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Milí	pěstitelé	masožravek	a	jiných	botanických	
kuriozit,	kolegové	a	kamarádi.
Otevřeli	 jste	 (opět)	 dvojčíslí	 časopisu	 TRI-

FID.	Už	to	by	mělo	být	signálem,	že	naše	dlou-
hodobá	bolest,	tedy	shánění	článků	a	sazba	ča-
sopisu,	se	nám	ani	v	letošním	roce	k	naší	lítos-
ti	 nepodařila	vyřešit.	 Zásluhou	 internetu	 jsou	
mnohé	informace	a	novinky	ze	světa	masožra-
vých	rostlin	k	dispozici	online	a	takřka	okamži-
tě,	 navíc	 postupně	 mizí	 také	 jazyková	 barié-
ra	 s	 tím,	 jak	se	vylepšuje	 jazyková	vybavenost	
populace.	Což	je	pochopitelně	dobře.	Nicméně	
o	to	je	úkol	pro	redakční	tým,	resp.	Správní	radu	
složitější	a	museli	jsme	si	přiznat,	že	nedokáže-
me	za	stávajících	podmínek	najít	koncepční	ře-
šení.	Nakonec	 jsme	se	proto	rozhodli	sáhnout	
k	nepopulárnímu	a	na	internetu	již	avizované-
mu	řešení,	a	to	snížení	počtu	vydávaných	čísel	
TRIFIDa	ze	čtyř	na	dvě	do	roka	a	s	tím	spojeným	
úpravám	ve	výši	členství	a	předplatného.	Resp.	
jsme	byli	k	tomuto	kroku	donuceni	realitou,	ji-
nak	 bychom	 museli	 přistoupit	 k	 omezení	 ji-
ných	aktivit.	Realizační	tým	je	prostě	v	součas-
nosti	příliš	úzký	a	každý	aktivní	člen	se	ve	své	
podstatě	stal	nenahraditelným,	což	ovšem	není	
dlouhodobě	udržitelný	stav.	A	s	tím,	jak	je	pro-
voz	občanského	sdružení	časově	náročný	a	po-
čet	 pomocníků	 postupně	 klesá,	 roste	 zátěž	

na	každého	z	nás.	 Jak	asi	chápete,	naše	život-
nost	a	možnosti	(a	nadšení	do	dobrovolné	prá-
ce)	ovšem	nejsou	neomezené.
Byť	 je	 to	už	možná	do	značné	míry	stereo-

typní,	 přesto	 vám	 prosím,	 abyste	 se	 zamysle-
li,	zda	není	ve	vašich	možnostech	přiložit	ruku	
k	dílu.	Každá	pomoc	 je	vítána	a	opravdu	stačí	
jen	 troška.	Od	psaní	a	 shánění	článků	a	 foto-
grafií	(a	povolení	k	 jejich	publikaci),	přes	pře-
klady,	 sazbu	 časopisu,	 správu	 webových	 strá-
nek	a	fóra,	výpomoc	na	výstavách	a	poskytnu-
tí	rostlin	do	expozice,	přednášky	na	setkáních,	
organizace	výletů,	darování	semínek	do	obcho-
du	(z	jejichž	prodeje	pak	dotujeme	provoz	Dar-
winiany)	a	přípravu	různých	grafických	podkla-
dů	(bannery,	přáníčka,	vstupenky,	letáky,	atp.),	
až	 po	 předkládání	 nápadů	 na	další	 propagaci	
a	činnost,	účast	na	akci	Kosiště,	atd.	atd.	Příle-
žitostí	je	nepřeberně	a	fantasii	se	opravdu	meze	
nekladou.
Dovolte	mi,	abych	si	uzmul	několik	dalších	

řádek	v	časopisu	a	ještě	jednou	touto	cestou	po-
děkoval	všem,	kteří	jste	ochotně	přispěli	do	se-
menné	banky,	jmenovitě	Jardovi	Neubauerovi,	
Michalu	Prokopcovi,	Mírovi	Homolkovi,	Jaku-
bu	Štěpánovi,	Vláďovi	Sedláčkovi,	Katce	Brau-
nové	 a	 Petru	 Dědečkovi.	 Největší	 dík,	 přede-
vším	můj	osobní,	náleží	Jirkovi	Havrdovi,	který	

Autor	fotografie	a	grafiky	Michal	Kouba
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opakovaně	poskytl	velké	množství	gemm	trpas-
líků.	Gemmy	udělaly	radost	nejen	mnoha	pěsti-
telům,	ale	posloužily	také	pro	další	výměnu	se-
mínek	a	rovněž	jako	pozornost	pro	pomocníky	
a	aktivní	přispěvovatele.	Pro	mě	zase	bylo	ne-
docenitelným	přínosem,	že	mi	Jirka	gemmy	do-
vezl	bezmála	až	domů.	V	posledních	dvou	mě-
sících	jsem	vyřizoval	takřka	objednávku	denně	
a	někdy	se	jich	sešlo	i	několik	najednou.
Přeji	 všem	 našim	 čtenářům	 jen	 to	 nejlepší	

do	nového	roku	2015	a	ať	vám	rostou.
Dne	30.	12.	2014,	Patrik	Hudec
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A New Way How to Protect Plants from 
Slugs
Jakub Štěpán
There	are	many	 tips	about	how	 to	fight	 these	
unwelcome	 invertebrates	 and	 keep	 them	 out	
of	your	plants.	However,	just	few	of	them	really	
works	well;	like	a	half-filled	bottle	of	beer	and	
not	even	this	tricky	trap	leads	to	a	final	solution	
to	your	troubles.	So	what	can	you	do	to	deal	with	
this	menace?	How	to	make	a	 truly	unscalable	
barrier	between	slugs	and	our	precious	plants?	
Jakub	was	 intensively	seeking	 for	a	cheap	and	
quick	way	and	indeed,	he	succeeded	in	finding	
long-term	effective	one:	a	road	salt.

Peat Bog Gardening with Carnivorous and 
Companion Plants
Zdeněk Aksamit
Zdeněk	was	gathering	useful	and	worth	infor-
mation	about	bog	gardening	for	a	longer	time.	
How	to	build	it,	what	to	do	better	and	what	to	
avoid	etc.	Zdeněk’s	first	bog	is	dated	back	to	the	
year	2010	and	now	it	is	the	time	to	read	more	
about	 it.	He	split	the	bog	by	a	water	area	 into	
two	parts;	operationally	 called	as	 Eurasia	 and	
America.	However,	species	selection	is	extraor-
dinary	 critical	 due	 to	 sometimes	 inclement	
weather	conditions	in	the	Czech	Republic	and	
our	effort	to	meet	all	plants’	needs.

A Brief History of Research into Carnivo-
rous Plants and Another New Observations 
and Findings
Karol Gazdík
Let’s	 look	 together	 with	 our	 colleague	 from	
Slovakia	 at	 the	 historical	 observations	 of	 the	
carnivorous	syndrome	 in	plant	species.	 It	was	
Charles	 Darwin	 who	 suggested	 many	 plants	
may	 indeed	 be	 carnivorous.	 He	 focused	 on	
sundews	and	the	ability	to	move	their	sensitive	
tentacles	in	response	to	contact	with	prey.	But	
he	used	also	Pinguicula vulgaris	 in	his	science	
experiments,	fascinated	by	its	leaf-margin	roll-
ing	ability.	And	this	is	just	the	beginning...

Nepenthes pulchra & Nepenthes ceciliae, 
two new pitcher plants discovered in the 
Philippines
Dr. Thomas Gronemeyer, David Marwinski & 
Marius Micheler
In	 August	 2011,	 Dr.	 T.	 Gronemeyer,	 D.	 Mar-
winski	and	M.	Micheler	had	visited	the	island	
Mindanao	to	search	for	new	pitcher	plant	spe-
cies.	 And	 they	 succeeded!	 On	Mount	 Kiamo,	
they	 revealed	 two	 spectacular	 new	 species.	
Nepenthes ceciliae	 shares	 similarities	 with	N.	
copelandii,	 but	 is	 smaller	and	has	 several	dis-
tinct	 morphological	 features.	 N.	 pulchra	 has	
a	similar	morphology	to	N. petiolata,	however	
N.	pulchra	is	bigger	and	has	strongly	decurrent	
leaf	attachments.

An Updated List of Pygmy Sundews Species
Jiří Havrda
Based	 on	 the	 Carnivorous	 Plants	 of	 Australia	
Magnum	Opus	trilogy,	Jiří	created	an	updated	
list	of	pygmy	Drosera	as	Lowrie’s	up-to-date	ex-
amination	of	all	carnivorous	plants	 from	Aus-
tralia	brought	us	new	pygmy	species	and	some	
other	species	were	renamed.

An expedition to search for Nepenthes aris-
tolochioides – A Rare Pitcher Plant from Su-
matra, Indonesia
Stewart McPherson
As	Nepenthes aristolochioides still	remains	ra-
ther	less	known	despite	many	studies	since	its	
discovery,	Stew	and	two	his	friends	A.	Primal-A.	Primal-
dhi	and	A.	Suska	traveled	to	Sumatra	in	2007	in	
order	to	study	this	plant	in	its	natural	habitat.

Nepenthes jacquelineae and Nepenthes izu-
miae – Two Rare Pitcher Plants from Suma-
tra
Stewart McPherson
Stew	and	 two	 his	 friends	 climbed	 together	 to	
a	 remote	 peak	 in	 central	 Sumatra	 in	order	 to	
study	two	pitcher	plants	Nepenthes jacqueline-

Summary
PATRIK HUDEC
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ae	and	N. izumiae.	Let’s	read	more	about	both	
spectacular	species	in	every	detail.

The South African Summer Dormant Dro-
sera
Stewart McPherson
The	sundews	of	temperate	regions	have	adapt-
ed	to	cold	winter	conditions	very	well	by	form-
ing	winter	resting	buds	known	as	hibernacula.	
However,	in	parts	of	South	Africa	some	species	
have	to	face	another	challenge	–	how	to	survive	
in	periods	of	extreme,	 temporary	drought.	As	
always,	 the	 evolution	 took	 place	 and	 a	 small	
group	of	at	least	seven	species	stores	water	and	
nutrients	in	thick,	fibrous	roots.

Čtvrtě National Nature Reserve – the King-
dom of Forest Orchids
Jakub Štěpán
There	are	four	national	nature	reserves	in	Nym-
burk	district	within	the	Central	Bohemian	re-
gion	 and	 Čtvrtě	 NNR	 lies	 on	 its	 south-facing	
slope	between	two	villages:	Studce	and	Mcely.	
Established	in	1989	on	a	territory	of	95	ha,	the	
reserve	 is	 also	 home	 to	 several	 forest	 orchid	
species,	the	very	precious	helleborine	Epipactis	
microphylla	included.		So	let’s	take	a	closer	look	
with	the	author	at	what	we	can	find	there.

Macro Photography Techniques for Every-
one
Jakub Štěpán
In	the	journal	Trifid	No.	2/2014,	Jakub	and	his	
friend	Tomas	Caska	had	revealed	the	secret	of	
reversal	technique.	As	there	were	many	positive	
responses	to	the	article,	Jakub	introduces	more	
tips	how	to	take	macro	pictures	 in	very	cheap	
way.	

The Mysterious World of Carnivorous 
Plants in Rakovník
František Pazdera
A	sum	up	of	the	10th	anniversary	of	CPs	exhibi-
tion	held	in	the	botanical	garden	of	the	second-
ary	agricultural	school	in	Rakovník	during	the	
first	weekend	in	September.

Symbiosis of Carnivorous Plants – part 6: 
Inhabitants of Phytotelms (part 3)
Jiří Vítek
The	third	part	of	very	interesting	article	about	
inhabitants	of	phytotelms	from	the	large	tech-
nical	series	about	symbiosis	between	carnivo-
rous	 plants	 and	 other	 species.	 As	 we	 already	
looked	closer	at	microorganisms,	 it	 is	 time	 to	
learn	more	also	about	bigger	inquilines	and	the	
way	they	live.

Drobné	listy	vodní	kapradiny	nepukalky	vzplývající	(Salvinia natans).	Fotografie	
k	článku	Techniky	makrofotografie	pro	každého	Jakub	Štěpán
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POZOR ZMĚNA výše 
členství & předplatného

Snížení periodicity 
TRIFIDa a s tím spojené 
úpravy cen
Nějaký	čas	se	potýkáme	jak	s	nedostatkem	ma-
teriálů	 do	 TRIFIDa,	 tak	 se	 samotnou	 sazbou,	
což	 vede	mj.	 ke	 skluzu	 ve	 vydávání	 časopisu.	
Výsledkem	 je	 rovněž	 „vánoční“	 dvojčíslí,	 kte-
ré	 jsme	 nouzově	 zavedli	 v	 roce	 2012	 a	 nane-
štěstí	s	námi	zůstalo	dodnes.	Nicméně	se	nám	
nepodařilo	najít	dlouhodobé,	 koncepční	 řeše-
ní	 tohoto	problému,	a	proto	 jsme	nuceni	 sní-
žit	od	roku	2015	počet	čísel	na	dvě	ročně.	Tím	
se	 uleví	 jak	 autorům,	 tak	 redakčnímu	 týmu	
i	 dalším	 spolupracovníkům	a	 rovněž	 nebude-
me	muset	jít	např.	cestou	horší	úrovně	obsahu.	
Snížení	počtu	vydání	samozřejmě	promítneme	
do	nižší	ceny	těm,	kteří	TRIFIDa	odebírají	v	pa-
pírové	podobě.	

Nově jsme stanovili roční předplatné 
za dvě čísla a členství s papírovým časopi-
sem na 250 Kč (dosud	 shodně	 400	Kč), pro 
členy věkem do 16 let a důchodce 170 Kč 
(dosud	bývalo	200	Kč). Členství s elektronic-
kým odběrem ve formátu PDF zůstává i na-
dále beze změny 150 Kč. 	 Příslušnou	 část-
ku	poukažte	ve	prospěch	transparentního	účtu	
číslo	2900058987/2010	u	FIO	banky.
Kdo	už	na	rok	2015	zaplatil	a	je	tedy	v	pře-

platku,	případně	si	za	těchto	podmínek	nepřeje	
být	v	příštím	roce	nadále	členem	a	chce	všech-
ny	peníze	vrátit,	prosím	napište	na	info@darwi-
niana.cz,	jakým	způsobem	a	na	jaký	účet	vyrov-
náme	rozdíl.	Časem	zbylé	z	vás	oslovím	osobně,	
stejně	tak,	pokud	z	jakéhokoli	důvodu	obdrží-
me	platbu	podle	původního	„ceníku“. 

Členství 2015
Členské	příspěvky	se	vztahují	na	celý	kalendář-
ní	rok.	Pokud	si	zároveň	přejete	odebírat	časo-
pis	TRIFID	v	 papírové	 podobě,	 činí	 příspěvek	
250	Kč.	Členové	do	věku	16	let	a	důchodci	pla-
tí	 170	Kč.	 Spokojíte-li	 se	 s	elektronickou	ver-
zí	ve	formátu	PDF,	kterou	si	stáhnete	ve	Skladu	
na	webu	Darwiniany	 ze	 sekce	 určené	 výhrad-
ně	pro	členy,	pak	zaplatíte	150	Kč	(bez	rozdí-
lu	věku).
Jako	 variabilní symbol	 použijte	 své	 členské	

číslo	(najdete	ho	jednak	na	štítku	obalu,	v	němž	
vám	chodí	TRIFID,	případně	je	rovněž	k	dohle-
dání	 na	 webu	 v	 seznamu	 členů	 http://www.
darwiniana.cz/masozravky/seznam-clenu).	
Do	 po	známky	 prosím	 uveďte	 „členství	 2015“	
a	své	jméno.

Předplatné 2015
Časopis	 TRIFID	 si	 můžete	 rovněž	 předplatit,	
aniž	 byste	 museli	 být	 členy	 společnosti	 (ne-
máte	pak	ale	možnost	čerpat	členské	výhody).	
Cena	 je	v	tomto	případě	250	Kč	za	kompletní	
ročník	2015.	 Jednou	přidělené	variabilní číslo 
zůstává	stále	v	platnosti	(případně	si	o	něj	na-
pište	 Jirkovi	Vaňkovi	na	 jirkavan@gmail.com).	
Do	 poznámky	 pak	 uveďte	 „předplatné	 2015“	
a	své	jméno.

Slovensko
V	rámci	převodu	ze	Slovenska	uvádíte	jako	čís-
lo	účtu	2900058987/8330	(FIO	banka).	Z	Va-
šeho	pohledu	se	tedy	jedná	o	klasický	tuzemský	
převod	a	zaslaná	částka	bude	u	eurových	plateb	
automaticky	zkonvertována	do	českých	korun.
V	 případě	 jakýchkoli	 nejasností	 nás	 nevá-

hejte	kontaktovat	na	info@darwiniana.cz.	De-
tailně	rozebraný	způsob	placení	najdete	rovněž	
na	internetové	stránce	http://www.dar	winiana.
cz/masozravky/prijem-plateb.

Patrik Hudec

Interinfo
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Výstava Darwiniany 
v BZ UK Na Slupi 12.–21. 
června
Přijměte pozvání na dvanáctý roč ník vý-
stavy masožravých rostlin, kterou letos 
uspořá dáme ve spolupráci s Botanickou za-
hradou PřF UK v Praze Na Slupi od pátku 
12. června do ná sledující neděle 21. červ-
na.	Samozřejmě	stále	platí,	že	výstavu	považu-
jeme	za	vyvr	cholení	našeho	snažení	o	propaga-
ci	masožra	vých	rostlin	směrem	k	široké	veřej-
nosti	a	jedinečnou	příležitost,	aby	se	sjela	řada	
pěstitelů	ze	všech	koutů	 republiky.	A	 to	ať	už	
zhlédnout	expozici,	anebo	si	popovídat	s	ostat-
ními	a	vyměnit	si	nějaké	ty	rostliny	i	zkušenos-
ti.	Stejně	jako	loni	by	na	víc	měla	být	okořeně-
ná	speciální	doprovodnou	akcí	–	12.	ročníkem	
Pražské	muzejní	 noci.	 Asi	 netřeba	 příliš	 zdů-
razňovat,	 že	 možnost	 návštěvy	 nasvíceného	
skleníku	 a	 za	hrady	 v	 pozdních	 večerních	 ho-
dinách	první	sobotu	konání	Výstavy	13.	červ-
na	skýtá	prostor	pro	vskutku	originální	zážitek.

Vše	 organizujeme	 pouze	 svépomocí,	 a	 proto	
pokud	nám	přispějete	svou	troškou	do	mlýna,	
budeme	jen	rádi.	Pro	více	informací	prosím	sle-
dujte	 naše	 internetové	 stránky,	 případně	 dis-
kuzní	fórum.

za Správní radu Patrik Hudec

Pozvánka na setkání 
pěstitelů MR v Ústí 16. 
5. 2015 od 9 hod
Milí	 členové	 Darwiniany	 a	 kolegové	 pěstitelé	
masožravek.
U	 příležitosti	 mezinárodního	 Dne	 fascina-

ce	 rostlinami,	viz	následující	pozvánka,	se	se-
tkáme	v	sobotu	16.	května	v	Naučném	botanic-
kém	parku	Přírodovědecká	fakulty	Univerzity	J.	
E.	Purkyně	v	Ústí	nad	Labem	–	Klíše,	Za	Válcov-
nou	1000/8.
Prostory	 nám	 budou	 k	 dispozici	 po	 celý	

den	od	9	do	16	hod,	a	proto	ať	už	jste	ostřílení	

pěstitelé,	anebo	úplní	začátečníci,	využijte	této	
velkorysé	 nabídky	 odborné	 pracovnice	 kated-
ry	Bc.	Marcely	Strnadové	a	velké	ochoty	Mirka	
Macáka	a	Jardy	Neubauera.	Všem	jmenovaným	
velice	děkuji	za	organizaci	a	vřelý	přístup.
Akce	si	klade	za	cíl	umožnit	masožravkářům	

setkání	a	výměnu	zkušeností	a	rostlin	v	období,	
které	 je	pro	 jejich	množení	a	výsadbu	asi	nej-
vhodnější.	 Navíc	 se	 rozhodně	 neomezujeme	
pouze	na	masožravé	zástupce.	Naopak.	V	žád-
ném	případě	se	není	třeba	bránit	ani	jiným	bo-
tanickým	kuriozitám	jako	orchidejím,	broméli-
ím,	živým	kamenům	atd.
Myslíme	si,	že	i	v	dnešní	době	internetu	má	

velký	smysl	osobní	navazování	kontaktů	a	utu-
žování	 kamarádství.	 A	 možná	 i	 více	 než	 dří-
ve.	Neseďte	tedy	doma.	Udělejte	si	pěkný	výlet	
do	Ústí	a	a	přijďte	si	společně	s	masožravkami	
vzájemně	vyměnit	také	poznatky,	zajímavé	po-
střehy	a	cenné	rady.	S	prázdnou	domů	rozhod-
ně	neodejdete.
	 Pro	 doplňující	 informace	 sledujte	 stránky	

Darwiniany	 http://www.darwiniana.cz/,	 pří-
padně	naše	diskuzní	fórum.

Patrik Hudec

DEN FASCINACE 
ROSTLINAMI 
Fascination of Plants 
Day 2015 
sobota 16. 5. 2015 od 9 
do 16 hodin
Evropská	 organizace	 pro	 rostlinnou	 biologii	
(European	 Plant	 Science	Organisation	 EPSO)	
vyhlásila	 18.	 květen	 za	mezinárodní	Den	 fas-
cinace	 rostlinami.	 Proč	 byl	 takový	den	 stano-
ven	a	co	je	jeho	cílem?	Organizátoři	akcí,	pořá-
daných	při	příležitosti	tohoto	dne,	se	snaží	při-
blížit	veřejnosti	svět	rostlin	a	práci	odborníků,	
kteří	ho	zkoumají.	Chtějí	co	nejvíce	lidí	z	celé-
ho	světa	nadchnout	pro	rostliny,	a	to	nejen	pro	
jejich	 estetickou	 funkci,	 ale	 též	 proto,	 aby	 si	
uvědomili	a	ocenili	důležitost	 rostlinné	biolo-
gie	pro	zemĕdĕlství,	květinářství,	lesnictví,	pro	



8	 Trifid	2014/3 & 4

udržitelnou	produkci	potravin	i	všeho	dalšího,	
co	získáváme	z	rostlin,	např.	papíru,	dřeva,	che-
mikálií,	 energie	 a	 léčiv.	 Jejich	 záměrem	 je	 též	
zdůraznit	význam	ochrany	rostlin.
K	 FoPD	 se	 připojí	 také	 Naučný	 botanický	

park	a	návštěvníci	se	mohou	těšit	na	Den	ote-
vřených	dveří	ve	sklenících	a	zahradě	botanic-
kého	parku.	V průběhu dne proběhne setká-
ní pěstitelů masožravých rostlin a jiných 
fascinujících botanických kuriozit spojené 
s možností výměny rostlin a vlastních zku-
šeností s pěstováním.

