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Vážení	čtenáři	a	milí	pěstitelé,
před	sebou	držíte	letošní	druhé	vydání	časopisu	
TRIFID.	Už	teď	je	asi	zřejmé,	že	se	nám	nepo-
dařilo	srazit	skluz,	který	jsme	nabrali	v	průběhu	
dvojčíslí	T3&4	2013.	Naopak	jsme	žel	ještě	ně-
kolik	týdnů	nabrali.	Na	vině	je	tentokráte	smrtí-
cí	kombinace	mého	velkého	zpoždění	v	napsá-
ní	článku	o	 letošní	Výstavě	a	časového	vytíže-
ní	sazeče	Michala	Rubeše,	který	byl	povinován	
upřednostnit	nutné	domácí	práce,	zakončené,	
pravda,	prací	sice	sazečskou,	leč	obkladů	v	kou-
pelně.	Ač	 tedy	není	zpoždění	vinou	nedostat-
ku	článků,	určitě	to	současně	není	signálem,	že	
by	nám	nescházel	materiál	do	připravovaného	
„vánočního“	dvojčíslí	T3&4	2014.	A	proto	po-
kud	jste	v	průběhu	letních	měsíců	navštívili	za-
jímavou	floristickou	výstavu	 nebo	 botanickou	

zahradu,	vypravili	se	za	masožravkami	a	jinými	
botanickými	 kuriozitami	 do	 přírody,	 případ-
ně	jste	nasbírali,	ať	už	přímo	či	zprostředkova-
ně	zajímavé	poznatky	o	pěstování	masožravých	
rostlin,	anebo	pořídili	poutavé	snímky,	vyhraď-
te	si	hodinku	či	dvě	ze	svého	času,	sepište	třeba	
jen	v	pár	odstavcích	vaše	postřehy	a	pošlete	buď	
v	elektronické	podobě	na	 info@darwiniana.cz 
nebo	na	pražskou	sídelní	adresu	do	Křižovnic-
ké.	Redakční	 rada	se	vám	obratem	ozve	a	do-
mluvíme	veškeré	nezbytné	detaily.
Dále	sháníme	překladatele	z	angličtiny.	Bu-

de-li	 na	 textech	 pracovat	 vícero	 lidí,	 bude	 to	
pro	všechny	zúčastněné	o	mnoho	snazší	a	pře-
devším	 méně	 vyčerpávající.	 Vážíme	 si	 každé	
nezištné	nabídky	a	pomoc	byť	s	jediným	člán-
kem	 ulehčí	 celému	 týmu.	 Pro	 zkontaktování	

Novou	vstupenku	a	poutač	navrhl	Michal	Kouba.		Foto	Jakub	Štěpán.
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doporučuji	 jako	 nejjednodušší	 způsob	 výše	
uvedenou	e-mailovou	adresu.
Jak	už	 jsem	naznačil	v	úvodu,	máme	za	se-

bou	také	nejdůležitější	organizační	akci	roku	–	
výstavu	masožravých	rostlin	a	„jinejch	hustejch	
kytek“	 (více	 k	 tomuto	 netradičnímu	označení	
uvnitř	časopisu).	Už	pojedenácté	 jsme	ve	spo-
lupráci	 s	 Botanickou	zahradou	PřF	UK	v	Pra-
ze	představili	 široké	veřejnosti	ojedinělou	 ko-
lekci	několika	set	masožravek.	Pomyslnou	třeš-
ničkou	na	dortu	 se	pak	 stala	 speciální	dopro-
vodná	akce	Pražská	muzejní	noc,	jíž	jsme	měli	
možnost	být	součástí.	Loni	nám	termín	neče-
kaně	zhatily	povodně,	ale	letos	naštěstí	vše	pro-
běhlo	 podle	 plánů.	 Nasvícený	 skleník	 od	 ve-
černích	 až	 do	 pozdně	 nočních	 hodin	 připra-
vil	 mnoha	 návštěvníkům	 vskutku	 nezapome-
nutelný	zážitek.	Všem	pomocníkům	patří	vel-
ký	dík	–	odvedli	 jsme	opravdu	velký	kus	dob-
ré	práce.	Na	závěr	mi	dovolte	připomenout,	že	
článek	o	Výstavě	najdete	společně	se	všemi	pře-
dešlými	 ročníky	 také	 na	 našich	 internetových	
stránkách.	Tam	jsme	navíc	uveřejnili	další	mi-
mořádně	zdařilé	fotografie,	které	se	už	do	časo-
pisu	jednoduše	nevešly.

Dne	5.	října,	Patrik	Hudec
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New Hybrid Pinguicula × moctesecta
Jakub Štěpán
After	waiting	patiently	 for	 long	five	years,	 Jakub	
could	finally	see	his	own	hybrid	of	the	Mexician	
butterworts	 P. moctezumae	 and	P. cyclosecta to	
blossom.	Let’s	experience	together	with	Jakub	the	
whole	distressful	way	from	the	very	beginning	of	
mutual	pollination,	through	germination	and	cul-
tivation	up	to	the	final	stage	of	well-deserved	tri-
umph.	Congratulations,	good	job!

Carnivorous Plants Exhibition
Patrik Hudec
A	 sum	 up	 of	 the	 most	 important	 event	 of	 the	
year:	 the	 11th	 anniversary	 of	 Darwiniana’s	 CPs	
exhibition,	traditionally	held	in	Botanical	garden	
of	Charles	University	 in	Prague	in	June.	Remind	
yourself	 the	 unique	 atmosphere	 of	 friendship,	
mutual	cooperation	and…	extreme	heat.	Then	a	
participation	 in	Prague	Museum	Night	was	 true	
icing	on	the	cake.	However,	exhibition	is	not	just	
about	a	fun,	but	about	a	hard	work	as	well.	So	to	
better	understand	what	we	had	to	go	through,	this	
article	is	really	a	must-read	for	all.	A	short	descrip-
tion	of	the	installment,	interesting	facts	and	brief	
statistics	of	attendees.	Tons	of	amazing	pictures	
included,	of	course.	By	the	way,	start	looking	for-
ward	to	the	next	year!

Trumpet Pitchers in Remote Florida for the 
2nd Time (part 3)
Gerald Comte
The	author	tells	his	story	about	searching	for	car-
nivorous	plants	across	Apalachicola.	On	his	trip	he	
founds	S. purpurea	ssp.	venosa, rubricorpora, atro-
purpurea	and	other	trumpet	pitchers,	butterworts	
like	P. planifolia and	vigorous	colonies	of	U. inflata 
and	 floridana. Next	 goal:	 drinking	water	 source	
Blackwater.	 But	 not	 everything	 in	 the	 garden	 is	
rosy.	Since	 the	 last	visit	 in	2011,	 the	Blackwater	
River	 State	 Forest	 has	 become	 threatened	 from	
many	sides,	among	others	by	shale	gas	hydraulic	
fracturing.

A Secret of Extreme Macro Photography: Re-
verse Lens Technique
Jakub Štěpán
Jakub	and	his	friend	Tomas	Caska	reveal	a	secret	
of	the	most	cost	effective	way	to	get	extreme	close	
up	with	a	non-macro	lens	mounted	reversely	step	
by	step.	

Nepenthes pitopangii ined. – Indonesia‘s 
Newest & Rarest Species of Pitcher Plant
Stewart McPherson
Following	Newman’s	records	of	where	he	had	ob-
served	an	unknown,	strange	pitcher	plant	in	2006,	
Stew	McPherson	and	his	friend	Greg	Bourke	trav-
elled	to	Sulawesi	a	year	later.	And	after	extensive	
search,	they	really	found	a	living	specimen	and	de-
spite	its	rarity	confirmed	a	new	species.	Afterwards	
this	plant	has	been	named	Nepenthes pitopangii 
ined.	after	Dr.	Rahmadanil	Pitopang	who	collect-
ed	the	first	herbarium	specimens	of	this	species.	

Symbiosis of Carnivorous Plants – part 5: In-
habitants of Phytotelms (part 2)
Jiří Vítek
The	second	part	of	very	 interesting	article	about	
inhabitants	of	phytotelms	from	the	large	techni-
cal	series	about	symbiosis	between	CPs	and	other	
species.	We	will	look	closer	at	organisms	living	in	
liquids	 inside	traps	and	 learn	much	more	about	
each	group	of	inhabitants	and	the	way	they	live.

Wild Orchids in Denmark
Kateřina Králová
Katka	will	lead	us	to	the	Mols	Bjerge	National	Park	
in	East	Jutland.	It	is	May	and	her	study	goal	is	to	
identify	plants	growing	there	in	two	different	pas-
turelands.	 Nevertheless,	 among	 common	 plants	
she	 discovers	 flowering	 marsh	 orchids.	What	 a	
pleasant	surprise.

Summary
PATRIK HUDEC
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Masožravá fotohádanka
Uhodnete,	které	rostlině	patří	tento	detail?	Správnou	odpověď	se	dozvíte	v	příštím	čísle	Trifida.	
Napovím,	že	se	nejedná	přímo	o	masožravku,	ale	o	rostlinu,	která	v	evropské	přírodě	s	maso-

žravkami	velmi	často	sdílí	tytéž	zamokřené	lokality.	Právě	díky	vazbě	na	málo	časté	biotopy	patří	
mezi	vzácnější	druhy	naší	květeny.

Jakub Štěpán
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Semenná banka (aneb 
kam posílat semínka)
Na	 hladkém	 provozu	 Obchodu	 Darwiniany	
http://obchod.darwiniana.cz/,	 jehož	 nedílnou	
součástí	 je	rovněž	tzv.	Semenná	banka,	se	po-
dílejí	především	tři	osoby:	Honza	Bronec,	Kuba	
Štěpán	a	moje	maličkost.	Honza	z	pozice	správ-
ce	Obchodu	především	řídí	základní	koncepci	
prodeje,	 porcuje	 („pytlíkuje“)	 semínka,	 nasta-
vuje	cenovou	politiku	a	zařizuje	květináče,	ra-
šelinu,	písek,	semínka	atp.	Kuba	Štěpán	je	dob-
ře	obeznámen	s	internetovým	obchodním	sys-
témem,	 který	 používáme,	 vkládá	 do	 něj	 nové	
položky,	 přiřazuje	popisky	a	obrázky	a	u	pro-
vozovatele	„reklamuje“	případné	chyby,	na	kte-
ré	 čas	 od	 času	 narazíme.	 A	 konečně	 výkon-
nou	funkci	zastávám	já:	u	mě	se	nachází	více-
méně	celý	sklad,	vyřizuju	objednávky,	balím	je	
a	nosím	na	poštu.	Přestože	primárním	účelem	
provozu	 není	 dosažení	 zisku	 (jsme	 nezisko-
vou	 společností)	a	 smyslem	existence	Obcho-
du	je	v	prvé	řadě	rozšíření	zboží	mezi	pěstite-
le	za	symbolické	ceny	nebo	v	mnoha	případech	
pro	členy	za	výrobní	náklady,	daří	se	nám	také	
zásluhou	vašich	darů	generovat	profit.	Z		utrže-
ného	zisku	pak	následně	dotujeme	provoz	na-
šeho	 občanského	 sdružení:	 dorovnáváme	 ná-
klady	na	tisk	TRIFIDa	a	financujeme	různorodé	
projekty	včetně	např.	nákupu	nové,	zajímavé	li-
teratury	do	Knihovny	společnosti.
Nezapomínejteovšem	 prosím,	 že	 Semen-

ná	banka	žije	hlavně	z	toho,	co	do	ní	pošleme,	
a	 podzim	 je	 pro	 sběr	 semínek	 nejvděčnějším	
obdobím	roku.	Proto	pokud	jste	sklidili	semín-
ka	masožravek	 (a	nemusí	 se	nutně	 jednat	 jen	
o	vzácné	druhy,	velká	poptávka	je	rovněž	po	ji-
nak	 běžně	 dostupných	 druzích	 rosnatek,	 špi-
rlic	 nebo	mucholapce	 podivné)	 a	 nemáte	 pro	
ně	lepší	využití,	pošlete	je	Darwinianě	na	adre-
su:	Patrik	Hudec,	Písečná	452/8,	182	00		Praha	
8	–	Troja.	Vítány	jsou	samozřejmě	také	gemmy,	
turiony	 nebo	 dokonce	 hlízky.	 Věnovat	 může-
te	 také	 semínka	 jiných	 botanických	 kuriozit.	
Krom	dobrého	pocitu,	že	jste	aktivně	pomohli	

jak	Darwinianě,	tak	jinému	pěstiteli,	který	má	
o	vaši	rostlinu	zájem	a	byla	by	pro	něj	třeba	jen	
velice	 těžko	 sehnatelná,	 vám	můžeme	 nabíd-
nout	slevu	k	nějaké	vaší	vlastní	objednávce,	pří-
padně	přednostní	právo	na	odběr	vzácnějšího	
materiálu.

