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Milí	masožravkářští	nadšenci.
Vlna	 tropických	 veder	 pominula	 a	 vrchol	

pěstitelské	sezóny	se	chýlí	ke	konci.	Ohlédně-
me	se	proto	nazpátek	a	shrňme,	co	se	vše	událo	
na	poli	 našeho	 spolku	v	posledních	měsících.	
Jen	co	za	velkého	přispění	Marcely	Strnadové,	
Mirka	Macáka	a	 Jardy	Neubauera	zdárně	pro-
běhlo	ve	velice	přátelském	duchu	květnové	se-
tkání	 pěstitelů	 v	 naučném	 botanickém	 parku	
PřF	UJEP	v	Ústí	nad	Labem,	konala	se	násled-
ně	pod	taktovkou	našeho	člena	Vládi	Sedláčka	
každoroční	výstava	masožravek	v	Botanické	za-
hradě	PřF	MUNI	v	Brně	–	a	souběžně	s	tím,	mj.	
díky	 pomoci	 Adama	 Veleby,	 setkání	 pěstitelů	
také	na	moravské	půdě.
Nicméně	za	vyvrcholení	 našich	 společných	

aktivit	lze	zcela	jednoznačně	označit	červnovou	
výstavu	v	 horním	skleníku	Botanické	 zahrady	
PřF	 UK	 –	 bez	 jakékoli	 skromnosti	 bezesporu	
největší	svého	druhu	v	České	republice.	Navíc	
nám	letos	vše	takříkajíc	hrálo	do	karet.	Nepo-
tkala	 nás	 žádná	 výluka	 v	 městské	 hromadné	
dopravě	a	především	počasí	nám	bylo	více	než	
nakloněno.	Pršelo	vskutku	jen	poskrovnu	a	vy-
soké,	až	rekordní	letní	teploty,	tak	příznačné	ob-
zvláště	pro	loňský	ročník,	se	nám	protentokrát	

vyhnuly	 obloukem,	 což	 s	 povděkem	 přivítaly	
jak	vystavené	rostliny,	tak	pomahači	ve	sklení-
ku	i	návštěvníci.	A	zásadním	způsobem	se	od-
razilo	rovněž	na	výsledné	návštěvnosti.	Propa-
gaci	výstavy	bezesporu	pomohla	 také	Pražská	
muzejní	noc,	jíž	jsme	byli	součástí,	a	postarala	
se	o	jedinečnou	atmosféru.
Přestože	si	na	shrnující	článek	budete	mu-

set	počkat	až	do	příštího	čísla	TRIFIDa,	mohu	
už	nyní	prozradit,	že	se	z	tohoto	pohledu	jed-
nalo	o	nejlepší	výstavu	od	roku	2006	a	zdaleka	
překonala	jak	naše	očekávání,	tak	předpoklady	
prodejců.	Z	uvedené	skutečnosti	máme	velkou	
radost.	Zájem	o	masožravky	mezi	širokou	veřej-
ností	evidentně	stále	 je.	 Samozřejmě	nic	není	
zadarmo	a	úspěch	byl	vykoupen	potřebou	o	to	
vyššího	 dobrovolnického	 nasazení	 všech	 po-
mocníků.	 Každopádně	 v	 zatěžkávací	 zkoušce	
našich	organizačních	schopností	jsme	za	velké-
ho	přispění	Zahrady	a	 jejích	zaměstnanců	ob-
stáli	na	jedničku	a	navíc	si	při	tom	všem	udrželi	
i	dobrou	náladu,	takže	jsme	si	celou	akci	ve	vý-
sledku	jaksepatří	užili	a	budeme	na	ni	jistě	ještě	
dlouho	vzpomínat	jen	v	dobrém.	A	samozřejmě	
se	společně	těšit	na	výzvy	dalšího	ročníku.

