
Poté, co jsme nechali tento krátký les za sebou, znovu jsme narazili na skvostně vypadající D. hilaris, před tím než jsme krátce poté
objevili další druh rosnatky, D. esterhuyseniae. D. staerhuyseniae jsme od teď mohli pravidelně nacházet vždy na relativně suchých místech. Také zde jsme čas od času narazili na relativně často se vyskytující D. glabripes.
Dál nás Frank vedl ke stanovišti Roridula
gorgonias. Rostliny vysoké jako muž silně zářily z podrostu ostatních rostlin. Hned jsme
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začali hledat ploštice, které jsme rychle nalezli. Ve srovnání s Roridula dentata z Cedrových hor byly tyto rostliny hustěji okupovány. Je opravdu fascinující pozorovat, jak mohou prostě běhat přes extrémně lepivou rostlinu, zatímco se jiný hmyz v tomto slizu chytne a bojuje o svůj život. Také zde poskytlo stanoviště útočiště jen několika málo rostlinám,
ovšem ve Fernkloof jsou i další takováto místa.
Po roridule nám chtěl Frank ukázat ještě
Drosera slackii.
Drosera slackii Cheek je stejně jako D. aliciae nebo D. admirabilis rosnatka tvořící přízemní růžice. Jako nejnápadnější rozlišující
znaky jsou v první řadě jasně viditelné, ztlustlé chlupy ve středu rostliny.
Nejdřív jsme narazili na další formu D. cistiflora. Tentokrát se jednalo o opravdu malou
formu s relativně tlustými, masitými listy, které byly hustě narovnány kolem kmene rostliny,
což propůjčovalo rostlině zavalitý vzhled. I zde
byla barva květů bílá. O pár metrů dál rostly
ještě větší jedinci s podobně tlustými listy.
Poté jsme dorazili na typické stanoviště
D. slackii. To první, co nás však zaujalo, byla
Trifid 2014/1
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opravdu velká kolonie D. admirabilis v louži. Přímo vedle byly již první D. slackii, stejně tak přímo ve vodě. Toto stanoviště bylo jedno z nejvlhčích ve Fernkloof. Ačkoli oba druhy
rostly na tomtéž stanovišti, nemohli jsme najít
žádné hybridy. A protože rostly přímo u cesty,
obával se Frank, že by mohly být dříve či později pošlapány od turistů. Aby tomu zabránil,
plánoval vystavět nad rostlinami malý mostek
či něco podobného. V tomto ho podporuje finančně GFP (německá Společnost pro masožravé rostliny)!
Konečně jsme dosáhli nejvyššího bodu naší
cesty. Odtud byl nádherný výhled na Hermanus a moře. Na průzračné hladině byly vidět velryby jako tmavé stíny podobné ponorkám. Zde byla chata, která se dala pronajmout
na přenocování, stejně jako asi 20 m vzdálená
budka, takzvaná „Loo with a view“ s přímým
výhledem na údolí. Tady si můžete užít neuvěřitelně krásnou krajinu také na záchodě!
Cestou zpátky ke vstupu do přírodní rezervace jsme prošli kolem většího stanoviště
D. slackii. Zde rostlo velmi mnoho rostlin hustě na sobě. Také zde si rostliny našly to nejvlhčí
www.darwiniana.cz

místo. Stejně jako dřív jsme vedle D. slackii
mohli najít i D. admirabilis. Na další cestě dolů
už jsme neviděli žádné nové druhy.
Krátce před jednou zatáčkou zůstal Frank
náhle stát a řekl, že každý, kdo si chce vyfotit paviána, má jít napřed. A skutečně, jakmile jsme vyšli zpoza rohu, zablokovala nám skupina paviánů cestu. Zvířata se naší přítomností nenechala nijak vyvést z míry, takže jsme si
v klidu mohli udělat pár snímků. Ale jak kolem
zvířat projdeme? Přece jen nejsou opice zrovna
malé a mají také velké špičáky. S těmito zvířaty
se člověk nemusí zrovna tváří v tvář konfrontovat. Frank nás pobídl, abychom prostě šli dál,
což jsme se neodvážili. Takže vzal tuto úlohu
na svá bedra. S holí v ruce se rozběhl, na úrovni paviánů je pozdravil „Hey Guys“, udělal dva
krátké pohyby rukou a už už prchala zvířata
stranou k houští. V zápětí nám dal Frank tip,
abychom si pokud možno oblékli modrá trička, pokud s těmito zvířaty nechceme mít žádné problémy. Pozadím tohoto ochranného
opatření je, že již výše zmínění honiči paviánů nosí vždy modré oblečení a zvířata si mezitím tuto barvu spojila s jejich prací a prchají.
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Jakmile jsme přišli k chatě na začátku parku, odevzdali jsme naše hole a rozloučili se
s Frankem. Kousek před hlavním vchodem se
nachází malá botanická zahrada. Využili jsme
příležitosti a krátce do ní nahlédli. Mezi spoustou jiných rostlin byla kvetoucí protea královská jistě jednou z těch nej.

Den 13.: Ještě jednou
Fernkloof a kolonie
tučňáků v Betty´s Bay
Tohoto dne jsme si ještě jednou chtěli prohlédnout Fernkloof a mimo jiné najít další stanoviště Roridula gorgonias, před tím než se po poledni budeme vracet přes Betty´s Bay do Kapského Města. Den předtím jsme neměli kvůli nabitému programu možnost rostliny dostatečně dlouho studovat a fotografovat. To jsme
chtěli dnešní dopoledne dohonit. Vydali jsme
se tedy stejnou cestou jako včera.
Protože jsme zvolili stejnou cestu jako předešlý den, prošli jsme ještě jednou kolem toho,
co už jsme viděli. Ovšem nešplhali jsme tak vysoko jako minule. Naším cílem bylo druhé stanoviště R. gorgonias. Zde rostly i nějaké osamělé D. slackii. Poté, co jsme si vše dostatečně
prohlédli, vydali jsme se na cestu zpět.
Na zpáteční cestě do Kapského Města jsme
si předsevzali zastavit se v Betty´s Bay, abychom si tam prohlédli kolonii tučňáků. I zde se
nám naskytla jedinečná příležitost vidět zvířata z dřevěného chodníčku. Ve srovnání s kolonií u Simons Town je kolonie Betty´s Bay určitě větší. Viděli jsme tam určitě přes 1000 zvířat
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rozprostřených na 500metrové pláži. Ačkoli
jsme tam byli v pozdním odpoledni, působila
na nás zvířata bděle, i když nebyla o moc aktivnější než ta, která jsme viděli brzo ráno v Simon´s Town.