Patrik Hudec

Diskuzní fórum T2/2014

http://www.
darwiniana.cz/forum
Jako	v	každém	čísle	našeho	časopisu	vám	opět	
přináším	krátké	shrnutí	toho	nejzajímavějšího,	
co	se	šustlo	na	internetovém	fóru	Darwiniany.	
Vcelku	 častým	 tématem	 jsou	 zahradní	 ra-

šeliniště.	Nyní	se	řešilo	například	jejich	odple-
velování,	 což	 se	 ukazuje	 jako	 poměrně	 složi-
tý	problém.	Pěstitelé	navrhovali	a	konzultova-
li	různé	metody,	 jak	populace	nechtěných	ná-
letových	rostlin	eliminovat.	Zaznělo	například	
každoroční	 vyměňování	 svrchní	 vrstvy	 rašeli-
ny	nebo	potírání	 listů	nechtěných	rostlin	her-
bicidem.	Vlákno	s	názvem	„Rašeliniště-jak	od-
plevelit?“	naleznete	v	sekci	„Masožravky	venku	
a	v	přírodě“.	
Honza	 Řehoř	 je	 známý	 právě	 pěstová-

ním	 masožravek	 na	 zahradních	 rašeliniš-
tích	a	na	fóru	své	kolegy	opět	ohromil	fotkami	
svých	výpěstků.	Podívejte	se	do	sekce	„Chlubír-
na“,	kde	ve	svém	vlákně	„Kvetoucí	záhonek	vul-
garisek“	ukázal	fotky	modrého	koberce	kvetou-
cích	tučnic	obecných.	Tohle	může	většina	z	nás	
jen	tiše	závidět.	
V	sekci	„Prosím	poznejte“	si	pěstitelé	navzá-

jem	pomáhají	určit	druhy,	které	si	pořídili	bez	
cedulky,	a	rádi	by	znali	jejich	název.	Někdy	dru-
hy	(případně	křížence	či	poddruhové	jednotky)	
určit	lze,	ale	zároveň	je	třeba	chápat,	že	často	se	
člověk	musí	spokojit	pouze	s	určením	„Sarrace-
nia	–	hybrid“	nebo	„Dionaea muscipula	–	čer-
vená	forma“.	Právě	u	kříženců	špirlic	a	kultiva-
rů	či	forem	mucholapek	bývá	problém.	Špirlice	

Interinfo
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se	dokáží	křížit	v	nekonečnu	různých	kombina-
cí	a	mucholapka	je	tak	variabilní,	že	to	u	ní	není	
o	moc	jednodušší.	Proto	pokud	jste	si	přinesli	
z	obchodu	křížence	špirlice	nebo	mucholapku	
a	není	u	nich	přesný	název,	většinou	se	musí-
te	spokojit	s	již	zmíněným	nepřesným	určením	
„Sarracenia	–	hybrid“	apod.	
V	 sekci	 „Oznamka“	 upozorňuje	 Kateřina	

Braunová	 na	 nově	 vyvinutou	 mobilní	 aplika-
ci	 na	určování	 rostlin.	 Funguje	 tak,	 že	pomo-
cí	mobilního	telefonu	s	touto	aplikací	rostlinu	
vyfotíte	a	odešlete	botanikům,	kteří	ji	za	popla-
tek	určí.	Pokud	se	chcete	dovědět	více,	zamiřte	
na	fórum	do	vlákna	„Aplikace	na	určování	rost-
lin“.	Za	sebe	říkám:	 „Zajímavý	a	originální	ná-
pad.“
V	době	konání	Výstavy	masožravek	v	Praze	

Na	 Slupi	 se	 tato	událost	pochopitelně	probírá	
i	na	fóru,	kde	má	vždy	své	vlastní	vlákno.	Ruku	
v	ruce	s	výstavou	jdou	i	nabídky	přebytků,	které	
pěstitelé	nabízejí	právě	k	předání	na	této	akci.	
Výhodou	je,	že	se	prodávající	a	kupující	nemu-
sí	na	místě	setkat	ve	stejný	čas,	ale	mohou	pyt-
líček	s	rostlinami	či	peníze	zanechat	u	poklad-
ny	a	personál	Výstavy	už	se	o	předání	postará.	

Na	 fóru	 se	 toho	děje	 samozřejmě	mnohem	
více,	a	kdo	se	o	masožravky	zajímá,	určitě	by	jej	
měl	občas	navštívit.	

Jakub Štěpán 

Nové položky v 
Obchodě
Do	Obchodu	Darwiniany,	viz	odkaz	http://ob-
chod.darwiniana.cz/,	 přibyla	 vysoce	 kvalitní,	
lehká,	světlá,	baltská	rašelina	HAWITA	o	hru-
bosti	5–10	mm	–	samozřejmě	prosta	smutnic,	
plísní	apod.	a	dále	obalované	hnojivo	Basaco-
te	Plus	9M	16-8-12	(N-P-K)	(+2	Mg)	ve	formě	
malých	kuliček	s	postupným	uvolňováním	(při	
21	°C	8–9	měsíců).

Patrik Hudec

Kvetoucí	záhonek	Pinguicula grandiflora			Foto	Jan	Řehoř
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Po	pěti	 letech	čekání	 s	 hrdostí	 píši	 následují-
cí	řádky.	Poprvé	totiž	vykvetl	můj	nový	kříže-
nec	 dvou	 mexických	 tučnic,	 Pinguicula moc-
tezumae	a	Pinguicula cyclosecta,	čili	dvou	po-
měrně	svérázných	a	těžko	zaměnitelných	dru-
hů.	Říkejme	mu	zkráceně	Pinguicula × mocte-
secta	a	pojďme	si	jej	představit	blíž.
Ale	začněme	historií.	Téměř	přesně	před	pěti	

lety,	na	podzim	2009,	se	mi	podařilo	oba	dru-
hy	mezi	sebou	sprášit.	Abych	byl	přesný,	věděl	
jsem,	že	se	opylovaly,	ale	nebyla	jistota,	že	na-
vzájem.	Některé	z	mexických	tučnic,	např.	prá-
vě	P. moctezumae,	 jsou	 totiž	 s	 lehkou	 pomo-
cí	 schopny	 samoopylení.	 Dosti	 pravděpodob-
ná	teorie	tedy	byla,	že	tučnice	nepřijaly	cizí	pyl	

a	použily	svůj	vlastní.	Ale	to	se	nezjistí,	dokud	
se	semínka	nevysejí,	nevyklíčí	a	na	semenáčích	
se	neprojeví	některé	z	typických	znaků	daných	
druhů.
A	 tak	 se	po	dozrání	 semeníků	přešlo	 k	vý-

sevu.	 Semena	 z	 P. moctezumae	 byla	 podstat-
ně	větší	a	 lépe	vypadající	než	 ta	z	P. cyclosec-
ta.	To	se	projevilo	i	na	klíčivosti	a	životaschop-
nosti	semenáčů.	Ty	z	P. cyclosecta se	nakonec	
vůbec	nedochovaly.	Věnujme	se	tak	jen	semín-
kům	sesbíraným	z	P. moctezumae.	Semena	vy-
klíčila	snad	všechna	a	poměrně	rychle	(za	méně	
jak	měsíc).	Horší	to	bylo	s	jejich	úmrtností,	což	
je	pro	tučnice	obecně	celkem	typické.	

Nový kříženec: 
Pinguicula × moctesecta

JAKUB ŠTĚPÁN

První	kvetení
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Pohled	na	celou	rostlinu Výsev	semen	před	pěti	lety

Zimní	listová	růžice
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Pohled	na	květ	ze	shora

Květ	před	otevřením
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Listová	růžice	je	výrazně	dvojtvará,	zejména	
díky	 genům	otcovské	P. cyclosecta.	 Zimní	 lis-
ty	jsou	jednoduše	oválné,	krátké,	bez	masožra-
vých	tentakul.	Letní	listová	růžice	je	podstatně	
větší,	průměr	okolo	12	cm.	Listy	 jsou	dlouhé,	
na	koncích	zakulacené.	Když	je	rostlinám	dáno	
příhodného	osvětlení,	často	 je	na	nich	znatel-
ný	 nádech	do	modrofialova,	 tolik	 typický	 pro	
P. cyclosecta. 
Rostlina	poprvé	vykvetla	až	nyní,	po	pěti	le-

tech	pěstování.	 Při	 té	příležitosti	 jsem	pořídil	
většinu	fotek	z	tohoto	článku.	I	květy	jsou	vel-
mi	podobné	obou	rodičům.	Květní	svol	má	dél-
ku	přibližně	10	cm	a	květ	je	široký	i	vysoký	cca	
3	cm.	Výrazná	je	dlouhá	(cca	4	cm)	ostruha.
To	je	asi	vše,	o	co	jsem	se	s	vámi	chtěl	podě-

lit,	a	věřím,	že	se	„moje“	Pinguicula × moctesec-
ta mezi	pěstiteli	neztratí	a	bude	ozdobou	ne-
jedné	sbírky.	 Již	nyní	 ji	někteří	z	vás	 jistě	pěs-
tují,	neboť	se	během	těch	let	podařilo	několik	
rostlin	namnožit.				

Fotografie	k	článku	pořídil	Jakub	Štěpán.

Z	 řádově	 desítek	 semenáčů	 se	 dospělosti	
dožilo	 jen	několik,	z	nichž	dva	pěstuji	dodnes	
a	zbytek	jsem	jako	„zálohy“	porozdával.	Jak	už	
asi	 tušíte,	křížení	se	podařilo	–	projevilo	se	to	
již	na	mladých	semenáčích,	které	měly	nápad-
ně	zakulacenější	listy,	než	má	jejich	matka	(ta	
je	má	špičaté).	Jak	rostly,	byly	potvrzující	zna-
ky	víc	a	víc	vidět.		
Tučnice	 jsem	 pěstoval	 v	 různých	 podmín-

kách,	 nejvíce	 na	 jižním	 okenním	 parapetu	 se	
stíněním,	ale	část	svého	života	rostly	například	
i	pod	zářivkou.	Po	obou	svých	rodičích	zdědi-
ly	 skvělé	 růstové	 vlastnosti;	 nic	 jiného	 se	 ani	
nedalo	 čekat,	 neboť	P. moctezumae je	 jednou	
z	nejvděčnějších	masožravek	vůbec	a	P. cyclo-
secta	na	tom	není	o	moc	hůř.	Při	pěstování	neu-
děláme	chybu,	když	se	budeme	držet	obecných	
zásad	kultivace	mexických	tučnic.
Kříženec	 Pinguicula × moctesecta je	 téměř	

dokonalým	 průměrem	 svých	 rodičů.	 Ať	 už	 se	
jedná	o	vzrůst,	tvar	a	barvu	listů	či	květů,	vždy	
je	 to	něco	mezi	oběma	rodičovskými	rostlina-
mi.	

Typickou	kořistí	jsou	jinak	obávané	smutnice
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Letošní	hlavní	výstava	masožravých	rostlin	pro-
běhla	v	termínu	6.–15.	června,	tedy	jak	už	jsme	
za	ta	léta	zvyklí	od	pátku	do	následující	neděle.	
V	úzké	spolupráci	s	Botanickou	zahradou	Pří-
rodovědecké	fakulty	Univerzity	Karlovy	v	Pra-
ze	a	za	velké	pomoci	jejích	zaměstnanců	a	vede-
ní	jsme	v	horním	skleníku	botanky	uspořádali	
již	11.	ročník.	A	proč	onen	mírně	kontroverz-
ní	podtitulek	„a jinejch hustejch kytek“?	Na	plot	
botanické	 zahrady	 jsme	umístili	 barevný	 PVC	
banner	o	rozměrech	4,0	×	1,5	metru	podle	gra-
fického	 zpracování	Michala	 Kouby.	 A	 protože	
jsme	chtěli	kolemjdoucí	opravdu	upoutat,	při-
stoupili	 jsme	 po	 vášnivých	 a	 nezvykle	 zdlou-
havých	 dohadech	 a	 přehodnocování	 k	 tomu-
to	 velice	 neformálnímu	 dovětku.	 Text	 jedno-
značně	vyvolává	rozporuplné	reakce	a	zdaleka	

ne	každému	se	líbí,	ale	svůj	reklamní	účel	–	za-
ujmout	–	plní.	A	když	byl	návrh	schválen	 i	ze	
strany	zahrady,	nebylo	už	co	řešit.
Upřímně,	 po	 pestrých	 zkušenostech	 z	 pře-

dešlých	 let	 jsme	 ani	 příliš	 nedoufali	 v	 nějaké	
příjemné	 jarní	počasí.	 Stačí	 jen	připomenout,	
že	předloňskou	výstavu	provázela	v	první	po-
lovině	jejího	konání	vlna	veder	a	teplotních	re-
kordů	a	loňský	ročník	pro	změnu	předzname-
nalo	chladné,	deštivé	počasí	a	následné	povod-
ně	a	dopravní	omezení	včetně	uzavírky	někte-
rých	 stanic	 metra	 a	 zrušení	 dlouho	 dopředu	
plánované	Pražské	muzejní	noci,	jíž	jsme	měli	
být	v	roce	2013	součástí.	Vždyť	tehdy	ještě	pár	
dní	 před	 instalací	 ani	 nebylo	 jisté,	 zda	 nebu-
deme	 nuceni	 výstavu	 odvolat	 úplně!	 Navíc	 se	
v	závěru	minulé	výstavy	prudce	oteplilo	a	hned	

Výstava masožravek (a jinejch 
hustejch kytek)

PATRIK HUDEC

Výstava	je	v	plném	proudu	a	horko	jako…	no	jako	ve	skleníku.		Foto	Jakub	Štěpán
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následující	den	po	deinstalaci	udeřily	týden	tr-
vající	tropy,	takže	je	sporné,	co	z	toho	nakonec	
bylo	lepší	(nebo	horší).	Naše	očekávání	pro	le-
tošek	 proto	 rozhodně	 nebyla	 nastavena	 nějak	
vysoko.	Ale	jak	se	mělo	nakonec	ukázat,	ani	tak	
nebyla	skromná	dostatečně.
Čtvrteční	 instalační	den	proběhl	už	 klasic-

ky.	Ostatně	stejně	jako	několik	dní,	které	insta-
laci	předcházely	(tj.	vše	ve	znamení	domlouvá-
ní	detailů,	návozu	rašeliny	a	kytek,	ladění	har-
monogramu	a	jeho	následných	několikanásob-
ných	 změn,	 úprav	 a	 improvizací,	 „hašení	 po-
žárů“,	 velkého	množství	 telefonátů	 atd.).	 Prv-
ní	dobrovolníci	 v	 čele	 s	 Rosťou	 Kracíkem	do-
razili	do	prostor	zahrady	už	před	osmou	hodi-
nou,	aby	se	vyhnuli	ranní	špičce	v	hlavním	měs-
tě.	Anebo	se	o	to	alespoň	pokusili.	Michal	Kou-
ba,	u	kterého	má	Darwiniana	uschovánu	větši-
nu	věcí	 (včetně	ochotného	pomocníka	Honzy	
Kouby),	musel	 jet	hned	nadvakrát.	Za	zajíma-
vost	jistě	stojí,	že	například	takový	David	Švarc,	
který	to	má	přes	půl	republiky,	přijel	do	sklení-
ku	dříve	než	někteří	členové	z	Prahy.	A	to	ješ-
tě	stihl	svůj	vůz	plně	naložit	až	po	střechu	rost-
linami	do	expozice	 i	prodeje	(a	taky	nám	tuto	
skutečnost	 nezapomněl	 jaksepatří	 náležitě	
zdůraznit).	Dohled	nad	aranžérskými	pracemi	
jsme	opět	svěřili	Pepčovi	Mazurkovi,	se	kterým	
Rosťa	 v	 předstihu	 domluvil	 základní	 osnovu,	
a	společně	zajistili	potřebné	věci.	A	včasné	na-
plánování	bylo	vskutku	znát.	Přestože	již	poje-
denácté,	koncepce	celé	výstavy	doznala	dalších,	
na	první	pohled	viditelných	vylepšení	a	výsle-
dek	působil	více	než	dobře.	Především	použi-
tí	mulčovací	kůry	do	van	s	rostlinami	a	citlivé	

zapracování	a	naaranžování	vitrín	zapůjčených	
zahradou	 do	 kompozice	 oživilo	 dojem	 z	 celé	
výstavy	a	dodalo	jí	punc	dokonalosti.	Instalace	