Roridula gorgonias	z	Výstavy	Darwiniany	
2015			Foto:	Jakub	Štěpán

Expozice	Výstavy	Darwiniany	
2015			Foto:	Jakub	Štěpán
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Jak	 jste	 zaregistrovali,	 najeli	 jsme	 letos	 na	
nový	 režim	 vydávání	 TRIFIDa,	 který	 spočí-
val	ve	snížení	periodicity	na	dvě	čísla	do	roka.	
Přestože	se	 jednalo	o	krok	nezbytný	a	poprav-
dě	 dlouho	 oddalovaný,	 vynucený	 především	
endogenními	faktory,	přeci	jen	jsme	s	určitými	
obavami	sledovali,	jaký	dopad	bude	ve	výsledku	
kontroverzní	zásah	do	po	léta	zaběhlého	systé-
mu	mít	na	členskou	základnu.	Nyní,	po	prvních	
šesti	měsících,	mohu	snad	s	jistotou	konstato-
vat,	že	jste	tuto	jistě	nepopulární	změnu	přijali	
s	velkou	dávkou	pochopení	a	pragmatismu.	Re-
spektive	 že	 příčiny	 byly,	 zdá	 se,	 vykomuniko-
vány	zcela	jasně	a	srozumitelně.	Vývoj	členské	
základny	je	srovnatelný	s	léty	předcházejícími,	
dokonce	 jej	mírně	převyšuje.	Za	což	 jsme	po-
chopitelně	rádi.
Závěrem	bych	chtěl	členům	původní	Správní	

rady,	kterým	letos	skončil	mandát,	velmi	podě-
kovat	za	další	dva	roky	práce	pro	Darwinianu	a	
novému	složení,	zvolenému	hlasováním	na	Val-
né	hromadě	v	průběhu	výstavy,	popřát	hodně	
sil	do	následujícího	období.
Za	redakční	tým	vám	přeji	poutavé	počtení.

Dne	16.	8.	2015,	Patrik	Hudec
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Summary
KATKA KRÁLOVÁ

Pinguicula bohemica – our carnivorous en-
demic species, part 1
Jakub Štěpán
Introduction	 of	 Pinguicula	 species	 growing	
only	 in	 the	 Czech	 Republic,	 its	 description,	
ecology	 and	 comparison	with	 similar	 species.		
One	 of	 the	 subchapters	 focuses	 on	 question,	
whether	it	is	really	specific	species	or	it	should	
be	considered	as	a	subspecies.

Why is it dangerous to introduce plants 
into the wild nature
Jakub Štěpán
In	 this	article	you	will	find	out,	why	 is	 it	 bad	
idea	to	introduce	plants	into	the	nature,	espe-
cially	when	it´s	not	their	original	habitat,	and	
what	risks	it	brings	for	the	present	species	and	
for	the	whole	habitat.

How to take care of the Venus Fly Trap
Stewart McPherson
The	main	part	of	the	article	tells	us,	what	con-
ditions	 are	 at	 the	 original	 habitat	 of	Dionaea 
muscipula	 and	how	we	 should	 simulate	 them	
in	our	homes	to	get	nice	and	healthy	plants.

Symbiosis of carnivorous plants: part 7: In-
habitants of phytotelms (part 4)
Jiří Vítek
In	the	first	half	of	the	article	there	is	a	summa-
ry	of	inhabitants	regarding	specific	genuses	of	
carnivorous	plants.	The	second	part	brings	us	
detailed	 information	 about	 the	 food	 chain	 in	
traps	of	Sarracenia purpurea.

Prodejní	část	Výstavy	Darwiniany	je	vždy	velkým	lákadlem.			Foto:	Jakub	Štěpán
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časopisu	pouze	v	elektronické	podobě.	V	roce	
2011,	kdy	 jsme	tuto	možnost	představili,	pre-
feroval	 formát	PDF	přibližně	každý	pátý	člen,	
o	 rok	 později	 se	 podíl	 přiblížil	 k	 téměř	 30	%	
a	v	roce	2013	 jsme	se	dokonce	přehoupli	přes	
jednu	třetinu.	Na	čísle	okolo	37	%	jsme	se	po-
hybovali	 také	 v	 uplynulém	 roce.	 Co	 se	 vývoje	
samotné	členské	základny	týče,	tak	ta	se	v	pře-
dešlých	 čtyřech	 letech	 stabilizovala	mezi	 135	
až	150	členy	a	ani	rok	2014	s	počtem	141	z	in-
tervalu	nikterak	nevybočil.	Zajímavější	v	tomto	
ohledu	bude	letošní	rok,	kdy	se	projeví	redukce	
vydávaných	čísel	časopisu	ze	čtyř	na	dvě	a	s	tím	
spojené	úpravy	výše	členství.