Den 14.: Výstup
na Stolovou horu
Na náš poslední celý den jsme si schovali výstup na Stolovou horu. Námi zvolená cesta
vedla nejprve přes kulaté dřevěné schody, které byly upevněné v půdě. Nechce se tomu věřit,
ale po těchto schodech se šlo daleko hůře než
po většině pěších stezek, které jsme absolvovali předtím, neboť měly nevhodnou šířku! Cesta nás konečně zavedla na křižovatku, na které se muselo zvolit mezi dvěma cestičkami. Odsud se cesta změnila na kamenitou.
Asi o 20 min později jsme stanuli před dřevěným žebříkem, který přehrazoval velmi příkrý kus skály. Ale ne dostatečně! Nad žebříkem
jsme stáli u hromady valounů, která od bouřky, řádící tu před dvěma lety, zatarasila vlastní
stezku. Nezbylo nám nic jiného, a tak jsme se
vydali nahoru. Toto byl zajisté ten nejnáročnější úsek celého výstupu.
Nahoře byl rozcestník a mapa, na které byly
zaznačeny další možné cesty. Rozhodli jsme se
pokračovat k Maclear´s Beacon, nejvyššímu
místu Stolové hory s výškou 1087 m. O pár minut později jsme narazili na první masožravky dnešního dne. Na jedné skále se vyskytovaly
mechy ve větším množství a v nich rostla kolonie D. trinervia a nějaká bublinatka, pravděpodobně Utricularia bisquamata.
Cesta vedla skrz bizarní kamenité krajiny. Pomalu se ochlazovalo a čas od času přišla
mlha, která podstatně omezovala výhled. Teplota spadla během dvou minut a my byli rádi, že
jsme si vzali teplé oblečení! Jakmile se však rozpustila mlha, měli jsme nádherný výhled.
O pár chvil později jsme narazili na jednotlivé D. aliciae a D. cuneifolia. Drosera cuneifolia je vedle D. trinervia jeden z druhů, které rostou na Stolové hoře. Většinou rostou v malých
skupinkách pevně u sebe a výrazně se zvedají
od podloží. Tato forma D. cuneifolia se trošku
odlišuje v jednotlivých znacích od rostlin, které
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rostou v Silvermine. Ostatně to nejnápadnější
je, že rostliny rostoucí na Stolové hoře jsou očividně menší než ty ze Silvermine.
Pomalu ale jistě jsme se blížili k plošině. Ten,
kdo si myslí, že se u plošiny jedná o rovnou plochu, se bohužel mýlí. Pořád jsme museli zdolávat malé výstupy. Na další části cesty jsme našli
mimo početných D. cuneifolia a D. trinervia ještě pár D. aliciae a D. admirabilis.
Čím výše jsme byli, tím hustší byla mlha
a tím nižší byly teploty. Vítr neustále zesiloval.
Naštěstí se terén pomalu rovnal. Asi po třech
a třičtvrtě hodinách od začátku výstupu jsme
konečně dosáhli Maclear´s Beacon, nejvyšší
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bod Stolové hory. Odsud to mělo trvat asi ještě
hodinu, než jsme přišli k lanovce. Teď už jsme
šli více méně jen po kamenech. Kvůli rozptýlenému světlu, silném větru, zimě a husté mlze
působila krajina vskutku cize, až neskutečně.
Odteď už jsme taky nenalezli žádné masožravé druhy, kromě D. trinervia. Pokračování cesty k lanovce bylo těžké najít kvůli husté mlze,
která zahalovala jednotvárnou krajinu, protože značení stezky umístěné na kamenných deskách bylo v mlze jen těžko rozpoznatelné.
Najednou jsme natrefili na jiné lidi v letním
oblečení! Lanovka už nemůže být daleko. Až
sem jsme se neminuli s žádnými jinými lidmi.
Opravdu jsme se za chvilku ocitli před stanicí
lanovky. Tato část Stolové hory je přizpůsobena
pro turisty. Jsou zde zpevněné chodníčky a kavárna a možnost koupit si upomínkové předměty. A protože jsme chytli opravdu zamlžený
den, mohli jsme si dopřát nádherný výhled jen
kratičko a mezi závany mlhy.
Pro sestup jsme si vybrali cestu přes „Platteklip Gorge“. Tato cesta vede podél silnice na horu.
Platteklip Gorge je jistě nejrychlejší pěší přístupová cesta na horu. Také je to ta nejpříkřejší. Ze
Stolové hory dolů se skládá nejprve z velmi úzkých kamenných schodů. Dál se rozšiřuje propast a cestička probíhá serpentinami údolím
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dolů. Na kamenných schodech se ovšem až
dolů nic nemění. Jejich stupně jsou opravdu
vysoké, což je s přibývajícím časem nepříjemné. Celou cestu dolů byl krásný výhled na cestu k lanovce, která se však jen zvolna přibližovala. A tak jsme se probojovávali dolů, až jsme
těsně před koncem našli naše poslední masožravky v JAR. Jak jinak, byly to D. trinervia! Ten
úplně první druh byl zároveň i naším úplně posledním nalezeným. Vedle D. trinervia kvetla
i U. bisquamata, zde opět v malokvěté formě.
O chvíli později jsme se dostali na silnici,
po které jsme šli dál až ke stanici lanovky, abychom se taxíkem nechali odvézt na parkoviště u Kirstenbosch, kde stálo naše auto. Poté, co
jsme nastoupili do taxi, jsme ucítili lehký závan
benzínu. Kromě toho nefungoval tachometr
a kilometrovník vytrvale ukazoval 99 999 km.
Přes to všechno a přes malou kolizi s boulí na vozovce jsme dobře dojeli na parkoviště
a konečně jeli do hotelu.
Následující den jsme už měli jet bohužel
zpátky do Německa. Využili jsme ještě dopoledne, abychom si prohlédli nábřeží Kapského
Města, a před polednem jsme jeli na letiště. Dva
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týdny v jižní Africe byly pryč! Na naší cestě jsme
viděli mnoho zajímavých míst planety. Tyto zážitky už nám nemůže nikdo vzít. Návštěvu této
země můžu jedině doporučit!

Závěrem:
Protože se neustále můžeme setkat s informacemi, jak je JAR nebezpečná, chtěl bych k tomu
ještě něco říci. Nám se během celé cesty nic nestalo! Ve většině případů jsme byli vřele přijímáni velmi milými lidmi. Na to můžete vzít jed! Jediné, co bych nedoporučil, je večerní procházka
po vnitřním městě Kapského Města. Zde jsme
neměli zrovna dobrý pocit. Pokud ale navštívíte malé a pěkné čtvrti, vyhnete se mu. Ostatní námi navštívená místa byla bezproblémová. Radím tedy každému, kdo si pohrává s myšlenkou cestovat do JAR, nenechat se zdržovat
katastrofickými zprávami v médiích. Když se
na všechno jde rozumně, nemůže se s největší pravděpodobností nic stát. Já bych tuto zemi
naprosto bez rozpaků navštívil.
Na konec bych ještě jednou rád poděkoval
lidem, kteří nám pomohli jak s plánováním
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cesty, tak s její realizací či s dodatečným vyhodnocením. Bez nich by tato výprava zajisté nebyla tak úspěšná.
V první řadě děkuji Andreasi Fleischmannovi, Stewartu McPhersonovi, Georgu Stachovi
a Franku Woodvinovi. Díky!   
Přeložila Drahuše Klusáčková
Fotografie k článku: Christian Dietz

www.darwiniana.cz
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Chaos v rodu Drosera (V)
ADAM VELEBA

Někteří si možná ještě vzpomenou na sérii článků Michala Ducháčka o zmatcích mezi
pěstovanými rosnatkami. Jelikož se nám v poslední době několik zamotaných skupin rosnatek poněkud rozmotalo, rozhodl jsem se
na tuto tradici navázat. Autor se tehdy věnoval
taxonomickým základům a problému s Drosera

sessilifolia (T1998/2), pokračoval užší taxonomií rodu Drosera a problémem s D. dielsiana
(T1998/3&4), dále vypíchl základní determinační znaky rosnatek a situaci kolem D. capillaris (T1999/3&4) a poslední díl, který jsem našel v T2000/2, věnoval trpasličím rosnatkám.
Jak je vidno, uplynulo od té doby více než deset

Drosera dielsiana     Foto: Adam Veleba
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Typická falešná D. capillaris, správně je to
D. spatulata nebo D. tokaiensis
Foto: Jakub Hrabák

Pravá D. capillaris
Foto: Michaela Růžičková,
pěstitel Miloslav Macháček

let, taxonomické problémy však zhusta přetrvaly. Všechny výše zmíněné články najdete v příslušných číslech T na webových stránkách Darwiniany.

Druhy šířené pod
chybnými názvy
Drosera burkeana
Problematická rostlinka. Pravou jsem poprvé viděl v botanické zahradě v Liberci, kde získali semínka výměnou s nějakou africkou botanickou zahradou. U nás se často zaměňuje s D. spatulata, od níž se liší červeným zbarvením růžice, poněkud náhlejším přechodem
mezi řapíkem a čepelí (podobně jako u D. capillaris) a podle klíče by měla mít D. burkeana kyjovité čnělky, tedy na bázi úzké a ke špici se rozšiřující, zatímco D. spatulata naopak.

Drosera capillaris
Případ této rosnatky se výrazně zlepšuje. S tím,
jak se do našich sbírek dostaly rostliny a semínka skutečné D. capillaris, začal se pravý druh
šířit a nahrazovat svého předchůdce z okruhu
D. spatulata. Determinace je poměrně snadná, rostlinky D. capillaris jsou poněkud menší,
www.darwiniana.cz

Semeno pravé D. capillaris
Foto: Adam Veleba
mají okrouhlejší a na řapík ostřeji nasedající čepel a především mají semínka výrazně papilnatá, oproti rostlinkám D. spatulata se lžícovitými listy a hladkými semínky připomínajícími
tvarem citróny.