Sarracenia flava	var.	ornata ‚Lidless‘	od	
Davida	Švarce			Foto	Jakub	Štěpán

Vyhrnout	rukávy	a	hurá	do	instalace.	Zleva	
Jirka	Vaněk,	Rosťa	Kracík	a	hlavní	aranžér	
Pepča	Mazurek.		Foto	Jakub	Štěpán
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měla	i	dvě	nepříjemná	prvenství.	Nemohla	se	jí	
zúčastnit	aktivní	pomocnice	let	minulých	Kat-
ka	Králová,	toho	času	studijně	v	Dánsku,	a	sou-
časně	byla	první,	na	které	jsem	se	nemohl	po-
dílet	ani	já.	Ze	studijních	důvodů	jsem	svůj	pří-
nos	musel	omezit	pouze	na	ranní	návoz	obsa-
hu	Obchodu	Darwiniany	a	rostlin	do	expozice,	
pak	už	jsem	jen	zajel	pro	špirlice	Michala	Žabky	
a	před	obědem	zase	hurá	zpátky	domů	zabořit	
až	do	soboty	nos	do	knih.	Akorát	jsem	se	před	
vjezdem	do	zahrady	minul	s	přijíždějícím	Pep-
čou.	 Dopředu	 avizovanou	 nepřítomnost	 však	
spolehlivě	vykryli	kamarádi	členové	a	prodejci.	
Navíc	se	po	loňském	nečekaném	výpadku	opět	
připojil	Michal	Rubeš	a	–	jak	jsme	u	něj	bývali	
zvyklí	–	vzal	si	po	dobu	konání	výstavy	dovole-
nou,	což	vždy	byla	pomoc	k	nezaplacení.
Přestože	ve	čtvrtek	rtuť	teploměru	stěží	pře-

lezla	dvacítku,	následující	dny	se	skokově	otep-
lilo	a	od	neděle	v	souladu	s	předpovědí	mete-
orologů	 udeřily	 tropické	 třicítky.	 Několik	 ná-
sledujících	dní	padaly	na	celém	území	repub-
liky	 teplotní	 rekordy	a	na	některých	stanicích	
naměřili	také	nové	rekordní	teploty	pro	měsíc	

Jeden	z	mlhovačů	v	akci	–	působivé	na	pohled	a	rosnatky	se	jen	třpytí.			Foto	Jakub	Štěpán

Neplatící	návštěvník	chameleon	jemenský.	
Byť	teprve	9měsíční,	nad	špirlicemi	
už	má	navrch.			Foto	Rosťa	Kracík
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červen.	Jak	bylo	ve	skleníku,	se	popisuje	jen	ve-
lice	těžko.	Zatímco	venku	se	v	pozdně	odpoled-
ních	hodinách	 teplota	 šplhala	 k	 35	 °C,	uvnitř	
skleníku	jsme	už	krátce	po	otevření	v	9	hodin	
tuhle	hodnotu	s	přehledem	překonali	a	po	obě-
dě	jsme	v	hůře	odvětrávaných	částech	pokořili	
i	45	°C.	Tyto	extrémy	vyvolávaly	regulérní	oba-
vy	nejen	o	naše	zdraví,	ale	především	o	stav	za-
půjčených	 rostlin.	 Vždyť	 v	 expozici,	 případně	
v	prodeji	byly	k	vidění	vysokohorské	láčkovky,	
heliamfory,	ale	 i	některé	chladnomilnější	dru-
hy	rosnatek	a	na	rozdíl	od	nás	se	neměly	šanci	
zchladit	proudem	vody	z	hadice.	A	co	bychom	
pak	asi	členům	pěstitelům	v	neděli	řekli?	A	tak	
jsme	 zalévali,	 rosili,	 bedlivě	monitorovali	 stav	
rostlin,	 případně	 dokonce	 i	 pořizovali	 jejich	
snímky	a	posílali	je	oprávněně	ustrašeným	pěs-
titelům,	 abychom	 alespoň	 trochu	 zmírnili	 je-
jich	obavy,	a	samozřejmě	jsme	všichni	vyhlíže-
li	déšť	a	slíbené	ochlazení.	To	dorazilo	ve	středu	
odpoledne.	Ale	zatímco	kolegové	po	trase	hlási-
li	přívalové	deště,	do	Prahy	dorazila	už	jen	krát-
ká	 přeháňka	 a	 do	 hodiny	 by	 nikdo	 nepoznal,	

že	vůbec	pršelo.	Dokonce	odolalo	 i	zavápnění	
stropu	skleníku,	což	jsme	kvitovali	s	povděkem.	
Přestože	se	jednalo	o	první	bouřku	za	dobu	celé	
výstavy,	a	jak	se	mělo	následně	ukázat	také	po-
slední,	vytouženého	ochlazení	k	20	°C	jsme	se	
přeci	 jen	dočkali.	 Každopádně	 pokud	vás	 na-
padne	otázka,	zda	letos	nebylo	i	tepleji,	mohu	
vás	ubezpečit,	že	nebylo.	Nejteplejší	dny	roku	
2014	vyšly	skutečně	na	naši	výstavu.	
Jak	už	bývá	zvykem,	na	výstavu	se	mnoho	na-

šich	členů	přijelo	nejen	podívat,	ale	také	ochot-
ně	 pomoci	 s	 provozními	 činnostmi,	 tj.	 s	 pro-
dejem	vstupenek,	 zaléváním	 rostlin,	 rosením,	
výpomocí	 prodejcům,	 poradenstvím	 návštěv-
níkům,	 provázením	 skupin	 (především	 škol)	
a	s	celou	řadou	dalších	drobností,	bez	nichž	se	
neobejdeme.	Těchto	vzácných	okamžiků	si	ve-
lice	vážíme,	protože	s	mnohými	z	vás	se	vídáme	
jen	jednou	do	roka	právě	u	příležitosti	výstavy.	
Což	je	přesně	i	jeden	z	důvodů,	proč	vlastně	vý-
stavu	pořádáme	–	aby	se	členové	aktivně	zapo-
jili	a	měli	možnost	se	setkat	osobně,	popovídat	
si,	 vyměnit	 si	 rostliny	 a	 potřebné	 zkušenosti,	

Provádějící	Michal	Rubeš	krmí	největší	mucholapky	dřevěnými	
špejlemi.	Inu,	hlad	je	nejlepší	kuchař.			Foto	Jakub	Štěpán
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navázat	nové	kontakty.	Mnozí	podle	očekávání	
přijeli	na	první	víkend,	což	byl	důvod,	proč	jsme	
svolali	na	neděli	Valnou	hromadu	společnosti	
(viz	oznámení	v	prvním	čísle	TRIFIDa).	Letoš-
ní	rok	nebyl	volební,	a	protože	ani	nebyly	žád-
né	 zásadní	 otázky	 k	 řešení/hlasování,	 sezná-
mil	 jsem	přítomnou	členskou	základnu	se	zá-
kladními	věcmi	okolo	dění	v	Darwinianě,	pro-
vozními	 záležitostmi,	 shrnul	 finanční	 situaci	
a	po	slabé	půl	hodince	jsme	mohli	přejít	k	hlav-
nímu	lákadlu	setkání:	k	popisnému	vypravová-
ní	Honzy	Nováka	o	jeho	putování	po	Patagonii.	
Doprovázeno	nejen	řadou	zajímavých	fotogra-
fií	a	postřehů	nejen	z	oblasti	flóry	a	fauny,	ale	
také	ekonomickými	a	sociologicko-kulturními	
komentáři	k	životu	 lidí	v	zemích	 Jižní	Ameri-
ky,	byli	jsme	svědky	velice	poučné	a	živé	diskuze	
mezi	zúčastněnými.	A	protože	je	Honza	Novák	
dobrý	řečník,	přednáška	se	nám	příjemně	pro-
táhla.	Honzovi	touto	cestou	ještě	jednou	děkuji	
za	ochotu	přijet	a	podělit	se	o	své	zážitky.
Společnými	 silami	 jsme	 dali	 dohromady	

úctyhodnou	sbírku	takřka	400	rostlin.	K	vidění	

byli	 zástupci	 prakticky	 všech	 masožravých	
rodů,	chyběl	snad	 jen	velice	vzácný	trifid	štít-
natý.	 Zaujaly	 kameny	 osázené	 tučnicemi,	 ko-
lekce	 trpasličích	 rosnatek	 a	 rosnatek	 z	 okru-
hu	petiolaris,	 kvetoucí	 láčkovice	 nebo	 králov-
ská	Drosera regia.	Pokud	jste	někdy	našli	zálibu	
v	mutacích	mucholapek,	jistě	jste	si	také	přišli	
na	své.	K	vidění	 jich	bylo	opravdu	požehnaně.	
Kdo	si	pozorně	prostudoval	les	špirlic,	nemohl	
přehlédnout	neobvyklou	formu	Sarracenia fla-
va bez	víčka	(lidless).	A	kdo	přišel	předposlední	
den	výstavy,	mohl	mezi	trumpetami	špirlic	na-
jít	i	chameleona	jemenského.	
Konečné	ztráty?	Horka	překvapivě	nezvád-

la	 jedna	Drosera binata	a	exemplář	Nepenthes 
ampullaria	dostal	hned	zkraje	velký	šok	a	přišel	
o	většinu	listů,	pravděpodobně	v	důsledku	šoku	
z	náhlé	změny	pěstebních	podmínek:	přehřátí	
a	s	tím	spojený	prudký	pokles	relativní	vlhkosti.	
Láčkovka	byla	evidentně	navyklá	na	mnohem	
komfortnější	podmínky.	Naštěstí	přežila.	Vzta-
ženo	k	počtu	zapůjčených	rostlin	a	s	ohledem	
na	 panující	 podmínky	 si	 asi	 můžeme	 dovolit	

O	láčkovky	a	kolekci	rosnatek	z	okruhu	Drosera petiolaris	je	
velice	dobře	postaráno.					Foto	Jakub	Štěpán
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konstatovat,	že	úmrtnost	byla	minimální.	Vez-
měte	si,	že	by	vám	někdo	na	10	dní	svěřil	prů-
řez	 celým	 spektrem	masožravé	 flóry,	 posbíral	
od	patnácti	pěstitelů	na	čtyři	sta	květináčů,	kde	
každý	 z	 nich	 má	 úplně	 jiné	 podmínky	 (skle-
ník,	parapet,	zahradu,	sklep	s	umělým	osvětle-
ním,…)	a	kterým	můžete	nabídnout	více	méně	
shodné	podmínky	pro	všechny,	a	to	ještě	takto	
extrémní,	jaké	panovaly	letos.	A	teď	se	ukažte.
Vyvrcholením	letošního	ročníku	pro	nás	ur-

čitě	bylo	zapojení	se	do	velké	sobotní	kulturní	
akce	11. Pražská muzejní noc,	kdy	se	návštěv-
níkům	zdarma	otevřou	brány	kulturních	insti-
tucí.	Po	19.	hodině	autobusy	dovezly	první	zá-
jemce	a	od	té	doby	nebylo	po	několik	následu-
jících	 hodin	 ve	 skleníku	 k	 hnutí.	Všichni	 po-
mocníci	měli	napilno	jako	nikdy	a	se	vkrádají-
cím	se	večerem	jsme	rozsvítili	vnitřní	obvodové	
osvětlení	skleníku	a	dočasně	nainstalované	zá-
řivky	nad	vitrínami.	Nasvětlená	noční	expozi-
ce	dodala	výstavě	úplně	nový	rozměr	a	vytvořila	
neopakovatelnou	atmosféru.	Až	v	jedenáct	ve-
čer	začal	nával	slábnout,	ovšem	ještě	o	půlnoci	
bylo	v	prostorách	skleníku	více	lidí	než	kdykoli	

po	dobu	výstavy	a	teprve	po	jedné	hodině	ran-
ní	 jsme	mohli	prohlásit	akci	za	úspěšně	skon-
čenou.
Přestože	byla	návštěvnost	především	od	ne-

děle	do	středy	citelně	poznamenaná	panujícími	
vedry	a	varováním	meteorologů,	aby	lidé	pokud	
možno	omezili	svůj	pobyt	venku	na	minimum,	
jednalo	se	z	pohledu	množství	srážek	o	zdale-
ka	nejméně	deštivou	výstavu	v	historii	konání,	
což	nám	naopak	zase	pomohlo	první	dva	dny	
a	pak	v	druhé	polovině	 týdne.	 Zájem	škol	 byl	
tentokrát	překvapivě	slabší.	Vysvětlujeme	si	jej	
především	vysokými	teplotami	a	navíc	je	prav-
dou,	že	loňský	ročník	byl	z	tohoto	pohledu	mi-
mořádně	 úspěšný.	 Z	 části	 jsem	 tomu	 poprav-
dě	i	rád.	Před	dvěma	lety	jsme	už	kolaps	jedné	
studentky	zažili	a	 to	bylo	o	pár	stupňů	chlad-
něji.	 Každopádně	výsledná	 čísla	 jsou	 povzbu-
divá.	Na	vstupném	 jsme	 letos	vybrali	 v	mezi-
ročním	srovnání	o	téměř	11	%	více,	takže	jsme	
překonali	i	rok	2012	a	prakticky	dosáhli	na	vý-
sledek	z	roku	2011	(tehdy	jsme	utržili	31	530	
Kč).	Na	druhou	stranu	jsme	ale	měli	rovněž	je-
den	 vysoký	 jednorázový	 výdaj	 –	 došly	 nám	

Drosera capensis	–	lovíme	spolu			Foto	Jakub	Štěpán
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Pakřížák	chluponohý	(Uloborus plumipes)	byl	také	obyvatelem	skleníku.			Foto	Jakub	Štěpán

Drosera lasiantha		Foto	Jakub	ŠtěpánDrosera callistos		Foto	Jakub	Štěpán

Pinguicula	‚Florian‘		Foto	Jakub	Štěpán Drosera walyunga		Foto	Jakub	Štěpán
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s	akvatickými	bublinatkami.	Za	sdružení	Dar-
winiana	vám	všem	moc	děkuji.	Bez	vaší	pomoci	
bychom	neměli	návštěvníkům	co	ukázat.	V	ko-
nečném	výsledku	letošní	akce	skončila	pro	Dar-
winianu	čistým	ziskem	2	970	Kč,	tedy	o	téměř	
pět	stovek	více	než	loni.	Detailnější	rozpis	po-
ložek	viz	Chramst!	http://www.darwiniana.cz/
masozravky/blog:2014-06-29-vystava-2014-
jdeme-rozdelovat.