Bližší informace: 
www.sci.ujep.cz
http://www.facebook.com/DenFascinaceRost-
linami
http://www.plantday12.eu/czech.htm

Adresa:
Přírodovědecká fakulta UJEP
Katedra biologie
Za Válcovnou 1000/8
400 01 Ústí nad Labem – Klíše

Kontakt:
Marcela Strnadová marcela.strnadova@
ujep.cz

Diskuzní fórum 
T3&4/2014
http://www.darwiniana.cz/forum

Diskuzní	fórum	Darwiniany	bylo	i	v	posledním	
období	dějištěm	řady	zajímavých	diskuzí.	 Jed-
nou	z	 těch,	 které	 stojí	 za	 zmínku,	 je	 „Koloid-
ní	 stříbro“	 autorky	 Andrey	 Venerové	 (vlákno	
naleznete	v	sekci	„Škůdci,	choroby	a	neduhy“).	
Andrea	koloidní	stříbro	použila	na	masožravky	
napadené	škůdci	či	plísněmi.	Zatímco	na	škůd-
ce	to	nemělo	velký	dopad,	plísně	prý	jeho	pří-
tomnost	nesly	nelibě	a	stříbro	na	ně	lze	doporu-
čit.	Ve	stejné	sekci	jako	vlákno	o	koloidním	stří-
bru	naleznete	též	diskuzi	„Roztoči	na	heliamfo-
rách	a	další	MR“,	kterou	uvedl	pěstitel	Pavel	Vrá-
na.	Zaznělo	v	ní	množství	různých	chemických	
přípravků,	které	by	na	roztoče	měly	 fungovat.	
Pokud	 i	vás	 trápí	stejný	problém,	podívejte	se	

do	vlákna,	třeba	v	něm	naleznete	řešení.	V	sekci	
„Pěstování“	Ondřej	Zábojník	založil	téma	s	vý-
stižným	názvem	 „Jestli	 hnojit	 a	čím?“.	 Jestliže	
vás	tato	tematika	také	zajímá,	podívejte	se,	co	
k	tomu	napsali	kolegové	na	diskuzním	fóru.	
Kdo	sleduje	fórum,	dozví	se	o	aktualitách	ze	

světa	masožravek	i	o	dění	v	Darwinianě	obvyk-
le	dříve	než	ostatní.	Například	o	novém	křížen-
ci	Pinguicula × moctesecta	jste	si	mohli	na	fóru	
přečíst	 ještě	před	 tím,	 než	vyšel	 článek	v	Tri-
fidu	 2014/2.	 Stejně	 tak	 pokud	 sledujete	 fó-
rum,	nemohly	vám	uniknout	zprávy	o	nových	
gemmech	 a	 semenech	 v	 Obchodě	 Darwinia-
ny.	O	každém	důležitém	doplnění	Patrik	Hu-
dec	informuje	ve	vlákně	„Semenná	banka“	(sek-
ce	„Realizační	tým“).	Tímto	bych	rád	ještě	jed-
nou	poděkoval	všem,	 kdo	do	Obchodu	 (dříve	
Semenné	banky)	Darwiniany	přispívají	dary	se-
mínek	nebo	gemm	trpasličích	rosnatek	a	pod-
porují	tím	nejen	samotnou	společnost,	ale	i	své	
často	méně	zkušené	kolegy,	pro	které	je	pak	zís-
kání	nových	masožravek	podstatně	jednodušší.	
Na	fóru	si	přijdou	na	své	 i	milovníci	maso-

žravek	 ve	 volné	 přírodě.	 V	 sekci	 „Masožrav-
ky	venku	a	v	přírodě“	Slávek	Macháček	již	del-
ší	 dobu	 updatuje	 své	 vlákno	 „Hradec	 Králové	
-	Na	Plachtě“,	plné	kvalitních	 fotografií	z	 jeho	
oblíbené	 lokality.	 Stojí	 za	 zhlédnutí.	 Já	 mám	
kromě	psaní	svodky	z	 fóra	na	starosti	 i	webo-
vou	videotéku,	do	které	když	přibyde	nové	vi-
deo,	čtenáři	fóra	jsou	ihned	informováni	v	pří-
slušném	vlákně.	Mnohá	z	videí	vyobrazují	také	
masožravky	v	přírodě,	na	místech,	kam	se	mno-
zí	z	pěstitelů	ještě	neměli	možnost	podívat.	Vy-
užijte	 této	 příležitosti	 a	 podívejte	 se,	 jak	ma-
sožravky	 rostou	 tam,	kde	 jsou	opravdu	doma.	
A	 pokud	 točíte	 zajímavá	 videa,	 neváhejte	 mi	
o	nich	dát	vědět	a	zařadíme	 je	do	naší	video-
téky!	

Jakub Štěpán 
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Masožravá fotohádanka
JAKUB ŠTĚPÁN

Poznáte,	který	český	druh	masožravky	tvoří	na	rašeliništi	tyto	překrásné	červené	koberce?	Pokud	
to	někomu	přijde	příliš	jednoduché,	zkuste	si	tipnout	i	lokalitu,	na	které	byla	fotografie	pořízena.	
Správnou	odpověď	se	opět	dozvíte	v	dalším	čísle	časopisu	Trifid.	

Odpověď	z	minulého	čísla:	Na	fotografii	z	minulého	čísla	jste	mohli	vidět	detail	květu	tolije	ba-
henní	(Parnassia palustris),	která	v	přírodě	často	doprovází	masožravé	rostliny.	
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Kdo	pěstuje	masožravky	nebo	jiné	rostliny	ven-
ku,	určitě	to	dobře	zná.	Díry	v	listech,	chybějící	
listy,	chybějící	rostliny,	slizové	cestičky	a	strach	
sáhnout	na	květináč,	abyste	rukou	nerozmáčkli	
dobře	schovaného	a	ještě	lépe	živeného	slimá-
ka.	A	je	jedno,	zda	máte	skleník	nebo	pěstujete	
rostliny	úplně	volně	venku.	
Na	slimáky	existuje	spousta	triků,	ale	málo-

který	 funguje	 opravdu	 spolehlivě.	 Třeba	 skle-
nice	s	pivem.	Slimáci	do	nich	nalezou	a	utopí	
se.	Pěstitel	je	šťastný,	kolik	desítek	slimáků	přes	
noc	 zničil.	 Jenže	 kytky	 zas	 o	 kus	menší	 nebo	
děrovanější	a	problém	neustává.	Pro	početnou	
slimáčí	armádu	to	byla	 jen	malá	ztráta.	Stejně	
fungují	všechny	možné	jedovaté	granule,	které	
slimáky	omezí,	ale	ne	zastaví.	Věřte	mi,	po	pár	
letech	mi	to	lezlo	krkem	a	byl	jsem	z	toho	pat-
řičně	zoufalý.	Venku	jsem	nemohl	mít	nic	cen-
nějšího	a	i	ty	nejobyčejnější	druhy	masožravek	
nápor	slimáků	sotva	zvládaly.	Velká	škoda,	pro-
tože	vím,	že	venku	v	pařeništi	mi	rostliny	rost-
ly	o	mnoho	 lépe	 než	 na	parapetu.	Nedalo	mi	
to	a	stále	 jsem	přemýšlel,	 jak	problém	vyřešit.	
Uvažoval	 jsem	o	nákupu	parazitických	hlístic,	
protože	 ty	 na	 smutnice	 (Steinernema feltiae)	

fungují	skvěle	a	nemohu	si	je	vynachválit.	Jen-
že	hlístice	ničící	slimáky	(Phasmarhabditis her-
maphrodita)	podle	informací	na	internetu	zabí-
rají	jen	na	malé	jedince	a	problém	by	to	tak	ne-
vyřešilo	hned,	nejspíše	ani	během	jedné	sezó-
ny,	a	na	to	já	byl	příliš	netrpělivý.	
Nejvíc	 jsem	přemýšlel	nad	bariérami,	které	

slimáci	nedokáží	překonat.	Už	dříve	jsem	zkou-
šel	dávat	do	pařeniště	mátu,	pažitku	a	jiné	byli-
ny,	jež	slimáky	zaručeně	odpuzují.	Ovšem	když	
jsem	letos	sklízel	mátu	na	sušení	a	v	nevelkém	
trsu	 našel	 asi	 30	 slimáků,	 pochopil	 jsem,	 že	
tudy	 cesta	 nevede.	 Vodní	 příkopy,	 pasta	 plná	
drobných	 jehliček,	 která	 by	 se	 nanesla	 okolo	

Jak na slimáky – nový způsob 
ochrany rostlin

JAKUB ŠTĚPÁN
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pařeniště	a	slimáci	by	ji	nezvládli	přelézt	–	i	ta-
kové	nesmysly	 se	mi	honily	hlavou.	To	už	byl	
jen	krůček	k	tomu,	abych	začal	uvažovat	o	bari-
éře	ze	soli.	A	sůl	se	opravdu	ukázala	jako	řešení!	
V	jednoduchosti	je	krása.
O	solení	nasbíraných	slimáků	jsem	slýchával	

často.	Sůl	slimáka	rychle	dehydratuje	a	on	umí-
rá.	To	samotné	problém	neřeší.	Ale	co	právě	ba-
riéra	ze	soli,	která	se	nasype	kolem	místa,	kde	
se	pěstují	rostliny?	To	bylo	to	řešení,	které	jsem	
hledal.	
Vzal	 jsem	průmyslovou	sůl,	 kterou	dáváme	

do	bazénu	(je	úplně	jedno,	jakou	formu	sypké-
ho	chloridu	sodného	použijete),	a	nasypal	ji	ko-
lem	rostlin	v	pařeništi.	Zkrátka	tak,	aby	slimá-
ci	neměli	možnost	dolézt	zvenčí	na	rostliny	ji-
nudy	než	přes	sůl.	Pařeniště	jsem	před	tím	vším	
vyčistil	 od	 slimáků,	 které	 se	 mi	 podařilo	 na-
lézt.	Výsledek	se	dostavil	téměř	okamžitě.	Příš-
tí	 den	 žádné	 nové	 slizové	 cestičky,	 žádné	 po-
ničené	 rostliny,	 jen	několik	nasolených	slimá-
ků	na	okraji	pařeniště,	kteří	se	chtěli	dostat	do-
vnitř,	ale	sůl	je	rychle	zastavila.	Takto	to	pokra-
čovalo	i	další	dny,	týdny	a	já	byl	spokojený,	jak	
mi	vše	zas	krásně	roste.	Po	čase	jsem	do	paře-
niště	navrátil	i	křehčí	a	cennější	druhy.	
Sůl	uvnitř	pařeniště	vydrží	řádově	týdny,	než	

ji	 spláchne	 protékající	 dešťová	 voda	 nebo	 za-
padá	nečistotami.	Pruh	soli,	který	jsem	pro	jis-
totu	nasypal	 ještě	na	chodníček	před	pařeniš-
těm,	 kam	 běžně	 prší,	 byl	 po	 prvních	 deštích	
pryč.	 Naštěstí	 nebyl	 potřeba	 a	 hlavní	 bariéra	

uvnitř	 nepropustila	 jediného	 slimáka.	 Co	 se	
týče	finanční	náročnosti,	je	to	za	hubičku	opro-
ti	jiným	metodám,	navíc	to	na	rozdíl	od	většiny	
z	 nich	 spolehlivě	 funguje.	 Pytel	posypové	 soli	
koupíte	za	pár	desetikorun	a	víc	nepotřebujete.
Pochopitelně	je	třeba	brát	v	úvahu	to,	že	sůl	

nesvědčí	ani	rostlinám!	Proto	je	důležité	zajis-
tit,	aby	s	ní	nepřišly	do	většího	přímého	kontak-
tu.	V	pařeništi	 s	podlahou	ze	zámkové	dlažby	
to	nebylo	složité	–	stačilo	mít	všechny	květiná-
če	v	podmiskách	nebo	vaničkách.	Sůl	jsem	na-
sypal	i	pod	ně,	abych	eliminoval	také	případné	
slimáky	zalezlé	v	substrátech,	kteří	vylezou	až	
na	noc	a	budou	cestovat	mezi	květináči.	Dopo-
sud	 jsem	nezaznamenal	žádnou	negativní	 re-
akci	rostlin,	spíše	naopak.	Nyní	konečně	neru-
šeně	rostou	a	špirlice	mají	po	dlouhé	době	láčky	
bez	ozdobného	děrování.	
Bariéry	 ze	 soli	 mají	 značnou	 nevýhodu	

v	tom,	že	je	nelze	použít	všude.	Ideální	budou	
do	skleníků	a	pařenišť	jako	je	to	mé.	Naopak	ne-
použitelné	jsou	na	běžné	záhonky	–	nejen	pro-
to,	že	by	sůl	dlouho	nevydržela,	ale	i	kvůli	za-
solování	půdy.				
Zajímavým	postřehem	pro	mě	je,	že	sůl	sli-

máky	neodpuzuje.	Bez	ostychu	na	ni	nalezou	
a	já	pak	posbírám	jejich	suché	ostatky.	Mám	ra-
dost,	že	problém	se	slimáky	má	konečně	řešení,	
navíc	tak	jednoduché.	A	věřím,	že	mnohým	čte-
nářům	to	může	být	návodem	či	inspirací.			

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán
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	V	roce	2010	jsem	si	postavil	svoje	první	rašeli-
niště.	Dlouho	jsem	sbíral	informace	o	jeho	stav-
bě,	 různých	 problémech	 s	 tím	 souvisejících,	
které	jsem	chtěl	minimalizovat	nebo	se	jim	rov-
nou	 vyhnout.	 Zároveň	 s	 těmito	 informacemi	
jsem	získal	 také	mnoho	užitečných	a	cenných	
poznatků	o	doprovodných	 rostlinách,	 s	 který-
mi	 masožravé	 rostliny	 osidlují	 rašeliniště,	 sa-
motné	rašeliniště	je	bez	dalších	rostlin	poměr-
ně	ochuzené.
Při	 dokončovacích	 pracích	 jsem	 celé	 raše-

liniště	záměrně	rozdělil	vodní	plochou	na	dvě	
části.	Pracovně	jsem	jim	říkal	Euroasie	a	Ameri-
ka.	Postupně	jsem	rašeliniště	osazoval	tak,	aby	
v	dané	části	byly	přítomny	jen	rostliny	z	dané-
ho	kontinentu.
Při	 sázení	 doprovodných	 rostlin	 musíme	

brát	v	potaz	také	výšku	spodní	hladiny.	Někte-
ré	 rostliny	 najdeme	 na	 hranici	 vodní	 hladiny,	
jiné	 v	 poměrně	 sušší	 části	 vřesovištní	 a	mno-
ho	dalších	roste	někde	mezi	nimi.	Zvláště	jsou	
náchylné	na	úhyn	cibuloviny	a	hlíznaté	rostli-
ny.	A	v	neposlední	řadě	narazíme	také	na	krás-
né	rostliny,	které	na	zimu	bude	nutné	vyjmout	
a	zimovat	je	při	nízkých	teplotách,	třeba	lobel-
ku	šarlatovou.
Některé	doprovodné	rostliny,	 jako	 je	azalka	

nebo	mamota,	se	dají	použít	jen	v	poměrně	vel-
kých	rašeliništích,	a	 to	v	části	vřesovištní.	Po-
malu	samostatnou	kapitolou	mohou	být	 rost-
liny	 z	 dálného	 východu.	 Jsou	 to	 rostliny,	 kte-
ré	bez	problému	přečkají	naši	mrazivou	zimu	
i	s	jejími	teplotními	výkyvy.	Na	jaře	vyraší	a	pak	
najednou	 odejdou	 jakoby	 bez	 důvodu.	 Je	 to	
dané	tím,	že	se	na	dálném	východě	zima	(mra-
zy)	 nevrací	 a	 naši	 květnoví	 zmrzlí	muži	 rost-
linám	roztrhají	 jejich	 křehká	pletiva.	V	 tomto	
případě	 jsou	dva	možné	způsoby,	 jak	se	bráni	
t,	a	 stejně	se	musí	někdy	kombinovat.	Základ	
je	tyto	rostliny	po	zatažení	zakrýt	a	tak	oddálit	
jejich	probuzení.	Pokud	se	i	tak	zbytečně	brzo	

probudí,	musíme	sledovat	průběh	počasí	a	po-
kud	hrozí	 ranní	mrazík,	 je	dobré	 rostliny	při-
krýt	alespoň	mokrým	pytlem	nebo	 třeba	 kra-
bičkou	z	polystyrénu.	Viděl	jsem	také	fotky,	kdy	
bylo	celé	rašeliniště	překryto	folií.
Jestli	 se	 nám	 to	 líbí	 nebo	 ne,	 tak	 rosnatky	

jsou	takový	základní	kámen	při	osazování	raše-
liniště.	Plně	mrazuvzdorná	je	D. anglica,	filifor-
mis,	intermedia,	linearis	a	rotundifolia.	Z	hybri-
dů	D.	„Anfil“,	×	beleziana,	×	hybrida	a	×	obova-
ta.	Následují	tučnice	P. alpina,	balcanica,	corsi-
ca,	grandiflora	 i	var.	 rosea,	 leptoceras,	macro-
ceras,	 nevadendis,	 poldinii,	 variegata	 a	 vulga-
ris.	Špirlic	co	do	množství	se	vysazuje	mnohem	
méně	a	naši	zimu	bez	problému	přečkají	S. fla-
va,	oreophila,	purpurea,	rubra.	A	nakonec	nám	
zbyly	bublinatky,	 z	vodních	můžeme	pěstovat	
všechny,	které	na	zimu	zatahují,	a	Aldrovanda 
vesiculosa.
Za	nejistě	zimující	a	lepší	na	zimu	přestěho-

vat	 někam	 na	 zimoviště	 považuji	 druhy	Dar-
lingtonia californica,	Dionaea muscipula,	D. ar-
cturi,	binata	a	její	formy,	D. capensis,	která	ob-
novuje	ze	semen	nebo	z	kořenů,	D. filifomis	var.	
tracyi	a	D. stenopetala.	Za	zkoušku	by	stály	také	
některé	severoamerické	bublinatky	jako	U. cor-
nuta,	inflata	a	některé	další.
Dost	často	se	setkávám	s	názorem,	že	D. in-

termedia	se	špatně	zimuje	a	je	lepší	ji	na	zimu	
vyndat	a	uchovávat	v	ledničce.	Tvrzení,	že	D. in-
termedia	na	rašeliništi	vyhnívá,	 je	mylné.	Celý	
problém	tkví	ve	špatném	zvolení	místa	pro	sá-
zení.	V	přírodě	jsem	vypozoroval,	že	v	létě	roste	
na	hranici	vody	a	na	podzim	s	příchodem	deš-
ťů	 se	 hladina	 zvedá	 a	 hibernakula	 se	 ocitnou	
do	jara	pod	vodou,	led	potom	ochrání	rostliny	
před	vymrznutím.	Kde	se	bere	tvrzení,	že	rost-
liny	 vyhnívají	?	 Jsou-li	 zasazeny	mimo	 úroveň	
vodní	 hladiny,	 hibernakula	 mráz	 vysuší	 a	 při	
jarním	 tání	 nasají	 vodu	 a	 posléze	 je	 napadne	
plíseň.

Osázení rašeliniště masožravými 
a doprovodnými rostlinami

ZDENĚK AKSAMIT
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V	následujícím	seznamu	uvedu	některé	rost-
liny,	které	lze	použít	jako	doprovodné,	a	zdale-
ka	nebude	seznam	kompletní.	Nezapomeňme,	
že	i	tyto	rostliny	se	většinou	nachází	na	sezna-
mu	CITES.
Nejdřív	uvedu	název	vědecký,	za	ním	český,	

pokud	je	mi	znám,	a	zkratkou	odkud	pochází,	
E	–	Evropa,	Am	–	Amerika,	As	–	Asie.

Acorus gramineus	puškvorec	trávolistý	E
Achillea ptarmica	řebříček	bertrám	E
Andromeda polifolia	kyhanka	sivolistá	E
Calluna vulgaris vřes	obyčejný	E
Caltha palustris	blatouch	bahenní	E
Centaurium vulgare subsp. uliginosum země-
žluč	přímořská	slatinná	E
Darmera peltata darmera	štítnatá	A
Eriophorum russeolum suchopýr	červenavý	Am
Fritillaria meleagris řebčík	kostkovaný	E
Geranium palustre kakost	bahenní	E
Helonias bullata helmovka	nadmutá	Am
Hottonia palustris	žebratka	bahenní	E
Hydrocharis morsus-ranae voďanka	žabí	E
Chelone obliqua řetězovka	kosá	Am
Iris kosatec	E,	As
Ledum palustre rojovník	bahenní	E,	As
Leucojum vernum bledule	jarní	E
Lobelia cardinalis lobelka	šarlatová	Am
Lysichiton americanus kapsovec	americký	Am
Lysichiton camtschatcensis kapsovec	 kamčat-
ský	As
Lysimachia nummularia vrbina	penízková	E
Mentha aquatica máta	vodní	E
Menyanthes trifolia vachta	trojlistá	E
Mimulus guttatus kejklířka	skvrnitá	Am
Oxycoccus palustris klikva	bahenní	E
Parnassia palustris tolije	bahenní	E

Pinus rotundata borovice	blatka	E
Pontederia cordata modráska	srdčitá	Am
Potentilla palustris mochna	bahenní	E
Primula rosea,	 denticulata	 prvosenka	 růžová,	
zoubkatá	As
Salix repens vrba	plazivá	E
Taxodium ascendent,	distichum tisovec	vystou-
pavý	a	dvouřadý	Am
Trapa natans kotvice	plovoucí
Tsuga canadensis jedlovec	kanadský	Am
Typha minima orobinec	nejmenší	E
Trollius upolín	E,	As

U	dřevin	mám	na	mysli	čarověníky	nebo	zakrs-
lé	 kultivary.	 Nemůžu	 opomenout	 některé	 or-
chideje.	Arethusa bulbosa Am,	Calopogon tu-
berosus Am,	 Eleorchis As,	 Epipactis palustris 
E,	 Epipactis gigantea Am,	 Platanthera gran-
diflora Am,	Platanthera integrilabia Am,	Habe-
naria radiata s	kultivary	Akatsuki	 ,	Ginga Ryu	
Ka,	Hisyou	As,	Spiranthes acitiana Am,	Spiran-
thes ceruna Am,	 Spiranthes odorata Am,	 Spi-
ranthes ovalis Am,	 Spiranthes romanzoffiana 
Am,	Spiranthes sinensis As	a	Spiranthes verna-
lis Am.	Některé	vzácné	rostliny	dokáží	být	také	
dost	invazivní,	pokud	se	dostanou	do	vyhovují-
cích	podmínek.	Například	taková	voďanka	žabí	
(Hydrocharis morsus-ranae),	ta	dokáže	z	vodní	
plochy	vytlačit	i	okřehek	(Lemna).			