Drosera collinsiae
Opět poměrně pozitivně nasměrovaný případ.
Dříve se pod tímto názvem hojně šířila D. nidiformis, ta má však květenství několikanásobně
(třikrát až čtyřikrát) vyšší než listy, které jsou
navíc gracilnější a snáze na slunci červenají než
u pravé D. collinsiae. Ta má listy spíše živě zelené a zejména květenství výrazně kratší, v optimálních podmínkách maximálně dvakrát vyšší než listy.
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Variabilní D. natalensis     Foto vlevo nahoře: Christian Dietz,
foto vpravo nahoře: Adam Veleba, foto dole: Kateřina Braunová

Drosera dielsiana
Mnohem zapeklitější případ. Že rostliny, které
jako D. dielsiana pěstujeme, patrně tímto druhem nejsou, tušili mnozí z nás již dříve. Někdo
jim stále říkal D. dielsiana, jiný je označoval jako
D. natalensis, jenže do toho se nám ještě míchají rostliny jako D. venusta, D. spec. „South
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Africa“ (alias spec. „Pretty rosette“) a D. spec.
„Chimanimani Mountains“, o kterých se také
říká, že patří mezi D. natalensis. Jak to nejspíš
doopravdy je, sepsal teprve nedávno Andreas
Fleischmann na cpukforum.com.
Odlišit pravou D. dielsiana od ostatních
je ve skutečnosti ten menší problém. Není jí
rostlinka, kterou jsme jako D. dielsiana pěstovali, ale celkem překvapivě si můžeme dát
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cedulku D. dielsiana na rosnatky dříve označované D. spec. „South Africa“ nebo D. spec.
„Pretty Rosette“. Jestli ji znáte, víte, že je to elegantní drobná rostlinka s poměrně krátkými
řapíky a trochu netypickým květenstvím – první květ vykvétá na neobvykle dlouhé stopce
a až další pak v klasickém rosnatkovém vijanu.
Květy navíc bývají často šestičetné místo normálně pětičetných. To není znakem druhu, ale
pouze drobnou odlišností rostlin, z nichž byla
kdysi posbírána semínka v přírodě nebo nějakou mutací vzniklou v kultuře. Všechny ostatní
v tomto odstavci zmíněné rosnatky (tedy bývalá
D. dielsiana, D. venusta, D. coccicaulis, D. spec.
„Chimanimani Mountains“) si můžeme zařadit
do kategorie D. natalensis s nějakým tím přídomkem, abychom rozlišili jednotlivé morfotypy. Není ovšem vyloučeno, že časem i v tomto směru někdo nadělá pořádek a kytky si zase
dále rozškatulkujeme.

Drosera chrysolepis
Spíše okrajová záležitost, neboť k záměnám docházelo dříve s D. camporupestris, před svým
popisem označovanou jako D. spec. „stemless
chrysolepis“. Odlišit se dají snadno, D. camporupestris je opravdu „stemless“, tedy bez stonku, vzpřímené listy rostou přímo od povrchu
půdy. Skutečná D. chrysolepis se shání hůře
než D. camporupestris a tvoří stonek, podobný
jako například některé formy D. capensis nebo
D. ramentacea.

Drosera sessilifolia
Tato rosnatka byla problematická před deseti lety a problematická je stále. Plete se pouze s jediným druhem, svou sestrou D. burmannii, ale zato se plete pořádně. Nejjistější způsob, jak tyto rostliny rozlišit, je podívat se na ně
v přírodě. V Asii a Austrálii roste D. burmannii,
v Jižní Americe D. sessilifolia. Nestačí vám to?
Mně také ne. Bohužel netuším, zda rostlinka,
kterou mám jako D. sessilifolia označenou, je
opravdu tím, čím má být. A to navzdory tomu,
že jsem ji dostal s lokací z Jižní Ameriky, odkud má pocházet. Problém je totiž v tom (jak
mi laskavě vysvětlil Andreas Fleischmann), že
www.darwiniana.cz

D. chrysolepis
oba druhy jsou si natolik podobné, že kdyby
nerostly na různých kontinentech, nejspíš by
je v minulosti botanická obec nikdy nepopsala
jako dva různé druhy a považovala by je za variety, maximálně poddruhy téhož druhu. Jejich
rozlišení je totiž pořádný oříšek i pro odborníky - znaky uvedené v T1998/2 v podstatě neplatí, jediný víceméně použitelný znak pro nás
pěstitele je rozdíl mezi způsobem dělení blizny:
D. burmannii má „rozdvojovaně“ dělenou bliznu zatímco D. sessilifolia „štětičkovitě“. Do jisté míry se rostliny liší i tvarem listů, ale to není
příliš spolehlivý a stabilní znak. Úplně nejlepší znak pro rozlišení těchto dvou rostlin je morfologie pylových zrn, na což však člověk potřebuje velmi dobrý světelný nebo rovnou elektronový mikroskop, který běžný pěstitel k dispozici nemá.
Aby toho nebylo málo, oba druhy se v kultuře snadno kříží, jejich kříženci jsou dále plodní
a od obou rodičovských druhů velmi těžko rozlišitelní. Jestli někdy unikne D. burmannii někomu ze skleníku v Jižní Americe (nebo D. sessilifolia v Asii či Austrálii), bude z toho nejspíše
„krásný“ příklad genetické koroze a časem třeba přestane mít smysl tyto dva druhy rozlišovat.
Uklidňující představa…
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Nově rozlišené druhy
v rámci příbuzenských
komplexů
Drosera peltata komplex
D. peltata bývá považována za jednu z nejlepších hlíznatých rosnatek pro začátečníky.
V roce 2012 však Gibbson et al. zpracovali poměrně rozsáhlou matici morfologických znaků různých poddruhů, variet a populací této
variabilní rosnatky a došli k závěru, že se spíše
jedná o skupinu několika blízkých druhů. Nejlépe se od sebe odlišují morfologickými znaky na semenech, ale i vlastní rostliny a květy
se od sebe liší (pro detailnější studium odkazuji čtenáře na výše zmíněný článek Gibbson
et al. (2012)).
První dva druhy mají kalichy lysé a celokrajné:
D. auriculata – dobře zavedený a známý
druh. Má >1 mm dlouhá, vřetenovitá semena, nejdelší ze všech druhů této skupiny. Roste
na střídavě vlhkých půdách podél JV pobřeží
Austrálie, na Tasmánii a Novém Zélandu.
D. lunata – pro nás nový druh. Semena má spíše vejčitá, mělce důlkatá, <0,4 mm dlouhá.
Ze všech druhů tohoto komplexu má největší
rozšíření – vyskytuje se na Z pobřeží Austrálie
(s jižní hranicí kolem Sydney), JV Asii (Čína,
Indie, Japonsko, Thajsko, Vietnam…) a některých ostrovech indonéského souostroví, zahrnuje tedy všechny odtud dříve popsané a nepříliš uznávané druhy (např. D. nipponica z Japonska). Za zmínku stojí, že některé himalájské populace jsou známy z nadmořské výšky
až 3600 m (a ojedinělý sběr až z 6000 m).
D. hookeri – sem patří zejména bývalá D. peltata var. foliosa. Semena má variabilní, vejčitého až krátce vřetenovitého tvaru, 0,5 až
0,8 mm dlouhá. Povrch semen bývá hluboce důlkatý. Přízemní růžice žlutozelené, lodyžní lístky až 1 cm široké, kališní lístky mohou
být lysé i chlupaté, okraje však mají vždy brvité; čnělky dělené na 15 až 25 segmentů. Roste
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na střídavě vlhkých půdách v JV Austrálii, dále
má menší populace na Tasmánii a na Novém
Zélandu.
Následující dva druhy mají kališní lístky chlupaté a okraje brvité:
D. yilgarnensis – nový druh, endemit JZ Austrálie, kde roste nejčastěji na žulových výchozech. Semena vejčitá, 0,3–0,8 mm dlouhá, báze zakulacená, špička zašpičatělá, povrch pokryt cca 12 řadami vejčitých důlků. Má
čnělku dělenou na 30 až 60 segmentů, čímž se
liší od následujícího i předešlého druhu.
D. peltata sensu stricto – nově je typovou rostlinou D. peltata var. gracilis (podle starého pojetí) – máte-li tedy doma tento poddruh, můžete si jej přejmenovat na D. peltata. Vyznačuje se červeně zbarvenými přízemními růžicemi, lodyžními lístky <6 mm širokými a čnělkami dělenými na 15 až 25 segmentů. Semena má vřetenovitá až vejčitá, <0,8 mm dlouhá.
Roste na trvale vlhkých půdách v JZ Austrálii
a na Tasmánii.