Pár děkovných slov 
závěrem
Rád	bych	jménem	našeho	občanského	sdru-

žení	ještě	jednou	poděkoval	Botanické	zahradě	
PřF	UK	za	poskytnuté	zázemí	a	 jejím	zaměst-
nancům	 za	 velkou	ochotu.	Dále	 firmě	 Rašeli-
na	a.s.,	která	pro	účely	výstavy	už	od	roku	2010	
daruje	a	ještě	navíc	doveze	až	na	místo	konání	
potřebný	kubík	bílé	rašeliny.	A	největší	uznání	
samozřejmě	náleží	všem	pomocníkům	a	sym-
patizantům.	Provoz	výstavy	vyžaduje	nepřetr-
žitou	přítomnost	alespoň	dvou	až	 tří	 lidí	 (byť	
jsme	si	 letos	velice	neochotně	vyzkoušeli	 také	
sólo	 variantu	 a	 věřte,	 že	 dlouho	 se	 to	 zvládat	
nedalo)	a	bez	vašeho	nezištného	přispění	a	po-
pravdě	i	duševní	podpory	bychom	tak	logistic-
ky	náročnou	akci	nedokázali	zvládnout.	Na	vi-
děnou	zase	příští	rok!	.			

vstupenky,	které	jsme	v	nákladu	7	000	kusů	po-
řídili	v	roce	2009.	Na	zbytek	výstavy	a	do	dal-
ších	 let	 jsme	 proto	 nechali	 vytisknout	 5	 000	
vstupenek:	opět	ve	zpracování	Michala	Kouby,	
tematicky	sladěné	do	nově	pořízeného,	barev-
ného	PVC	banneru,	o	kterém	jsem	se	rozepsal	
v	úvodu	článku.	Dobře	šly	na	odbyt	květináče,	
odznaky,	magnetky,	trička,	ať	už	nová	na	moti-
vy	Mirka	Macáka,	anebo	původní	Lowrieho	sé-
rie,	která	už	 je	prakticky	vyprodaná,	a	prodali	
jsme	také	několik	desítek	Úvodů	do	pěstování	
masožravých	rostlin.	Nezvykle	nízký	zájem	byl	
pouze	o	sborník	pana	doktora	Studničky.

Výstava v číslech
Jako	každý	rok	jsme	rozdělili	polovinu	z	hrubé-
ho	zisku	mezi	vystavovatele	jako	výraz	poděko-
vání	a	částečnou	kompenzaci	za	náklady	spoje-
né	s	jejich	převozem.	Letos	to	znamená	2	970	
Kč	na	394	květníků	od	15	vystavovatelů:	Pav-
la	Bartoně,	Katky	Braunové,	 Jirky	Havrdy,	Mi-
chala	Kouby,	Rosti	Kracíka,	Petry	Ondráčkové,	
Miroslava	Soukupa,	Davida	Švarce,	Jirky	Vaňka,	
Adama	Veleby,	Ludo	Verdycka,	Martina	Zouna,	
Michala	 Ždímala	 a	mé	maličkosti.	 Jako	 každý	
rok	dodal	Petr	Kolář	z	botanické	zahrady	vany	

BILANCE VÝSTAVY ZA ROK 2014

Vstupné	celkem 30	030	Kč
Pronájem	stolů	prodejcům 5	000	Kč
Celkem	příjmy 35	030	Kč
Smluvní	podíl	BZ	UK	(35	%	ze	vstup-
ného)

10	511	Kč

Pronájem	skleníku	Darwinianě 5	000	Kč
5	000	vstupenek 6	238	Kč
Reklamní	barevný	PVC	banner	1,5	×	
4,0	m	+	nalepovací	číslice	na	banner

1	627	Kč

Spotřební	materiál	(pytle,	tácky,…)	
a	základní	občerstvení	(vody,	peči-
vo,…)

4	821	Kč

100	×	A4	NeverTear	Premium	120	
mikro	Xerox	(na	potisk	štítků)

893	Kč

Celkem	výdaje 29	090	Kč
HRUBÝ	ZISK 5	940	Kč

Nepenthes ovata		Foto	Jakub	Štěpán
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Nový	den	pátrání	napříč	Apalachicolou.	Je	vel-
ké	dusno	a	odpolední	focení	se	stává	utrpením.
Naším	dnešním	cílem	je	jedna	sotva	postřeh-

nutelná	 otevřená	 louka.	 Prozrazuje	 ji	 jenom	
několik	láček	Sarracenia flava	var.	rugelii	vidi-
telných	 skrze	mrtvé	 stromy,	 které	 jsme	 viděli	
z	auta	před	několika	dny.
Od	našeho	vstupu	 bylo	možno	zahlédnout	

nádherné	rostliny	S. purpurea	ssp.	venosa.	Ros-
tou	 v	 těchto	 místech	 po	 desítkách,	 schované	
ve	vysoké	trávě	a	dosahující	úctyhodných	veli-
kostí.
Jako	vždy	jsou	zde	desítky	všudypřítomných	

S. rugelii,	několik	hodně	rozptýlených	S. flava 
var.	 rubricorpora	a	mnoho	krásných	kříženců,	
které	jsem	si	pro	sebe	určil	jako	S. flava	var.	ru-
gelii	 ×	flava	 var.	 rubricorpora.	 Na	 okraji	 roste	

v	polostínu	u	paty	 sežehlých	mrtvých	 stromů	
desítka	 tučnic,	 odhaduji	 je	 na	 P. ionantha. 
Všechny	 mají	 listy	 částečně	 okousané.	 Rost-
liny	 jsou	 již	odkvetlé,	 ale	 semeníky	mají	 ještě	
plné	semen	(všechny	ostatní	doposud	nalezené	

Podruhé za špirlicemi na dalekou 
Floridu, část 3.

GERALD COMTE

S. flava var.	rugelii a	var.	rubricorpora Sarracenia flava var.	atropurpurea
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tučnice	byly	vysemeněné).	Přiznávám,	že	jsem	
přírodě	trochu	pomohl	tím,	že	jsem	velice	peč-
livě	 rozsypal	 několik	 plných	 semeníků	 podél	
zábrany	 z	 mrtvých	 stromů.	 Prospěšné	 nebo	
ne…	to	uvidím,	až	se	vrátíme	příště…
Pokračujeme	 dál.	 Byl	 by	 hřích	 nenavštívit	

jednu	velmi	známou	lokalitu	S. flava	var.	rubri-
corpora,	která	je	v	Apalachicola	national	forest	
poměrně	dobře	známá	i	místním.	Několik	dob-
rých	 informací,	 které	 se	 dozvídáme,	 nás	 tam	
bez	velkých	obtíží	zavede.	Po	cestě	však	nejpr-
ve	narážíme	na ohromující	kolonii	S. flava	var.	
rugelii	 při	 kraji	 cesty.	 Stovky	 a	 stovky	 rostlin,	
v	 jedné	zcela	kompaktní	kolonii,	která	se	roz-
kládá	na	několika	metrech	čtverečních.	Kromě	
nich	nacházíme	i	Pinguicula planifolia	a	jednu	
jedinou	S. flava	var.	rubricorpora. 
Jak	 se	 slunce	 pomalu	 posunuje	 po	 obloze,	

uvědomujeme	si,	že	jsme	se	příliš	zdrželi	a	stále	
je	toho	ještě	mnoho,	co	chceme	dnes	stihnout.	
Míříme	 tedy	 dále	 po	 stejné	 cestě	 s	 cílem	 na-
lézt	zmíněnou	lokalitu	S. flava	var.	rubricorpo-
ra.	A	ani	ne	za	několik	stovek	metrů	se	po	naší	
pravici	v	dálce	tyčí	úplná	červená	stěna.	Rostli-
ny	 jsou	neskutečně	krásné	a	 jejich	červeň	září	
do	dálky.	Na	začátku	sezóny,	uprostřed	května,	

lze	rostliny	snadno	zaměnit	s	jinou	variantou	–	
S. flava	var.	atropurpurea,	která	je	zde	také	pří-
tomna,	a	to	z	důvodu	nedostatku	zbarvení.	Můj	
přítel	François	Mey	je	zde	ale	našel	i	o	několik	
měsíců	 později	 a	 potvrdil	 přítomnost	 daleko	
většího	počtu	S. flava	var.	atropurpurea. 
Stačí	 nakouknout	 o	 trochu	 dále	 a	 hned	 je	

nám	jasné,	že	to,	co	vidíme,	je	jen	jakousi	opo-
nou	celé	scény,	jež	ve	skutečnosti	zabírá	mno-
hem	větší	 plochu.	 Louka	 s	 rozlohou	 několika	
hektarů,	 která	 se	 nachází	 kousek	 před	 námi,	
skrývá	nespočet	 jedinců	S. flava	var.	 rubricor-
pora	a	var.	rugelii.	Kam	až	oko	dohlédne,	vidíme	
stovky	a	stovky	láček.	Při	bližším	prozkoumání	
zjišťujeme,	že	louka	je	doslova	poseta	tučnice-
mi,	 konkrétně	Pinguicula planifolia.	 Zahanbit	
se	nenechávají	ani	Sarracenia psittacina	a	Dro-
sera filliformis.	Máme	také	to	štěstí	pozorovat	S. 
flava	var.	rubricorpora	«	purple	form	».
Dnešek	 končíme	 s	 hlavou	 plnou	 neskuteč-

ných	výjevů	a	s	očima	plnýma	červeně.	Nazít-
ří	pomalu	opustíme	Apalachicolu	a	vydáme	se	
směrem	k	mýtickému	«	Blackwater	River	Sta-
te	Park	».
Ale	 Apalachicola	 je	 rozlehlá	 a	 ještě	 nám	

připraví	 několik	 překvapení.	 Nacházíme	 se	

Rozsáhlý	porost	Sarracenia flava var.	rugelii a	S. flava var.	rubricorpora
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na	 silnici	 podél	 «	 Hathcock	 Bay	 »,	 obrovské	
vodní	nádrže,	která	je	součástí	komplexu	vod-
ního	 systému.	 Silnice	 prochází	 přes	 spousty	
malých	 můstků,	 které	 nechávají	 vodě	 volnou	
cestu	 a	 zachovávají	 tak	 přirozené	 vlhké	 zóny.	
Jedna	z	nich	nám	skýtá	pohled	na	překrásnou	
kolonii	Utricularia inflata.
Rostliny	spolu	souzní	v	opravdovém	žijícím	

ekosystému,	zde	doslova	zaplaveny	žabími	vej-
ci	 a	 posety	 různými	 rostlinami.	Vyjmuli	 jsme	
z	vody	jeden	květní	stvol	doprovázený	svou	plo-
voucí	částí,	abychom	si	to	všechno	mohli	zblíz-
ka	prohlédnout.	Průměr	plovoucí	části	 je	více	
než	20	cm,	květní	stvol	neměří	u	některých	více	
jak	10/15	cm,	u	jiných	dosahuje	více	než	35	cm.	
Naproti	tomu	délka	a	množství	pastí,	které	se	
nacházejí	pod	vodou,	jsou	opravdu	neuvěřitel-
né.	Všechny	jsou	plné	různých	druhů	potravy.	
Svědčí	o	 tom	černá	barva,	 kterou	vidíme	díky	
průzračnosti	vody.	Rostliny	jsou	živeny	do	kraj-
nosti	a	mají	se	velmi	dobře.	
Je	právě	poledne	a	my	se	ocitáme	na	severo-

západním	cípu	Apalachicoly,	několik	kilometrů	
od	její	hranice.	Zastavíme	se	v	kempu	po	cestě,	
abychom	se	najedli.	Camel	Lake	Campground	
je	fajn	místo,	které	přijme	projíždějící	návštěv-
níky,	jako	jsme	my,	ale	hlavně	obytné	vozy.	Po-
kud	byste	se	někdy	vydali	do	těchto	končin,	bu-
dete	stejně	 jako	my	přivítáni	Dannem,	okouz-
lujícím	chlapíkem,	který	obhospodařuje	část	je-
zera	a	který	vám	rád	dá	mapu	této	západní	čás-

ti	Apalachicoly	a	několik	dobrých	rad,	pokud	se	
jen	trochu	budete	zajímat	o	jeho	práci.
Po	jídle	a	po	krátké	konverzaci	jsme	se	roz-

hodli	trochu	osvěžit	na	břehu	jezera.	První	do-
jem:	 je	 plné	 krokodýlů.	 Druhý	 dojem:	 vodní	
plocha	 je	zamořena	rostlinami	Utricularia flo-
ridana.	Nemyslel	 jsem	si,	že	 je	možné	 jich	vi-
dět	 tolik	najednou,	 je	 to	 jednoduše	úchvatné.	
Zaplavily	všechny	břehy	jezera,	ale	najít	se	dají	
i	na	volné	vodní	ploše	uprostřed.	
Jestli	tudy	budete	projíždět	na	přelomu	květ-

na	a	června,	 je	 to	místo,	které	nemůžete	opo-
menout.	A	je	to	právě	místo	u	této	krásné	kolo-
nie	bublinatek,	kde	opouštíme	park	Apalachi-
cola.	Pokud	vše	vyjde,	jak	máme	naplánováno,	
vrátíme	se	sem	zase	v	roce	2014.
Vydáváme	se	směrem	do	Panama	City,	dob-

ře	známého	pro	svůj	«	spring	break	»	a	bohu-
žel	pro	nás,	jsme	tu	o	dva	týdny	dříve.	A	tak	se	
mstíme	na	stocentimetrových	pizzách	(Ameri-
ka	v	celé	své	přehnanosti)	a	plánujeme	náš	dal-
ší	cíl	 -	 Blackwater!!!	 Po	cestě	 ještě	potkáváme	
jednu	kolonii	S. leucophylla,	která	jakžtakž	pře-
žívá	podél	velice	 frekventované	dálnice	blízko	
Youngstown.
Zde	své	vyprávění	ukončím,	abych	vám	příš-

tě	mohl	představit	majestátní	 Blackwater.	Ale	
neobejde	 se	 to	 bez	 několika	 znepokojujících	
informací,	které	se	ho	týkají,	protože	nad	tím-
to	úžasným	místem	se	vznáší	hrozba	v	podobě	
plánované	těžby	břidlicových	plynů…

Camel	Lake:	jezero	s	četným	výskytem	žlutokvěté,	akvatické	bublinatky	Utricularia floridana
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Několik informativních 
odkazů:
https://www.facebook.com/SaveBlackwaterRi-
verStateForest
http://www.stateparks.com/blackwater_river_
state_park_in_florida.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_Ri-
ver_State_Park

Všechny	fotografie	k	článku	Gerald	Comte.