Velkým přínosem do rozpočtu sdružení je Ob-
chod Darwiniany. Byť za rok 2013 vykázal účetní 
ztrátu převyšující šest tisíc korun v důsledku po-
řízení dvou set triček s oboustranným potiskem 
rosnatkou okrouhlistou za více než 28 tis. Kč, 

Interinfo

Finanční přehled za rok 
2014
Z roku 2013 si naše občanské sdružení (správněji 
podle nového občanského zákoníku spolek) pře-
vedlo finanční rezervu ve výši 70 270 Kč. Uplynulé 
účetní období jsme uzavřeli se ziskem 44 335 Kč, 
a to především zásluhou absence vyšších jednorá-
zových výdajů jako nákupu literatury do Knihov-
ny nebo zboží do Obchodu a snižování skladových 
zásob triček, sborníků, brožur atp., což byly dlou-
hodobé investice, do nichž Darwiniana v minulosti 
vložila významnou část svých volných finančních 
prostředků. Do letošního roku jsme proto vstoupili 
s polštářem 114 604 korun, postačujícím na bez-
problémový provoz Darwiniany a realizaci zají-
mavých projektů v několika nejbližších letech.
Od	roku	2012	se	nám	pravidelně	daří	plně	

pokrýt	z	vybraných	členských	příspěvků	a	před-
platného	výdaje	spojené	s	TRIFIDem.	To	je	dáno	
jak	nižší	sjednanou	cenou,	tak	rostoucí	oblibou	
150korunového	členství	spojeného	s	odběrem	
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vloni se potenciál plně materializoval. I po zo-
hlednění poštovného, balného a výdajů na pořízení 
zboží s vyšší obrátkovostí (květináče, rašelina, pí-
sek, perlit, hnojivo Basacote) přinesl spolku přes 
32 tisíc korun. Původní série triček na motivy Aus-
tralana Allena Lowrieho je de facto beznadějně 
vyprodaná a z již zmiňované nové kolekce od Mir-
ka Macáka ubylo dalších patnáct kusů. Také jsme 
udali zhruba stovku brožur o pěstování a šestnáct 
sborníků.

Bilance červnové výstavní akce v Botanické 
zahradě Na Slupi v Praze skončila velice podob-
ně jako předešlé tři ročníky. Při vybraném podílu 
19,5 tisíce korun ze vstupného jsme vykázali hru-
bý zisk necelých 6 000 Kč, z čehož ovšem polo-
vina jde jako výraz poděkování vystavovatelům 
za zapůjčení rostlin a na krytí jejich nákladů s tím 
spojených. Až tedy vyplatíme i posledního vysta-
vujícího, bude konečný výsledek pro Společnost 
necelé tři tisíce (podrobné vyúčtování celé akce 
je k dispozici na  http://www.darwiniana.cz/ma-
sozravky/blog:2014-06-29-vystava-2014-jdeme-
-rozdelovat). Všechny náklady z výstav se promí-
tají v kategorii provozních nákladů spolu s dalšími 
provozními položkami, jako je např. poplatek za 
správu naší internetové domény a platební karty 
nebo poštovné a balné za TRIFIDa.