Drosera spiralis
a graminifolia
Jihoamerická rosnatka, kterou jsme až donedávna pěstovali pod názvem D. graminifolia,
byla botaniky nedávno rozdělena na dva druhy. D. graminifolia sensu stricto a D. spiralis.
Liší se od sebe rozšířením, D. graminifolia je
kriticky ohroženým endemitem velmi malého
území, zatímco D. spiralis má několik od sebe
vzdálenějších lokalit, D. graminifolia má také
mj. dvakrát kratší palisty, delší řapík, pravidelně circinátně stočené mladé listy či ostřeji zakončené špičky listů než její sestra, D. spiralis. V kultuře to máme jednoduché… pravou
D. graminifolia patrně nikdo nemá, všichni
máme D. spiralis.

Drosera villosa komplex
Skupina dalších jihoamerických rosnatek, které jsem se již věnoval v jednom ze starších
Trifid 2014/1

Trifidů (2009/3), ale v nedávné době došlo
k popisu několika nových druhů a s rosnatkami to znovu zamíchalo. Začněme tím, co se
nezměnilo. D. villosa v užším pojetí je stále ta
samá. Je to endemit vyskytující se na dvou lokalitách asi 30 km od sebe v Serra do Ibitipoca a Serra Negra. Má úzké dlouhé listy s řapíky
přibližně stejně dlouhými jako čepele a chlupatými z obou stran. Také D. graomogolensis
zůstává taková, jakou ji známe. Tedy krásná vínově červená rosnatka s velmi krátkými řapíky
a tendencí tvořit časem kmínek.
Znávali jsme také rosnatku D. ascendens. Ta
sice stále existuje, ale ukázalo se, že v kultuře ji zatím má jen pár šťastlivců. Rostlina odpovídající typové položce D. ascendens tak,
jak byla před 200 lety popsána, je známá pod
označením D. spec. „Inhaí“ podle vesnice,
blízko níž se endemicky vyskytuje. Nejvýraznější jsou její vystoupavé květní stvoly (u báze
obloukem klesají k povrchu půdy a až pak rostou vzhůru), hustě pokryté žláznatými chlupy,
díky nimž ji lze jen těžko zaměnit.
Jak je to ovšem s rostlinami, které jako
D. ascendens pěstujeme ve sbírkách? Nu, tady
si autoři pomohli také starými popisy rosnatek, zjistili, že takové rostliny byly popsány
jako D. villosa var. latifolia, a povýšili je na samostatný druh D. latifolia. Ten je kromobyčejně variabilní a prozatím byl vnitrodruhově
rozdělen na šest morfotypů, k jejichž studiu
odkazuji čtenáře na článek s původním popisem (k dispozici v knihovně D).
Z dříve rozlišovaných zvláštností byly popsány i dva nové druhy: Drosera riparia
a D. chimaera. D. riparia vypadá jako zmenšenina D. villosa, ale nemá shora chlupaté

D. camporupestris
řapíky. V kultuře se pěstuje pod prozatímním označením D. spec. „Bahia“. D. chimaera
je spíše podobná tomu, co jsme znávali jako
D. ascendens a co nyní nese název D. latifolia.
Má však chlupaté květní stvoly, které ji od D.
latifolia odlišují, a v kultuře je známá také pod
provizorním označením D. spec. „Hairy ascendens“.    
S některými částmi článku mi pomohl a poradil Andreas Fleischmann, za což mu zde děkuji.
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Nové poznatky zo sveta
mäsožravých rastlín
KAROL GAZDÍK

M

oja bádateľská činnosť je len veľmi málo determinovaná
vedeckým aspektom. Moje štúdium je zamerané na ob-

jasňovanie historických udalostí, teda reč je o akejsi historickej interpretácií. Tak isto aj v odbore mäsožravých rastlín väčšinou objasňujem už dávno objasnené, laickej verejnosti, ktorej prioritou je skôr praktická stránka a to pestovanie týchto
rastlín, približujem poznatky zistené vo vedeckých kruhoch.
Veľa vecí sa už objasnilo, avšak studnica tajomstiev ešte stále odhaľuje množstvo neobjavených prvkov.
Ako prvé si posvieťme na rod Utricularia. 9.
6. 2012 som mal práve o tomto rode prednášku na ďalšom stretnutí našej spoločnosti
SCPS. Na stretnutí bol prítomný aj náš odborník na mäsožravé rastliny, Mgr. Andrej Pavlovič, PhD., ktorý ma zasvätil do nových zistení
o tomto rode. Práve v tom čase  mal už absolvované stretnutie s RNDr. Ľubomírom Adamcom, CSc., ktorý sa špecializuje na vodné rastlinstvo, kam patria aj mäsožravé rody Utricularia a Aldrovanda. Pán doktor Adamec prišiel
na to, že k otváraniu záklopky nedochádza len
na základe stimulácie citlivých chĺpkov, ktoré pri podráždení „vysielajú“ elektrický impulz
vznikajúci v bunkách depolarizáciou kľudového potenciálu, tak ako to uvádza RNDr. Miloslav Studnička, CSc. Ďalej objasňuje, že k otváraniu záklopky mechúrika dochádza spontánne dva až tri krát denne! Je to spôsobené silným tlakom, ktorý vzniká pri odčerpávaní vody
z mechúrika. Tento proces má však aj svoju výhodu. Rastlina si takto z prostredia dopĺňa organizmy, tzv. komenzály, ktoré si v pascách
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následne akumuluje a tie jej napomáhajú k lepšiemu tráveniu. Aby som uviedol, o čo sa jedná, komenzálizmus je typ biologickej interakcie medzi dvoma organizmami, kde jeden
má zo vzťahu prospech, zatiaľ čo druhý nie je
ovplyvnený. Hľadiac tak na bublinatku, vzniká
tu úžasná mikrobiálna komunita. Mäsožravosť
bublinatky teda nie je až na takej úrovni, ako
sa predpokladalo, nakoľko jej tieto komenzály
pravdepodobne napomáhajú k tráveniu. Myslím, že viac by už ozrejmila samotná práca doktora Adamca, nakoľko do týchto fyziologických
a biologických procesov ako laik vidím minimálne. Doktor Pavlovič ešte dodal, že bublinatka je oproti iným rastlinám metabolicky aktívnejšia, nakoľko spotrebúva viac energie, je u nej
aj rýchlejšia respirácia.
Zostávajúc ešte v čeľadi Lentibulariaceae,
prekvapil ma nový fakt u rodu Genlisea. Doktor
Studnička sa vzhľadom k prítomnosti dvojbunkových žliaz v pascách tejto rastliny domnieval,
že slúžia k odčerpávaniu vody z pasce, podobne ako je to v prípade bublinatky. Tieto žľazy
Trifid 2014/1

Utricularia aurea    Foto: Michal Rubeš
sú totiž veľmi podobné u oboch rodov, v prípade bublinatky sú možno viac predĺžené alebo
vystúpené do priestoru. Osobne som ich zatiaľ mal možnosť pozorovať len v pasci rodu Genlisea. Avšak, ako mi prezradil doktor Pavlovič,
zistilo sa, že k žiadnemu prečerpávaniu vody
v pascách Genlisea nedochádza. Sú čisto pasívne, využívajúc detentívny typ pasce. Týmto sa
stáva neobjasnenou teória o lákaní koristi pascami týchto rastlín, nakoľko sa predpokladalo,
že korisť rodu Genlisea obľubuje medzipôdne
priestory a tie jej mala ponúkať práve pasca tejto rastliny. Otázka tohto problému tu teda ostáva stále otvorená. Uvidíme, čo preukážu ďalšie
výskumy.
Teraz sa ale pozrime na kráľovnú mäsožravých rastlín, mucholapku podivnú (Dionaea
muscipula). Už dávno nie je novinkou, že zavretie pasce mucholapky neprebieha v mieste centrálneho nervu, teda na spôsob akýchsi pántov,
ale prehnutím oboch polovíc čepele z konvexného do konkávneho tvaru. Avšak ostatné prebiehajúce procesy sú už menej známe a myslím
si, že sa stále má čo objavovať aj v tejto oblasti.
Úžasný to mechanizmus počnúc citlivým spúšťacím chlpom, nasledujúc elektrickým impulzom a konečným zovretím pasce. Doktor Pavlovič mi vysvetľoval, že pri tomto procese dochádza k transportu vody v bunkách zo strany vnútornej časti listu (kde sú aj spúšťacie chlpy) k vonkajšej strane listu. Toto všetko sú však
www.darwiniana.cz