Překlad:	Kateřina	Jiřičková

Od	 naší	 poslední	 návštěvy	 v	 roce	 2011	 se	
přihodilo	 několik	 událostí,	 které	 narušily	 po-
klid	Blackwater	River	State	Forest.	Stal	jsem	se	
členem	 jedné	 skupiny	 na	 facebooku	 nazvané	
“save	Blackwater	River	State	Forest“	(zachraňte	
Blackwater	River	 State	 Forest),	vytvořené	 jed-
ním	Američanem	narozeným	v	Pensacole,	kte-
rý	vyrostl	uprostřed	tohoto	zázraku.	Ano,	Blac-
kwater	 je	 v	 nebezpečí,	 ohrožen	 hydraulickým	
štěpením,	 za	 účelem	 těžby	 plynu	 a	 ropy	 jako	
na	mnoha	dalších	místech	USA.
Blackwater	 je	 především	 zásobárna	 vysoce	

kvalitní	pitné	vody	pro	celou	oblast.	Hydraulic-
ké	štěpení	může	vyvolat	a	 již	vyvolalo	znečiš-
tění	podzemní	vody	a	řek	v	dalších	amerických	
státech	kvůli	chemickým	produktům	používa-
ných	při	těžbě.	Žádný	únik	ze	systému	není	po-
volen.	Pokud	ano,	je	to	katastrofa.	Kromě	toho	
je	těžba	extrémně	náročná	na	množství	použí-
vané	vody.	Lze	si	také	dost	dobře	představit,	jak	
bude	 fauna	 trpět	 hlukem	 vyvolaným	 hloube-
ním	vrtů	a	neustálým	pohybem	kamionů.
Již	teď	vím,	prostřednictvím	své	kamarádky	

Marshi	 Fuqua	 (tvůrkyně	skupiny	na	 Faceboo-
ku),	 že	 se	místní	 samospráva	 bude	 snažit	od-
koupit	půdu,	aby	přírodní	rezervaci	Blackwater	
zvětšila,	a	že	jsou	sem	zahrnuta	i	mnohá	raše-
liniště.
Zvu	vás	proto,	abyste	se	také	připojili	k	face-

bookové	stránce,	abyste	věděli,	co	se	stane	s	tím-
to	úžasným	místem.	Musíme	si	být	vědomi,	že	
se	nás	to	týká.	Pro	mě	je	to	určitě	jedno	z	nej-
krásnějších	míst	Floridy,	protože	zde	je	možné	
vidět	opravdovou	genetickou	různorodost	ma-
sožravých	rostlin	v	přírodním	stavu.			

Utricularia inflata v	plné	kráse

Porost	Utricularia inflata,	Kennedy	Creek,	Apalachicola
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Nejspíše	 jste	už	někdy	zírali	na	detailní	sním-
ky	hmyzu,	na	kterých	šlo	skoro	spočítat,	z	koli-
ka	očí	je	složené	hmyzí	oko	poskládáno.	I	já	tak-
hle	mnohokrát	koukal	na	fotky	jiných	fotogra-
fů	a	říkal	si,	že	na	tohle	se	svou	technikou	v	žád-
ném	případě	nedosáhnu.	Jenže	pak	se	ukázalo,	
že	to	až	tak	složité	není,	a	pokud	člověk	zná	pár	
fíglů,	zvládne	takové	fotky	se	základním	vyba-
vením.	Nevěříte?	O	důvod	víc	číst	dál.	
S	kamarádem	a	fotografem	Tomášem	Caskou	

jsme	 si	 s	 focením	makra	dost	 hráli	 a	 zkoušeli	

všemožné	věci.	Jednou	mi	Tomáš	poslal	odkaz	
na	 stránky	 jiného	 fotografa,	 který	 se	 speciali-
zuje	na	focení	skákavek.	Desítky	dokonale	ost-
rých	fotek	různých	druhů	skákavek	ve	zvětšení	
hodném	spíše	mikroskopu	než	fotoaparátu;	ten	
chlapík	to	prostě	uměl.	To	by	 ještě	nebylo	nic	
tak	neobvyklého,	kdyby	to	nefotil	se	základním	
objektivem	od	Canonu,	který	obvykle	bývá	pro-
dáván	v	setu	s	těmi	nejlevnějšími	těly!	
Objektiv	 nasadí	 na	 foťák	 obráceně,	 čili	 re-

verzně,	jak	se	častěji	říká.	O	této	metodě	jsem	

Tajemství extrémního makra 
aneb focení s obráceným 

objektivem
JAKUB ŠTĚPÁN

Detail	středu	květu	Drosera prolifera
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věděl	už	dříve	a	 také	 jsem	 ji	 několikrát	 zkou-
šel,	 jenže	 výsledky	 nikdy	 nebyly	 přesvědčivé,	
a	 tak	 jsem	toho	vždy	po	chvilce	nechal.	Tohle	
mě	však	povzbudilo	k	tomu,	abych	si	začal	zno-
vu	hrát	a	hledat,	v	čem	je	háček.	Tomáše	samo-
zřejmě	 také.	Zkoušeli	 jsme	 leccos,	 jenže	 fotky	
nikdy	nebyly	ani	z	poloviny	tak	ostré,	jak	je	má	
zmíněný	fotograf	skákavek.	
Pak	jsem	na	to	přišel	–	clona!	Ano,	je	to	o	na-

stavení	clony	v	objektivu.	Když	se	totiž	elektro-
nický	objektiv	od	foťáku	standardní	cestou	od-
pojí,	clona	je	vždy	otevřená	na	maximum,	tzv.	
„na	plnou	díru“,	a	 to	u	 takového	zvětšení	 sni-
žuje	 hloubku	 ostrosti	 a	měkkost	 na	 nepouži-
telné	hodnoty.	Jenže	jak	zajistit,	aby	clona	byla	
otevřena	 jen	 natolik,	 nakolik	 potřebujeme?	
Po	chvilce	zkoušení	jsem	našel	na	svém	bezzr-
cadlovém	 Panasonicu	 tlačítko,	 které	 jsem	 ni-
kdy	 předtím	 nepotřeboval	 použít.	 Je	 určeno	
k	 náhledu	 hloubky	 ostrosti	 a	 způsobí	 mimo	
jiné	to,	že	když	 jej	stisknu	a	poté	objektiv	od-
pojím,	clona	zůstane	v	takovém	nastavení,	 jak	
jsem	na	těle	naprogramoval.	Něco	podobného	

existuje	i	u	jiných	fotoaparátů,	nejspíše	však	ne	
u	všech.
Takže	začněme	od	začátku.	Co	k	tomu	bu-

deme	potřebovat?	Na	těle	až	tak	nezáleží,	spíše	
se	zaměříme	na	výběr	objektivu.	Na	těle	záleží	
jen	v	případě,	že	máme	elektronicky	ovládaný	
objektiv	a	potřebujeme	ono	„kouzelné	tlačítko“,	
o	kterém	jsem	psal	v	minulém	odstavci.	Pokud	
to	na	foťáku	nastavit	nelze,	máme	zkrátka	smů-
lu.	Musíme	sáhnout	po	objektivu	starším	nebo	
jiném	plně	manuálním,	kde	se	clona	ručně	na-
stavuje	 kroužkem	přímo	 na	objektivu.	 U	ma-
nuálních	skel	je	nastavení	clony	značně	jedno-
dušší	a	pro	tento	účel	se	hodí	více	jak	moderní	
elektronické	objektivy.	To	je	však	jen	otázka	po-
hodlí	a	mnohem	více	záleží	na	optických	vlast-
nostech	objektivu,	konkrétně	ohniskové	vzdá-
lenosti.	Při	reverzním	použití	objektivu	se	jeho	
vlastnosti	otočí	o	180	stupňů.	Čím	kratší	sklo	
je,	 tím	více	 zvětšuje.	Největšího	 zvětšení	 tedy	
dosáhneme,	když	nasadíme	na	 foťák	reverzně	
extrémně	 širokoúhlý	 objektiv,	 tzv.	 „rybí	 oko“;	
naopak	pokud	se	o	to	samé	budeme	pokoušet	

„Palička“	u	Stylidium debile
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s	 teleobjektivem,	 bude	nám	 to	 k	 ničemu.	 Pro	
tento	účel	tedy	použijeme	spíše	širokoúhlé	ob-
jektivy,	 řekněme	 od	 7	 do	 22	 mm	 ohniskové	
vzdálenosti.	Záleží	také	na	velikosti	čipu	u	fo-
ťáku,	ale	to	teď	neřešme.	Já	si	například	zejmé-
na	 k	 tomuto	účelu	 pořídil	manuální	 rybí	 oko	
Samyang	s	pevnou	ohniskovou	vzdálenosti	7.5	
mm,	kterým	jsou	mimochodem	foceny	všechny	

fotky	ilustrující	tento	článek.	Těla	jsem	použí-
val	Panasonic	Lumix	DMC-G2	a	GH3,	kdyby	to	
někoho	zajímalo.
Objektiv	musíme	nějak	připevnit	k	tělu	 fo-

toaparátu.	 K	 tomu	 se	 prodávají	 tzv.	 reverzní	
kroužky.	Je	to	jen	kus	kovu	se	dvěma	závity,	ale	
svůj	účel	plní	skvěle.	Bohužel	ne	všechny	typy	
objektivů	 se	 dají	 pomocí	 reverzního	 kroužku	
připojit.	Například	právě	rybí	oka	obvykle	ne-
mají	závit	pro	filtry,	kterými	by	se	k	reverzní-
mu	kroužku	přišroubovala.	 Pak	musí	 nastou-
pit	zlaté	české	ručičky	a	vyrobit	něco	jiného.	Já	
to	vyřešil	tak,	že	jsem	si	koupil	druhou	přední	
krytku	objektivu,	do	ní	propálil	otvor	a	přilepil	
to	k	reverznímu	kroužku.	Funguje	to.	Musíme	
dbát	na	to,	aby	objektiv	nejen	spolehlivě	držel,	
ale	také	aby	spojem	nepronikalo	světlo	na	čip.	
To	by	dělalo	při	focení	problémy.	
Je	 tu	 pochopitelně	 také	 možnost	 objek-

tiv	u	 foťáku	při	 focení	přidržovat	rukou.	Když	
bude	člověk	zručný	a	mít	alespoň	3	ruce,	mož-
ná	si	s	tím	vystačí.	Já	to	ze	začátku	tak	dělal,	ale	
je	 to	 vážně	 unavující.	 Obzvláště	musíte	 dávat	
pozor,	aby	vám	nepronikalo	světlo	na	čip	i	jinu-
dy	než	skrze	objektiv.	Dalším	důvodem,	proč	je	
to	složité,	je	fakt,	že	se	většinou	neobejdete	bez	

Skákavky	jsou	častým	objektem	
makrofotografů

Fotografie	před	retuší	nečistot	z	čipu
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externího	 blesku,	 neboť	 přirozené	 světlo	 při	
vyšším	clonovém	čísle	málokdy	stačí.	
Připravíme	 si	 objekt	 na	 focení,	 nastavíme	

potřebnou	techniku.	Clonu	na	objektivu	bych	
doporučil	 držet	 na	 středních	 až	 vyšších	 hod-
notách,	kde	je	přijatelná	hloubka	ostrosti.	Stej-
ně	ale	počítejte	s	tím,	že	hloubka	ostrosti	nebu-
de	veliká.	Ostříme	jednoduše	tak,	že	fotoaparát	
přibližujeme	 a	 oddalujeme	 od	 fotografované-
ho	předmětu.	Počítejte	také	s	tím,	že	ze	začátku	
uděláte	třeba	i	stovky	fotek,	abyste	z	nich	pak	
vybrali	jen	několik	použitelných.	Ostření	s	při-
vřenou	clonou	a	při	takovém	zvětšení	není	žád-
ný	med	a	do	správného	zaostření	se	trefuje	těž-
ko.	Výsledky	však	stojí	za	to.
Ze	začátku	 je	dobré	 trénovat	na	objektech,	

které	vám	neutečou,	nebo	na	hmyzu,	který	 je	
mrtvý	nebo	aspoň	zchlazený	v	 lednici,	 aby	 se	
na	chvíli	přestal	hýbat	a	neutíkal.	Na	focení	ži-
vých	a	hýbajících	se	objektů	se	vrhněte	až	teh-
dy,	kdy	tuto	techniku	dokonale	ovládáte,	jinak	
máte	mizivou	šanci	 na	úspěch.	Aspoň	s	 tech-
nickým	vybavením,	 které	 jsem	používal	 já,	 to	
opravdu	chtělo	dávku	trpělivosti.
Výsledné	 fotografie	 samozřejmě	 zaslouží	

větší	či	menší	postprocessing.	Ostatně	digitál-
ní	fotografie,	kterou	fotoaparát	poskytne,	je	jen	

surovina,	kterou	je	třeba	v	počítači	dovést	do	fi-
nální	 podoby.	 Kromě	 běžných	 úprav	 kontras-
tu	a	barevnosti	se	připravte	na	retušování	skvrn	
způsobených	špinavým	čipem.	Pokud	fotoapa-
rát	používáte,	 nějaké	 nečistoty	 se	 na	čip	vždy	
dostanou.	Při	běžném	focení	se	neprojeví,	ale	
když	zvýšíte	clonové	číslo,	ukáží	se	v	plné	kráse.			
Vyzkoušejte	 své	 objektivy,	 jistě	 mezi	 nimi	

najdete	takové,	které	budou	na	reverzní	použi-
tí	jako	dělané.	Fotkami	z	nich	pak	ohromíte	své	
okolí.	A	na	závěr	podotýkám,	že	zmíněná	meto-
da	je	jen	jednou	z	mnoha	možností,	jak	makro	
fotit.	Kromě	makroobjektivů	 lze	použít	 různé	
makropředsádky,	 mezikroužky	 nebo	 můžete	
spojit	dva	objektivy	proti	sobě,	což	je	také	jed-
nou	z	forem	reverzního	použití	objektivu.	
A	kdo	se	o	makro	začne	zajímat	více,	nara-

zí	na	pojem	„skládaná	fotografie“,	což	je	takový	
vrchol	 celé	makrofotografie.	 S	 výše	 popsanou	
technikou	spojenou	se	skládáním	fotografií	lze	
dosáhnout	ještě	o	několik	řádů	lepších	výsled-
ků.	To	už	je	ale	vážně	nad	rámec	tohoto	článku,	
a	koho	to	zajímá,	jistě	najde	spoustu	informací	
na	internetu.	Přeji	dobré	světlo	a	klidné	hmyzí	
modely!				