Fotografie	k	článku:	Zdeněk	Aksamit
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Náčrt histórie bádania 
mäsožravých rastlín a ďalšie nové 

pozorovania a zistenia
KAROL GAZDÍK

Tak	ako	rôzne	vedné	disciplíny	so	svojimi	záujmovými	pre-

misami,	 tak	aj	svet	mäsožravých	rastlín	má	svoju	históriu,	

ktorá	je	v	skutku	zaujímavá	a	pestrá.	V	mojom	poslednom	člán-

ku	som	len	čisto	zhŕňal	nové	zistenia	zo	svete	mäsožravých	rast-

lín.	V	tomto	článku	chcem	však	svoju	pozornosť	tak	trochu	veno-

vať	aj	minulosti	objavovania	a	bádania	týchto	skvostov	rastlinnej	

ríše	a	naproti	tomu	postaviť	ďalšie	nové	informácie,	ktoré	sa	mi	

dostali	do	povedomia	o	týchto	rastlinách.
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Začal	by	som	možno	marginálnou	záležitosťou,	
ktorá	 pre	 niekoho	možno	 nemá	 s	mäsožravý-
mi	rastlinami	žiaden	súvis.	Ja	však	ako	človek,	
ktorý	si	občas	popri	svojich	povinnostiach	ná-
jde	čas	a	pozrie	sa	na	rastlinné	pletivá	cez	mi-
kroskop,	môžem	povedať,	 že	 ten	 súvis	 tam	 je	
veľký.	Vďaka	mikroskopu	môžeme	do	záhadné-
ho	sveta	mäsožraviek	o	čosi	viac	prenikať.	Pre-
to	by	som	si	dovolil	na	pár	riadkoch	spomenúť	
aj	dejiny	mikrosveta.
Už	na	začiatku	17.	storočia	vedci	začali	kon-

štruovať	 mikroskopy.	 Práve	 mikroskopy	 mali	
byť	tie	nástroje,	ktoré	mali	priblížiť	 ľudskému	
oku	a	vedomiu	okolitý	mikrosvet.	Uvedomova-
li	si	prítomnosť	týchto	organizmov,	avšak	neve-
deli	ako	vyzerajú	a	žijú.	17.	storočie	znamena-
lo	intelektuálny	vzostup	v	tomto	i	v	iných	odbo-
roch	vedy.	Vedci	z	rôznych	odborov	sa	združo-
vali	okolo	významných	inštitúcií	ako	napríklad	
Kráľovská	akadémia	v	Anglicku.	Robert	Hook	
vo	svojej	knihe	Micrographia	(1667)	zazname-
nal	 prekvapivo	 presné	 nákresy,	 napríklad	 vši,	
huby	či	snehovej	vločky.	Použil	taktiež	po	prvý	
krát	termín	bunka	(nazval	 ju	cellula	–	komôr-
ka),	ktorú	pozoroval	v	kúsku	korku.	 	 Jeho	ná-
stupcami	 boli	 N.	 Grew	 	 (dielo	 Anatomy	 of	
plants)	a	talian	M.	Malpighi.		Kto	prvý	zostrojil	
mikroskop	sa	povedať		s	určitosťou	nedá.	Uvád-
za	sa,	že	jeden	z	prvých	jednoduchých	mikro-
skopov	zostrojil	Holanďan	Antonim	van	Leeu-
wenhoek,	ktorý	bol	ale	obchodník,	čo	mu	akosi	
kazilo	renomé	pre	prijatie	do	Britskej	kráľovskej	
akadémie	 zastrešujúcej	 všetky	 kapacity	 tých	
čias.	 Ku	 svojím	 „drobnohľadom“	 si	 sám	 brú-
sil	šošovky	a	zaznamenal	tak	do	tej	doby	mno-
ho	doposiaľ	nevidených	vecí	ako	krvinky	alebo	
baktérie	na	zubnom	povlaku.	 Jeho	pseudomi-
kroskopy	boli	také	pliešky	so	šošovkami,	ktoré	
si	dával	pred	oko	oproti	svetlu	a	díval	sa.	Orga-
nizmy,	 ktoré	objavil	 nazval	 celkom	 familiárne	
a	to	„zvieratká“.	Jeho	predstava	o	nich	bola,	že	
sú	rovnakej	konštrukcie	ako	my,	teda	viacbun-
kové	organizmy,	stým	len,	že	sú	mikroskopicky	
drobné.	Jeho	„objav“	sa	snažili	dokázať	aj	v	Brit-
skej	 kráľovskej	 akadémii	 vied,	 kde	 jeden	 člen	
zostrojil	vlastný	mikroskop	už	tvaru	podobné-
ho,	aké	poznáme	dnes.	Avšak	nič	nevidel.	Preto	
bol	objav	van	Leeuwenhoeka	spochybnený.	Pri	
opakovaní	pokusov	s	mikroskopovaním	ten	ne-
menovaný	vedec	dodal,	že	asi	Londýnske	vody	
sú	pre	tieto	„zvieratká“	nehostinné.	Neskôr	cez	

náhodu	bolo	pozorovanie	zopakované.	Tento-
raz	 však	 bola	 použitá	 sklenená	 guľa,	 ku	 kto-
rej	bola	postavená	sviečku	tak,	aby	vrhla	svetlo	
na	podložné	sklíčko	s	preparátom	a	„zvieratká“	
tak	boli	konečne	uvidené.	Preto	sa	začali	pred-
stavy	o	nich	ďalej	vyvíjať.	Medzi	prvé	pozoro-
vané	rastlinné	bunky	patrili	pletivá	listov	orchi-
deí,	nakoľko	sú	to	bunky	väčšie,	ako	u	iných	ras-
tlín.	Sám	som	si	na	tento	fakt	posvietil.	Myslím	
však,	že	intro	do	môjho	príspevku	som	v	„hru-
bej“	všeobecnosti	obsiahol,	hor	sa	teda	k	prin-
cipiálnemu	cieľu	tohto	článku.
Prvú	rastlinu	tu	spomeniem	rosičku	okrúh-

lolistú	 (Drosera rotundifolia). Jej	 skúmania	 sa	
ujal	veľmi	významný	vedec	svojich	čias	a	nie	je	
ním	nikto	iný	ako	Charles	Darwin.	Iste	sa	vám	
aj	vybavuje	jeho	výrok	k	tejto	rastline:	„Starám	
sa	viac	o	rosičku	ako	o	pôvod	všetkých	druhov	
na	 Zemi.”	 Na	 základe	 tohto	 vyhlásenia	 mož-
no	 cítiť,	 že	 koľko	 údivu	 v	Darwinovi	 vyvolala	
na	prvý	pohľad	malá	a	pre	niekoho	nezaujíma-
vá	rastlinka.	Zmieňuje	sa	o	nej	v	 jednej	z	 jeho	
korešpondencii	 z	 roku	 1860.	 Bol	 silno	 zauja-
tý	 touto	 rastlinou	 čo	 ho	 očividne	 motivovalo	
ku	skúmaniu	fyziológie	jej	lapacích	listov.	Svoj	
výskum	zhrnul	do	knihy	–	 “The	 Insectivorous	
Plants„,	ktorá	bola	vydaná	v	roku	1875	v	Lon-
dýne.	Popisuje	v	nej	hlavne	rosičku	a	potom	iné	
rastliny	u	ktorých	predpokladal	„syndróm	mä-
sožravosti“.	 Darwin	 bol	 neskutočne	 precízny	
a	systematický	v	oblasti	skúmania	a	preto	si	aj	
v	tomto	prípade	stanovil	cez	4	otázky	cieľ	svoj-
ho	výskumu.	Otázky	sú	to	veľmi	prosté	a	to:
1.	Na	aké	podnety	rastlina	reaguje?
2.	Koľko	tentakúl	obsahuje	jeden	list.
3.	Sú	na	liste	všetky	tentakuly	rovnaké?
4.	Majú	povahu	 trichómov	alebo	emergen-

cií?
V	 jednom	 zahraničnom	 dokumente,	 kto-

rý	som	raz	popri	svojej	práci	zazrel	v	televízii,	
bola	časť	 jeho	skúmania	aj	zachytená.	Darwin	
tam	podrobil	viaceré	listy	rosičky	skúške	dráž-
divosti.	Položil	na	jej	listy	rôzne	„ingrediencie“.	
Na	prvý	list	kvapol	mlieko,	na	druhý	položil	kú-
sok	mäsa,	na	tretí	papier,	potom	kameň	a	po-
zoroval.	Dnes	už	vieme,	že	rastlina	zareagovala	
iba	na	organický	materiál	s	bielkovinovou	bom-
bou.	Pre	Darwina	to	však	muselo	byť	fascinujú-
ce	divadlo	pozorovať	pohyb	tentakúl,	ktorý	pri-
dané	 „ingrediencie“	 podmienili.	 Odpovedzme	
si	však	na	jeho	zadané	otázky.
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Prvú	som	už	obsiahol	svojou	reflexiou	z	do-
kumentárneho	filmu.	V	rámci	druhej	si	Darwin	
stanovil	vzorku	a	to	32	listov	a	vrhol	sa	na	ka-
zenie	si	očí.	Priemerný	počet	 tentakúl	zistený	
na	 základe	 pozorovaní	 32	 listov	 bol	 192	 ten-
takúl,	pričom	list	s	najväčším	počtom	obsaho-
val	260	a	list	s	najnižším	počtom	130	tentakúl.	
Popri	 krvopotnému	 rátaniu	 tentakúl	 si	 záro-
veň	zistil	odpoveď	na	tretiu	otázku	a	to,	že	či	sú	
všetky	tentakule	rovnaké.	Nie,	nie	sú.	Od	stre-
du	listu	možno	rozoznať	tri	typy	tentakúl:
a)	Krátke	a	priame	=	DISKÁLNE	(reaktivita	

v	smere	šírenia	vzruchu);
b)	Stredne	dlhé	=	INTERZONÁLNE	(„chuťo-

vý	orgán“);
c)	 Najdlhšie	 okrajové	 =	 MARGINÁLNE	

(smer	pohybu	do	stredu	listu);
Posledné	dve	sú	najviac	vystavené	mechanic-

kému	dráždeniu	korisťou.	Aby	sme	sa	mohli	za-
merať	na	štvrtú	otázku,	musíme	si	vysvetliť	obe	
spomenuté	pojmy.	Trichóm	alebo	chlp	 je	 jed-
nobunkový	 alebo	 viacbunkový	 nerozkonáre-
ný	alebo	rozkonárený	výrastok	pokožky	(z	jed-
nej	epidermálnej	bunky),	prípadne	aj	podkož-
ky	rastlín.	Funkcia	je	krycia,	žľaznatá	či	pŕhľa-
vá.	Pŕhľavá	funkcia	je	asi	najznámejšia	u	žihľa-
vy,	v	českom	jazyku	kopřivy	(Urtica dioica).	Ko-
reň	 jej	 pŕhľavého	 trichómu	 je	 hrubší	 a	 akoby	
škridlovito	nariasený	a	z	neho	vyrastá	komplex-
ná	časť	obsahujúca	vo	svojich	vakuolách	pálčivý	

sekrét,	ktorý	je	zmesou	histamínu,	acetylcholí-
nu	a	samozrejme	kyseliny	mravčej.	Emergencia	
je	mnohobunkový	výrastok	z	povrchov	orgánov	
vznikajúci	 z	 pokožkových	 i	 podpokožkových	
buniek.	Obsahuje	vodivé	pletivá,	teda	tieto	vý-
rastky	 sú	 inervované.	 Teraz	 sa	 tu	 však	 otvára	
otázka	zaradenia	tentakúl.	Ide	o	trichóm	alebo	
emergenciu?	Rastlinný	fyziológ	Nietschke	vra-
ví,	že	tentakule	sú	emergenciami	–	dôkazom	sú	
vodivé	pletivá	v	nich.	Darwin	namieta	a	vraví,	
že	aj	 trichómy	majú	vodivé	pletivá.	Za	doklad	
emergentného	pôvodu	považuje	schopnosť	po-
hybu	tentakúl.	Hypotetické	otázky	sa	však	na-
koniec	stretli	v	kompromisnom	výstupe	a	to,	že	
tentakula	bola	pôvodne	žľaznatý	trichóm	–	pre-
to	jej	horná	časť	je	trichómového	pôvodu,	kdež-
to	dolná	časť,	ktorá	je	schopná	pohybu	je	pôvo-
du	emergentného.
Druhou	rastlinou,	ktorej	sa	chcem	poveno-

vať	 je	 tučnica	 obyčajná	 (Pinguicula vulgaris).	
Charles	 Darwin	 robil	 experimenty	 aj	 s	 touto	
rastlinou.	Bola	 to	vlastne	 jedna	z	prvých	rast-
lín	po	rosičke,	kde	Darwin	predpokladal	jej	po-
dobnosť	s	rosičkou	a	to	na	základe	aktivity	a	po-
hybu	jej	listov.	Fascinoval	ho	rolovací	pohyb	pri	
trávení.	 Logicky	 predpokladal,	 že	 tým	 tučni-
ca	zvyšuje	kontaktnú	plochu	s	korisťou.	Dnes	
už	vieme,	že	to	nie	 je	to	celkom	pravdivá	ana-
lógia.	 Ďalšie	 hypotézy	 okolo	 rolovania	 okra-
ju	listu	tučnice	vravia,	že	ide	o	opatrenie	proti	
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ukoristeniu	sústa	 lúpeživými	mravcami	či	 jaš-
tericami	 alebo	 opatrenie	 proti	 zmytiu	 koris-
ti	 dažďom.	Na	 tento	 problém	 si	 posvietil	 po-
kusom	Dr.	Studnička.	Nalepil	kus	mäsa	na	list,	
zámerne	blízko	stredného	nervu,	 teda	 logicky	
ďaleko	od	okraju.	Okolo	mäsa	 sa	 začali	 vylu-
čovať	tráviace	šťavy.	Nahromadené	šťavy	začali	
vplyvom	gravitácie	stekať	dole	po	ploche	listu.	
Okraje	listu	sa	zahli	najprv	v	mieste,	kde	šťavy	
stiekli,	 kdežto	okraje	najbližšie	k	mäsu	zosta-
li	nehybné.	Ako	to	potom	je?	Zrolovaním	okra-
ju	listu	začína	na	vnútornej	strane	vznikať	po-
stupne	sa	predlžujúca	kapilára	(trubička	veľmi	
malého	priemeru,	jemná	ako	vlas),	ktorá	vďaka	
kapilárnym	silám	nakoniec	rozvedie	pribúdaj-
úcu	tekutinu	po	celej	dĺžke	listu.	Mäso	zostalo	
počas	celej	doby	šťavami	neobalené.	Pri	tomto	
pohybe	teda	nejde	o	„privedenie“	ďalších	žliaz	
do	 styku	 s	 korisťou.	 Pokiaľ	 je	 korisť	 na	okraji	
listu,	je	zabalená	do	vznikajúcej	kapilárnej	tru-
bice.	Problémom	u	rastliny	teda	nie	je	„vlastné	
trávenie“	–	rozklad	tkanív	koristi,	ale	samotná	
absorpcia	organických	molekúl,	 ktorá	 je	vzni-
kom	kapilárnych	trubíc	efektívnejšia.	
Pri	 mojej	 prezentácii	 na	 poslednom	 stret-

nutí	členov	SCPS,	kde	som	sa	obsahovo	dotý-
kal	práve	faktov,	ktoré	sú	aj	v	tomto	článku,	som	
bol	ešte	oboznámený	s	ďalšou	zaujímavou	hy-
potézou	 týkajúcou	 sa	 tučníc.	 Predpokladá	 sa,	
že	listy	tučníc	sú	pravdepodobne	aj	preto	také	
široké	 a	 plošné,	 aby	mohli	 efektívne	 zachytá-
vať	okolitý	prach	z	ktorého	môžu	čo	to	výživ-
né	získať.	Napríklad	taký	peľ	je	výborná	výživo-
vá	„bašta“	plná	živín.	No	kto	by	to	bol	povedal...
V	 rámci	nových	zistení	 je	zaujímavý	aj	 rod	

Genlisea.	V	poslednom	článku	som	čosi	o	ňom	
písal	 a	 síce,	 že	 hypotéza	 o	 prečerpávaní	 vody	
v	 pasciach	 v	 snahe	 vytvoriť	 vzduchom	 napl-
nené	dutiny,	ktoré	by	mohli	prilákať	korisť,	už	

dávno	nie	 je	celkom	relevantná.	 Popis	prvého	
druhu	 rodu	Genlisea	 podal	v	 roku	1833	 fran-
cúzsky	botanik	A.	Saint-Hilaire.	Meno	má	rod	
zdedené	po	grófke	Stéphanii	Félicité	de	Genlis	
[žánlí],	známa	vtedajšia	spisovateľka.
Dr.	Studnička	si	pri	tomto	rode	kladie	neu-

stále	otázky,	ktoré	sa	snaží	na	základe	pokusov	
objasniť.	Jednou	z	takýchto	otázok	je,	že	ako	je	
možné,	že	z	pascí	rodu	Genlisea	neunikajú	roz-
pustené	 živiny	 uvoľňované	 pri	 trávení	 koristi.	
Pasca	je	predsa	otvorená,	vo	vodnom	prostredí.	
Azda	 je	absorpcia	živín	tak	rýchla,	že	nedôjde	
k	 ich	úniku	v	dôsledku	difúzie?	Kľúčom	bude	
pravdepodobne	 sekrét,	 ktorý	obsahujú	aj	 tuč-
nice.	Tento	slizovitý	sekrét	–	vďaka	obsahu	mu-
kopolysacharidov	–	sa	vodou	len	tak	ľahko	ne-
zmyje.	 Znamenalo	 by	 to,	 že	 tento	 sekrét	 brá-
ni	k	úniku	živín	do	vodného	prostredia	v	pasci	
rodu	Genlisea.	Niektoré	druhy	tohto	rodu	sú	se-
krétom	neskutočne	obalené.	Sliz	možno	pozo-
rovať	aj	na	zelených	asimilačných	častiach	lis-
tov.	Aby	 túto	 hypotézu	Dr.	 Studnička	 podpo-
ril,	podrobil	pascu	tohto	rodu	pokusu.	Do	pas-
ce	vpichol	 farbivo,	 konkrétne	genciánovú	vio-
leť.	Farbivo	zostalo	len	v	tom	mieste,	kde	bolo	
vpichnuté.	Krčkom	sa	vôbec	nešírilo	a	po	pono-
rení	pasce	do	vody	sa	von	vôbec	nedostalo.	Zá-
ver	tohto	pokusu	hovorí	o	akejsi	uzavretej	semi-
permeabilnej	bariére!	Živočích,	nalákaný	a	us-
mernený	do	pasce,	môže	až	do	vnútra	tráviace-
ho	mechúrika,	ale	produkty	z	neho	vznikajúce	
z	pasce	von	neunikajú.
Záverom	si	musím	opäť	 len	položiť	otázku,	

že	čo	nové	prinesú	ďalšie	skúmania	a	vývoj	mo-
dernej	technológie.	Naším	i	zahraničným	ved-
com	držím	palce	v	ich	skvelej	činnosti.	Hlavne	
vďaka	ním	môžete	čítať	tieto	moje	 interpretá-
cie	ich	štúdií.			

Použité	zdroje:
Darwiniana.cz	–	společnost	pěstitelů	masožravek	[online].	[cit.	2014-11-19].	Dostupné	
na:	<http://www.darwiniana.cz/masozravky>.
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V	srpnu	2011	 jsem	spolu	s	Davidem	Marwin-
skim,	Mariem	Michelerem	a	mým	 studentem	
Sörenem	Grinhagensem	 navštívil	 ostrov	Min-
danao,	abych	tam	pátral	po	nových	druzích	láč-
kovek.	 Cesta	 samotná	 je	 popsaná	 v	 samostat-
ném	 článku.	 V	 následujících	 odstavcích	 chci	
představit	dva	druhy	 láčkovek,	 které	 jsme	bě-
hem	 naší	 výpravy	 objevili.	 Oba	 druhy	 se	 vy-
skytují	na	Mount	Kiamo	v	provincii	Bukidnon.	
Tato	hora	leží	v	blízkosti	velkoměsta	Malayba-
lay,	 je	 ale	 navštěvována	 jen	 místními	 kmeny,	
které	zde	loví.	K	výchozímu	bodu	vede	nezpev-
něná	cesta,	která	je	sjízdná	jen	terénními	auto-
mobily	a	motocykly.	