zanedbateľné veci oproti tomu, na čo doktor
Pavlovič prišiel. Z jeho štúdie vyplýva, že počas lovu koristi daný list pozastavuje fotosyntézu, avšak zvyšuje sa respirácia = dýchanie. Myslím si, že je to veľký poznatok, ktorý nás núti
sa zamyslieť nad tým, koľko asi energie a úsilia mucholapka vynakladá, aby získala doplňujúce živiny. Tento objav doktorovi Pavlovičovi
vyslúžil celosvetové uznanie a vážnosť. Hlbšie
popisy nájdete v jeho štúdiách. Ospravedlňujem sa zároveň, že k článku neprikladám referencie a odkazy. Je totiž písaný na základe osobného rozhovoru, z ktorého sa snažím čerpať.
V prípade mucholapky je zaujímavá ďalšia hypotéza, ktorá je ešte v štádiách výskumu na nemeckej pôde. Iniciátorom tohto výskumu je
Dr. Rainer Hedrich z Univerzity vo Würzburgu.
Doktor Hedrich sa zaoberá produkciou kyseliny jasmónovej, ktorá patrí do skupiny jasmonátov. Jedná sa o rastlinný rastový regulátor. Uvediem tu pár poznatkov z iného výskumu. Kyselina jasmónová sa vo zvýšenej koncentrácií vyskytuje v rastlinách pri biotickom či abiotickom
strese. „Z predchádzajúcich výskumov sme vedeli, že rastliny reagujú na dotyk zmenami rastu, no už nie to, ako sa tieto zmeny aktivujú.
Použili sme preto rozsiahle preskúmanú rastlinu arábkovku Thalovu (Arabidopsis thaliana),
aby sme overili myšlienku, že regulátorom rastu vyvolaného dotykom je hormón jasmonát,“
vysvetľuje Wassim Chehab, ktorý sa zaoberal
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Dvojbunkové žľazy tvaru kávového zrnka
Foto: Karol Gazdík

Dionaea muscipula
Foto: Kateřina Braunová

práve stresujúcim faktorom v spojitosti s kyselinou jasmónovou. Jasmonát je hlavným aktérom iniciácie rastlinných obranných systémov
proti bylinožravému hmyzu. Zvyšovaním jeho
obsahu v rastlinnom tkanive rastie produkcia špecifických látok, ktoré hmyzu spôsobujú
žalúdočné problémy. Jasmonátová obrana sčasti funguje aj proti hubovým infekciám. Využívajú ju prakticky všetky rastliny. Nový výskum
ako prvý preukázal, že tieto obranné systémy sa
spúšťajú dotykom predmetnej rastliny. V prírode je príčinou najmä hmyz a vietor. V laboratóriu sa arábkoviek podľa inštrukcií vedúcich
výskumu opakovane dotýkali študenti. Často
dotýkané rastliny, ktoré v dôsledku toho mali
vysoký obsah jasmonátu v tkanivách, dorástli do menších rozmerov oproti menej stresovaným rastlinám, a tiež zreteľne lepšie odolávali útokom hmyzu a húb. Tvorba jasmonátu rastlinami sa však neriadi iba jednou informáciou - o dotyku. V tejto súvislosti je ďalším signálom napríklad základný denný biorytmus rastliny. Avšak späť k výskumu doktora Hedricha.
Ten pozoroval prítomnosť kyseliny jasmónovej
u mucholapky. Podľa jeho pozorovaní, mucholapka počas ulovenia koristi, teda konkrétny
list s ulovenou korisťou, produkuje túto kyselinu do cievneho systému a tak vlastne do celej rastliny. Tým „informuje“ daný list celú rastlinu o prítomnosti koristi. Následkom toho sú
ostatné pasce citlivejšie na akékoľvek stimuly. Je
to naozaj zaujímavé, nakoľko poznáme výsledky produkcie tejto kyseliny u iných rastlín.V záverečnej časti článku sa ešte pozrime na rod Nepenthes. O prítomnosti infauny v pascách krčiažnikov sa už iste veľa písalo, ale vedeli ste,

že druh Nepenthes rafflesiana var. elongata počas dňa poskytuje príbytok vo svojich pascách
určitému druhu netopiera? Pasca je dokonca
špeciálne predisponovaná, aby tento ubytovací
účel spĺňala čo najlepšie. V konečnom dôsledku to znamená, že rastlina nezískava živiny iba
z hmyzej koristi, ale hlavne z výkalov netopierov. Dosť podobný príklad „iného stravovacieho
návyku“ môžeme sledovať u Nepenthes lowii,
ktorej horné pasce sú akési „záchodky“ pre istý
druh veveríc a v noci, ako sa zistilo, zas určitého
druhu hlodavca. Neuveriteľné objavenie spolunažívania môžeme sledovať aj u veľmi atraktívnom krčiažniku Nepenthes bicalcarata, ktorý spolunažíva so špecifickým druhom mravcov. Mravce mu napomáhajú k lovu koristi. Keď
do pasce spadne nejaká chrobač a náhodou sa
jej podarí vyliezť k okraju pasce, nakoľko tento druh nemá voskovú zónu, mravce ju agresívne atakujú a strkajú naspäť do pasce. Dokonca
jej čistia a upravujú peristom, aby bol dokonale klzký signifikujúc pre korisť smrtonosný pád.
Nakoľko nepoznám celkové pozorovania tohto spolunažívania, môžem sa len domnievať, že
mravce sú odmeňované nektárovými šťavami.
Však z prírody to poznáme, že keď lienka sedembodková (Coccinella septempunctata) napadne kolóniu vošiek, ktoré strážia mravce kvôli ich produkcii sladkých štiav, začnú ju agresívne atakovať a brániť svojho hostiteľa. Taktiež sú
zaujímavé pozorovania akéhosi vykrádania pascí krčiažnikov určitými druhmi pavúkov, ktoré
sa z vonkajšej strany vedia prichytiť pavučinou,
spustiť sa do pasce, ponoriť do tráviacej tekutiny a vyloviť nejakú tú ulovenú korisť. Naozaj
krásne to znázorňuje jeden z dokumentov BBC,
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Mucholapka – spúšťací chlp    Foto: Karol Gazdík
kde pavúk kradnúci korisť v tráviacej tekutine lezie hlbšie do pasce a je napadnutý členom
infauny, tuším larvou moskyta. Nakoniec tu
ešte uvediem pokusy doktora Clarka. Dr. Charles M. Clarke (narodený v Melbourne, Austrália), ktorý je ekológ a botanik špecializujúci sa
na mäsožravé rastliny rodu Nepenthes. Ten robil pokusy s Nepenthes aristolochioides, u ktorého chcel dokázať teóriu akejsi „svetelnej pasce“, čo na porovnanie môžem poukázať na pascu Darlingtonia californica. Vchádzajúci hmyz
totiž naozaj nemá na základe inštinktu ani len
podozrenie o tom, že sa nachádza už v smrtonosnom priestore, nakoľko ho prítomnosť svetla klame, že je v bezpečí. Pokusy doktora Clarka spočívali v akomsi postupnom tienení pasce,
pričom bola vo vitríne s potenciálnou korisťou.
Je to však stále v štádiu skúmania.Tento príklad
bol teda posledný. Môžeme teda odhodiť svoje presvedčenia, že už všetko poznáme, že všetko je objavené u týchto rastlín. Títo zelení dravci v sebe skrývajú stále mnoho tajomstiev.   
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Fenestrácia Darlingtonie – obdoba
svetelnej pasce    Foto: Karol Gazdík
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Symbióza u masožravek:
4.
Obyvatelé fytotelmat (1. část)