Jak jsem už předesílal před více než rokem, 
nákupní apetit ze strany Knihovny považujeme 
dočasně za vyčerpaný. Rok 2013 byl mimořádný 

Diskuzní fórum T1/2015
http://www.darwiniana.cz/forum

Přestože	v	dnešní	době	vzkvétají	spíše	diskuze	
na	Facebooku	než	na	zájmových	fórech,	fórum	
Darwiniany	 se	 sledovat	 vyplatí.	 Právě	 tam	 se	
obvykle	pěstitel	dozví	o	akcích	(nejen)	Darwi-
niany	nejrychleji.	
Ze	 zajímavých	 vláken	 za	 poslední	 období	

můžeme	jmenovat	například	„Rašeliník	do	flo-
rárka“	 (sekce	 Začátečníci),	 ve	 kterém	 se	 autor	
s	pseudonymem	Jurkylius	dotazuje	na	správný	
druh	 rašeliníku	 pro	 pěstování	 s	 láčkovkami.	
Zde	si	dovolím	citovat	úryvek	z	odpovědi	Ada-
ma	Veleby,	 jež	by	mohla	být	pro	řadu	pěstite-
lů	 užitečnou:	 „Mně osobně se nejlépe osvědčil 
Sphagnum palustre, poměrně dobře rostou i ra-
šeliníky z dvojice S. fallax a S. flexuosum (nikdy 

a nyní postupně vychází námi objednané tituly. 
Loni přibyl do Knihovny dlouho očekávaný, tří-
dílný Lowrieho počin Carnivorous Plants of Aus-
tralia – Magnum Opus a snad ještě v letošním roce 
bychom se mohli konečně dočkat předplaceného 
„comba“ pěti knih o rosnatkách a tučnicích.

Patrik Hudec

http://www.darwiniana.cz/masozravky/blog:2012-08-17-vystava-2012-jdeme-rozdelovat)
http://www.darwiniana.cz/masozravky/blog:2012-08-17-vystava-2012-jdeme-rozdelovat)
http://www.darwiniana.cz/masozravky/blog:2012-08-17-vystava-2012-jdeme-rozdelovat)
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jsem neurčoval, který druh tam přesně mám). 
Ostatní jsou na tom poněkud hůře.“	Avšak	se-
hnat	 konkrétní	 druh	 rašeliníku	 u	 prodejců	 se	
zdá	být	velkým	oříškem.	V	sekci	 „Masožravky	
–	ostatní	témata“,	vlákno	„Možnost	pěstování	ve	
skleníku	v	Hodoníně“,	 se	Tomáš	Báborský	ptá	
na	 druhy	 masožravek	 vhodné	 k	 pěstování	 ve	
velkém,	v	zimě	vytápěném,	skleníku.	Společně	
s	kolegy	diskutují	nad	druhy,	které	by	v	daných	
podmínkách	mohly	prosperovat.	Tradičně	při-
bývala	témata	s	dalšími	dotazy	ohledně	pěsto-
vání,	přesazování,	 škůdců,	 s	 nabídkami	pěsti-
telských	přebytků	i	jiná.	
V	sekci	„Chlubírna“	ve	vlákně	„DM	´Triton´“	

se	v	půlce	minulého	roku	Rosťa	Kracík	pochlu-
bil	svou	nově	zakoupenou	mucholapkou,	kte-
rou	si	na	základě	tohoto	vlákna	zakoupila	i	Eva	
Rohová:	„V diskuzi na fóru jsem narazila na pří-
spěvek o mucholapce ´Triton´, a přesto, že jsem 
pořád ještě masožravkářský začátečník, muse-
la jsem ji mít taky. Je vážně tak hezká jako na 
obrázku a překvapilo mě, jak brzy po zasazení 
je schopna lovu.“ 