Nepenthes pulchra	 je	 úzce	 příbuzná	 s	 dru-
hem	Nepenthes petiolata.	Přízemní	láčky	obou	
rostlin	jsou	si	velmi	podobné	a	mají	i	podobné	
červené	zbarvení.		N. pulchra	je	ale	výrazně	vět-
ší	a	může	vytvořit	až	35	cm	velké	láčky.	Obústí		
spodních	 láček	 je	 prodlouženo	do	výrazného,	
v	 některých	částech	širšího	hrdla.	 	Horní	 láč-
ky	jsou	protáhlé	s	bříškem	ve	spodní	části	láčky.	
Hlavním	rozdílem	mezi	oběma	druhy	je	 jejich	
báze	 listů:	 jak	už	 název	 napovídá,	 je	u	N. pe-
tiolata řapíkatá	a	částečně	křídlatá.	Báze	 listu	
obepíná	 lodyhu.	U	N. pulchra	 je	široce	křídla-
tá	a	sbíhavá.	Tuto	vlastnost	je	mezi	druhy	žijí-
cími	na	ostrově	Mindanao	možné	vidět	u	N. sa-
ranganiensis	a	obzvláště	pak	u	N. surigaoensis.		

N. pulchra	 je	šplhavý	druh,	 jehož	horní	vý-
honky	 rády	 šplhají	 po	 okolní	 vegetaci.	 Tato	
rostlina	se	vyskytuje	na	Mt.	Kiano	v	nadmořské	
výšce	od	 1300	metrů.	Najdeme	 ji	 na	okrajích	
horského	deštného	lesa,	kde	roste	na	stromech	
ve	výšce	několika	metrů.	Zde	je	ale	možné	najít	
jen	několik	málo	kolonií.	Většinu	rostlin	najde-
me	ve	výškách	od	1500	m	ve	světlém	horském	

lese	 a	 křovinách.	 Tato	 vegetace	 je	 maximálně	
2–3	metry	vysoká.	Jen	tady	můžeme	pozorovat	
sytě	červené	zbarvení	láček.	V	hustější	vegeta-
ci	 jsou	láčky	často	zelenožluté	s	červeným	ob-
ústím.	Větší	rostliny	se	vyskytovaly	ve	spíše	ote-
vřené,	středně	vysoké	vegetaci	na	plném	slunci.		
Na	rozdíl	od	masivní	N. pulchra	je	N. cecili-

ae	malým,	jemným	druhem.	Je	podobný	N. co-
pelandii,	a	to	především	vrchními,	trychtýřovi-
tými	láčkami.	Od	tohoto	druhu	se	ale	odlišuje	
mnohými	vlastnostmi.	

N. ceciliae	 je	celkově	výrazně	menší	a	 jem-
nější	než	N. copelandii.	Spodní	láčky	jsou	maxi-
málně	10	cm	dlouhé	a	3	cm	široké.	Mají	válco-
vitý	tvar	s	výrazným	břichem	ve	spodní	třetině.	
Na	 krémově	 žlutých	 láčkách	 s	 hnědými	 nebo	
rezavými	skvrnami	jsou	zubatá	křídla.	
Pro	srovnání:	spodní	láčky	N. copelandii	jsou	

přes	20	cm	dlouhé	a	mají	celé	válcovitý	tvar.	
Horní	láčky	N. ceciliae	jsou	asi	tak	velké	jako	

spodní	láčky.	Mají	trychtýřovitý	tvar.	Nejsou	ale	
tak	protáhlé	jako	horní	láčky	N. copelandii,	kte-
ré	mají	také	trychtýřovitý	tvar.	
Zbarvení	 horních	 láček	 je	 žlutozelené,	 jen	

ve	výjimečných	případech	je	vnitřní	strana	stra-
katá.	
Oba	druhy	se	liší	i	prostředím,	ve	kterém	se	

vyskytují.		N. copelandii	roste	především	epify-
ticky	ve	světlých	horských	lesích.	Oproti	tomu	
N. ceciliae	 roste	 terestricky	 v	 lokalitách	 nad	
1500	m.	Šplhá	vzhůru	po	okolní		1–2	m	vysoké	
vegetaci,	obdobně	 jako	to	můžeme	vidět	u	asi	
stejně	velké	N. micramphora.		Můžeme	ale	na-
lézt	 i	 skupiny	 rostlin,	 které	 se	 podepírají	 na-
vzájem	a	rostou	tak	zcela	bez	nutnosti	podpo-
ry	jiné	vegetace.	N. ceciliae	upřednostňuje	čás-
tečně	 suché,	 štěrkovo-jílové	 podloží.	 Některé	

Nepenthes pulchra & Nepenthes 
ceciliae, dvě nové láčkovky 

nalezené na Filipínách
DR. THOMAS GRONEMEYER, DAVID MARWINSKI & MARIUS MICHELER
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exempláře	můžeme	najít	i	na	stromech	přileh-
lého	 lesa,	po	 kterých	se	vyšplhají	až	do	výšky	
tří	metrů.	Láčky	těchto	rostlin	 jsou	ale	špatně	
zbarvené	a	není	jich	mnoho.	Tato	lokalita	rost-
linám	očividně	příliš	nevyhovuje.	
V	místě	výskytu	obou	nově	objevených	rost-

lin,	tedy	nad	horským	lesem	ve	výškách	1500–
1700	m,	kde	je	ale	stále	vyšší	vegetace,	najdeme	
i	křížence	obou	druhů.	
Mount	 Kiamo	 (1870	 m)	 leží	 v	 horském	

hřebenu,	 jehož	nejvyšší	 horou	 je	Mount	Tago	
(2119	m).	Oba	vrcholy	 jsou	od	sebe	odděleny	
hluboce	zaříznutým	horským	sedlem.	Lze	tedy	
očekávat,	 že	 se	oba	druhy	nacházejí	 na	celém	
masivu.	Celý	horský	hřeben	je	tvořený	ultrama-
fickou	horninou.	Na	lokalitách,	kde	se	na	Fili-
pínách	 tato	hornina	vyskytuje,	 najdeme	často	
zajímavá	místa	výskytu	láčkovek.	Vždyť	lokali-
ty	jako	masiv	Urdaneta	v	provincii	Augusan	del	
Norte	 (s	horou	Mt.	Masay,	 klasickým	naleziš-
těm	N. petiolata a N. surigaoensis),	Mt.	Hami-
guitan	v	provincii	Davao	Oriental	(N. micram-
phora,	N. peltata a N. hamiguitanensis)	 nebo	

Mt.	Victoria	na	ostrově	Palawan	(N. attenborou-
ghii)	jsou	jak	známo	ultramafické.
Místo	 výskytu	 N. ceciliae a N. pulchra	 je	

chráněno	před	kácením	a	zničením.	Cizinci	ne-
navštěvují	horu	často	a	v	lokalitě	se	ani	netěží.	
Zemědělsky	je	půda	využívána	jen	do	výšky	asi	
1300	metrů,	ve	vyšších	polohách	se	obdělává-
ní	půdy	na	strmých	svazích	nevyplatí.	Bohužel	
jsou	ale	stále	častěji	rostliny	vykopávány	domo-
rodými	obyvateli,	kteří	je	pak	prodávají	na	trhu	
ve	městě	Malaybalay.	Lidé	v	okolí	hory	jsou	vel-
mi	 chudí,	 protože	 mají	 kvůli	 neúrodné	 půdě	
malou	úrodu.	Proto	využívají	každou	možnost,	
jak	si	přivydělat.	
Nebezpečí	 vyhubení	 druhů	 kvůli	 pytláctví	

se	 tedy	 nesmí	 podceňovat,	 přinejmenším	 tak	
dlouho,	dokud	nebude	zjištěno,	v	jak	velké	lo-
kalitě	se	tyto	rostliny	vyskytují.	Pozornost	by	se	
měla	zaměřit	především	na	N. pulchra,	proto-
že	jsme	na	Mt.	Kiamo	objevili	podstatně	méně	
dospělých	 rostlin	 schopných	 kvést	 než	 druhu	
N. ceciliae,	který	se	vyskytuje	často	i	pod	vrcho-
lem	hory.	Při	pojmenovávání	N. pulchra	jsme	se	

Nepenthes pulchra,	horní	láčka Nepenthes pulchra,	spodní	láčka
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Nepenthes ceciliae

inspirovali	krásnými,	působivě	zbarvenými	láč-
kami	(lat.	pulcher:	krásný,	hezký),	které	nena-
jdou	 mezi	 filipínskými	 láčkovkami	 srovnání.	
N. ceciliae	 je	pojmenována	po	Cecilii	Bertran-
Amoroso,	 manželce	 a	 kolegyni	 našeho	 příte-
le	 a	 spoluautora	Dr.	Victora	Amorosa	 z	 Cent-
ral	University	of	Mindanao.	Cecilia	Bertran-A-
moroso	se	během	své	vědecké	kariéry	zabýva-
la	umělým	rozmnožováním	a	kulturou	ohrože-
ných	a	ekonomicky	významných	druhů	rostlin	
ostrova	Mindanao.	Zemřela	v	roce	2011	po	pro-
hraném	boji	s	rakovinou.			

přeložila	Alena	Koňasová
autor	fotografií:	Thomas	Gronemeyer

Aktuální seznam druhů 
trpasličích rosnatek

JIŘÍ HAVRDA

Znalec	australské	masožravé	flóry Allen	Lowrie	
vydáním	 souboru knih	 Carnivorous	 Plants	 of	
Australia	 Magnum	 Opus,	 Volume	 1–3	 před-
stavil	nové	druhy	trpasličích	rosnatek	a	někte-
ré	stávající	přejmenoval.	Z	tohoto	důvodu	jsem	
se	rozhodl	sepsat	tento	aktuální	seznam	druhů. 
Do	závorek	jsem	uvedl	původní	názvy,	případ-
ně	rodiče	kříženců	nebo	jiné	zajímavosti.

K	detailnějšímu	prostudování	 rozdílů	mezi	
druhy	doporučuji	podívat	se	do	knih,	které	jsou	
k	dispozici	k	zapůjčení	v	knihovně	Darwiniany,	
anebo	je	lze	zakoupit	na	stránkách	nakladatel-
ství	Redfern	Natural	History	Productions.

Drosera allantostigma	 (dříve	Drosera nitidula 
subsp. allantostigma)
Drosera androsacea
Drosera australis	 (dříve	 Drosera occidentalis 
subsp. australis)
Drosera barbigera
Drosera bindoon 
Drosera callistos
Drosera citrina
Drosera closterostigma
Drosera coolara 
Drosera coomallo
Drosera depauperata
Drosera dichrosepala
Drosera echinoblastus
Drosera eneabbaDrosera citrina



www.darwiniana.cz	 25

Drosera enodes
Drosera gibsonii
Drosera grievei
Drosera helodes
Drosera hyperostigma
Drosera lasiantha
Drosera leioblastus
Drosera leucoblasta 
Drosera leucostigma	 (dříve	 Drosera nitidula 
subsp. leucostigma)
Drosera mannii
Drosera micra 
Drosera micrantha	 (rostliny	 označované	 jako	
D. paleacea)
Drosera microscapa
Drosera miniata
Drosera minutiflora	(dříve	D. parvula)
Drosera nitidula
Drosera nivea
Drosera occidentalis
Drosera omissa	(dříve	D. ericksoniae)
Drosera oreopodion	 (domněnka,	 že	 se	 jedná	
o	křížence,	netvoří	semínka)
Drosera paleacea

Drosera androsacea

Drosera barbigera

Drosera ‘Dork’s		Pink’
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Drosera patens
Drosera pedicellaris
Drosera platystigma
Drosera pulchella
Drosera pycnoblasta
Drosera pygmaea
Drosera rechingeri
Drosera roseana
Drosera sargentii 
Drosera scorpioides
Drosera sewelliae
Drosera silvicola
Drosera spilos
Drosera stelliflora
Drosera trichocaulis	 (dříve	D. paleacea subsp. 
trichocaulis)
Drosera verrucata	 (rostliny	 označované	 jako	
D. dichrosepala)
Drosera walyunga

Drosera sewelliae

Drosera pulchella	52A
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Přírodní kříženci:
Drosera × badgerupii	(D. patens × micra)
Drosera × badgingarra	 (D. allantostigma × 
omissa)
Drosera × carbarup	(D. occidentalis × platystig-
ma)
Drosera × legrandii	(D. nitidula × australis)
Drosera × pingellyensis	(D.nitidula × omissa)
Drosera × sidjamesii	(D. patens × pulchella)

Uměle	vytvořený	křízenci:
Drosera ‘Dork’s Pink’	 (D. callistos × lasian-
tha)   

Fotografie	k	článku:	Jiří	Havrda

Drosera walyunga

Použitá	literatura:
Lowrie,	A.	(2013)	Carnivorous	Plants	of	Australia	Magnum	Opus.	1-2	Volumes.	Red-
fern	Natural	History	Productions,	Poole,	GB.

Drosera pulchella „Orange	flower“



28	 Trifid	2014/3 & 4

Až	o	41	let	později	Dr.	Matthew	Jebb	a	Dr.	Mar-
tin	Cheek	z	Královské	botanické	zahrady	v	Kew	
v	Anglii	znovu	tento	exemplář	studovali	a	do-
spěli	k	závěru,	že	se	jedná	nejen	o	druh	nový,	ale	
současně	i	o	jeden	z	nejpodivnějších	v	rámci	ce-
lého	 rodu	Nepenthes.	 Oba	 badatelé	 pak	 pod-
le	podobnosti	láček	s	květy	podražců	(Aristolo-
chia)	pojmenovali	rostlinu	Nepenthes aristolo-
chioides	a	pro	vědu	tak	popsali	další	nový	druh.
Přestože	 pak	 láčkovku	 Nepenthes aristolo-

chioides	v	jejím	přirozeném	prostředí	studovala	
řada	terénních	botaniků,	zůstává	stále	druhem	
relativně	málo	 známým.	 Proto	 jsem	 se	 v	 roce	
2007	spolu	se	svými	dvěma	přáteli,	Alfindrou	
Primaldhi	a	Aprizou	Suska,	za	touto	rostlinou	
do	její	domoviny	vypravil.
Jelikož	Willemem	Meijerem	 nalezená	 rost-

lina	 pocházela	 z	 Mount	 Tudjuh	 v	 Národním	
parku	Mount	Kerinci,	rozhodli	jsme	se	započít	
naše	pátrání	právě	výstupem	na	tuto	fascinují-
cí	horu.	Místní	expert	na	 láčkovky	nás	ovšem	
upozornil,	že	na	Mount	Tudjuh	už	byla	nezá-
konnými	sběrači	populace	Nepenthes aristolo-
chioides	zcela	zdecimována.	Jelikož	tamní	nale-
ziště	bylo	jediné	známé	pro	celý	druh,	vyhlídka,	
že	tato	nádherná	a	 jedinečná	láčkovka	 je	v	di-
voké	přírodě	již	vyhubená,	nám	doslova	láma-
la	srdce	–	zvláště	s	pomyšlením	na	to,	že	za	její	

vyhynutí	 jsou	 odpovědní	 pytláci.	 Potkalo	 nás	
však	nečekané	štěstí,	protože	náš	místní	kole-
ga	se	akorát	vrátil	z	jiné	expedice	v	blízkých	ho-
rách,	 kde	 objevil	 druhou	 populaci	Nepenthes 
aristolochioides,	a	zeptal	se	nás,	zda	by	se	nám	
nelíbilo	 jít	 se	 s	 ním	na	 rostliny	podívat.	Nové	
naleziště	Nepenthes aristolochioides	se	nachá-
zí	 na	 místě	 mnohem	 odlehlejším	 a	 hůře	 pří-
stupném	než	na	Mount	Tudjuh,	což	nám	dáva-
lo	naději,	že	tamní	populace	ještě	nebyla	zniče-
na,	a	tak	jsme	nabídku	k	účasti	na	výpravě	vel-
mi	rádi	přijali.
Překrásné	krajině	národního	parku	dominu-

je	úchvatný	sopečný	kužel	Mount	Kerinci	–	ak-
tivní	 a	 stále	dýmající	 vulkán	 s	 poslední	 erup-
cí	v	r.	2004.	Větší	část	území	v	okolí	národního	
parku	zabírají	nádherné	čajové	plantáže;	vněj-
ší	oblasti	samotného	parku	pak	byly	zhusta	od-
lesněny,	ale	vnitřní	části	si	dosud	zachovaly	svůj	
panenský	 charakter	 a	 zůstávají	 jedním	 z	 po-
sledních	útočišť	sumaterských	tygrů,	nosorož-
ců,	 slonů,	 bornejských	 levhartů	 obláčkových,	
medvědů	malajských	a	mnoha	dalších	ohrože-
ných	druhů	rostlin	a	živočichů.
Na	 cestu	 do	 Národního	 parku	 Mount	 Ke-

rinci	 jsme	 vyrazili	 časně	 zrána	 dne	 23.	 břez-
na.	Náš	průvodce	nás	nakonec	přes	čajové	plan-
táže	 a	 rýžová	 pole	 dovedl	 k	 okrajům	 pralesa,	

Expedice za poznáním 
Nepenthes aristolochioides, 
vzácné láčkovky ze Sumatry

STEWART MCPHERSON

Holandský	botanik	zabývající	se	květenou	Sumatry	profesor	

Willem	Meijer	objevil	v	roce	1956	na	Mount	Tujuh	v	dneš-

ním	Národním	parku	Mount	Kerinci	 zástupce	dosud	neznámé	

láčkovky.	Nicméně	i	přes	její	neobvyklý	vzhled	se	na	tuto	láčkov-

ku	velmi	brzy	zapomnělo.
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abychom	dalších	šest	hodin	šli	jen	sotva	znatel-
nými	stezkami,	v	nichž	se	náš	přítel	ovšem	dob-
ře	vyznal.	Protože	tento	prales	je	domovem	tyg-
ra	sumaterského,	vyprávěl	nám,	že	tím,	jak	ze-
mědělská	činnost	více	a	více	ukrajuje	z	rozlohy	
lesa,	stále	častěji	dochází	k	setkáním	lidí	s	tě-
mito	šelmami.	V	posledních	letech	byli	napade-
ni	a	usmrceni	přinejmenším	dva	lidé,	takže	pro-
to	je	většina	z	dřevěných	domů	na	okraji	prale-
sa	stavěna	na	vysokých	kůlech	a	opatřena	dveř-
mi	přístupnými	jen	ze	žebříku,	aby	tak	obyvate-
lé	zabránili	nezvané	návštěvě.	S	tím,	jak	se	roz-
loha	deštného	 lesa	 neustále	 zmenšuje	a	míst-
ní	zvěř	je	dále	lovena,	dochází	také	ke	snižová-
ní	nabídky	potravy	pro	tygry.	Následkem	je	pak	
stále	zjevnější	výskyt	tygrů	i	v	okolní	zeměděl-
ské	krajině.	S	těmito	myšlenkami	jsme	dále	po-
stupovali	do	pralesa	–	tygřího	domova	–	až	jsme	
na	cestě	narazili	na	řadu	pěti	stop	velké	kočko-
vité	šelmy.	Protože	zrovna	minulou	noc	pršelo,	
stopy	v	blátě	musely	být	velmi	čerstvé	a	vzhle-
dem	k	jejich	velikosti	(asi	jako	ruka)	bylo	snad-
né	 si	 odvodit,	 že	 tyto	 stopy	 patřily	 právě	 tyg-
ru	sumaterskému.	A	tak	 jsem	se	optal	našeho	

Nepenthes aristolochioides

Vulkán	Mount	Kerinci
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prosperuje,	takže	druh	v	přírodě	stále	ještě	ne-
vyhynul.	
Láčkovky	rostly	v	půdě	pokryté	mechy	a	 li-

šejníky,	kde	vytvářely	popínavé	a	plazivé	 lody-
hy	až	7	m	dlouhé.	Nejvyvinutější	rostlina,	kte-
rou	 jsem	 našel,	 rostla	 na	 velmi	 prosluněném	
a	světlém	místě,	 jelikož	zakrslá	vegetace	dešt-
ného	lesa	zde	poskytovala	jen	malý	nebo	žádný	
stín.	Po	celé	své	délce	vytvářely	všechny	rostli-
ny	mnoho	nádherných	láček,	svým	tvarem	uni-
kátních	v	rámci	celého	rodu.	Spodní	části	pas-
tí	jsou	úzké	a	štíhlé,	nicméně	směrem	k	vrchol-
ku	 se	 postupně	 rozšiřují,	 takže	 výsledný	 tvar	
připomíná	nálevku.	Horní	část	láčky	je	pak	za-
hnutá	dopředu,	takže	vršek	pasti	vytváří	jakou-
si	 roztaženou	 kupolovitou	 strukturu.	 Vstup	
do	pasti	je	jedinečným	způsobem	posunut	do-
předu	a	získává	téměř	svislé	postavení.	Zduřelý	
vrcholek	pasti	Nepenthes aristolochioides	je	ná-
padně	zvětšený	a	tvarem	připomíná	kutnu	mni-
chů.	Z	ostatních	druhů	láčkovek	má	srovnatel-
né	 láčky	pouze	Nepenthes klossii	z	Papui,	kde	
ovšem	láčky	jsou	delší	a	méně	nahrbené.	Vstu-
pem	do	pasti	je	pouze	malý	otvor	po	straně	láč-
ky,	který	pokračuje	dovnitř	v	podobě	trubkovité	
struktury	podobně,	jako	třeba	vrš	na	lov	korý-
šů.	Celý	povrch	pasti	je	pokryt	nepravidelnými	

kolegy,	co	bychom	měli	v	případě	setkání	s	tyg-
rem	dělat…	Jeho	odpověď	byla	v	klidu	stát	a	za-
chovat	chladnou	hlavu	–	pokud	by	tygr	byl	hla-
dový,	tak	nelze	dělat	už	nic.
Po	 několika	 hodinách	 vytrvalého	 stoupání	

jsme	konečně	dorazili	na	světlinu,	kde	nás	ob-
klopoval	již	podhorský	les	s	mohutným	mecho-
vým	podrostem	–	dokonalé	místo	pro	Nepen-
thes aristolochioides.	Podle	průvodce	jsme	prá-
vě	dorazili	k	cíli	naší	výpravy,	takže	jsme	se	dali	
do	hledání	láčkovek.	Mezi	mechem	a	lišejníky	
porostlými	stromy	jsme	nejdříve	objevili	rostli-
ny	druhu	Nepenthes spathulata,	nápadné	a	do-
sti	 variabilní	 láčkovky	 rostoucí	 pouze	 na	 Su-
matře.	Námi	nalezené	rostliny	vytvářely	až	25	
cm	 dlouhé,	 nádherné	 oranžově	 červené	 láč-
ky	ohraničené	 temně	rudým	obústím.	O	kou-
sek	dál	jsme	pak	nalezli	skupinu	krásných	láček	
patřících	druhu	Nepenthes gymnamphora (ně-
kterými	odborníky	zvané	Nepenthes pectinata).	
Těmto	 rostlinám	se	nejlépe	dařilo	v	opadance	
a	mechu	na	zastíněných	místech,	kde	vytvářely	
trsy	překrásně	zbarvených	pastí	uspořádaných	
do	 kompaktních	 růžic.	 Láčky	 tohoto	 druhu	
mají	jasné,	žlutozelené	zbarvení	doplněné	čer-
venými	či	nachovými	skvrnami.	I	když	jsou	oba	
tyto	druhy	opravdu	nádherné,	jinde	na	Sumat-
ře	jsme	se	s	nimi	setkali	už	dříve,	takže	jsme	po-
kračovali	dále	v	pátrání	po	tajemné	Nepenthes 
aristolochioides,	dokud	jsme	nedorazili	k	malé-
mu,	prosvětlenému	místu	mezi	stromy.
A	 právě	 tam,	mezi	mechem	obrostlou,	 za-

krslou	vegetací,	jsme	konečně	objevili	asi	tucet	
rostlin	usilovně	hledané	a	tak	úchvatné	láčkov-
ky.	Naplnilo	nás	radostí,	že	tato	druhá	populace	
Nepenthes aristolochioides tedy	skutečně	 ještě	