Fotografiek	k	článku	pořídil	Jakub	Štěpán.

Spouštěč	pasti	mucholapky	podivné Tentakule	rosnolistu	lusitánského
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V	září	roku	2006	se	britský	milovník	divoké	pří-
rody	Jonathan	Newman	vypravil	do	národního	
parku	Lore	Lindu,	rozprostírajícího	se	ve	střed-
ní	části	ostrova	Sulawesi,	aby	se	v	této	překrásné	
části	Indonésie	seznámil	se	životem	místní	pta-
čí	 fauny.	 Jonathanovi	 se	přitom	na	okraji	 lesa	
kdesi	v	odlehlé	části	národního	parku	podaři-
lo	nalézt	a	vyfotografovat	podivnou	a	dosud	ne-
známou	 láčkovku.	O	 několik	měsíců	 později,	
po	svém	návratu	do	Británie,	vystavil	fotografie	
rostliny	na	internetu	s	tím,	aby	mu	někdo	po-
mohl	určit,	o	jaký	druh	se	jedná.	Poté,	co	jsem	
si	náhodou	Jonathanových	fotografií	všiml,	mi	
bylo	hned	jasné,	že	tato	rostlina	by	mohla	před-
stavovat	 nějaký	 nový	 a	 zatím	 neznámý	 druh	
láčkovky	 (Nepenthes),	 protože	 podle	 fotogra-
fie	se	od	ostatních	známých	druhů	v	řadě	znaků	
výrazně	odlišovala.
Ačkoliv	 Jonathan	 objevil	 rostlinu	 ve	 vzdá-

lené	části	Lore	Lindu,	započal	 jsem	v	srpnu	r.	
2007	svoji	cestu	na	Sulawesi	příjezdem	do	Posa	
(asi	 50	 km	 východně	 od	 národního	 parku,	
pozn.	 překl.).	 Poté,	 co	 jsme	 s	 mým	 přítelem	
a	obdivovatelem	přírody	Gregem	Bourkem	ob-
drželi	povolení	ke	vstupu	do	národního	parku	
Lore	Lindu,	pokračovali	jsme	v	Jonathanových	
stopách	za	pomoci	instrukcí,	které	nám	laska-
vě	poskytl.	Po	usilovném	hledání	jsme	konečně	
nalezli	přesně	to	místo,	které	Jonathan	navští-
vil	předchozí	 rok,	a	nakonec	 jsme	našli	 i	prá-
vě	 tu	 rostlinu,	 kterou	vyfotografoval.	Navzdo-
ry	mé	snaze	vyhledat	více	exemplářů,	kdy	jsem	
vystoupal	na	tři	sousední	horské	vrcholy,	žád-
nou	 jinou	 láčkovku	 jsme	už	 neobjevili.	 Takže	
dnes	je	zatím	známa	jen	jediná	rostlina,	která,	
byť	extrémně	vzácná,	přesvědčivě	 reprezentu-
je	 nový	druh	 láčkovky,	 která	byla	pojmenová-
na	Nepenthes pitopangii ined,	po	Dr.	Rahmada-
nilu	Pitopangovi,	kurátorovi	rostlinných	sbírek	

university	v	Tadulako,	který	sebral	první	herbá-
řovou	položku	tohoto	druhu.
Jediný	 známý	exemplář	N. pitopangii před-

stavuje	velkou	samčí	rostlinu	s	mnoha	rozvět-
venými	stonky	až	2	m	dlouhými,	vyrůstajícími	
z	jediného	kořene.	Rostlina	se	nachází	v	místě	
s	rozptýleným	světlem	ve	vzrostlé,	keřovité	ve-
getaci	na	nižším	okraji	horského	 lesa.	Lodyhy	
se	proplétají	a	plazí	po	okolním	porostu	a	hojně	
kvetou,	ovšem	jestli	 je	toto	prostředí	pro	druh	
typické,	 nelze	 na	 základě	 ojedinělého	 nálezu	
spolehlivě	 určit.	 Jediný	 známý	 exemplář	 ros-
te	v	již	vykáceném	lese,	čili	je	pravděpodobné,	
že	spíše	než	o	původní	stanoviště	se	jedná	o	ná-
hodné	vyklíčení	zbloudilého	semínka,	přičemž	
pokud	se	objevily	i	nějaké	jiné	rostliny,	zřejmě	
v	konkurenci	obnovujícího	se	lesa	uhynuly.
Druh	vytváří	 listy	až	15,6	cm	dlouhé	a	 3,4	

cm	široké.	Čepel	listu	je	jasně	zelená,	zatímco	
stonek	 je	 tmavočervený	až	nachový	 s	drobný-
mi	zelenými	skvrnkami.	Horní	láčky	se	vyvíje-
jí	na	úzkých	úponkách	velmi	hojně,	každá	ná-
levkovitého	tvaru	až	4,5	cm	vysoká	a	3,7	cm	ši-
roká,	mírně	se	zužující	ihned	od	slabě	rýhova-
ného	obústí.	Nevelké	pasti	jsou	chráněny	proti	
dešti	plochým	okrouhlým	víčkem,	které	brání	
nadměrnému	zatížení	a	převrácení	pastí	v	dů-
sledku	 naplnění	 dešťovou	 vodou.	 Pasti	 jsou	
krásně	zbarveny:	vnější	povrch	je	jasně	žlutý	či	
žlutooranžový	s	tmavooranžovými	nebo	červe-
nými	skvrnami,	které	jsou	směrem	k	bázi	pasti	
prodlouženy	a	které	současně	pokrývají	i	něko-
lik	cm	úponků	směrem	k	listové	čepeli.	Vnitřek	
pastí	je	pak	světle	žlutý	a	obústí	tmavooranžové	
či	červené,	často	s	tmavším	vnitřním	okrajem.
I	 když	 jsou	 láčky	 N. pitopangii	 podobné	

ostatním	indonéským	druhům,	nezdá	se	prav-
děpodobné,	že	by	se	jednalo	o	nějakého	křížen-
ce	místních	druhů,	prostě	proto,	že	pozorovaná	

Nepenthes pitopangii ined. – 
nejnovější a nejvzácnější druh 

indonéské láčkovky 
STEWART MCPHERSON
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rostlina	 nevykazovala	 žádnou	 blízkou	podob-
nost	k	druhům	v	dané	oblasti	se	vyskytujícím,	
což	je	pro	všechny	přirozeně	se	vyskytující	hyb-
ridy	typické.	V	dané	oblasti	sice	rostou	ještě	N. 
maxima	a	N. tentaculata,	ale	tyto	druhy	N. pito-
pangii nepřipomínají.	Jediným	druhem,	se	kte-
rým	 se	N. pitopangii zdá	 být	 příbuzná,	 je	 su-
laweský	 endemit,	N. glabrata –	 jenže	 nejbliž-
ší	její	 lokalita	se	nachází	50	km	daleko,	a	pře-
ce	 jen,	 i	 tento	druh	se	v	mnoha	ohledech	na-
tolik	 odlišuje,	 že	 případná	 záměna	 nepřipadá	
v	úvahu.
Vzhledem	k	tomu,	že	byl	zatím	nalezen	jen	

jediný	 exemplář	 nového	druhu,	 nachází	 se	N. 
pitopangii v	extrémním	ohrožení.	Stav	je	kritic-
ký	o	 to	více,	že	byl	nalezen	pouze	samčí	 jedi-
nec,	takže	další	reprodukce	není	možná	a	vyhy-
nutí	taxonu	tak	může	být	velmi	snadné	a	rych-
lé.	Na	druhou	stranu	je	vysoce	pravděpodobné,	
že	 budou	 existovat	 ještě	 další	 naleziště	N. pi-
topangii,	ale	dokud	nebude	proveden	podrob-
ný	botanický	průzkum	středního	Sulawesi,	ne-
lze	velikost	populace	a	hojnost	výskytu	 jakko-
liv	odhadovat.	Bohužel,	láčkovce	nepomáhá	ani	

její	výskyt	hluboko	v	národním	parku	Lore	Lin-
du,	jak	je	patrné	z	porovnání	velikosti	rostliny	
při	mé	další	návštěvě	v	roce	2008,	kdy	láčkovka	
byla	už	téměř	o	polovinu	menší.	Tuto	neblahou	
událost	lze	přisoudit	sobeckým	a	bezohledným	
sběratelům,	kteří	neváhají	i	z	takto	vzácné	rost-
liny	odebírat	řízky	pro	své	sbírky.	Byla	by	to	pro	
Sulawesi	i	Indonésii	obrovská	ztráta,	kdyby	tato	
rostlina	měla	z	přírody	vymizet	jen	kvůli	zlodě-
jům,	a	to	zvláště	ve	chvíli,	kdy	žádné	další	exem-
pláře	tohoto	druhu	nejsou	známé.
Více	 informací	 o	 N. pitopangii lze	 nalézt	

v	 nové	 řadě	 McPhersonových	 knih	 nazvané	
Láčkovky	 Starého	 světa	 (Pitcher	 Plants	of	 the	
Old	 World)	 dostupné	 na	 www.redfernnatu-
ralhistory.com.   

Pozn.	překl.:	dle	Wikipedie	byla	v	r.	2011	nale-
zena	asi	 100	 km	daleko	nová	mikropopulace,	
která	morfologicky	odpovídá	N. pitopangii (ba-
revně	však	poněkud	odlišná).	

přeložil	Vladimír	Rudajev

Horní	a	spodní	láčka	N. pitopangii	v	národním	parku	Lore	Lindu,	Sulawesi,	Indonésie
Fotografie	pořídil	Greg	Bourke
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O	fytotelmatech	již	bylo	popsáno	mnoho	papí-
ru,	nicméně	naše	znalosti	o	fytotelmatech	ma-
sožravek	 jako	mikroekosystémech	 jsou	 dosud	
nedostatečné	 (v	 následujícím	 textu	 pod	 po-
jmem	 fytotelmata	 budeme	 vždy	 mít	 na	 mys-
li	fytotelmata	masožravek,	pokud	nebude	uve-
deno	 jinak).	 Je	 to	dáno	 tím,	že	 studium	těch-
to	mikroekosystémů	je	jednak	obtížné,	jednak	
finančně	náročné,	protože	se	převážně	provádí	
přímo	na	lokalitách.	Podrobněji	byla	studována	
infauna	 jen	některých	druhů,	u	 jiných	 jen	 in-
formativně	a	u	mnohých	ještě	vůbec	ne.	Problé-
mem	je	komplexnost	fytotelmat,	jejichž	druho-
vé	složení	se	neustále	mění	v	závislosti	na	fak-
torech	vnějších	–	roční	období,	počasí,	teplota,	
srážky,	 vzdušná	vlhkost,	 stejně	 jako	 na	 fakto-
rech	vnitřních	–	zejména	na	stáří	fytotelmatu.	
Na	rozdíl	od	makroekosystémů,	které	se	vyvíje-
jí	cyklicky	v	závislosti	na	ročním	období,	mik-
roekosystémy	fytotelmat	se	vyvíjejí	jednosměr-
ně	–	od	vzniku	fytotelmatu	k	jeho	zániku.	Běž-
ná	životnost	fytotelmatu	masožravek	je	řádově	
v	 týdnech	až	měsících,	ojediněle	až	 jeden	rok	
(s	výjimkou	masožravých	bromelií,	 kde	život-
nost	může	být	řádově	v	letech).	Během	ontoge-
netického	vývoje	fytotelmatu	se	neustále	mění	
biologické	podmínky	v	něm	a	s	nimi	i	spektrum	
druhů	 infauny.	 Asi	 nejdůležitějším	 faktorem,	
určujícím	složení	 infauny	a	metabolický	obrat	
ve	fytotelmatu	je	pH,	jak	uvidíme	později.
Mikroekosystémy	jsou	citlivější	ke	změnám	

než	makroekosystémy	a	jejich	vývoj	je	často	vel-
mi	rychlý.	Pokud	tedy	jsou	fytotelmata	studová-
na	v	přírodě,	je	trvání	výzkumu	značně	limito-
váno	(samozřejmě	zejména	finančně	a	tím	i	ča-
sově)	a	výsledky	 jsou	velmi	poplatné	momen-
tální	situaci	na	 lokalitě,	zejména	ročnímu	ob-
dobí	a	počasí.	A	tak	zjištěné	podrobné	výsled-
ky	už	po	několika	týdnech	vůbec	nemusí	odpo-
vídat	realitě.	Útěchou	může	být	skutečnost,	že	
v	době	časově	omezené	studie,	máme	obvykle	

možnost	sledovat	současně	fytotelmata	různé-
ho	stáří,	a	tak	alespoň	částečně	podchytit	vari-
abilitu	způsobenou	stupněm	ontogenetického	
vývoje	fytotelmatu.	
Obecně	 se	 fytotelmata	 studují	 třemi	 me-

todami:	 1.	 pasivním	 pozorováním	 v	 přírodě	
(eventuálně	 ve	 skleníku),	 2.	 rekonstrukčními	
experimenty,	kdy	v	přírodě	či	ve	skleníku	fyto-
telmata	 vyprázdníme,	 trávicí	 tekutinu	 zfiltru-
jeme,	pak	ji	vrátíme	do	fytotelmatu	a	to	osadí-
me	definovaným	spektrem	infauny	a	sledujeme	
její	následný	vývoj,	a	konečně	3.	rekonstrukční-
mi	experimenty	v	umělých	fytotelmatech,	např.	
v	umělých	„láčkách“	ze	zkumavek.	
Dosud	nejlépe	prozkoumanými	fytotelmaty	