F

JIŘÍ VÍTEK

ytotelmata  (anglicky phytotelm/s; termín pochází z řečtiny
– phytos = rostlina, telm = nádržka) jsou dutiny tvořené rost-

linným tělem nebo jeho částí, které jsou zaplaveny vodou. Může
se jednat o dutiny tvořené listovými růžicemi, dutiny nebo jamky ve stonku, listu či kmeni. Mnohdy se však jedná o speciální orgány vyvinuté z některé části rostliny – obvykle listu či stonku.
Jejich objem stoupá od 300 μl (mikrolitrů) – kapka vody v jamce
listu rašeliníku, až po 2,5 litrů (objem tekutiny v láčce Nepenthes
rajah s celkovým objemem láčky až více než 3 litry).
Voda obsažená ve fytotelmatech může být čistě
exogenního původu (dešťová voda, např. v růžicích bromélií) nebo čistě původu endogenního
– vylučovaná rostlinou do krytých fytotelmat
(např. Darlingtonia), nejčastěji je však kombinací obou. Fytotelmata tvoří více než 1500 druhů rostlin z 29 čeledí. Velkou část z nich představují rostliny masožravé. Z nich fytotelmata
vytvářejí rody: Nepenthes, Heliamphora, Sarracenia, Darlingtonia, Cephalotus, Utricularia,
Genlisea a masožravé bromelie (Brocchinia reducta, B. hechtioides a Catopsis berteroniana).
Bez fytotelmat jsou tedy pouze druhy lovící kořist lepivými listy nebo sklápěcími pastmi.  
Jak již bylo uvedeno, fytotelmata jsou zaplavena vodou a jistě nikoho nepřekvapí, že tato
voda je obydlena celým spektrem živých organizmů – od baktérií a prvoků, přes nejrůznější bezobratlé živočichy až po obratlovce a také
nižší i vyšší rostliny. To platí ovšem o rostlinách nemasožravých. Že tomu tak ale je i u masožravek, může být důvodem k údivu, protože
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vyvstává otázka, jak je možné, že symbionti
ve fytotelmatu přežívají, zatímco kořist nikoliv.
Ale o tom později.
První nálezy živých organizmů ve fytotelmatech masožravek pocházejí z poloviny 18. stol.
Německý botanik Georg Eberhard Rumphius
popsal v r. 1747 (L8) nálezy živých „červů“ či
larev v láčkách láčkovek a brzy po něm Mark
Catesby (1754, L3) – larvy hmyzu a z obratlovců také žáby, v láčkách Sarracenia purpurea. Po nich následovala řada dalších pozorování. Zpočátku se badatelé domnívali, že láčky poskytují živočichům úkryt před predátory
(např. larvám hmyzu před žábami) nebo že se
jedná o parazitické červy. Ale již v r. 1913 navrhl Guenther (L5) domněnku, že se může jednat
o symbionty, kteří nějakým způsobem přispívají ke trávení kořisti v pastech masožravek, což se
později potvrdilo.
Fytotelmata tedy představují izolované mikroekosystémy tvořené celým spektrem živých organizmů a jsou ideálním modelovým
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objektem studia vzájemných vztahů v rámci ekosystému. Některé druhy masožravek
(např. láčkovek) představují „klíčové druhy“ ekosystému, jejichž eventuální vyhynutí
by znamenalo zároveň vyhynutí celého spektra asociovaných symbiontů (řádově až desítek
druhů), což by mohlo mít vážný dopad na celý
ekosystém.
Početnost obyvatel fytotelmat masožravek je
překvapivá. Erber (L4) nalezl v 10 láčkách láčkovek 1994 jedinců členovců ve 150 druzích,
Beaver (L1) zkoumal láčkovky Malajsie a nalezl v nich 153 druhů symbiontů – nejvíce symbiontů zjištěných v rámci jednoho rodu. Wray
a Brimley (L11) v láčkách S. purpurea identifikovali 115 čeledí členovců ze 14 řádů (mimo
jiné také měkkýše, ty však nehodnotili). Druhem, u kterého bylo nalezeno nejvíce symbiontů ze všech masožravek, je Nepenthes bicalcarata – celkem 33 dosud identifikovaných druhů.
Pro symbionty, jak už jsem uvedl v předchozích
dílech, používáme název inquilini, v anglosaské literatuře se rovněž zažil termín infauna,
který sice byl původně používán jen pro symbionty fytotelmat, ale dnes už nabyl obecného
významu, takže jej budu alternativně používat
i v této sérii článků.
Ovšem ne všichni živí obyvatelé fytotelmat
masožravek jsou skutečnými symbionty. Problémem je, že i mnohá kořist v nich může přežívat po řadu hodin či dní a dokonce se i množit
(např. někteří nálevníci, bičíkovci nebo i perloočky v měchýřcích bublinatek), takže faktická
hranice mezi kořistí a symbiontem je ve skutečnosti velmi jemná. Původně se předpokládalo,
že infauna je chráněna před trávicími enzymy
obsaženými v tekutině fytotelmatu - jakýmisi
„anti-enzymy“, ale to se dosud nepodařilo potvrdit. Zdá se, že infauna nepotřebuje žádné anti-enzymy, protože kořist nebývá usmrcena trávicími enzymy, jak se zpočátku předpokládalo, ale spíše hyne vyčerpáním či vyhladověním.
Na straně druhé je ovšem skutečností, že některá kořist (např. většina druhů mravenců) hyne
v láčce Nepenthes během několika málo minut.
K jejich smrti zřejmě také nedochází účinkem
trávicích enzymů, ale spíše „smáčecí vlastností“ trávicí tekutiny, která mravencům, či jinému hmyzu, zalepí vzdušnice, což vede k rychlé smrti zadušením.
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Darlingtonia californica
Foto: Michal Rubeš
Jestliže tedy nalezneme v láčce rozkládající se mrtvolku nějakého druhu, ještě to neznamená, že se jedná o kořist, protože i uhynulý
symbiont je v láčce, samozřejmě, stráven stejně jako kořist. Totéž platí, jestliže najdu v láčce živý organizmus, ještě nemohu tvrdit, že se
jedná o skutečného symbionta, protože víme,
že i mnohá kořist dokáže přežívat v pasti masožravek po relativně dlouhou dobu, jak bylo uvedeno výše.
Co se týče typu symbiotického vztahu (L10),
symbionti obývající fytotelmata pokrývají celé
spektrum možných vztahů – mutualismus, komensalismus, kleptoparazitismus, parazitismus, atd., včetně vztahu kořist versus predátor, což vede k tomu, že někteří autoři namísto
inquilini nebo infauna používají termín „associates“ (česky bychom mohli říci „společníci“,
„partneři“ nebo „souputníci“), což je chápáno
jako termín obecný, který umožňuje vyhnout
se přesné kategorizaci vztahu s hostitelem či
ostatními spoluobyvateli. Pochopitelně, každý obyvatel fytotelmatu vchází zároveň do určitého vztahu s hostitelem, kterým je rostlina,
ale také do vztahů s ostatními spoluobyvateli.
Přitom tyto vztahy mohou být zcela rozdílného
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charakteru. Například larvy komárů obývající
láčky mohou být v mutalistickém vztahu s hostitelskou rostlinou, ale zároveň predátorem jiných spoluobyvatel a třeba hostitelem různých
parazitů (např. larev blanokřídlého hmyzu).
Vzájemné vztahy mezi spoluobyvateli tedy mohou být velmi složité, jak je tomu, nepochybně,
v každém ekosystému.
Ve fytotelmatu obecně existují bazální (základní) saprofágní organizmy, které se živí
přímo detritem (nejjemnějšími pozůstatky kořisti) a zajišťují tak konečnou mineralizaci živin. Jedná se především o baktérie, které hrají v každém fytotelmatu principiální roli. Dále
pak primární konzumenti, kteří se živí bazálními organizmy (např. prvoci nebo vířníci), sekundární konzumenti, živící se konzumenty primárními (např. larvy pakomárů, komárů), a terciární konzumenti, kteří jsou predátory konzumentů sekundárních (např. dravé
larvy hmyzu, které se živí larvami jiných druhů
nebo i druhu vlastního – kanibalové), a tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, nechybí ani paraziti, kteří mohou parazitovat na jiných konzumentech, a také býložravci, včetně
parazitických, kteří mohou parazitovat na samotné hostitelské rostlině. Vzniká tak rozsáhlá
potravní síť (food web), která komplexně zajišťuje zpracování kořisti ve fytotelmatu, které,
v případě masožravek, vrcholí konzumací živin hostitelskou rostlinou. Podrobněji se budeme potravní sítí zabývat později. Jako příklad
si uvedeme složení spektra infauny popsané
u láčkovek Beaverem (L2): Mezi 28 druhy členovců – inquilinů – bylo 20 primárních konzumentů živících se bazálními saprofágními organizmy, 1 býložravec, 5 predátorů a 2 paraziti.
Z hlediska velikosti můžeme infaunu dělit na mikroinquiliny a makroinquiliny. Do první kategorie patří baktérie, prvoci
a z mnohobuněčných organizmů vířníci, zatímco kategorie druhá pokrývá všechny organizmy
vyšší. První kategorie nechybí v žádném fytotelmatu masožravek. Jakmile je fytotelma otevřeno, třeba láčka, mikroinquilini je obsadí během několika dní. Jejich zdrojem jsou spóry přinesené na tělech kořisti, ale i dešťová voda nebo
vítr. Makroinquilini se vyskytují v naprosté většině fytotelmat, v některých však mohou chybět. Tak je tomu např. u částečně uzavřených
láček Darlingtonia californica nebo Nepenthes
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Nepenthes aristolochioides
Foto: Michal Rubeš, BZ Liberec
aristolochioides, kde se obvykle vyskytují pouze mikroinquilini. Makroinquilini se do otevřených fytotelmat prostě nastěhují, nebo jsou
tam nakladena jejich vajíčka. V naprosté většině fytotelmat bývají i makroinquilini zastoupeni v mnoha druzích a v hojném počtu. Jen ojediněle se stává, že láčku ovládne velký vodní dravec, např. larva komára Toxorhynchites acaudatus, která pozře veškeré ostatní inquiliny láčky
a pak se stává jediným obyvatelem fytotelmatu
láčkovek, nepočítame-li mikroinquiliny. U některých láčkovek, jejichž trávicí tekutina má
vysokou hustotu, dochází k vytvoření dvou vrstev vodního obsahu láčky – husté vrstvy dolní,
ve které se vyskytují jen mikroinquilini, a vrstvy
horní, zředěné dešťovou vodou, ve které se nacházejí hlavně makroinquilini.
Jak jsem uvedl již dříve, z hlediska závislosti
na hostitelské rostlině dělíme inquiliny na obligatorní, tj. žijící výhradně na určitém rostlinném hostiteli, a fakultativní, kteří mohou
žít i mimo hostitele. Thienemann (L9) klasifikoval inquiliny láčkovek do 3 kategorií: 1. nepenthebionti – jsou obligatorní po celý život
nebo alespoň po část životního cyklu (stádium larvy), mimo hostitelskou rostlinu se tedy
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nevyskytují vůbec nebo přinejmenším v určitém období života; 2. nepenthefilové – jsou
fakultativní, sice žijí velmi často v láčkách, nicméně mohou se eventuálně vyskytovat i mimo
hostitelskou rostlinu; 3. nepenthexeni - jsou
fakultativní a primárně žijí mimo láčku, nicméně občas se vyskytují i v láčkách.
Jedním z teoretických problémů, které se
opakovaně diskutují v biologii masožravek, je
otázka, nakolik je vlastně masožravost rostlin
velkým evolučním skokem. V současné době
převládá názor, že evoluce masožravosti rostlin nemusí být až tak složitým evolučním problémem. Např. u masožravých bromélií na začátku byla vodní cisterna, tvořená růžicí listů
(fytotelma), ve které docházelo k úhynu hmyzu utopením. Uhynulý hmyz byl činností baktérií rozložen na živiny (mineralizován), což
běžně baktérie umějí, a list pak vstřebal živiny