Otisk	stopy	velké	kočkovité	šelmy	
–	možná	tygra	sumaterského

Nepenthes aristolochioides
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žlutě	 zelenými	 a	 rudě	 nachovými	 skvrnami.	
Místa	zbarvená	žlutozeleně	jsou	poloprůsvitná	
a	dovolují	tak	slunci	osvětlovat	i	vnitřek	láček.	
Velice	 neobvyklý	 tvar	a	 zbarvení	pastí	Nepen-
thes aristolochioides umožňuje	 rostlině	 chy-
tat	hmyz	zcela	 jedinečným	způsobem.	V	oko-
lí	 vstupu	do	pasti	 je	produkován	nektar	 láka-
jící	hmyz,	jenž	se	pak	soustředí	v	blízkosti	ústí	
láčky.	 Jelikož	víčko	pasti	přesahuje	a	zastiňuje	
vstupní	otvor,	světlé	a	průsvitné	žlutavé	skvrny	
ve	stěně	láčky	představují	pro	hmyz	místa,	kudy	
lze	zase	odletět.	A	tak	poté,	co	se	nakrmí	nekta-
rem,	namísto	aby	hmyz	uletěl,	vrhne	se	za	svět-
lem	přímo	do	pasti,	pryč	ze	zastíněného	a	za-
temnělého	prostoru	kolem	obústí.	Lapená	ko-
řist	však	místo	úniku	naráží	do	neprostupných	
stěn	 pasti,	 jejíž	 horní	 ohyb	 pomáhá	 zmatený	
hmyz	odrážet	rovnou	dolů	do	smrtonosné	ka-
paliny.	Kluzký	povrch	vnitřku	láčky	pak	zajišťu-
je,	že	chycená	kořist	nemůže	vylézt	po	stěnách	
zpět	 nahoru	a	padá	opět	 ke	dnu,	 kde	 se	 záhy	
utopí	a	je	strávena	–	to	je	tedy	způsob,	jak	tato	
pozoruhodná	rostlina	loví	svou	kořist.
Prohlíželi	 a	 zkoumali	 jsme	 rostliny	 po	 ně-

kolik	hodin	až	do	západu	slunce.	Pak	 jsme	se	
vrátili	na	vyvýšené	místo,	kde	jsme	si	postavi-
li	stany	na	přenocování.	Samozřejmě	bylo	velmi	

Nepenthes spathulata

znervózňující	přespávat	pouze	ve	stanu	v	mís-
tě	výskytu	 tygrů	sumaterských	s	vědomím,	že	
nás	od	 jednoho	z	největších	masožravců	světa	
neodděluje	nic	víc	než	tenká	vrstva	plátna.	Na-
štěstí	ale	noc	proběhla	v	klidu,	bez	tygří	návště-
vy,	a	my	se	následujícího	rána	vydali	zpět	stej-
nou	cestou,	kterou	jsme	přišli,	šťastní	ze	zjiště-
ní,	že	jeden	z	nejzajímavějších	a	nejpozoruhod-
nějších	rostlinných	druhů	Sumatry	dosud	v	pří-
rodě	nevyhynul.	Vzhledem	k	možnosti	vysbírá-
ní	lokality	ovšem	stále	zůstává	druhem	extrém-
ně	zranitelným,	a	tak	je	pro	budoucí	přežití	této	
nápadné	rostliny	zcela	zásadní	chránit	její	sta-
noviště	a	zabránit	 jeho	nezákonnému	vyrabo-
vání.	 Existence	 druhé	 populace	 dává	 do	 bu-
doucna	naději,	 že	bude	možná	 i	 reintrodukce	
zpět	na	Mount	Tudjuh,	pakliže	je	tamní	popu-
lace	skutečně	už	zcela	zničena.	Snad	lze	doufat,	
že	při	odpovídající	péči	a	důsledné	ochraně	zde,	
na	Sumatře,	na	jednom	z	přírodně	nejzachova-
lejších	a	druhově	nejbohatších	míst	celé	Indo-
nésie,	zůstane	tento	unikátní	a	výjimečný	druh	
zachován	i	nadále	do	budoucna.			

přeložil	Vladimír	Rudajev
Fotografie	poskytl	Stewart	McPherson

Nepenthes gymnamphora
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Vůbec	první	 láčkovka	 byla	 popsána	 francouz-
ským	přírodovědcem	Etiennem	de	Flacourt	už	
v	roce	1658.	Ačkoliv	tento	první	exemplář	po-
cházel	z	Madagaskaru,	dalších	120	druhů,	kte-
ré	byly	během	následujících	350	 let	objeveny,	
pochází	 z	 oblasti	 jihovýchodní	 Asie.	 Počtem	
druhů	tak	rod	Nepenthes	představuje	nejbohat-
ší	 skupinu	 láčkami	 vybavených	 masožravých	
rostlin.	Další	dva	druhy	byly	nedávno	objeveny	
v	Indonésii,	kam	jsme	se	za	nimi	s	přáteli	Alfin-
drou	Primaldhi	a	Aprizou	Suska	v	březnu	roku	
2007	vypravili,	abychom	je	mohli	prozkoumat	
v	jejich	původním	prostředí.
Objevili	je	při	svém	výstupu	na	jednu	z	od-

lehlých	 hor	 Sumatry	 dva	 význační	 australští	
botanici	a	terénní	biologové	Dr.	Charles	Clarke	
a	Troy	Davis.	Tyto	dva	druhy	se	ve	všech	ohle-
dech	výrazně	odlišovaly	od	všech	 již	známých	
láčkovek,	 takže	 jim	 oba	 vědci	 přidělili	 nová	
jména:	 Dr.	 Charles	 Clarke	 pojmenoval	 jeden	
z	druhů	po	 své	manželce	 jako	Nepenthes jac-
quelineae,	dalšímu	pak	přidělil	 název	 stejným	
způsobem	Troy	David	a	po	své	ženě	 Izumi	 jej	
pojmenoval	Nepenthes izumiae.	Formálně	pak	
byl	jejich	popis	zveřejněn	publikací	v	roce	2001	
a	od	té	doby	tyto	druhy	patří	mezi	nejpozoru-
hodnější	zástupce	celého	rodu.
Když	jsme	se	dostali	do	střední	části	Sumat-

ry,	 čekal	 nás	dlouhý,	 asi	 šestihodinový	výstup	
na	 lokalitu.	 Postupovali	 jsme	 málo	 známou	
stezkou	 užívanou	 jen	 lovci	 a	 sběrači	 ratanu,	
která	vedla	od	osad	a	rýžových	polí	v	nížinách	
do	okolních	a	málo	 navštěvovaných	hor	vypí-
najících	se	několik	set	metrů	nad	okolní	kraji-
nou.	Láčkovky	Nepenthes jacquelineae	se	začaly	
objevovat	zhruba	ve	výšce	kolem	1700	m	n.	m.	
mezi	vegetací	sestávající	ze	zakrslých	horských	

stromů	a	ve	společnosti	mnoha	nádherných	or-
chidejí.	Po	celou	dobu	našeho	výstupu	převlá-
dalo	mlhavé	a	deštivé	počasí,	ale	 jakmile	 jsme	
dosáhli	výše	položených	horských	úbočí,	poča-
sí	se	vylepšilo	a	nás	čekal	den	strávený	studiem	
láčkovek	v	mechem	zarostlém	a	kapkami	vody	
pokrytém	horském	lese.
Od	 nadmořské	 výšky	 1750	 metrů	 už	 bylo	

možné	 pozorovat	 popínavé	 lodyhy	Nepenthes 
jacquelineae	 zcela	 běžně,	 jak	 se	 plazí	 po	me-
chem	 obrostlých	 kmenech	 a	 větvích	 stromů.	
Její	listy	dosahovaly	až	35	cm	délky,	zakončené	

Nepenthes jacquelineae 
a Nepenthes izumiae

Dvě vzácné láčkovky ze Sumatry
STEWART MCPHERSON

V	takovém	prostředí	rostou	
vysokohorské	láčkovky	na	Sumatře
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byly	 dlouhými	 úponkami	 nesoucími	 nápadné	
pasti.	Láčky	Nepenthes jacquelineae	jsou	neob-
vyklé	tím,	že	narozdíl	od	většiny	ostatních	zá-
stupců	rodu	mají	obústí	(peristom)	značně	roz-
šířené,	v	extrémních	případech	až	35	cm	širo-
ké.	Tělo	láček	je	nálevkovitého	tvaru,	většinou	

je	 vpředu	 lemováno	 dvěma	 málo	 vystouplý-
mi	křídly	směřujícími	od	vrcholku	pasti	dolů.	
I	když	jsou	většinou	značně	menší,	mohou	pas-
ti	Nepenthes jacquelineae	dosáhnout	až	působi-
vých	20	cm.

Horní	láčka	Nepenthes jacquelineae
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Jedním	z	nejnápadnějších	znaků	tohoto	dru-
hu	je	výrazná	variabilita	ve	zbarvení.	I	když	vět-
šina	pozorovaných	rostlin	vytvářela	 láčky	pře-
vážně	žlutavě	zelené	s	 jasně	oranžovým	obús-
tím,	několik	exemplářů	mělo	pasti	čistě	červe-
né	a	velmi	malý	počet	dokonce	temně	nachové	
či	skoro	černé.	Ovšem	ve	všech	případech	jedna	

rostlina	 vytvářela	 pasti	 vždy	 jen	 jedné	 barvy,	
takže	se	zdá,	že	dosud	neprozkoumaná	varia-
bilita	zbarvení	jednotlivých	forem	přísluší	celé-
mu	druhu	Nepenthes jacquelineae.
Láčkovky	vytvářejí	své	výrazné	pasti,	aby	při-

lákaly,	uchvátily	a	strávily	různé	členovce,	kteří	
se	tak	stávají	cenným	zdrojem	látek	v	prostředí	

Nádherná	láčka	červené	formy	Nepenthes jacquelineae
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Detail	napojení	víčka	na	obústí	Nepenthes izumiae
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na	 živiny	 a	minerály	 velmi	 chudém.	 Hlavním	
lákadlem	 je	vytvářený	nektar	a	 jasné	zbarvení	
láček,	které	kořist	přivábí,	a	ta	následně	spadne	

do	pasti,	kde	se	utopí	a	podlehne	trávicím	po-
chodům	v	tekutině	láčky.	Široké	a	zvětšené	ob-
ústí	Nepenthes jacquelineae 	napomáhá	celému	

Láčka	Nepenthes izumiae
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procesu	dvěma	způsoby.	Zaprvé,	svou	výraznou	
nápadností	může	přilákat	více	létavého	hmyzu	
tvořícího	hlavní	část	jídelníčku,	a	zadruhé,	po-
dobně	jako	u	jiných	druhů	láčkovek,	může	širo-
ký	peristom	pomáhat	šířit	lákavou	vůni	produ-
kovaného	nektaru. Obústí	Nepenthes jacqueli-
neae	 je	často	obrácené	tak,	že	dešťová	voda	 je	
sváděna	do	pasti,	čímž	je	zajišťováno	její	dopl-
ňování	a	efektivní	zachycení	a	zpracování	 ko-
řisti.	 Poté,	 co	 jsem	 si	 prohlédl	 mnoho	 krás-
ných	 rostlin	 Nepenthes jacquelineae,	 pokra-
čoval	jsem	dále	ve	výstupu	po	svahu	hory,	kde	
mne	mělo	čekat	 setkání	 s	Nepenthes izumiae.	
A	vskutku,	od	1800	m	n.	m.	bylo	možné	pozo-
rovat	tuto	rostlinu	dosti	hojně.	Nepenthes izu-
miae vytváří	nápadné	podlouhlé	láčky	až	30	cm	
dlouhé.	Rostlina	 je	silně	popínavá,	příležitost-
ně	dokonce	epifytní.	Dlouhé	popínavé	 stonky	
se	 vinou	 po	 kmenech	 a	 větvích	 stromů,	mezi	
kterými	láčkovky	rostou.	Láčky	jsou	víceméně	
válcovitého	tvaru	a	zřídka	šířka	pastí	přesahu-
je	5	cm.	Od	láček	Nepenthes jacquelineae	jsou	
velmi	 snadno	 odlišitelné	 převládajícím	 výraz-
ným	černohnědým	zbarvením,	vnitřek	láček	je	
ovšem	zbarven	 světle	 žlutozeleně.	Od	Nepen-
thes jacquelineae	se	výrazně	liší	i	obústím,	kte-
ré	 je	zde	poměrně	úzké	a	rýhované	vystupují-
cími	žebry	až	3	mm	širokými.	Vrchní	část	pe-
ristomu	vytváří	dvě	paralelní	řady	trnů	směřují-
cích	dolů	nad	vstupní	otvor	do	pasti.
Vzájemný	vztah	mezi	Nepenthes jacqueline-

ae	a Nepenthes izumiae nebyl	zatím	důkladně	
zkoumán,	ale	 nezdá	 se,	 že	 by	 tyto	druhy	byly	
blízce	 příbuzné.	 Pravděpodobnější	 je,	 že	 Ne-
penthes jacquelineae	má	úzký	vztah	 k	morfo-
logicky	 podobnému	 druhu	 Nepenthes tenuis,	
zatímco	Nepenthes izumiae k	rovněž	sumater-
ským	 druhům	 Nepenthes lingulata a	 Nepen-
thes singalana.	Nicméně	oba	druhy,	Nepenthes 
jacquelineae a	Nepenthes izumiae, se	mezi	se-
bou	často	kříží	–	s	několika	hybridními	rostli-
nami	 jsme	se	během	naší	výpravy	 také	setka-
li,	což	vzhledem	k	překryvu	areálů	výskytu	ma-
teřských	druhů	není	nijak	překvapivé.	Kříženci	
vykazují	znaky	obou	rodičů,	celkový	tvar	pastí	
připomíná	Nepenthes izumiae a	typické	výraz-
né	obústí	Nepenthes jacquelineae	chybí.
Bohužel,	většina	nalezišť	leží	mimo	síť	úze-

mí	 národních	 parků,	 takže	 oba	 druhy	 ne-
jsou	uchráněny	před	nezákonným	sběrem,	ani	
před	celkovým	ničením	lokalit.	Především	sběr	

rostlin	 je	 velkým	 nebezpečím,	 protože	 ceny	
mnoha	 pěstovaných	 druhů	 jsou	 velmi	 vyso-
ké. Naštěstí	Nepenthes jacquelineae	 a Nepen-
thes izumiae byly	 úspěšně	 zavedeny	do	 kulti-
vace	a	díky	množení	metodou	tkáňových	kul-
tur	 byly	 obchodními	 společnostmi	 rozšířeny	
mezi	pěstitele	celého	světa.	Snadná	dostupnost	
a	nízká	cena	těchto	dvou	zajímavých	druhů	tak	
snižují	motivaci	pro	jejich	sběr	v	divoké	příro-
dě.	 Jelikož	 obě	 donedávna	 neznámé	 láčkovky	
byly	objeveny	na	jediné	z	četných	hor	Sumatry	
až	v	roce	2001,	lze	očekávat,	že	odlehlé	vrchol-
ky	ostrova	mohou	hostit	ještě	celou	řadu	dosud	
neznámých	druhů	 rostlin	 a	 živočichů.	 A	 sku-
tečně,	od	objevu	Nepenthes jacquelineae	a Ne-
penthes izumiae bylo	v	horských	oblastech	Su-
matry	nalezeno	dalších	několik	nových	druhů	
láčkovek	a	mnoho	jiných	na	své	objevení	nepo-
chybně	ještě	čeká.			

přeložil	Vladimír	Rudajev
Fotografie	poskytl	Stewart	McPherson

Láčka	červené	formy	Nepenthes jacquelineae
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Zatímco	rosnatky	mírných	regionů	 jsou	adap-
továny	na	chladné	zimní	podmínky	vytvářením	
přezimovacích	pupenů,	v	oblastech	 jižní	Afri-
ky	jsou	některé	druhy	rosnatek	vystaveny	odliš-
né	výzvě	–	přežití	období	krutého	sucha.	Mno-
há	jihoafrická	stanoviště,	zejména	ta,	která	jsou	
zavlažována	 potoky,	 v	 průběhu	 suchých	 let-
ních	měsíců	(od	listopadu	do	března)	vysycha-
jí.	Louky,	které	byly	dosud	bujné	a	zelené,	bě-
hem	několika	málo	týdnů	vysychají	a	hnědnou.	
Malá	podskupina	alespoň	sedmi	druhů	ros-

natek	je	přizpůsobena	těmto	měnícím	se	pod-
mínkám	schopností	produkovat	ztlustlé,	masi-
té	kořeny,	v	nichž	je	pod	zemí	uskladněna	voda	

a	živiny	umožňující	rostlinám	uložit	se	do	dor-
mance	a	přežít	tak	extrémní	sucha	zimního	ob-
dobí.	Každoroční	růst	těchto	jihoafrických	ros-
natek	 je	 proto	 vtěsnán	do	 krátkého	 chladněj-
šího	a	vlhčího	období	pozdní	zimy	až	brzkého	
léta,	kdy	rostliny	rychle	rostou,	kvetou	a	produ-
kují	semena,	než	se	opět	uchýlí	ke	spánku.	Ten-
to	životní	cyklus	umožňuje	 jihoafrickým	zata-
hujícím	rosnatkám	stát	se	na	optimálních	sta-
novištích	 pozoruhodně	 úspěšnými,	 zejména	
v	případě	Drosera cistiflora,	 která	může	v	ně-
kterých	místech	představovat	nejhojnější	rost-
linný	druh.