Někteří	 z	 vás	 jsou	 možná	 zvyklí	 odebírat	
fórum	Darwiniany	na	email.	Tato	funkce	od	9.	
dubna	není	dostupná	a	vysvětlení	k	tomu	podal	
Patrik	Hudec	ve	vlákně	 „Odběr	 fóra	e-mailem	
mimo	provoz“	 (sekce	 „Realizační	 tým):	 “Příči-
nou jsou systémové změny, které nyní provádí-
me, a jedním z mnoha důsledků je právě také 
odstřižení původního e-mailového serveru. 
V současnosti nemůžu přislíbit, že služba bude 
brzy obnovena, protože jednou z věcí, které dis-
kutujeme, je rovněž zásadní upgrade anebo pře-
měna fóra, takže nechceme narychlo šít horkou 
jehlou krátkodobé řešení.“
Nezapomeňte	občas	na	naše	 fórum	zavítat,	

ať	už	se	zvídavým	dotazem	či	 jen	zjistit,	co	 je	
nového	ve	světě	masožravek!

Jakub Štěpán 

Dionaea muscipula	‚Triton‘		Foto:	Eva	Rohová
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Seznámení s čeledí 
a rodem
Čeleď	 Lentibulariaceae	 zahrnuje	 rody	 bubli-
natka	(Utricularia,	dříve	Lentibularia),	genlisej	
(Genlisea)	 a	 tučnice	 (Pinguicula).	 U	 všech	 tří	
rodů	byla	spolehlivě	prokázána	karnivorie	(ma-
sožravost),	každý	však	k	získání	kořisti	využívá	
jiných	 mechanismů.	 Bublinatky	 mají	 drobné	
podtlakové	 lapací	 měchýřky,	 schopné	 nasát	
velmi	drobnou	až	mikroskopicky	malou	kořist,	
genliseje	 podzemní	 tunelovité	 pasti,	do	 nichž	
je	kořist	vlákána	a	protichůdné	chloupky	ji	ne-
pustí	zpět;	tučnice	loví	pomocí	lepkavých	listů.	
Rod	Genlisea v	našich	zeměpisných	šířkách	ne-
nalezneme,	je	rozšířen	pouze	ve	Střední	a	Jižní	
Americe	a	v	Africe.	Bublinatky	 jsou	podstatně	
rozšířenější	a	jejich	různé	ekologické	adaptace	
lze	 pozorovat	 téměř	 po	 celém	 světě.	 V	 České	
republice	se	můžeme	setkat	se	sedmi	vodními	
druhy,	většinou	však	velmi	vzácně.
Tučnice	jsou	taktéž	zastoupeny	mnoha	eko-

logickými	adaptacemi	na	nejrůznějších	místech	
naší	planety,	avšak	chybí	například	v	 tropické	
části	Asie,	v	Austrálii	a	v	Africe,	vyjma	její	nejse-
vernější	části.	U	nás	jsou	reprezentovány	dvěma	
původními	druhy:	tučnicí	obecnou	(Pinguicula 
vulgaris)	a	tučnicí	českou	(Pinguicula bohemi-
ca).	Dále	se	na	území	České	republiky	dá	nalézt	

kříženec	předchozích	dvou,	zvaný	tučnice	Do-
stálova	(Pinguicula × dostalii),	a	několik	uměle	
vysazených	druhů	(například	Pinguicula gran-
diflora, P. longifolia,	P. vallisneriifolia,	P. crys-
tallina),	 které	 obvykle	 nemají	 více	 než	 jednu	
lokalitu.	Zatímco	tučnice	obecná	je	celosvětově	
poměrně	 rozšířeným	 taxonem	 (Evropa,	 Asie,	
Severní	Amerika),	tučnice	česká	roste	jen	u	nás,	
a	to	pouze	na	několika	málo	místech.
Zájem	o	tučnici	českou	se	ve	mně	probudil	

již	 dávno,	 když	 jsem	 zjistil,	 jak	 blízko	 mám	
k	jedné	z	jejích	lokalit,	tehdy	ještě	skoro	nezná-
mým	mokřadům	u	Loučeně.	Díky	tomu	se	mi	
naskytla	možnost	poznat	ji	více,	než	se	poštěs-
tilo	většině	jiných	botaniků.	I	další	z	míst	její-
ho	 výskytu	 jsem	 osobně	 mnohokrát	 navštívil	
a	charakter	těchto	biotopů	mne	zaujal.	Podob-
ná	slatinná	uskupení,	byť	třeba	bez	tučnic,	vždy	
bývají	objekty	mého	zvýšeného	zájmu.