do svých tkání, což opět umí listy téměř všech
rostlin. Na konci evoluce masožravosti u rostlin je pak vývoj vlastních trávicích enzymů, ty
však nejsou nezbytné, protože řada masožravek si vystačí s exoenzymy vylučovanými baktériemi, eventuálně s autolytickými enzymy kořisti, které se z jejího těla uvolňují. Je tedy zřejmé, že masožravé bromélie, a nejen ony, nemusely vyvinout žádné nové speciální fyziologické funkce na to, aby se přiživovaly živočišnou
kořistí. Masožravost rostlin tedy v principu používá fyziologické mechanismy, které rostliny
běžně „umějí“. Něco jiného však je vývoj speciálních pastí masožravek. Tady dosáhla evoluce vysokých met, takže třeba měchýřky bublinatek jsou dnes považovány za jeden z vrcholů
evoluce v rostlinné říši.
V další části se budeme zabývat druhy inquilinů a jejich pozicí v potravních sítích fytotelmat masožravek.
(pokračování příště)

POUŽITÁ LITERATURA:
L1. BEAVER, R.A., 1979: BIOLOGICAL STUDIES OF THE FAUNA OF PITCHER PLANTS (NEPENTHES) IN WEST „MALAYSIA“. ANNALES DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE, 15(1): 3
L2. BEAVER, R.A., 1983: THE COMMUNITIES LIVING IN NEPENTHES PITCHER PLANTS.
IN: FAUNA AND FOOD WEBS. PHYTOTELMATA: TERRESTRIAL PLANTS AS HOSTS FOR
AQUATIC INSECT COMMUNITIES, BY FRANK, J.H., & L.P. LOUNIBOS, MEDFORD (NEW
JERSEY), PLEXUS: 125
L3. CATESBY, M., 1754: THE NATURAL HISTORY OF CAROLINA, FLORIDA, AND THE BAHAMA ISLANDS: VOL. 1, BENJAMIN WHITE PRESS: LONDON, ENGLAND (citováno dle L6)
L4. ERBER, D., 1979: UNTERSUCHUNGEN ZUR BIOZONOS UND NEKROZONOS IN KANNENPFLANZEN AUF SUMATRA. ARCHIV FÜR HYDROBIOLOGIE, 87: 37 (citováno dle L7)
L5. GUENTHER, K., 1913: DIE LEBENDEN BEWOHNER DER KANNEN DER INSEKTEFRESSENDEN PFLANZE NEPENTHES DESTILLATORIA AUF CEYLON. ZEITSCHRIFT F����������
ÜR WISSENSCHAFTLICHE INSEKTENBIOLOGIE, 9: 122 (citováno dle L6)
L6. MCPHERSON, S., 2009: PITCHER PLANTS OF THE OLD WORLD. VOL. 1, 2, REDFERN NATURAL HISTORY PRODUCTIONS, ENGLAND
L7. MCPHERSON, S., 2010: CARNIVOROUS PLANTS AND THEIR HABITATS. VOL. 1, 2, REDFERN NATURAL HISTORY PRODUCTIONS, ENGLAND
L8. RUMPHIUS, G.E., 1747: HERBARIUM AMBOINENSE – PLURIMAS COMPLECTANS, ARBORES, FRUTICES, HERBAS, PLANTAS, QUAE IN AMBOINA, AMSTERDAM (citováno dle L6)
L9. THIENEMANN, A., 1932: DIE TIERWELT DER NEPENTHES-KANNEN. ARCHIV FÜR HYDROBIOLOGIE, SUPPLEMENT 11, TROPISCHE BINNENGEWÄSSER, 3: 1
L10. VÍTEK, J., 2013: SYMBIÓZA U MASOŽRAVEK: 1. LÁČKOVKY X SAVCI A PTÁCI. TRIFID,
XVIII(1): 42
L11. WRAY, D.L., BRIMLEY, 1943: THE INSECT INQUILINES AND VICTIMS OF PITCHER
PLANTS IN NORTH CAROLINA. ANNALS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA, 36: 128 (citováno dle L7)
www.darwiniana.cz

41

Jak fotografovat rostliny
JAKUB ŠTĚPÁN

Každý pěstitel si své výpěstky rád fotograficky
zvěční, stejně jako botanik na cestách své nálezy. O fotografování rostlin se nedá říct, zda
jde o vysloveně jednoduchou nebo naopak složitou fotografickou disciplínu, ale lze v ní dělat spoustu zbytečných chyb. I proto jsem se
rozhodl sepsat tento stručný článek balancující na hranici mých dvou koníčků – rostlin a focení.
Fotografie rostlin se v ideálním případě pohybuje kdesi mezi dokumentační a uměleckou
rovinou. Tedy aspoň já to tak vnímám. Taková
fotografie by měla zachycovat skutečnost, měla
by tedy mít své nezanedbatelné dokumentační poslání. Na druhou stranu by měla být provedena s takovou precizností a mistrností, aby
nezapadla mezi miliony jiných, ryze dokumentačních fotek, které zaujmou jen svým obsahem (pokud publikum vůbec ví, co je ta rostlina zač). Jak toho docílit? Ne, nemám pro vás instantní návod. Snad jen pár tipů ověřených praxí, které by se mohly čas od času hodit a pomoci
vaše budoucí snímky vylepšit a posunout ke kýženému cíli.

TIP 2:
Komponujte správně
To se lehko řekne, ale těžko jednoznačně vysvětlí. Určitě však není od věci zopakovat si,
co je to pravidlo třetin a zlatý řez. Na internetu je o tom hodně. Obzvláště pokud fotografujete osamocený květ nebo jiný výrazný detail,
opravdu málokdy vypadá dobře, umístíte-li jej
přesně do geometrického středu fotky. Je to věc
estetického cítění, kupodivu pro většinu lidí
společná.