Jihoafrické léto a zatahující 
rosnatky
STEWART MCPHERSON

Louka	v	jižní	Africe.	Některé	z	bílých	květů	v	popředí	jsou	kvetoucí	rostliny	D. cistiflora.
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Jedním	z	druhů,	který	 jasně	naznačuje,	 jak	
tato	 adaptace	 mohla	 vzniknout,	 je	 Drosera 
alba.	 Roste	 převážně	v	mělkém	písčitém	 sub-
strátu	 podél	 sezonních	 potoků	 a	 řek	 severně	
od	Cape	Town.	Název	„alba“	(latinsky	bílá)	na-
povídá	barvu	květů,	avšak	může	to	být	zavádě-
jící,	neboť	krom	květů	je	celá	rostlina	rubínově	
rudá.	Na	mnoha	místech	D. alba	roste	ve	štěr-
kopísku,	který	 je	silný	pouhých	několik	centi-
metrů	a	obvykle	spočívá	na	nepropustné	skále.	
Mělký	substrát	je	schopný	si	ponechat	tak	málo	
vlhkosti,	že	se	na	počátku	suchého	období	(le-
den)	změní	v	prach.	Na	druhou	stranu	se	tyto	
břehy	vodních	toků	(kde	D. alba	 roste)	v	prů-
běhu	 krátkých,	 poměrně	vlhkých	 jarních	mě-
síců	zaplavují	a	vznikají	mokřady.	Na	jaře	ros-
te	D. alba	natolik	hojně,	že	může	dát	vznik	roz-
sáhlým	kobercům	svých	rubínově	rudých	listů.
Zatímco	jsou	všechny	jihoafrické	toky	v	ob-

dobí	sucha	výrazně	redukovány	(ve	smyslu	vod-
ního	 průtoku),	 občas	 některá	 místa	 nevysy-
chají	úplně	a	stružky	prosakují	a	zvlhčují	malé	
plochy	na	 březích	 i	v	průběhu	nejsuššího	ob-
dobí.	 V	 těchto	 oblastech	 je	 vodní	 zásoba	 ob-
vykle	ojedinělá	a	i	tak	rychle	vysychá,	takže	je	
lehké	si	představit,	 jak	 tyto	podmínky	mohou	
způsobit	u	vytrvalých	rosnatek	vývoj	adaptací	

k	zadržování	vody	a	živin	v	kořenech	k	přežití	
krátkých	období	sucha.
Možná	k	tomuto	vývoji	došlo	v	těch	několi-

ka	málo	oblastech,	které	zůstávají	 trochu	vlh-
ké	i	v	době	letních	měsíců.	Nabízí	se	myšlenka,	
že	rostliny	s	omezenou	schopností	přežít	pře-
chodná	 období	 sucha	 se	mohly	 pomalu	 vyví-
jet	k	přežívání	ve	stále	sušších	podmínkách	po-
zvolným	rozšiřováním	tolerance	vůči	délce	a	in-
tenzitě	sucha.	Toto	mohlo	v	konečném	důsled-
ku	 dát	 vznik	 vysoce	 specializovaným	 adapta-
cím,	které	můžeme	vidět	u	současných	jihoaf-
rických	zatahujících	rosnatek.
Adaptace	této	skupiny	je	natolik	specializo-

vaná,	že	bez	ohledu	na	to,	zda	podmínky	zůstá-
vají	uměle	vlhké	i	v	 létě	(například	v	kultuře),	
zůstávají	rostliny	stále	v	dormanci,	jelikož	v	pří-
rodě	navzdory	pozdním	přeháňkám	letní	obdo-
bí	nevyhnutelně	přináší	extrémní	sucha.	Nato-
lik	důsledně,	že	ani	v	největších	populacích	D. 
alba	 nenajdeme	v	 lednu	 (vrchol	 jihoafrického	
léta)	jedinou	rostlinu	s	živými	listy.	
Jihoafrické	 zatahující	 rosnatky	 zahrnují	

druh	Drosera cistiflora,	 který	 je	obecně	pova-
žován	za	nejkrásnější	ze	všech	druhů	rosnatek.	
Ve	své	skupině	 je	unikátní	tím,	že	roste	vzpří-
meně	na	dlouhém	samonosném	(příležitostně	

Drosera alba	rostoucí	v	jižní	Africe Drosera alba třpytící	se	v	západu	slunce
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větveném)	stonku,	který	se	obecně	skládá	z	na-
žloutle	zelených	páskovitých	listů,	střídavě	ros-
toucích	na	opačných	stranách	stonku.
Květy	D. cistiflora	 (společně	 s	D. pauciflo-

ra)	jsou	největší	a	nejpůsobivější	z	rodu	a	mo-
hou	přesáhnout	průměr	6	cm.	Přizpůsobení	D. 
cistiflora	umožňuje	přežít	v	prostředí,	které	 je	
pro	rosnatky	velmi	neobvyklé.	Ochotně	rostou	
na	 květnatých	 jihoafrických	 loukách	 ve	 vlhké	
písčité	půdě	mezi	širokou	škálou	bujně	rostou-
cích	 nemasožravých	 druhů	 rostlin.	 Rozšíření	
D. cistiflora	je	neobvyklé,	protože	zůstává	v	lo-
kálně	omezených,	 často	velmi	 početných,	 po-
pulacích,	které	 jsou	ojediněle	rozšířené	uvnitř	
zjevně	 souvislých	 pásů	 jihoafrických	 května-
tých	luk.	Žádné	další	druhy	rostlin	nejsou	s	D.
cistiflora	konstantně	spojené	(Dr.	Rob	Gibson,	
Fernando	 Rivadavia,	 Eric	 Green	 and	 Andreas	

Fleischmann	(pers.	comm.)),	a	tak	je	často	vel-
mi	těžké	předvídat,	kde	je	možné	je	nalézt.	
Ať	už	z	jakéhokoli	důvodu,	populace	D. cis-

tiflora	 jsou	 vzájemně	 oddělené,	 což	 podníti-
lo	vývoj	nevšední	rozmanitosti	tvarů,	velikostí	
a	barev	listů	i	květů.	Listy,	ač	stálé	ve	svých	zá-
kladních	tvarech	a	proporcích,	jsou	dlouhé	3–7	
cm	a	mají	žlutou,	zelenou	až	červenou	barvu.	
Květy	 jsou	 však	 mnohem	 rozmanitější	 a	 byly	
objeveny	populace	s	bílými,	růžovými,	oranžo-
vými	a	rudými	korunními	lístky.	V	mnoha	pří-
padech	má	střed	nápadné	černé	zbarvení	při-
pomínající	květ	máků.	
Zatímco	adaptace	jihoafrických	zatahujících	

rosnatek	jsou	přímou	paralelou	adaptací	mno-
hem	větší	skupiny	australských	hlíznatých	ros-
natek,	vyvíjely	se	tyto	dvě	skupiny	zcela	nezá-
visle,	 i	 když	 po	 evidentně	paralelních	 evoluč-
ních	cestách.	
Protože	jihoafrické	zatahující	rosnatky	(pře-

devším	 D. cistiflora)	 běžně	 rostou	 mezi	 roz-
sáhlými	 jihoafrickými	 květnatými	 loukami,	
jež	mohou	obsahovat	až	 8000	druhů	 (Ander-
son	2001),	či	poblíž	nich,	byla	tato	skupina	do-
nucena	vyvinout	přesvědčivě	největší	a	nejkrás-
nější	 květy	 ze	všech	druhů	 rosnatek,	aby	 byly	
schopné	obstát	v	konkurenci	o	hmyzí	opylova-
če.	D. cistiflora,	D. pauciflora	a	D. zeyheri jsou	
blízce	příbuzné	a	všechny	vytvářejí	mimořádně	
velké	květy	s	nápadnými	korunními	lístky.	Tyto	
tři	druhy	spolu	sdílí	mnoho	společných	znaků,	
zejména	jasně	žluté	prašníky	a	často	temně	čer-
né	zbarvení	spodní	části	korunních	lístků.	Vel-
ká	část	lučních	květin	jižní	Afriky	vytváří	kvě-
ty	s	černými	středy,	a	tak	to	vypadá,	že	tyto	dru-
hy	rosnatek	napodobují	květy	okolních	druhů,	
pravděpodobně	k	přilákání	stejných	opylovačů.	
Když	 jsem	 v	 jižní	 Africe	 pozoroval	D. cis-

tiflora,	všiml	 jsem	si,	že	nejčastějším	opylova-
čem	navštěvujícím	 její	květy	na	 jednom	místě	
byl	velký	černý	brouk	(lokálně	známý	jako	opičí	
brouk	(„monkey	beetle“)).	Nohy	tohoto	brouka	
jsou	 pokryté	 hustými	 černými	 chloupky,	 kte-
ré	 efektivně	 přenáší	 pyl	 mezi	 květy	 rosnatek.	
Blizny	květů	D. cistiflora	 jsou	opravdu	narost-
lé	na	dlouhých	čnělkách	a	nachází	se	v	nezane-
dbatelné	vzdálenosti	od	prašníků,	což	by	moh-
lo	ukazovat	na	adaptaci	na	právě	takové	velké	
opylovače	(snad	jako	je	zmíněný	brouk).	Avšak	
mé	 pozorování	 bylo	 prováděno	 pouze	 krát-
ce	 během	 jednoho	pozdního	 rána,	 takže	není	

Bíle	kvetoucí	varianta	Drosera cistiflora

Červeně	kvetoucí	varianta	Drosera cistiflora
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Fotografie	k	článku:	Stewart	McPherson

Drosera zeyheri

jisté,	zda	 jsou	velcí	brouci	opravdu	dominant-
ními	opylovači.	Stejně	jako	květy	většiny	druhů	
rosnatek,	otevírají	se	i	květy	jihoafrických	zata-
hujících	rosnatek	na	 jeden	nebo	několik	málo	
(maximálně	 tři)	 dní	 a	 zavírají	 se	 během	 sou-
mraku	téhož	dne,	kdy	se	otevřou.	
V	roce	2006,	ve	společnosti	expertů	na	ros-

natky	Erica	Greena,	Fernanda	Rivadavii,	Dr.	Ro-
berta	Gibsona,	Andrease	Fleischmanna	a	Kirka	
Hirshe,	jsem	narazil	na	D. zeyheri	pojmenova-
nou	Terencem	MacLeaen	Saltrem	v	roce	1940.	
Salter	rozlišil	tuto	rostlinu	od	D. cistiflora	(kte-
ré	 je	 blízce	 příbuzná)	 na	 základě	 toho,	 že	D. 
zeyheri je	výrazně	menší	a	je	tvořena	pouze	pří-
zemní	růžicí	listů,ze	které	vyrůstá	drobný,	jem-
ný	vzpřímený	stonek	(ze	3	až	4	listů).	V	posled-
ních	 letech	byla	D. zeyheri	 považována	pouze	
za	synonymum	D. cistiflora,	ale	během	terénní-
ho	pozorování	tohoto	druhu	bylo	jasné,	že	Dro-
sera zeyheri	představuje	odlišný	druh	a	zaslou-
ží	si	vlastní	název	nezávislý	na	Drosera cistiflo-
ra.				

Z	knihy	Glistening	Carnivores	přelo-
žil	Zdeněk	Aksamit,	redakčně	upraveno.

Drosera alba	rostoucí	podél	proudu	mělkého	potoka.
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Ve	středočeském	okresu	Nymburk	se	nacháze-
jí	celkem	čtyři	národní	přírodní	rezervace.	Jed-
nou	z	nich	je	NPR	Čtvrtě,	oplývající	obrovskou	
druhovou	rozmanitostí	skrytou	v	jejích	lesních	
porostech.	Rezervace	byla	vyhlášena	roku	1989	
na	území	o	rozloze	přibližně	95	ha	mezi	obcemi	
Studce	a	Mcely.	Důvodem	vyhlášení	byla	ochra-
na	přírodě	blízkých	lesních	ekosystémů	s	řadou	
vzácných	 a	 ohrožených	 rostlinných	 i	 živočiš-
ných	druhů.		
NPR	zaujímá	cenný	jihovýchodně	exponova-

ný	 svah,	 na	 němž	nalezneme	 její	 největší	 bo-
tanické	klenoty.	Území	 je	pokryto	 lesem,	a	 to	

nejčastěji	dubovým,	ve	vlhčích	místech	s	pra-
meništi	se	pak	prosazují	 jasanové	olšiny.	V	re-
zervaci	 a	 nejbližším	 okolí	 nalezneme	 několik	
nevelkých	potůčku	a	vodních	nádrží.
Jak	 již	 název	článku	napovídá,	 na	 své	 si	 tu	

přijdou	obzvláště	obdivovatelé	našich	orchide-
jí.	Méně	nároční	z	nich	budou	očarováni	množ-
stvím	 běžnějších	druhů	čeledi	 vstavačovitých,	
které	se	roztroušeně	vyskytují	téměř	po	celém	
chráněném	území.	Náročnější	a	trpělivější	však	
mohou	narazit	na	klenoty,	které	u	nás	rozhod-
ně	 za	 běžné	 považovat	 nelze.	 Pokud	 nemá-
te	přesné	údaje	o	poloze	jednotlivých	populací	

NPR Čtvrtě - království lesních 
orchidejí

JAKUB ŠTĚPÁN

Lokalita	bledulí	jarních	(Leucojum vernum)	v	době	jejich	květu
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Bledule	často	zarůstají	i	rozsáhlejší	plochy Detail	květu	bledule

Bledule	rostou	na	nejrůznějších	místech,	podmínkou	je	vysoká	půdní	vlhkost
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hledaných	druhů,	trpělivost	je	opravdu	namís-
tě.	Mně	samotnému	trvalo	hledání	několik	let	
a	k	nalezení	toho	největšího	klenotu	jsem	do-
spěl	až	po	konzultaci	s	jiným	botanikem,	který	
měl	větší	štěstí	a	podařilo	se	mu	jej	nalézt	dříve.		
Na	 kteréže	 orchidejové	 druhy	 tedy	můžete	

ve	Čtvrtích	narazit?	Téměř	všude,	 i	v	 širokém	
okolí	 rezervace,	 lze	 nalézt	 vemeník	 dvoulistý	

(Platanthera bifolia).	Nemohu	vyloučit	ani	vý-
skyt	 podobného	 druhu	 vemeníku	 zelenavého	
(Platanthera chlorantha),	 případně	 jejich	 kří-
žence,	neboť	 jsem	se	determinací	zdejších	ve-
meníků	 podrobněji	 nezabýval	 a	 bohužel	 stá-
le	nepatřím	mezi	profíky,	kteří	by	na	toto	téma	
mohli	říct	„kouknu	a	vidím“.		Projíždíte-li	v	době	
jejich	květu	silnicí	z	Loučeně	do	Mcel,	můžete	
si	 jich	všimnout	dokonce	i	po	příkopech	nebo	
na	 samém	okraji	 lesa.	Hranice	NPR	sice	 začí-
ná	až	dále	v	lesním	porostu,	ale	vemeníky	se	jí	
neřídí.	 Podobně	 rozšířený	 je	 i	 náš	nejběžnější	
kruštík	 –	 kruštík	 širolistý	 (Epipactis hellebori-
ne).	Je	to	jedna	z	úplně	nejběžnějších	orchidejí	
České	republiky,	kterou	netřeba	blíže	předsta-
vovat.	 Ve	 stinnějších	 částech	 lesa	 pozornému	
oku	 botanika	 neunikne	 taktéž	 poměrně	 běž-
ný	orchidejový	druh	hlístník	hnízdák	(Neottia 
nidus-avis),	 typický	 svým	 nezeleným	 zbarve-
ním.	Absenci	chlorofylu	si	kompenzuje	speci-
fickou	formou	mykorhizy.	Dalším	druhem	této	
čeledi,	s	nímž	se	tu	 lze	setkat,	 je	okrotice	bílá	
(Cephalanthera damasonium).	 I	 na	 ni	můžete	

Kruštík	Epipactis microphylla

Epipactis microphylla	a	jeho	
typický	nápadný	semeník
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Jezevčí	nora

narazit	také	v	širším	okolí	rezervace,	ale	je	třeba	
mít	štěstí.	Do	výčtu	těch	běžnějších	druhů	bych	
snad	 doplnil	 ještě	 kruštík	 modrofialový	 (Epi-
pactis purpurata),	nezaměnitelný	svým	zbarve-
ním.	Roztroušeně	jej	můžeme	nalézt	v	různých	
částech	NPR.	
Tím	 bych	 výčet	 „těch	 běžnějších“	 ukončil	

a	započal	psát	o	druzích,	které	zaujmou	 i	ná-
ročnější	 orchidejáře.	 Velmi	 roztroušeně	 lze	
na	území	nalézt	spíše	osamělé	jedince	vstavače	
nachového	 (Orchis purpurea).	V	určitých	čás-
tech	na	jižním	svahu	rezervace	však	existuje	sil-
ná	a	neobyčejně	variabilní	populace	čítající	od-
hadem	stovky	jedinců.	Méně	obvyklou	orchide-
jí	je	také	okrotice	červená	(Cephalanthera rub-
ra).	Největšího	jedince	tohoto	druhu	se	mi	po-
dařilo	nalézt	v	příkopě	u	již	dříve	zmíněné	sil-
nice	Loučeň-Mcely.	Bohužel	byl	v	místě	jediný	
a	několik	let	jsem	jej	už	nezaznamenal.	Kromě	
tohoto	osamoceného	 jedince	vím	 ještě	o	dvou	
ohniscích	výskytu	přímo	v	rezervaci,	kde	se	na-
chází	 až	desítky	 kusů,	 bohužel	 výrazně	men-
ších.	Vzhledem	k	tomu,	že	jde	o	druh	nenápad-
ný	a	ne	každý	rok	kvetoucí,	nejspíše	jich	bude	
v	rezervaci	více.	Jedno	z	míst	výskytu	sdílí	okro-
tice	červená	i	s	početnou	populací	vstavače	na-
chového	a	dokonce	i	s	poslední	orchidejí	NPR	
Čtvrtě,	se	kterou	bych	vás	rád	seznámil.	Nechal	
jsem	 ji	 nakonec,	 neboť	 je	 z	 nich	 nejvzácněj-
ší.	 Jde	o	 kruštík	drobnolistý	 (Epipactis micro-
phylla),	 který	 tu	má	 jednu	z	posledních	 loka-
lit	u	nás.	 Podle	všeho	 roste	ve	Čtvrtích	pouze	
na	nevelkém	prostoru,	na	svrchní	hraně	 jižní-
ho	 svahu,	 v	 jehož	 těsné	 blízkosti	 jsou	 i	 četné	
jezevčí	nory	 (dobrý	orientační	bod).	Populace	
čítá	desítky	jedinců.	Protože	druh	roste	v	mís-
tě,	kde	 je	 lesní	půda	z	většiny	obnažená	a	bez	

Epipactis microphylla

Samice	roháče

Cephalanthera rubra
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konkurenční	vegetace,	dá	 se	pohodlně	nalézt.	
Musíte	však	vědět,	do	jaké	části	Čtvrtí	se	vydat.	
V	opačném	případě	to	může	být	nadlidský	úkol.	
Zůstaneme-li	 u	 orchidejí,	 stojí	 za	 doplně-

ní,	že	v	nedalekém	okolí	se	lze	setkat	mimo	již	
zmíněných	druhů	i	s	bradáčkem	vejčitým	(Lis-
tera ovata),	kruštíkem	bahenním	(Epipactis pa-
lustris)	 či	 prstnatcem	májovým	 (Dactylorhiza 
majalis).	 Dříve	 byl	 přímo	 v	 NPR	 udáván	 také	
střevíčník	pantoflíček	(Cypripedium calceolus),	
stejně	jako	jiné	zajímavé	druhy	dnes	již	příslu-
šící	jen	historickým	záznamům.
Čtvrtě	samozřejmě	neoplývají	jen	krásou	or-

chidejí,	ale	 i	milovníci	 jiných	druhů	si	mohou	
přijít	 na	 své.	 Vlhké	 prameništní	 olšiny	 každé	
jaro	zdobí	tisíce	kvítků	bledule	jarní	(Leucojum 
vernum).	 Z	 dalších	 významných	 druhů	 jme-
nujme	v	širokém	okolí	velmi	hojnou	kamejku	
modronachovou	 (Lithospermum purpurocae-
ruleum),	 lilii	 zlatohlavou	 (Lilium martagon),	
oměj	pestrý	(Aconitum variegatum)	či	medov-
ník	meduňkolistý	(Melittis melissophyllum).

Ještě	nevyvinutý	kruštík	druhu	Epipactis purpurata

Vemeník	(Platanthera sp.)
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Mezi	 zástupci	 živočišné	 říše	 Čtvrtí	 rovněž	
nalezneme	významné	taxony.	Ceněný	je	výskyt	
vzácného	měkkýše	 vrkoče	 pruhovaného	 (Ver-
tigo substriata).	V	 lese	 nachází	 útočiště	 velké	
množství	ptáků,	v	mokřinách	a	vodních	nádr-
žích	zas	obojživelníci.	V	 listnatých	 lesích	čas-
to	nacházíme	našeho	největšího	brouka	roháče	
obecného	(Lucanus cervus).
Stejně	 jako	 do	 všech	 národních	 přírodních	

rezervací,	i	do	Čtvrtí	je	legislativně	omezen	po-
hyb	pouze	po	značených	cestách.	Pokud	by	se	
někdo	do	zdejšího	lesa	 i	přes	tento	fakt	vydal,	
je	 pravděpodobné,	 že	 bude	 nemile	 zaskočen	
populací	kloše	 jeleního	(Lipoptena cervi),	kte-
rá	je	v	některých	letech	tak	enormní,	že	je	bez	
ochranného	oblečení	značně	nepříjemné	v	lese	
či	 jeho	 blízkosti	 pobývat.	 Podobná	 situace	 je	
někdy	i	s	komáry	a	ovády.	Fotografování	ve	stin-
ných	 podmínkách	 zdejších	 lesů	 se	 málokdy	
obejde	 bez	přisvětlovací	 techniky,	 a	 tak	chvíli	
trvá.	Každá	minuta	takové	práce	bývá	draze	vy-
koupena	počtem	štípanců	a	klošů	ukrytých	pod	
oblečením.				

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán

Okrotice	bílá	(Cephalanthera damasonium)Vstavač	nachový	(Orchis purpurea)

Hlístník	hnízdák	(Neottia nidus-avis)
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V	Trifidu	2014/2	a	na	mém	webu	http://jakub-
stepanphotography.cz	 vyšel	 článek Tajemství 
extrémního makra aneb focení s obráceným ob-
jektivem,	 který	 měl	 poměrně	 velký	 pozitivní	
ohlas,	a	řada	fotografů	se	popsanou	technikou	
nechala	inspirovat.	Rozhodl	jsem	se	na	článek	
volně	navázat	a	seznámit	vás	s	dalšími	levnými	
a	 efektivními	 technikami	 fotografování	 velmi	
drobných	objektů,	kterých	se	v	říši	masožravek	
najde	požehnaně.
Ale	nejprve	něco	k	makrofotografii	obecně.	

Je	fotografická	disciplína,	která	patří	spíše	k	těm	
obtížnějším	a	vyžaduje	dobrou	znalost	ovládá-
ní	fotoaparátu.	Proto	pokud	tápete	v	pojmech,	

jako	je	clona	či	expoziční	čas,	doporučuji	začít	
právě	tímto.	Nápomocen	vám	může	být	článek	
Základní	fotografické	parametry	pro	začáteční-
ky,	který	naleznete	na	mém	webu	a	kde	je	vše	
potřebné	vysvětleno.	Na	druhou	stranu	při	fo-
cení	makra	si	tyto	věci	skvěle	osvojíte,	protože	
na	automat	se	ve	většině	případů	spoléhat	nedá.
Cílem	makrofotografie	 je	zachytit,	většinou	

naprosto	 realisticky,	 velmi	 drobný	 objekt	 (ty-
picky	např.	hmyz).	Alfou	 i	omegou	 je	ostrost.	
Když	makrosnímek	není	ostrý,	můžeme	ho	na-
nejvýš	tak	prohlásit	za	umění	a	učit	se	dál.	Mno-
hem	více	než	na	použitém	těle	fotoaparátu	zá-

Techniky makrofotografie pro 
každého

JAKUB ŠTĚPÁN

Detail	listu	rosnatky,	fotografováno	metodou	dvou	objektivů	(druhý	je	zapojen	reverzně).
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leží	na	vhodně	zvolené	optické	soustavě	a	také	
osvětlení	(bez	blesku	ani	ránu).
Nejjednodušší	 a	 nejdražší	 možností	 je	 ná-

kup	makroobjektivu.	To	je	ale	cesta,	kterou	se	
v	tomto	článku	vydávat	nebudeme,	a	raději	se	
zaměříme	na	hravější	metody.	Nemám	ani	am-
bice	 vyjmenovávat	 veškeré	 možnosti,	 jak	 se	
makro	dá	fotit;	místo	toho	se	hodlám	zaměřit	
na	několik	vybraných	technik,	které	se	mi	osob-
ně	osvědčily	a	které	používám.	Dopředu	upo-
zorňuji,	 že	 stativ	 a	 makrosáňky	 určitě	 neče-
kejte,	byť	i	to	je	u	mnohých	fotografů	oblíbená	
možnost.	Na	můj	vkus	příliš	pohybově	omezu-
jící,	proto	jsem	si	ji	nikdy	neoblíbil	a	raději	dá-
vám	přednost	externímu	blesku	a	 kratším	ex-
pozičním	časům.
K	 focení	 makra	 aktuálně	 používám	 bezzr-

cadlový	 fotoaparát	 Panasonic	 GH3	 s	 poměr-
ně	malým	čipem,	díky	čemuž	mohu	použít	ob-
jektivy	a	přídavnou	optiku	i	menších	rozměrů.	
Kdybych	měl	například	tzv.	fullframe,	čili	foto-
aparát	 s	 rozměrnějším	 čipem	 (velikosti	 kino-
filmového	políčka),	výběr	optiky	by	byl	o	něco	
složitější	 				–	vše	by	muselo	být	podstatně	větší,	
aby	nedocházelo	k	vinětaci.	Jak	už	jsem	jednou	
zmiňoval,	na	těle	až	tolik	nezáleží,	ale	přeci	jen	
je	pár	věcí,	které	když	tělo	splňuje,	focení	mak-
ra	nám	značně	usnadní.	Kromě	menšího	čipu	
to	je	také	možnost	nastavit	v	elektronickém	ob-
jektivu	clonu,	která	zůstane	nastavena	i	po	od-
pojení	objektivu.	Viz	tlačítko	„náhled	hloubky	
ostrosti“,	o	němž	jsem	rozsáhleji	psal	v	článku	
o	reverzním	focení.	To	se	dá	využít	i	při	dalších	
technikách,	kde	není	objektiv	elektronicky	při-
pojen	k	tělu.
Pojďme	 se	 podívat	 na	 konkrétní	 metody,	

jakými	 makro	 fotím.	 Třeba	 v	 nich	 naleznete	

zalíbení	 také	 nebo	 na	 jejich	 základě	 přijdete	
na	něco	ještě	lepšího.	Vždy	záleží	na	tom,	jakou	
máte	k	dispozici	optiku	a	jak	vhodně	ji	zvládne-
te	nakombinovat.