jsou	láčky	Sarracenia purpurea	(v	dalším	textu	
PUR),	které	se	pro	svou	velikost	 i	rozsáhlé	ge-
ografické	 rozšíření	 pro	 taková	 studia	 výtečně	
hodí,	i	když	tato	rostlina	není	typickou	maso-
žravkou,	jak	uvidíme	později.	Existuje	řada	stu-
dií	 fytotelmat	 tohoto	druhu,	 ovšem	 jejich	 vý-
sledky	a	závěry	se	často	značně	odlišují,	což	je	
opět	způsobeno	složitostí	a	komplexností	mik-
roekosystémů	fytotelmat.
Ve	 fytotelmatech	masožravek	kořist	uhyne,	

jak	jsme	se	již	o	tom	zmínili,	utopením,	uduše-
ním,	vysílením	nebo	útokem	makroinquilinů.	
Následuje	 mechanické	 rozkouskování	 kořisti	
na	drobné	části,	jejich	rozložení	enzymy	na	jed-
noduché	organické	 sloučeniny,	 které	pak	 jsou	
mineralizovány	 a	 výsledkem	 jsou	 jednoduché	
ionty	či	molekuly,	které	jsou	přijímány	pletivy	
masožravky	(na	principu	iontové	pumpy)	a	po-
užity	k	jejím	fyziologickým	procesům	a	ke	stav-
bě	rostlinného	těla.	
Kritickým	 prvkem,	 který	 rostlina	 nezbytně	

potřebuje	je	dusík,	který	vzniká	v	půdách	roz-
kladem	 organické	 hmoty.	 V	 rašelinných	 sub-
strátech	 vytvářených	 rašeliníkem	 (Sphagnum)	
je	 nízké	 pH,	 které	 inhibuje	 rozkladné	 proce-
sy,	a	tím	 i	produkci	volných	dusíkatých	 iontů.	

Symbióza u masožravek: 5. 
Obyvatelé fytotelmat (2. část)

JIŘÍ VÍTEK
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Jejich	 nedostatek	 v	 substrátu	 je	 masožravka-
mi	 nahrazován	 alternativním	 zdrojem,	 kte-
rým	je	kořist.	A	růst	masožravek	je	tak	limito-
ván	příjmem	dusíku	z	rozložené	kořisti.	To	pla-
tí	i	pro	ostatní	přirozené	substráty	masožravek,	
které	 jsou	 obecně	 deficitní	 na	 volné	 dusíka-
té	 ionty.	Dalšími	nejdůležitějšími	prvky,	 které	
masožravka	přijímá	z	kořisti,	jsou	fosfor	a	síra.	

Ostatní	prvky,	včetně	mikroelementů,	už	obec-
ně	nejsou	pro	masožravku	 limitující,	 i	když	 je	
také	přijímá.	
Bylo	by	však	chybou	chápat	 fytotelma	čistě	

jako	systém	pro	zpracování	kořisti.	Fytotelma	je	
komplexní	mikroekosystém	se	složitými	vztahy	
mezi	jeho	obyvateli,	z	nichž	ve	skutečnosti	jen	
část	se	přímo	účastní	zpracování	kořisti.	Ostat-
ní	obyvatelé	fytotelmat	jsou	predátory,	kteří	se	
živí	 infaunou,	 parazity	 parazitujícími	 na	 růz-
ných	druzích	infauny,	producenty	exkrementů,	
které	 jsou	 rovněž	mineralizovány,	 producenty	
exoenzymů	a	v	některých	probíhá	i	 fotosynté-
za	(bičíkovci,	řasy	i	rostliny	vyšší,	vyskytující	se	
ve	fytotelmatech).	
Mezi	 infaunou	 jsou	 časté	 také	 druhy,	 kte-

ré	 jsou	čistě	 komensály.	Ti	 zde	pouze	 naléza-
jí	 úkryt,	 azyl	 či	 loviště	a	metabolického	obra-
tu	ve	 fytotelmatu	se	prakticky	vůbec	nebo	 té-
měř	vůbec	neúčastní.	K	těm	patří	např.	někte-
ré	druhy	žab,	které	se	v	láčkách	láčkovek	pou-
ze	krátkodobě	vyvíjejí,	ale	metabolického	obra-
tu	 se	prakticky	neúčastní,	protože	nepříjímají	

Detail	struktury	vnitřní	stěny	pasti	
láčkovky	(Nepenthes)		Foto	Jakub	Štěpán

Past	Utricularia stygia  Foto	Jakub	Štěpán
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potravu,	 ani	 nevylučují	 exkrementy	 a	 láčku	
po	dokončení	 svého	vývoje	 opustí.	 Příkladem	
může	být	žába	Kalophrynus pleurostigma,	jejíž	
vývoj	ve	 fytotelmatu	probíhá	pouhých	 16	dní	
a	je	energeticky	saturován	tukovými	zásobami	
ve	žloutkovém	tělese	vajíčka	(L8).	
Velmi	důležití	 jsou	predátoři,	kteří	ve	 fyto-

telmatu	požírají	část	ulovené	kořisti,	a	 to	čas-
to	 30–50	 %,	 a	 někdy	 ještě	 více.	 Takto	 výraz-
ně	snižují	 riziko	překrmení	masožravky,	které	
je	pro	většinu	druhů	nebezpečné	(k	výjimkám	
patří	např.	Nepenthes albomarginata,	viz	L11).	
V	překrmeném	 fytotelmatu	dochází	 ke	 sníže-
ní	obsahu	kyslíku,	začínají	převládat	anaerob-
ní	hnilobné	procesy	vedoucí	k	vysoké	produkci	
amoniaku	a	výsledkem	bývá	úhyn	fytotelmatu	
(např.	láčky	láčkovek).	
Procesu	 rozkladu	 kořisti	 ve	 fytotelmatu	 se	

účastní	 i	 rostlina	 samotná,	 a	 to	 zejména	pro-
dukcí	trávicích	exoenzymů	a	produktů	fotosyn-
tézy	 (hlavně	 kyslíku).	 Fotosyntéza	 probíhají-
cí	v	láčkách	a	respirace	infauny	(proces	dýchá-
ní	produkující	hlavně	oxid	uhličitý)	patří	k	dů-
ležitým	faktorům,	které	se	podílejí	na	udržová-
ní	fyziologického	rovnovážného	stavu	ve	fyto-
telmatu	a	snižují	tak	riziko	hnilobných	procesů.	
U	druhů	masožravek,	které	neprodukují	trávicí	
exoenzymy	nebo	jich	produkují	jen	limitované	
množství	(např.	rody	Darlingonia,	Heliampho-
ra,	druhy	Nepenthes bicalcarata nebo	Sarrace-
nia purpurea)	 je	 rozložení	 kořisti	 realizováno	
výhradně	infaunou	a	autolytickými	enzymy	ko-
řisti.	Ovšem	kořist	není	jediným	zdrojem	dusí-
ku	ve	fytotelmatu,	dalším	je	atmosféra,	jejíž	du-
sík	se	dostává	do	fytotelmat	s	dešťovou	vodou.	
A	 také	dusíkaté	baktérie,	 které	 se	často	ve	 fy-
totelmatech	 vyskytují	 a	 jsou	 schopny	 fixovat	

dusík	přímo	ze	vzduchu.	Například	u	PUR	jen	
10	 %	 dusíku	 vstřebaného	 rostlinou	 pochází	
z	kořisti	a	hlavním	zdrojem	dusíku	jsou	dešťo-
vé	srážky.	Dusíkový	metabolismus	u	této	rost-
liny	je	výsledkem	rovnováhy	mezi	dusíkem	po-
cházejícím	z	dešťové	vody	a	dusíkem	dodaným	
mineralizací	kořisti,	zejména	pak	vířníky	(L3).	
Metabolickému	obratu	ve	fytotelmatech	se	bu-
deme	později	věnovat	podrobněji.	
Posledním	 důležitým	 obecným	 faktorem,	

o	 kterém	se	 zde	 ještě	musíme	zmínit,	 je	 hus-
tota	 infauny	 fytotelmat.	 Samozřejmě,	 nejvyš-
ší	je	hustota	mikroinquilinů.	U	baktérií	se	po-
hybuje	řádově	v	desítkách	až	stovkách	milionů	
jedinců	v	mililitru	 trávicí	 tekutiny,	v	 závislos-
ti	na	fyziologickém	stavu	fytotelmatu.	U	ostat-
ních	mikroinquilinů	 (prvoků,	vířníků)	 je	hus-
tota	podstatně	nižší,	ale	rovněž	vysoce	variabil-
ní.	 Početnost	makroinquilinů	 se	 pohybuje	 řá-
dově	v	jednotkách	až	desítkách	jedinců	na	fyto-
telma.	K	nejpočetnějším	makroinquilinům	pa-
tří	larvy	dvoukřídlého	hmyzu	(Diptera).	Napří-
klad,	v	láčce	PUR	se	může	vyskytovat	až	80	la-
rev	obligatorního	(vyvíjí	se	výhradně	ve	fytotel-
matech)	komára	Wyeomyia smithii (L1).
Míra	obydlenosti	fytotelmat	makroinquiliny	

v	přírodě	je	u	různých	rodů	a	druhů	masožra-
vek	odlišná.	Totéž	platí	o	druzích	infauny.	Nej-
bohatší	a	nejkomplexnější	je	infauna	láčkovek,	
u	kterých	 je	makroinquiliny	obydleno	90–100	
%	 láček	 (L6).	Naproti	 tomu	mikroinquilini	 se	
vyskytují	ve	100	%	fytotelmat.	

Klasifikace inquilinů 
podle druhu infauny

MIKROINQUILINI

Baktérie (Bacteria)
Baktérie	představují	nejdůležitější	složku	kaž-
dého	 ekosystému,	 fytotelmata	 nevyjímaje.	
Účastní	se	prakticky	všech	fází	zpracování	ko-
řisti,	ale	jejich	nejdůležitější	činností	je	posled-
ní	 fáze	 -	 mineralizace	 produktů	 kořisti,	 kdy	
jsou	 vytvářeny	 ionty	 a	 molekuly	 vstřebatel-
né	rostlinou.	 Jsou	také	důležitými	producenty	

Sarracenia purpurea		Foto	Jakub	Štěpán
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exoenzymů,	 které	 vylučují	 do	 trávicí	 tekuti-
ny.	Ta	pak	může	obsahovat	exoenzymy	produ-
kované:	1.	samotnou	masožravkou;	2.	baktéri-
emi;	a	konečně	3.	autolytické	enzymy	uvolně-
né	rozpadem	těla	kořisti.	Všechny	se	tak	podí-
lejí	 na	 rozkladu	 kořisti.	 Samozřejmě,	 	 pokud	
rostlina	 sama	 vlastní	 exoenzymy	 neproduku-
je,	kořist	je	výhradně	trávena	enzymy	produko-
vanými	 infaunou	(viz	body	2	a	3)	a	autolytic-
kými	enzymy	uvolněnými	z	kořisti.	Nelze	opo-
menout,	že	baktérie	jsou	zároveň	zdrojem	po-
travy	pro	řadu	mikroinquilinů	–	např.	prvoků,	
vířníků,	ale	i	makroinquilinů,	třeba	larev	dvou-
křídlého	hmyzu	–	kteří	představují	významnou	
složku	infauny.		
Hustota	 baktérií	 v	 trávicí	 tekutině	 fytotel-

matu	se,	 jak	 již	bylo	uvedeno,	pohybuje	řádo-
vě	v	milionech,	desítkách	milionů	a	až	více	než	
sto	milionech	jedinců	na	ml	(L4,	L7,	L8),	v	zá-
vislosti	 na	 více	 faktorech.	 Nejvýznamnějším	
z	nich	je	pH,	které	se	během	ontogenetického	
vývoje	fytotelmat	neustále	mění.	U	čerstvě	ote-
vřených	láček	je	pH	obvykle	velmi	nízké	a	ob-
sah	baktérií	je	rovněž	nízký.	Během	následují-
cích	dní	pH	stoupá	a	s	ním	i	obsah	baktérií,	kte-
rým	nejlépe	vyhovuje	pH	v	oblasti	slabě	kyse-
lé.	U	 láčkovek	může	pH	po	3	 týdnech	dosáh-
nout	až	neutrality.	 S	 rostoucím	pH	roste	hus-
tota	baktérií,	jejich	druhová	diverzita	a	také	je-
jich	role.	Dokud	je	pH	v	oblasti	kyselé,	podmín-
ky	 jsou	 ideální	pro	činnost	 trávicích	exoenzy-
mů	produkovaných	 zejména	 samotnou	 rostli-
nou.	S	rostoucím	pH	klesá	účinnost	rostlinných	
trávicích	enzymů	a	 roste	úloha	 infauny	v	 roz-
kladu	kořisti.	Zatímco	v	první	 fázi	vývoje	 láč-
ky	převládá	enzymatický	rozklad	kořisti,	v	další	
fázi	převládá	vstřebávání	mikromolekul	a	iontů	
do	rostlinných	pletiv	masožravky.	U	nejstarších	
láček	pH	obvykle	opět	klesá.
Zdrojem	 baktérií	 pro	 fytelmata	 je	 prostře-

dí.	Spóry	baktérií	se	dostávají	do	 trávicí	 teku-
tiny	větrem,	s	dešťovou	vodou	nebo	jsou	přine-
seny	na	tělech	kořisti	a	infauny.	Diversita	druhů	
baktérií	ve	 fytotelmatech	 je	obvykle	vyšší	 než	
v	substrátu,	ve	kterém	rostlina	roste	(L5).	Zpo-
čátku	převládají	baktérie	aerobní,	se	stárnutím	
fytotelmatu,	např.	 láčky,	se	snižuje	obsah	kys-
líku	 a	 začínají	 převládat	 baktérie	 anaerobní.	
U	starých	láček	trávicí	tekutina	často	zčervená,	
což	je	způsobeno	fotosyntetizujícími	anaerob-
ními	baktériemi	Rhodopseudomonas palustris. 