TIP 1:
Foťte z úrovně očí
Toto pravidlo znáte asi spíše od focení zvířat
nebo lidí, ale i u rostlin se dá v mnoha případech analogicky aplikovat (typicky u orchidejí
v přírodě). Zkuste si k rostlině kleknout a vyfotit ji z boku, přičemž fotoaparát bude mířit
kolmo ke stonku. Uvidíte, že rostlina hned vynikne. Pokud ji budete fotit ze stoje odkudsi
z výšky, pravděpodobně splyne s okolní vegetací a fotka bude nijaká.
Kruštík širolistý (Epipactis helleborine),
foceno z úrovně očí, listy trávy okolo
něj nejsou rušivé a fotku ozvláštňují.
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TIP 3:
Měřte expozici podle
květu

TIP 4:
Pracujte s hloubkou
ostrosti

Určitě se vám už taky stalo, že jste fotili bělokvětou rostlinu a květ byl na všech fotkách přepálený, příliš světlý. Fotoaparát totiž nastavil
expoziční hodnoty podle celého pole snímku
a zanedbatelný malý bílý kvítek do celkového
výsledku mohl jen těžko mluvit. Vše je to ale
o nastavení. Nastavte si ve vašem fotoaparátu
měření expozice podle jednoho bodu a ten namiřte na květ. Expoziční hodnoty se pak nastaví jen podle květu a výsledek bude hned lepší.
Jinou možností je ruční nastavení expozičních
hodnot. Okolí květu bude ve výsledku tmavší
než normálně, ale většinou je to menší zlo než
úplně pokažený hlavní objekt (květ).

Hloubka ostrosti je ve fotografii rostlin stejně
důležitá jako u portrétů. Odpíchne totiž fotografovaný předmět od rušivého pozadí. Ve většině případů tedy nastavte na fotoaparátu nízké clonové číslo a delší ohniskovou vzdálenost.
Myslete ale také na výběr vhodného jedince
k focení. Nejlépe rostlinu oddělíte od pozadí
tím, že pozadí bude co nejdál. Nejvíce se bude
vyjímat rostlina rostoucí na horizontu nebo ta,
která nemá ve své blízkosti příliš mnoho vysoké vegetace. Dále je tu samozřejmě možnost využití umělého pozadí. Za rostlinu nainstalujete jednobarevný papír a je rázem po starostech.

Zákulisí focení vstavače nachového (Orchis
purpurea) se zeleným papírovým pozadím.

Prstnatec májový (Dactylorhiza
majalis) z úrovně očí.

www.darwiniana.cz
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Když TIP 6 přeženete... :-)

TIP 5:
V poledne odložte foťák
a v klidu se naobědvejte
Polední slunce je nad vaší hlavou, stejně tak
nad hlavou fotografovaných květin. Dělá nehezké ostré stíny. Neplatí jen u fotografování rostlin, že poledne není vhodný čas k focení. Raději vyčkejte, až bude sluníčko níž a bude
vám opět pomocníkem. Toto pravidlo můžete ignorovat v případě, že fotíte detail rostliny
ve stínu, mistrně ovládáte blesk a odrazné desky nebo je zataženo.

TIP 6: Zkuste svou fotku
odlišit od ostatních
Detail listů rosnatky Drosera falconeri z loňské
výstavy Darwiniany. Zde se uplatní i blesk.
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Tu rostlinku, co právě hodláte zvěčnit, už nejspíš zvěčnily tisíce jiných. Co takhle udělat to
Trifid 2014/1

Detaily vždy zaujmou, obzvláště u masožravek s adhezními pastmi. Na snímku rosnolist
lusitánský (Drosophyllum lusitanicum) a pohled na výstavu Darwiniany přes jeho kapky.
na rozdíl od nich aspoň trochu originálněji?
Vyfoťte ji při západu slunce, najděte zajímavý
detail. Sedá na ni občas nějaký motýl? Vyčkejte
pár minut a vyfoťte ji s ním. Minimálně tím zaujmete přátele, kteří se o botaniku nezajímají,
a samotná fotka kytky jim nic neřekne, i kdyby
rostla na jediném místě na světě.

TIP 7: Barvy v interiéru
Zatím jsem se zaměřoval na focení rostlin v přírodě, ale co když budete chtít zvěčnit svůj výpěstek doma v květináči? Pokud fotíte v interiéru, dejte si pozor zejména na věrohodnost
barev. Různá umělá osvětlení, barevné koberce i barevně vymalované pokoje barvu fotky výrazně ovlivní a ne vždy se to dá plně vylepšit počítačovými úpravami. Myslete na to, že nejlepší je vždy světlo přirozené. Postavte si fotografovaný objekt k oknu nebo rovnou ven, je-li to
možné. Aby fotografie plnila svou dokumentační roli, barvy by neměly být zkreslené.
www.darwiniana.cz

TIP 8: Víte, co fotíte?
Když už si s focením dané rostlinky dáváte tu
práci, bylo by fajn vědět, co je to vlastně za druh
a čím je zajímavý. Fotografie „prstnatce májového z Prášil na Šumavě“ má větší hodnotu a využití než fotografie „hezké kytky ze Šumavy“. Pokud je na vaší fotce opravdová vzácnost, doporučuji neuvádět přesné místo nálezu, je to neetické – vystavíte tím rostlinu přílišnému turistickému ruchu.

TIP 9: Buďte vynalézaví.
Nestačí mít jen dobrý foťák. Ten v mnoha případech ani nepotřebujete a stačí vám obyčejný
levný kompakt. Musíte mít nápad, a pokud se
nespokojíte s běžnou pampeliškou, i jisté znalosti o výskytu zajímavých druhů. To se dá načíst, ale ty nápady se musí vymyslet. Jak vyfotit
rostlinu, která běžně roste v těch nejtemnějších
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Jedna z možností, jak fotografovat vodní rostliny. Na snímku
aldrovandka měchýřkatá (Aldrovanda vesiculosa).
místech lesa? Jak fotit druh, který roste pod vodou a když ho vytáhnete nad hladinu, ztratí
svůj tvar? Jak rostlinu stabilizovat, když fouká
vítr a kýve s ní sem a tam? Na to už si musí každý přijít sám.

TIP 10: Protože deset
tipů vypadá lépe než
devět, dodám ještě
jeden

do fotky přece nehodí, že?), vedou k nim vyšlapané cestičky a vliv dychtivých návštěvníků-fotografů je vidět už z dálky. Přátelé, snažte se, abyste po sobě zanechávali jak lokalitu, tak samotné rostliny přesně v takovém stavu, jako když jste přišli. Když chování neohleduplných návštěvníků přímo neponičí rostliny,
přinejmenším poničí estetický ráz celého místa, za což budoucí návštěvníci jistě nepoděkují. Používejte při focení nejen foťák, ale i hlavu.
Jedině tak se budete moci svou fotkou s čistým
svědomím pochlubit!   
Fotografie k článku: Jakub Štěpán

CESTUJTE a mějte při tom oči otevřené, protože ty nejzajímavější rostliny, které jen tak někdo
nefotil, ty za vámi samy nepřijdou!
Na závěr jedna ochranářsko-etická poznámka. Je velmi časté, například na známých lokalitách orchidejí, že ty nejkrásnější rostliny mají
kolem sebe vyškubaný kruh (okolní vegetace se
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Drosera adelae je nejběžnějším a nejsnáze pěstovatelným zástupcem
tzv. australských pralesních rosnatek. Tuto ekologickou skupinu
dohromady tvoří pouhé 3 druhy: Drosera adelae, D. prolifera
a D. schizandra. Vzhledově jsou od sebe všechny jednoduše odlišitelné,
avšak ekologické nároky mají velmi podobné. Milují vysokou vlhkost vzduchu i substrátu,
pokojovou teplotu a dostatek rozptýleného světla.  Fotografie: Jakub Štěpán

Anatomie a morfologie
masožravých rostlin
Tabule XXX
Anatomie a morfologie masožravých rostlin
The Anatomy and Morphology of the Carnivorous Plants
Čeleď (The Family): rosnatkovité (Droseraceae L.)
Rod (The Genus): rosnatka (Drosera L.), angl. The Sundew
Druh (The Species): rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia L.),

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia L.)
a/ Celkový habitus (The whole appearance)
b/ Detail listu (A detail of the leaf) (výrazně zvětšeno, strongly enlarged)
Zpracoval: ZŽ