Reverzní kroužek, 
obrácený objektiv
O	 této	 technice	 jsem	psal	 v	minulém	článku,	
ale	dovolím	si	 ji	v	krátkosti	připomenout.	Vy-
užívám	 ji,	pokud	chci	docílit	opravdu	velkého	
zvětšení,	 například	vyfotit	oko	mouchy.	 Foto-
grafie	obvykle	nejsou	dokonalé	a	je	třeba	mno-
hé	věci	dolaďovat	na	počítači,	ale	za	to	velkole-
pé	zvětšení	to	stojí.
Fotografové,	kteří	se	makrem	zabývají	více,	

focení	s	reverzním	kroužkem	obvykle	odsuzují	
právě	pro	mnoho	optických	vad	a	ne	úplně	do-
konalou	ostrost.	Mají	 samozřejmě	pravdu,	ale	
nic	to	nemění	na	tom,	že	se	jedná	o	zřejmě	nej-
dostupnější	techniku,	při	které	si	každý	může	
vyzkoušet	takto	velké	zvětšení.
Na	 tělo	 je	 třeba	 objektiv	 připojit	 obráce-

ně.	To	se	provádí	nejčastěji	pomocí	tzv.	reverz-
ních	kroužků.	Velice	důležité	 je	nastavit	vyšší	
clonové	číslo	a	scénu	dobře	osvětlit.	Dříve	jsem	
pro	toto	focení	používal	manuální	objektiv	Sa-
myang	7.5	mm	f/3.5.	Nyní	o	něco	častěji	použí-
vám	objektiv	Olympus	M.ZUIKO	12	mm	f/2.0.	
Sice	zvětšuje	o	trochu	méně	než	Samyang,	ale	
je	opticky	výrazně	kvalitnější	a	na	fotkách	je	to	
znát.	Proto	si	mohu	dovolit	i	výraznější	ořez.

Pohled	na	správně	nastavenou	clonu	
v	reverzně	připojeném	objektivu.

Skákavka	focena	reverzně	připojeným	
objektivem	Olympus	12	mm.
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Makropředsádky
Mou	 asi	 nejoblíbenější	 metodou	 focení	 mak-
ra	je	použití	makropředsádky.	Je	to	rychlé,	jed-
noduché	 a	 výsledkem	 jsou	 velice	 kvalitní	 fo-
tografie	 (mluvíme-li	 o	 sestavě,	 kterou	 použí-
vám).	 Ideální	 na	 focení	 středně	velkého	hmy-
zu.	Pokud	jsme	minulou	metodou	fotili	detail	
oka	mouchy,	tak	teď	budeme	fotit	mouchu	ce-
lou	 i	 s	 kusem	 prostředí.	 Pochopitelně	 záleží	
na	 tom,	 jaký	máme	objektiv,	 jakou	předsádku	
a	jak	velký	čip	–	to	všechno	určí	výsledné	zvět-
šení	i	optickou	kvalitu.
Makropředsádka	 funguje	 úplně	 stejně	 jako	

lupa.	 Je	to	v	podstatě	 lupa	se	závitem	pro	při-
pojení	k	objektivu.	A	pokud	máme	lupu,	která	
závit	nemá,	můžeme	jej	k	ní	dodělat,	jako	jsem	
to	udělal	i	já.	Před	objektiv	Olympus	M.ZUIKO	
45	mm	f/1.8	připojuji	onu	podomácku	uprave-
nou	předsádku	už	několik	let	a	stále	splňuje	mé	
představy	a	požadavky.

Předsádky	se	hodí	hlavně	na	objektivy	s	větší	
ohniskovou	vzdáleností	a	ne	příliš	velkým	prů-
měrem	(kvůli	vinětaci).	Zároveň	je	třeba	říct,	že	
ne	každá	předsádka	má	dostatečnou	optickou	
kvalitu	 a	 některé	 předsádky	 fotky	 spíše	 kazí.	
Proto	 se	na	nich	nevyplatí	 šetřit,	 zas	 tak	dra-
hé	nebývají.	Z	komerčně	vyráběných	kvalitních	
předsádek	 mohu	 jmenovat	 například	 makro-
předsádku	Raynox	s	cenou	do	dvou	tisíc	korun.
I	při	focení	s	makropředsádkou	je	třeba	clo-

nit.	U	objektivu	 s	maximální	 clonou	 f/22	ob-
vykle	cloním	na	 f/9	až	 f/14,	zkrátka	na	střed-
ní	hodnoty.	Důvodem	této	nutnosti	je	potřeba	
dostat	hloubku	ostrosti	na	použitelnou	úroveň.	
Pochopitelně	je	takřka	nezbytné	použít	při	ta-
kovém	focení	externí	blesk	nebo	jiný	použitel-
ný	zdroj	světla,	protože	při	focení	z	ruky	nebo	
focení	hýbajícího	se	objektu	bychom	jinak	ne-
mohli	použít	dostatečně	krátké	expoziční	časy.

Když	je	silné	slunce,	někdy	nepotřebujeme	
ani	blesk.	Foto:	Emílie	Košťálová

Výsledek	z	minulé	fotografie.	Olympus	
45	mm	+	makropředsádka.

Využití	této	techniky	při	focení	snímků	
k	závěrečné	kapitole	článku

Sekáč	fotografovaný	sestavou	Olympus	
45	mm	+	reverzně	Pentacon	50	mm.
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Dva objektivy na sobě
Analogií	předchozí	metody	je	metoda,	o	které	
vám	něco	 řeknu	nyní.	Místo	makropředsádky	
před	objektiv	našroubujeme	reverzně	 ještě	 je-
den	objektiv.
Osobně	 se	mi	velmi	osvědčilo	 spojení	 por-

trétního	objektivu	Olympus	M.ZUIKO	45	mm	
f/1.8	se	starým	manuálním	objektivem	Penta-
con	50	mm	f/1.8,	který	na	předchozí	zmíněný	
připojím	obráceně.	K	tomuto	účelu	existují	spe-
ciální	reverzní	kroužky,	případně	se	dá	vhodné	
upevnění	 vyrobit.	 Clona	 v	 objektivu	 připoje-
ném	na	tělo	se	opět	nastaví	na	střední	hodnoty	
a	druhý	objektiv	se	úplně	odcloní.	Fotíme	stej-
ně	jako	s	makropředsádkou.	Při	použití	vhod-
né	 kombinace	objektivů	 se	dá	dosáhnout	vel-
mi	velkého	zvětšení.	Na	místě	objektivu	připo-
jeném	na	tělo	fotoaparátu	se	obecně	dá	dopo-
ručit	objektiv	 s	velkou	ohniskovou	vzdálenos-
tí	a	malým	průměrem.	Na	něj	vřele	doporuču-
ji	připojit	některý	ze	starých	manuálních	vyso-
ce	světelných	objektivů,	nejčastěji	portrétních.	
Kromě	toho,	že	skvěle	splní	svůj	účel,	jsou	i	ve-
lice	levné.

Mezikroužky
Mezikroužky	mají	za	úkol	oddálit	optickou	sou-
stavu	od	čipu	fotoaparátu,	což	nám	umožní	za-
ostřit	na	kratší	vzdálenosti.	Dělají	se	v	různých	
velikostech	a	lze	kombinovat	i	více	mezikrouž-
ků	 najednou.	 Šroubují	 se	 pochopitelně	 mezi	
objektiv	a	 tělo	 fotoaparátu.	Většina	modelů	 je	

čistě	mechanická	 (jen	kus	kovu	se	závity),	ale	
existují	i	takové,	které	přenáší	elektronické	in-
formace	mezi	tělem	a	objektivem	(ostření	a	na-
stavení	clony).	Ty	však	bývají	drahé	a	pro	naše	
účely	snad	i	zbytečné.	Používáme-li	ty	mecha-
nické,	 musíme	 se	 naučit	 správně	 nastavovat	
clonu	(viz	článek	o	reverzním	focení).
Mezikroužky	toho	ale	samy	o	sobě	moc	ne-

zvládnou	 a	 vhodné	 jsou	 spíše	 pro	 zvýraznění	
efektu	předchozích	dvou	metod.

Praktické ukázky
Na	závěr	uvedu	několik	fotografií	stejného	ob-
jektu	 focených	 různými	 technikami	 s	 různým	
zvětšením.	Fotografovaným	objektem	je	drob-
ná,	1–2	mm	velká	hmyzí	kořist	masožravé	rost-
liny	Pinguicula gigantea.	Byl	použit	fotoaparát	
Panasonic	Lumix	DMC-GH3,	k	nasvícení	jeden	
externí	blesk.	Clona	je	u	všech	fotografií	nasta-
vena	na	f/10,	expoziční	čas	1/80	až	1/160,	ISO	
200	až	400.	Fotografie	nejsou	ořezávané	ani	re-
tušované	od	nečistot	na	čipu.	Jedinými	úprava-
mi	 jsou	 mírné	 expoziční	 korekce	 (zesvětlení,	
ztmavení,	kontrast).
Můžete	 sami	porovnat,	 jak	 které	 kombina-

ce	optiky	zvětšují	a	 jak	si	navzájem	sedly.	Na-
příklad	 použití	 objektivu	 Panasonic	 300	 mm	
se	 neukázalo	 příliš	 šťastným,	 byť	 s	 použitím	
mezikroužků	 je	u	 něj	 zvětšení	úplně	 největší.	
O	něco	lepších	výsledků	bychom	u	tohoto	ob-
jektivu	dosáhli	větším	zacloněním,	ale	pro	po-
třeby	 srovnání	 s	 ostatními	 technikami	 se	 mi	
zdálo	vhodnější	nastavení	clony	zachovat	všu-
de	stejné.	

Mezikroužky	se	skládají	z	adaptéru	na	tělo,	
adaptéru	na	objektiv	a	kroužků	zajišťující	
vzdálenost	mezi	oběma	částmi.

Drobný	květ	orchideje	Pseudorchis 
albida.	Mezikroužky	+	Olympus	45	
mm	+	reverzně	Pentacon	50	mm.
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Olympus	M.ZUIKO	45	mm	f/1.8	+	podomácku	upravená	předsádka	Meopta	75	mm	10×

mezikroužky	+	Olympus	
M.ZUIKO	45	mm	f/1.8	+	podomácku	upravená	předsádka	Meopta	75	mm	10×

Olympus	M.ZUIKO	45	mm	f/1.8	+	reverzně	Pentacon	50	mm	f/1.8
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mezikroužky	+	Olympus	M.ZUIKO	45	mm	f/1.8	+	reverzně	Pentacon	50	mm	f/1.8

Panasonic	100-300	mm	f/4-5.6	+	reverzně	Pentacon	50	mm	f/1.8

mezikroužky	+	Panasonic	100-300	mm	f/4-5.6	+	reverzně	Pentacon	50	mm	f/1.8
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Na	úplný	závěr	Vám	nepopřeji	dobré	světlo,	
jak	tomu	u	fotografických	článků	bývá	zvykem.	
Dobré	 světlo	 si	 totiž	 jednoduše	 zajistíte	 bles-
kem	 :-).	Místo	 toho	Vám	popřeji	mnoho	zají-
mavých	nápadů,	co	vyfotit	a	hlavně	jak	to	vyfo-
tit.	Podívejte	se	na	své	parapety	a	objevte	dosud	
nepoznané	detaily	svých	rostlin!			

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán

reverzně	Olympus	M.ZUIKO	12	mm	f/2.0

reverzně	Samyang	7,5	mm	f/3.5

Fotografovaný	objekt
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Běžník	kopretinový	na	vstavači	vojenském.	Olympus	45	mm	+	makropředsádka.

Květ	blíže	neurčeného	kruštíku.	Olympus	45	mm	+	makropředsádka.
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k	vidění	opravdu	hodně	–	masožravé	rostliny	
všech	kontinentů	i	naše	domácí	druhy	-	rostliny	
lovící	svoji	kořist	pomocí	lepivých	listů	(rosnat-
ky,	tučnice),	barevných	soudkovitých	či	protáh-
lých	láček	(láčkovky,	špirlice,	darlingtonie),	mi-
kroskopických	měchýřků	(bublinatky)	a	samo-
zřejmě	i	mucholapka	podivá,	která	kořist	aktiv-
ně	loví	sklapovacími	listy.	K	vidění	byly	pomůc-
ky	pro	pěstování	a	přesazování	rostlin,	literatu-
ra	o	masožravých	rostlinách	i	čtvrtletník	Trifid	
(vydávaný	 společností	 Darwiniana)	 a	 Darwi-
nianou	zapůjčené	 informační	 tabule,	předsta-
vující	nejzajímavější	 rody	masožravých	rostlin	

Již	podesáté	uspořádali	místní	členové	společ-
nosti	 Darwiniana	 výstavu	 masožravých	 rost-
lin	a	jiných	botanických	kuriozit.	Tato	výstava,	
která	se	v	Botanické zahradě Střední země-
dělské školy v Rakovníku pod názvem „Ta-
jemný svět masožravých rostlin“	koná	pravi-
delně,	vždy	první	víkend	v	září,	se	pomalu	sta-
la	tradiční	akcí	v	rámci	oslav	rakovnického	po-
svícení.	Letošní	jubilejní,	desátý	ročník,	připadl	
na	sobotu	a	neděli	6.–	7.	září	2014.	
Na	setkání	milovníků	a	pěstitelů	rostlin	(ne-

jen	 masožravých)	 se	 zajímavým	 programem	
toho	bylo

Plakát	z	letošní	výstavy	TSMR	6.–	7.	září	2014. 
Autor:	Michal	Trpišovský				

Okresní	botanická	soutěž	20.	října	2014 
Autor:	František	Pazdera

10. Výstava masožravých rostlin 
v Botanické zahradě Střední 

zemědělské školy v Rakovníku
FRANTIŠEK PAZDERA
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kontinentů	 i	 naše	 domácí	 druhy.	 Mimo	 jiné	
sbírka	 botanických	 a	 hybridních	 špirlic	 (Sar-
racenia)	a	cca	50	forem	a	kultivarů	mucholap-
ky	podivné	 (Dionaea	muscipula)	–	nekoruno-
vané	královny	všech	masožravých	rostlin.	Má-
te-li	čas,	přijďte	se	podívat	a	nechte	se	„polapit“.	
Takže	neseďte	doma	a	navštivte	nás.	Těšíme	

se	na	Vás.				

a	 zajímavé	 aktivity	 Spo-
lečnosti.
Výstavy	 masožravých	

rostlin	v	botanické	zahra-
dě	 s	účastí	 členů	 společ-
nosti	Darwiniana	si	našly	
své	malé	i	velké	příznivce.	
Letošní	ročník	výstavy	

byl	navíc	rozšířen	o	bota-
nickou	soutěž	věnovanou	
desetiletí	 výstav	 maso-
žravých	 rostlin.	 Součástí	
doprovodného	programu	
byla	 i	 přednáška	 o	 bota-

nické	expedici	za	masožravými	rostlinami	ros-
toucími	na	stolové	hoře	Akopán	ve	Venezuele.

Na 11. setkání s Vámi, masožravými rost-
linami i jinými botanickými kuriozitami se 
těšíme – v sobotu 5. a v neděli 6. září 2015. 
Pro návštěvníky bude otevřeno od 9 do 17 
hodin. 
K	 vidění	 toho	 bude	 opravdu	 hodně:	 če-

kají	 na	 vás	 opět	 masožravé	 rostliny	 všech	

Součástí	doprovodného	programu	okresní	botanické	soutěže	
na	téma	„Masožravé	rostliny“	byla	i	zajímavá	přednáška	RNDr.	
Vlastíka	Rybky	„Zakopán	na	Akopán“.			Foto:	František	Pazdera

Fotogalerie:	Šárka	Hoblíková
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Klasifikace inquilinů 
podle druhu infauny

Makroinquilini
Zatímco	 mikroinquilini	 se	 vyskytují	 praktic-
ky	 ve	 všech	 fytotelmatech,	 tedy	 i	 v	 takových,	
která	 nejsou	 volně	 otevřena	 přímo	 do	 vnější-
ho	prostředí	(jsou	částečně	kryta,	např.	Nepen-
thes aristolochioides),	 kam	 se	dostávají	 pasiv-
ně	na	tělech	kořisti,	makroinquiliny	nalezneme	
většinou	 jen	 v	 těch	 fytotelmatech,	 která	 jsou	
do	vnějšího	prostředí	přímo	otevřena.	Do	fyto-
telmat	prostě	imigrují	nebo	jsou	tam	naklade-
na	jejich	vajíčka.	

Sladkovodní houby	(Porifera)
Byly	zjištěny	opakovaně	na	povrchu	měchýř-

ků	 bublinatek,	 např.	Utricularia foliosa.	 Prav-
děpodobně	se	jedná	o	komenzály.

Červi (Vermes)
Červi	byli	zjištěni	ve	fytotelmatech	rodů	Sar-

racenia (např. S. alata), Genlisea	 a	Nepenthes 
(např.	N. ampullaria, N. mirabilis, N. gymnam-
phora).	Jedná	se	o	hlístice	(Nematoda)	a	krouž-
kovce	(Annelida).	Z	druhů	můžeme	uvést	např.	
Panagrellus nepentiocola, P. redivivus	a	Baujar-
dia mirabilis	(u	Nepenthes)	nebo	rod	Panagro-
dontus	 (u	 Sarracenia).	 Zřejmě	 se	 jedná	 o	 ko-
menzály.	

Členovci (Arthropoda)
Představují	 nejvýznamnější	 makroinquli-

ny,	 kteří	 hrají	 velmi	 důležitou	 roli	 v	 potravní	
síti	 fytotelmat	 (nejen	masožravek,	ale	 fytotel-
mat	vůbec).	Nejhojnější	a	nejdůležitější	skupi-
nou	je	dvoukřídlý	hmyz	(Diptera).	O	jeho	rozší-
ření	ve	fytotelmatech	svědčí	studie	Hamiltona	

a	Duffielda	(L4),	kteří	zkoumali	474	láček	Sar-
racenia purpurea	(dále	PUR)	z	6	populací.	Cel-
kem	nalezli	 8200	bezobratlých	a	z	nich	7907	
(96	%)	tvořili	dvoukřídlí	(průměr	16,7	na	láč-
ku).	 I	 když	 někteří	 členovci	 jsou	 komenzály,	
parazity	 nebo	 dravci,	 většina	 členovců	 vchá-
zí	s	hostitelskou	rostlinou	do	mutualistického	
vztahu,	kdy	každý	partner	má	ze	symbiózy	ur-
čitou	výhodu.	

Korýši (Crustacea)
V	měchýřcích	bublinatek	se	často	vyskytují	

lupenonožci	 (Phyllopoda)	a	 buchanky	 (Cope-
poda).	Mohou	v	nich	přežívat	po	dlouhou	dobu	
a	dokonce	se	tam	i	rozmnožovat.	Lze	je	tedy	po-
važovat	za	komenzály,	kteří	nalézají	v	měchýř-
cích	vhodné	životní	prostředí,	ale	 i	 za	dlouho	
přežívající	kořist.	

Roztoči	(Acari)
Roztoči	 se	 dostávají	 do	 láček	 nejspíše	 jako	

nymfy	na	nohou	dvoukřídlých.	Byli	pozorováni	
hlavně	u	špirlic	(Sarracenia).	Jako	příklad	mů-
žeme	uvést	Sarraceniopus gibsoni	nebo	dravé-
ho	roztoče	viditelného	i	bez	lupy	–	Macroseius 
biscutatus.	Podíl	roztočů	na	zpracování	kořisti	
ve	fytotelmatech	je	velmi	významný.	