Ani	v	tomto	případě	se	nejedná	o	žádné	specia-
listy,	ale	o	běžné,	všudypřítomné	baktérie,	kte-
rým	vyhovují	anaerobní	podmínky.	Právě	ten-
to	bakteriální	druh	umožňuje	pokračování	de-
gradace	 produktů	 kořisti	 za	 podmínek,	 které	
jsou	pro	většinu	ostatních	 inquilinů	 již	nepří-
znivé	(L2).	
Hustota	 baktérií	 je	 rovněž	 ovlivňována	 sa-

motnými	masožravkami,	které	obvykle	produ-
kují	 různé	 antibakteriální	 látky,	 zejména	 pak	
organické	 kyseliny	 s	 bakteriostatickými	 účin-
ky	 (např.	kys.	benzoovou,	L10).	Tímto	způso-
bem	se	snižuje	riziko	anaerobních	hnilobných	
procesů	 zejména	 v	 mladých	 láčkách.	 Mimo-
chodem,	 právě	 bakteriostatické	 účinky	 trávi-
cí	 tekutiny	 neotevřených	 láček	 láčkovek	 jsou	
důvodem,	proč	domorodci	v	některých	oblas-
tech	 tuto	 tekutinu	 používají	 jako	 oční	 kapky	

Tato	láčkovka	se	u	mne	s	žádnými	inquiliny	
nesetká	a	zdá	se,	že	jí	to	ani	nevadí.	Jedinou	
vadou	na	její	kráse	je,	že	ji	nemám	přesně	
určenou.	Koupil	jsem	ji	pod	chybným	
druhovým	názvem.		Foto	Jiří	Vítek
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na	 léčbu	očních	zánětů	 (samozřejmě	tekutina	
neotevřených	láček	je	sterilní).	
Experimentálně	bylo	prokázáno,	že	přidání	

kořisti	do	láček	PUR	velmi	rychle	zvyšuje	hus-
totu	baktérií	a	prvoků,	během	tří	dnů	až	dese-
tinásobně,	zatímco	hustotu	vířníků	či	roztočů	
nikoliv	(L7).
O	tom,	že	láčky	mohou	obsahovat	také	bak-

térie	fixující	vzdušný	dusík,	jsme	se	již	zmínili	
(L9).	Ty	mohou	představovat	důležitý	alterna-
tivní	zdroj	tohoto	prvku,	o	kterém	již	víme,	že	
je	pro	růst	masožravek	limitující.	
Složení	bakteriální	flóry	fytotelmatu	do	jis-

té	míry	 odráží	 druhové	 složení	 okolního	 pro-
středí	rostliny.	O	tom	svědčí	i	poněkud	překva-
pivé	nálezy	baktérie	Escherichia coli v	měchýř-
cích	 bublinatek	 či	 v	 láčkách	 špirlic	 (L9).	 Jed-
ná	se	o	baktérii,	 která	 se	 standardně	vyskytu-
je	ve	střevě	řady	živočišných	druhů,	včetně	člo-
věka.	Do	 láček	 se	 zřejmě	dostává	 přenesením	
na	těle	koprofágního	hmyzu	a	nalézá	zde	vhod-
né	růstové	prostředí.	

Prvoci (Protozoa)
Prvoci	byli	nalezeni	zejména	ve	fytotelmatech	
bublinatek	–	 lapacích	měchýřcích	 (např.	Utri-
cularia oligosperma,	U. vulgaris).	Jedná	se	hlav-
ně	o	nálevníky,	např.	Paramecium	(trepka)	a	bi-
číkovce	rodů	Euglena (krásnoočko),	Heterone-
ma nebo	Phacus.	V	láčkách	láčkovek	byli	zjiště-
ni	 i	kořenonožci	 (měňavky	–	Rhizopoda).	Ná-
levníci	a	 kořenonožci	 jsou	komensálové	živící	
se	hlavně	baktériemi,	kdežto	bičíkovci	jsou	vět-
šinou	 schopni	 fotosyntetizovat	 a	mohou	 tedy	
produkovat	ve	fytotelmatech	kyslík.	
Řada	 prvoků	 byla	 zjištěna	 v	 podzemních	

pastích	masožravek	 rodu	Genlisea.	 Jejich	 role	
však	není	jasná.	Mohli	by	být	kořistí,	ale	i	ko-
mensály	nebo	i	infaunou	podílející	se	na	tráve-
ní	kořisti.	

Sarracenia leucophylla	–	pohled	do	prostoru	láčky			Foto	Jakub	Štěpán
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Vířníci (Rotatoria, 
Rotifera)
Vířníky	 řadíme	 k	 mikroinquilinům	 pro	 je-
jich	 mikroskopickou	 velikost,	 i	 když	 na	 roz-
díl	 od	 baktérií	 či	 prvoků	 se	 jedná	 o	 organiz-
my	mnohobuněčné,	příbuzné	červům.	Vysky-
tují	 se	 zejména	 u	 vodních	 bublinatek,	 např.	
Utricularia gibba,	 U. purpurea,	 U. vulgaris či	
U. macrorhiza.	Celkově	bylo	u	bublinatek	po-
psáno	 asi	 20	 druhů	 vířníků.	 Nejhojnější	 jsou	
Ptygura beauchampi,	Habrotrocha rosa či	Flo-
scularia conifera.	 Nejznámější	 z	 nich	 je	 druh	
první,	 který	 se	 obvykle	 nachází	 vně	 lapacího	
měchýřku,	 u	 hrdla	 pasti	 či	 na	 jejím	 povrchu	
u	bublinatky	U. macrorhiza a	zřejmě	se	přiži-
vuje	na	kořisti	přilákané	 lapacím	měchýřkem.	
Vířníci	se	však	vyskytují	i	v	láčkách	jiných	rodů	

(zejména		Sarracenia a	Nepenthes).	Živí	se	bak-
tériemi	a	podílejí	se	na	posledních	fázích	mine-
ralizace	zbytků	kořisti.	

Kvasinky
Patří	 k	mikroflóře	 nalézané	 ve	 fytotelmatech,	
např.	rodu	Nepenthes,	ale	o	jejich	roli	v	metabo-
lickém	obratu	fytotelmat	nemáme	bližší	infor-
mace.	Je	pravděpodobné,	že	se	jedná	o	komen-
sály.	Samozřejmě	pokud	uhynou,	jsou	rozlože-
ny	a	stráveny	stejně	jako	ostatní	infauna.
V	 příštím	 pokračování	 se	 budeme	 zabývat	

klasifikací	makroinquilinů.
(pokračování	příště)
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Jedna	 z	 exkurzí	 v	 rámci	 mého	 studia	 v	 Dán-
sku	mě	v	květnu	zavedla	do	Národního	parku	
Mols	Bjerge	na	východním	pobřeží.	Jako	obvyk-
le	jsem	ráno	zaspala,	takže	9	km	na	kole	do	ško-
ly	 zvládám	 ve	 skoro	 rekordním	 čase	 a	 kolem	
8:30	vyrážíme	auty	z	Aarhusu	na	sever.	Po	ne-
celé	hodině	jízdy	stavíme	na	plácku	mezi	krav-
skými	pastvinami	v	národním	parku,	na	místě	
zvaném	Strandkær.	Účelem	první	části	exkur-
ze	 je	 identifikace	 rostlin	 na	 dvou	 pastvinách.	
Na	 každé	pastvině	vytyčíme	 3	čtverce	o	ploše	
1	m2	a	pak	se	pomocí	knížek	a	klíčů	snažíme	
přijít	na	to,	cože	to	tu	vlastně	roste.	
Sluníčko	svítí,	co	to	dá,	všichni	už	jsou	myš-

lenkami	na	nedaleké	pláži,	kam	máme	v	plánu	
zajít	posedět	se	svačinou.	Výsledkem	samozřej-
mě	je,	že	většinu	času	prostě	jen	sedíme	na	lou-
ce	a	pár	aktivních	se	snaží	určit	aspoň	několik	
rostlin.	Nicméně	čtverce	se	vegetací	moc	neliší,	

takže	tím	zas	tolik	času	nestrávíme	a	každý	dal-
ší	čtverec	je	spíše	opakování	dříve	identifikova-
ných	rostlin.
Na	druhé	pastvině	však	naši	pozornost	upou-

tá	tmavě	fialová	orchidej.	Chvíli	s	klíčem	v	ruce	
váháme	 mezi	 prstnatcem	 májovým	 (Dacty-
lorhiza majalis)	a	druhem	Dactylorhiza purpu-
rella,	pak	ale	nacházím	další	dvě	rostlinky,	které	
napovídají,	že	jejich	doba	květu	pomalu	končí,	
takže	se	přikláním	spíše	májovému.		Profesorka	
si	taky	není	úplně	jistá,	orchideje	ji	prý	nebaví,	
protože	jsou	chráněné,	můžou	se	zkoumat	jen	
venku	a	nemůže	si	je	vzít	do	laboratoře.	
Zatímco	ostatní	se	snaží	určit	některé	nové	

kytky,	já	bloumám	okolo	a	snažím	se	najít	dal-
ší	 orchideje,	 ale	 úspěšná	 teda	 nejsem,	 tahle	
populace	 není	 zrovna	 velká.	 Po	 práci	 zamíří-
me	k	moři	a	cestou	mezi	pastvinami	si	všímám	
dalších	fialových	orchidejí.	 Je	 jasné,	že	cestou	

Za orchidejemi do Dánska
KATKA KRÁLOVÁ

Zřícenina	Kalø	Slotsruin	na	východním	pobřeží	Dánska.
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zpátky	se	tu	musím	zastavit	a	udělat	další	fot-
ky.	 Pláž	 je	 krásně	 písková,	 jako	 ostatně	 skoro	
všude	v	Dánsku,	takže	sedíme,	koukáme	do	vln	
a	do	sluníčka…	no	co	víc	si	přát.	
Myšlenka	na	další	prstnatce	mi	ale	nedává,	

a	tak	vyrážím	zpátky	dřív	než	ostatní.	Na	pas-
tvině	nacházím	dalších	asi	10	rostlin,	ale	s	vel-
kými	rozestupy,	takže	projdu	skoro	celou	délku	
pastviny,	tedy	cca	200	m,	abych	je	našla	všech-
ny.	Jednotlivé	rostliny	se	dost	liší,	jak	konstitu-
cí,	tak	květem,	který	je	hodně	variabilní.	Větši-
na	rostlin	je	drobná,	nacházím	jen	dva	větší	zá-
stupce.	Samozřejmě	vše	poctivě	dokumentuju.
Naším	 dalším	 cílem	 je	 Trehøje,	 kopcovitá	

část	národního	parku,	a	sběr	hmyzu.	Jak	se	blí-
žíme	k	místu,	nestačím	se	divit,	kde	se	v	Dánsku	
vzaly	tak	krásné	kopce.	No,	nečekejte	nic	velké-
ho,	pořád	 je	to	spíše	zvlněná	rovina,	ale	opro-
ti	krajině,	kterou	znám	z	okolí	Aarhusu,	je	to-
hle	vážně	rozdíl.	Kromě	hmyzáků	si	samozřej-
mě	všímám	i	rostlin	a	můj	lov	končí	zasednu-
tím	u	odkvetlých	konikleců.	Nakonec	ale	rost-
linky	opouštím,	předstírám,	že	vyvíjím	i	poža-
dovanou	činnost	a	ve	skleničce	mi	končí	pár	pa-
vouků,	komár	a	podobná	havěť	:). Odkvétající	koniklece

Květy	prstnatců	byly	často	velmi	odlišné
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Výhledy	jsou	opravdu	úžasné,	místo	si	užívá-
me,	ale	je	pomalu	čas	myslet	na	návrat.	Cestou	
domů	stavíme	na	zmrzlinu	u	 „zříceniny“	Kalø	
Slotsruin,	 která	 je	 na	 poloostrově	 spojeném	
s	pevninou	jen	úzkým	valem.	Všudy	přítomný	
vítr	sice	konzumaci	zmrzliny	trochu	kompliku-
je,	ale	to	nám	v	procházce	k	ruinám	nezabrání.	
Místo	je	to	pěkné,	i	s	ohništěm,	takže	padají	ná-
vrhy	na	uspořádání	táboráku	někdy	v	budouc-
nu,	ale	vidina	30	km	na	kole	 (a	 to	nepočítám	
cestu	zpět)	všechny	dostatečně	odrazuje.
Myslím,	že	všichni	jsme	byli	z	exkurze	nad-

šení,	já	i	kvůli	orchidejím,	ostatní	hlavně	z	nád-
herného	počasí	a	dne	 stráveného	venku.	Roz-
hodně	jsem	ráda,	že	jsem	se	dostala	i	do	vzdále-
nějšího	místa	od	mého	bydliště,	a	už	teď	mám	
vytipované	dvě	orchidejové	lokality	jen	pár	ki-
lometrů	od	Aarhusu,	kde	by	se	měl	kromě	prst-
natců	vyskytovat	i	vemeník,	tak	snad	se	poštěs-
tí.	Pokud	ano,	určitě	se	to	z	Trifida	dozvíte.			

Fotografie	k	článku	pořídila	Katka	Králová

Pohled	z	Kalø	Slotsruin	na	mělčiny	mezi	poloostrovem	a	dalšími	kusy	pevniny

„Kopcovitá“	krajina	Trehøje



Utricularia beaugleholei	je	druh	bublinatky,	kterou	mnozí	z	nás	znají	zejména	
z	triček,	které	Darwiniana	nechala	v	roce	2007	pro	své	členy	i	veřejnost	
vyrobit.	Kresby	masožravek	na	tato	trička	pocházejí	z	dílny	australského	
odborníka	přes	masožravky	Allena	Lowrieho.	A	právě	v	Austrálii	má	
domovinu	i	tento	u	nás	málo	známý	druh	terestrické	bublinatky.				3D	foto	Jakub	Štěpán



Anatomie a morfologie 
masožravých rostlin

Tabule XXXI
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.)

Druhy (The species): D. adelae F. Muell., D. prolifera C.T. White, D. schizandra Diels.

Další příklady druhové rozmanitosti rodu rosnatka (Drosera L.). Tři druhy z aus-
tralských deštných lesů: a) Drosera adelae, D. prolifera, D. schizandra.

More examples of the species diversity of the genus Drosera L. The three speci-
es of sundews from Australian rain forests: D. adelae, D. prolifera, D. schizandra.

Zpracoval: ZŽ