Pavouci (Araneida)
Hojní	inquilini	vyskytující	se	u	rodů	Nepen-

thes, Darlingtonia, Heliamphora a Cephalotus.	
Obvykle	 staví	 pavučiny	 v	 ústí	 hostitelské	 láč-
ky.	 Na	 pavučinovém	 vlákně	 se	mohou	 spouš-
tět	do	 trávicí	 tekutiny,	 kde	mohou	 konzumo-
vat	část	kořisti	masožravky	nebo	 tam	nalézají	
úkryt	před	nebezpečím	a	loví	spíše	kořist	v	ob-
lasti	obústí	láčky.	Jsou	tedy	převážně	kleptopa-
razity.	Z	pozice	hostitelské	rostliny	kleptopara-
zitičtí	pavouci	konzumují	část	její	kořisti,	čímž	
snižují	riziko	překrmení	masožravky,	takže	toto	
soužití	 lze	považovat	za	oboustranně	výhodné	
(mutualismus).	Mohou	však	také	konzumovat	

Symbióza u masožravek: 
6. Obyvatelé fytotelmat (3. část)

JIŘÍ VÍTEK
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i	jiné	obyvatele	fytotelmatu	a	plnit	tak	roli	pre-
dátorů.	
Pavouci	jsou	hojně	zastoupeni	v	infauně	láč-

kovek,	kde	 je	můžeme	přiřadit	do	všech	třech	
ekologických	 kategorií,	 tj.	 k	 nepenthefilům,	
nepenthexenům	i	nepenthebiontům	(viz	L11).	
U	láčkovek	Malajského	poloostrova	a	Bornea	je	
hojný	běžník	Henriksenia labuanica	(dříve	Mi-
sumenops nepenthicola),	 který	 na	 pavučino-
vém	vlákně	sešplhává	do	trávicí	tekutiny,	kde	se	
skrývá	mezi	kořistí.	V	láčce	bývá	obvykle	sám,	
i	když	někdy	láčku	obývá	pár	(samec	a	samice)	
nebo	i	několik	juvenilních	jedinců.	Patří	k	ne-
penthebiontům a	žije	tedy	výhradně	v	 láčkov-
kách.	 Požírá	 přímo	 kořist	 přilákanou	 láčkou,	
ale	někdy	 i	 jiné	obyvatele	 láčky.	  Z	dalších	 in-
donéských	 nepenthebiontů	 můžeme	 jmeno-
vat	Henriksenia thienemanni 	 a	Thomisus ne-
penthephilus, z	madagaskarských	pak Theridi-
on decaryi.  V	láčkách	N. ampullaria	žije	nepen-
thefil	Geosesarma malayanum	a	patrně	nepen-
thexen	G. perracae.		
Pavouci	 jsou	 rovněž	 hojní	 v	 láčkách	 rodu	

Darlingtonia (např. Eperigone trilobata).	
U	 těchto	masožravek	není	znám	původní	při-
rozený	opylovač	(snad	vyhynul)	a	zdá	se,	že	jej	
nyní	zastupují	právě	pavouci	(L9).

Hmyz (Insecta)
Ojediněle	se	v	oblasti	obústí	láček	nacháze-

jí	 vážky, kudlanky	 nebo	 chvostoskoci,	 kte-
ří	jsou	zřejmě	komenzály.	Na	N. rafflesiana	byl	
pozorován	 zajímavý,	 vědecky	dosud	 nepopsa-
ný	šváb,	který	se	svým	zbarvením	přizpůsobu-
je	obústí	láčky	(mimikry).	Může	se	však	vysky-
tovat	i	na	jiných	částech	rostliny.	Z	blanokříd-
lého	hmyzu	byly	na	špirlicích	pozorovány	vosy 
(Isodontia philadelphicus),	které	zde	nejen	žijí,	
ale	také	se	 i	rozmnožují.	K	blanokřídlým	oby-
vatelům	 fytotelmat	 však	 patří	 i	 paraziti,	 kteří	
se	vyvíjejí	v	kokonech	a	kuklách	jiných	zástup-
ců	infauny.	Dalšími	parazity	(škůdci)	láček	jsou	
mšice, brouci	 a	 housenky	 motýlů, zjištěné	
na	špirlicích	a	láčkovkách.		
Z	motýlů	máme	nejvíce	informací	o	parazi-

tických	 můrách.	 K	 nejnebezpečnějším	 patří	
můry	rodu	Exyra,	které	se	živí	pletivy	láček	špi-
rlic	(Sarracenia minor, S. purpurea).	Tyto	můry	
jsou	postrachem	populací	 špirlic	 (např.	Exyra 
semicrocea	parazitující	na	S. minor),	neboť	do-
káží	na	lokalitě	zničit	až	2/3	láček.	Imaga	jsou	

schopna	 se	 bez	 problémů	 pohybovat	 po	 vos-
kové	vrstvě	 láčky.	Kladou	vždy	1	vejce	na	 láč-
ku.	Vylíhlá	 larva	tvoří	pavučinu	pod	vchodem	
do	 láčky,	 jejímiž	pletivy	 se	 živí.	To	často	vede	
k	vysychání	části	 láčky,	což	mnohdy	vyvrcho-
lí	zhroucením	 láčky	celé.	 	V	 láčce	 i	přezimují.	
Před	zakuklením	 larva	vykousne	v	dolní	 části	
láčky	dva	otvory.	Dolním	otvorem	vytéká	even-
tuální	 přebytek	 trávicí	 tekutiny,	 zatímco	 hor-
ním	 otvorem	 láčku	 vylíhnuté	 imago	 opustí.	
Stupeň	napadení	populace	špirlic	můrami	rodu	
Exyra	 je	 redukován	požáry.	 Podobně	u	 špirlic	
parazituje	další	můra	Papaiperma appasionata 
nebo	moli	rodu Xanthoptera.  Pletivy	láček	láč-
kovek	se	živí	můry	Eublemma radda	a	Phylloc-
nistis nepenthae,	 ty	 sice	 také	poškozují	 láčku,	
ale	nikoliv	letálně.		

Dvoukřídlí	(Diptera)
Zatímco	 většinu	 hmyzu	 blahosklonně	 pře-

hlížíme,	náš	vztah	k	dvoukřídlým	je	všeobecně	
velmi	negativní.	Nelze	se	však	tomu	divit.	Ne-
jenže	k	dvoukřídlým	patří	mnoho	druhů,	kte-
ré	 obtěžují	 svou	 hojností	 a	 všudypřítomnos-
tí,	 ale	 řada	druhů	člověka	 i	 zvířata	 přímo	 na-
padá	(komáři,	mouchy),	přičemž	mnohé	z	nich	
přenášejí	 nebezpečné,	 někdy	 i	 fatální	 choro-
by	(např.	malárii,	horečku	dengue,	tyfus),	 jiné	
v	kůži	či	v	jiných	orgánech	člověka	a	zvířat	para-
zitují	a	prodělávají	larvální	vývoj	(střečci).	O	fa-
tální	nebezpečnosti	chorob	přenášených	dvou-
křídlými	svědčí	až	3	miliony	zemřelých	 ročně	
na	 malárii	 přenášenou	 komáry.	 Z	 historické-
ho	hlediska	je	často	zmiňována	válka	mezi	USA	
a	Španělskem1,	ve	které	zemřelo	na	obou	stra-
nách	více	vojáků	na	tyfus	přenášený	mouchami,	
než	padlo	zbraněmi	nepřítele.	
Fytotelmata	obecně	představují	vodní	tělesa	

ideální	pro	vývoj	ve	vodě	se	vyvíjejících	dvou-
křídlých.	 Platí	 to	 zejména	 v	 tropických	 dešt-
ných	pralesích,	 kde	 navzdory	 hojným	dešťům	
často	 volné	 vodní	 plochy	 chybí,	 protože	 veš-
kerá	 dešťová	 voda	 vsakuje	 do	 pralesní	 půdy.	

1	Jedná	se	o	krátkou	válku	mezi	USA	a	Španěl-
skem,	ke	které	došlo	v	r.	1898	v	Karibské	oblas-
ti,	hlavně	na	Kubě.	Během	jednoho	měsíce	vál-
ky	zůstala	bojeschopná	jen	čtvrtina	bojovníků.	
Příčinou	byl	především	tyfus,	ale	také	žlutá	ho-
rečka,	malárie	a	úplavice,	vesměs	infekční	cho-
roby	přenosné	dvoukřídlými.
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Samozřejmě,	vyvíjí	 se	v	 nich	 i	 hmyz	přenáše-
jící	 lidské	 invazivní	 choroby.	 Útěchou	 milov-
níků	masožravek	však	může	být	skutečnost,	že	
v	jejich	fytotelmatech	se	hmyz	přenášející	inva-
zivní	nemoci	vyskytuje	jen	velmi	zřídka.	Dříve	
panovala	představa,	že	vývoj	komárů	v	láčkách	
láčkovek	přispívá	k	šíření	malárie	(přenašečem	
jsou	komáři	rodu	Anopheles),	avšak	to	se	nepo-
tvrdilo.	Naopak,	zajímavé	je	zjištění,	že	kořeny	
láčkovky	N. thorelii	obsahují	naphthoquinony,	
které	mají	in	vitro	protimalarický	účinek	(L6).	
Naprostá	 většina	 imag	 komárů	 vyvíjejících	 se	
ve	fytotelmatech	masožravek	se	živí	nektarem,	
rozkládajícími	se	plody,	eventuálně	mrtvými	ži-
vočichy	a	k	nakladení	vajec	vůbec	nepotřebu-
jí	 bílkoviny	z	 krve	obratlovců,	a	 tudíž	 nepatří	
mezi	 krev	 sající	druhy	 (L5).	Asi	 jediným	pře-
našečem	invazivní	choroby	vyvíjejícím	se	v	láč-
kách	láčkovek	je	komár	Aedes albopictus,	kte-
rý	přenáší	na	člověka	 tropickou	horečku	den-
gue,	 způsobenou	arboviry	 (úmrtnost	 napade-
ných	lidí	je	však	nízká).	Tento	komár	patří	k	ne-
penthexenům	a	v	láčkách	se	vyskytuje	jen	zříd-
ka	(L7).	
Beaver	1983	(L2)	identifikoval	v	láčkách	láč-

kovek	130	druhů	dvoukřídlých,	 z	nichž	77	%	
patřilo	 k	 nepenthebiontům,	 kteří	 kompletní	
vývoj	prodělávají	výhradně	v	láčkách	láčkovek.	

Samičky	kladou	vejce	buď	přímo	do	trávicí	te-
kutiny	láček,	anebo	v	blízkosti	její	hladiny.	Je-
jich	larvy	se	zde	živí	převážně	ulovenou	kořis-
tí	nebo	jinými	zástupci	infauny,	a	hrají	tedy	vel-
mi	významnou	roli	v	ekosystému	fytotelmatu.	
Z	čeledi	Culicidae	 (komárovití)	můžeme	 jme-
novat	rody	Culex, Tripteroides	nebo	Toxorhyn-
chites,	které	žijí	v	láčkách	Nepenthes bicalcara-
ta.	Toxorhynchites acaudatus	je	vodním	predá-
torem,	 který	 loví	 spoluobyvatele	 fytotelmatu.	
Jiný	dravec	Xenoplatyura beavery žije v	láčkách	
druhu N. ampullaria,	kde	 larvy	tkají	pavučinu	
nad	hladinou	trávicí	tekutiny	a	loví	do	ní	ima-
ga	jiných	druhů	infauny	čerstvě	vylíhlá	z	kukel	
v	láčce.	Na	pavučinu	larva	vylučuje	lepivé	kap-
ky	 s	 velmi	 nízkým	 pH	 (1–2),	 které	 zachycují	
a	usmrcují	vylíhlý	hmyz	opouštějící	láčku.	Oba	
dravé	 druhy	 obývají	 láčku	 vždy	 jen	 v	 jednom	
exempláři,	neboť	jsou	kanibaly.	Jedná	se	o	ne-
penthebionty.	 U	 druhu	N. rajah	 se	 vyskytuje	
Culex rajah, C. shebbearei	nebo	Toxorhynchites 
rajah,	které	rovněž	patří	k	nepenthebiontům.
Nejlépe	 je	 prostudována	 role	 infauny	 di-

pter	ve	zpracování	kořisti	ve	fytotelmatu	špirli-
ce	druhu	Sarracenia purpurea	(dále	PUR).	Nej-
důležitějšími	druhy	infauny	PUR	jsou	moucha	
masařka	 Fletcherimyia (Blaesoxipha) fletcheri,	
komár	Wyeomyia smithii	a	pakomár	Metriocne-
mus knabi.	Rolí	těchto	druhů	ve	zpracování	ko-
řisti	v	láčce	PUR	se	budeme	podrobněji	zabývat	
později.	Tyto	tři	druhy	však	zdaleka	nejsou	jedi-
nými	dvoukřídlými	obyvateli	 láček	špirlic.	Vy-
skytuje	se	zde	řada	dalších	druhů,	např.	Wyeo-
myia haynei, Sarcophaga sarraceniae, Dohrni-
phora cornuta, Bradys macfarlani	a	další.	Opět	
se	zpravidla	jedná	o	druhy	obligatorní,	které	se	
tedy	 vyvíjejí	 výhradně	 v	 láčkách	 špirlic.	 Hoj-
ným	inquilinem	je	také	larva	masařky	Blaesoxi-
pha jonesii,	která	se	vyskytuje	ve	více	než	60	%	
láček	S. minor,	 kde	spotřebovává	asi	polovinu	
ulovené	kořisti	a	je	tedy	kleptoparazitem	(L10).		
Infauna	dvoukřídlých	byla	zjištěna	 i	u	rodu	

Darlingtonia.	 Např.	 Megaselia ovestes, Apha-
notrigonum darlingtoniae	 nebo	Metriocnemus 
edwardsii.	 Poslední	 druh	 patří	 k	 pakomárům	
a	nalézá	se	v	80–100	%	láček.	Nálezy	dvoukříd-
lých	 inquilinů	byly	popsány	 i	u	rodů	Cephalo-
tus	a Heliamphora,	ale	bližších	informací	je	do-
sud	málo.	

Nepenthes platychila	(dolní	láčka)	patří	
k	horským	druhům,	jejichž	infauna	není	tak	
bohatá	jako	u	druhů	nížinných.	Foto	Jiří	Vítek
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Obratlovci	(Vertebrata)
Obratlovci	 nejsou	 běžnými	 obyvateli	 fyto-

telmat	masožravek,	 ale	 byla	publikována	 řada	
nálezů	obojživelníků,	plazů	i	savců.

Obojživelníci	(Amphibia)
U	rodů	Nepenthes, Heliamphora, Cephalotus 

a	také	u	masožravých	bromélií	byly	publiková-
ny	nálezy	žab,	a	to	jak	vajíček	a	pulců,	tak	i	do-
spělců.	Pulci	zde	prodělávají	vývoj	a	do	meta-
bolického	 obratu	 v	 láčkách	 obvykle	 přispívají	
svými	výkaly,	i	když	některé	druhy,	jak	jsme	již	
uvedli	dříve,	zde	pouze	nalézají	úkryt,	a	vzhle-
dem	 k	 tomu,	 že	 žádnou	 potravu	 nepřijímají	
(vyživují	se	vlastními	tukovými	zásobami),	ne-
přispívají	do	metabolického	obratu	v	 láčce	té-
měř	 vůbec.	 Tak	 je	 tomu	 např.	 u	 druhu	Kalo-
phrynus pleurostigma,	který	se	vyvíjí	v	láčkách	
N. ampullaria.	 Jedná	se	o	drobné	žabky	 (čers-
tvě	vyvinutý	dospělec	měří	od	nosu	 k	 řiti	 jen	
4,5	mm).	V	láčkách	se	vyskytují	obvykle	v	šes-
ti	exemplářích,	čemuž	odpovídá	velikost	snůš-
ky	vajec.	V	 láčkách	N. villosa	 byli	 pozorováni	
dospělci	Philautus  mjobergii (L8). Žáby	druhu	
Philautus aurifasciatus	 kladou	vajíčka	do	 sta-
rých	láček	N. sanguinea,	ze	kterých	se	rodí,	na-
místo	pulců,	přímo	žáby	o	velikosti	cca	8	mm.	
Dospělé	žáby,	které	žijí	v	láčkách,	mají	obvyk-
le	prstové	přísavky,	které	jim	usnadňují	pohyb	
po	 stěnách	 láčky,	 a	 některé	 z	 nich	 se	mohou	
i	potápět	do	trávicí	tekutiny	(L10).	Na	láčkách	
rodu	Heliamphora	byly	zjištěny	i	stromové	žab-
ky	(Pseudacris regilla – Pacific	tree	frogs,	známé	
svou	schopností	barvoměny),	které	zde	nalézají	
úkryt	i	loviště.	Do	metabolického	obratu	láčky	
mohou	přispívat	svými	výkaly,	ale	jsou	i	klepto-
parazity	(L3).	

Plazi (Reptilia)
Ojedinělými	 obyvateli,	 nebo	 spíše	 návštěv-

níky,	 láček	 láčkovek	 jsou	 ještěrky	 a	 gekoni,	
kteří	zde	loví	kořist	nebo	požírají	nektar	(L7).	

Savci	(Mammalia)
O	 savcích	 vcházejících	 do	 symbiózy	 s	 láč-

kovkami	 jsme	 pojednali	 v	 první	 části	 této	 sé-
rie	(L12).	

Inquilini rostlinného 
původu
Jednobuněční fotosyntetizující prvoci 
a řasy
Více	než	70	druhů	jednobuněčných	prvoků	

rostlinného	původu	a	 řas	 bylo	popsáno	v	mě-
chýřcích	 bublinatek	 (Utricularia).	 Zde	 nejen	
přežívají	 po	 dlouhou	 dobu,	 ale	 také	 se	 i	 roz-
množují.	Byli	nalezeni	také	v	láčkách	rodu	Ce-
phalotus. Jedná	 se	 zřejmě	 o	 komenzály.	 Pat-
ří	k	nim	také	rozsivky	(Diatomeae),	které	byly	
zjištěny	i	u	láčkovek	(např.	N. ampullaria).	U	ji-
ných	láčkovek	byly	nalezeny	řasy	Merismopedi-
um glaucum	a	zástupci	rodu	Euastrum.		Jedná	
se	zřejmě	o	nepenthexeny.	Fotosyntetizující	pr-
voci	a	řasy	přispívají	do	metabolického	obratu	
v	měchýřcích	produkcí	kyslíku.	

Vyšší rostliny
Masožravky
Čtenáře	 možná	 překvapí,	 že	 k	 inquilinům	

patří	 i	masožravky.	 Ale	 je	 tomu	 tak.	 Jedná	 se	
o	 bublinatky	 (Utricularia),	 které	 bývají	 nalé-
zány	ve	fytotelmatech	rodu	Heliamphora	a	cis-
ternách	 bromélií	 Brocchinia micrantha	 nebo	
B. tatei.	Příkladem	může	být	druh	Utricularia 
humboldtii,	 který	 je	 fakultativním	 symbion-
tem	a	může	tedy	žít	i	mimo	fytotelma.	Naproti	
tomu	U. nelumbifolia	roste	pouze	v	cisternách	
nemasožravých	 bromélií	 –	Vriesea extensa, V. 
imperalis, V. regina nebo V. pardalina  a	je	tedy	
symbiontem	obligatorním,	ale	v	kultuře	může	
být	pěstována	i	mimo	fytotelma.	Bublinatky	se	
rovněž	vyskytují	v	drobných	fytotelmatech	vel-
kých	tilandsií	(Tillandsia).

Drobnička	(Wolffia)
Drobničky	 (Wolffia) jsou	 rodem	 nejmen-

ších	kvetoucích	 jednoděložných	vodních	rost-
lin	(11	druhů)	rozšířených	ve	všech	světadílech	
(v	ČR	roste	vzácná,	kriticky	ohrožená	drobnič-
ka	bezkořenná	–	W. arrhiza).	Mohou	se	vysky-
tovat	 i	v	měchýřcích	bublinatek	 (Utricularia).	
Jsou	zřejmě	komenzály,	do	metabolického	ob-
ratu	 v	 měchýřcích	 bublinatek	 přispívají	 pro-
dukty	fotosyntézy.	
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Houby (Fungi)
Houby	 byly	 dříve	 řazeny	 k	 rostlinám,	 nyní	

však	jsou	považovány	za	samostatnou	říši	(tedy	
rozeznáváme	 tři	 říše:	 rostliny	 –	 Plantae,	 hou-
by	–	Fungi,	živočichové	–	Animalia,	samozřej-
mě	mimo	baktérie).	Bývají	ojediněle	nalézány	
ve	fytotelmatech,	např.	v	láčkách	láčkovek	(L1),	
kam	se	patrně	náhodně	dostávají	jejich	výtrusy	
(větrem,	na	těle	kořisti).	Předpokládá	se,	že	by	
mohly	přispívat	do	metabolického	obratu	ve	fy-
totelmatech	produkcí	exoenzymů,	ale	bližší	in-
formace	dosud	chybí.	
Vzácně	vcházejí	 láčkovky	 i	do	dalšího	 typu	

symbiózy	s	houbami	–	mykorhizy,	ale	to	už	se	
netýká	 fytotelmat,	 takže	 se	 o	 této	 symbióze	
zmíníme	později.	
V	 příštím	 pokračování	 se	 budeme	 zabývat	

klasifikací	inquilinů	podle	hostitelské	rostliny.
(pokračování	příště)
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Na	stupni	vlhkosti	obústí	závisí	efektivita	
lovu	láčkovek	(vysokohorská	N. spathulata,	
dolní	láčka).	Foto	Jiří	Vítek



Příroda	občas	překvapí	zajímavými	odchylkami.	Na	této	3D	fotografii	
například	můžete	vidět	netradiční	květ	bublinatky	Utricularia sandersonii 
se	třema	ušima.	Běžně	má	pouze	dvě.		3D	Foto:	Jakub	Štěpán



Anatomie a morfologie 
masožravých rostlin

Tabule XXXII
The	Anatomy	and	the	Morpho-
logy	of	the	Carnivorous	Plants

Čeleď	(the	Family):	rosnat-
kovité	(Droseraceae	L.)

Různé	typy	listů	rodu	rosnatka	(Drosera	L.)
Various	kinds	of	leaves	of	Dro-

sera	L.	the	genus

1/	Drosera arcturi,	2/	D. menziesii,	3/	D. pe-
tiolaris,	4/	D. falconeri,	5/	D. burmannii,	6/	D. 
capensis,	 7/	D. binata,	 8/	D. cuneifolia,	 9/	D. 
lanata,	10/	D. pulchella,	11/	D. scorpioides,	12/	
D. erythrorhiza,	13/	D. indica,	14/	D. gigantea,	
15/	D. regia,	16/	D. slackii,	17/	D. filiformis.