Problematika 
taxonomie v rámci rodu
Část	 botaniků	 tučnici	 českou	 považuje	 za	 sa-
mostatný	druh,	druhá	část	však	zastává	názor,	
že	by	mělo	jít	pouze	o	poddruh	tučnice	obecné,	
čili	tučnici	obecnou	českou	(Pinguicula vulga-
ris subsp.	bohemica).	Neshody	panují	již	od	dob	
jejího	popisu	prof.	Vladimírem	Krajinou	v	roce	

Tučnice česká – náš masožravý 
endemit (1. díl)

JAKUB ŠTĚPÁN

Endemitem	rozumíme	organismus	vyskytující	se	jen	na	urči-

tém	malém	území.	Na	území	České	republiky	řadu	takových	

případů	nalezneme.	Jedním	z	nich	je	vzácná	slatinná	rostlina	tuč-

nice	česká	 (Pinguicula bohemica),	 náležící	čeledi	 bublinatkovi-

tých	(Lentibulariaceae).
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Typický	„přivřený“	tvar	květu	tučnice	české

Pohled	na	květ	tučnice	české	z	boku
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1927.	 Zastánci	 samostatného	 druhu	 mohou	
poukazovat	na	drobné	morfologické	odlišnos-
ti,	 rozdílnou	 barvu	 květů	 a	 také	 jiné	 ekolo-
gické	nároky.	 Botanik,	 který	 se	 tímto	druhem	
zabýval	 asi	 nejvíce,	 ředitel	 Botanické	 zahrady	
v	 Liberci	M.	 Studnička,	poukazuje	 i	 na	odliš-
ný	počet	chromozomů	(2n	=	32	oproti	2n	=	64	
u	P. vulgaris),	s	čímž	někteří	vědci	nesouhlasí,	
neboť	došli	k	počtu	stejnému,	 jako	má	P. vul-
garis.	Objevuje	se	též	názor,	že	v	populacích	P. 
bohemica	mohou	existovat	obě	ploidní	úrovně.	
I	v	populaci	P. vulgaris	na	jisté	lokalitě	v	Apeni-
nách	němečtí	botanici	údajně	nalezli	jak	jedin-
ce	s	ploidií	2n	=	64,	tak	2n	=	128.
Otázka	počtu	chromozomů	však	nemusí	být	

tolik	důležitá,	uvažujeme-li,	že	aspoň	část	po-
pulace	opravdu	nese	chromozomovou	sadu	2n	
=	32	a	bude	objasněn	evoluční	vznik	obou	dru-
hů.	Podle	M.	Studničky	je	prapůvod	druhu	Pin-
guicula vulgaris	 pravděpodobně	 ve	 velmi	 po-
dobném	druhu	Pinguicula macroceras	a	k	jeho	
rozšíření	na	naše	území	došlo	ze	severu.	Oproti	
tomu	původ	Pinguicula bohemica	je	spíše	mezi	
některými	 jihoevropskými	druhy	tučnic,	které	
jsou	 typické	 i	 počtem	 chromozomů	 2n	 =	 32.	
Studnička	zároveň	poukazuje	na	fakt,	že	chro-
mozomová	 sada	 2n	 =	 32	 z	 2n	 =	 64	 nevzniká	
a	označení	Pinguicula vulgaris subsp.	bohemica 
by	 tak	 odporovalo	 přirozenosti	 taxonomické-
ho	systému.	Opačný	proces,	polyploidizace,	 je	
naopak	 běžný,	 avšak	 původ	 druhu	 P. vulgaris 
v	územně	značně	omezeně	rozšířeném	druhu	P. 
bohemica	je	nesmyslný.	Připustíme-li,	že	P. bo-
hemica	má	počet	chromozomů	2n	=	64	a	údaj	
2n	=	32	je	chybný,	jak	tvrdí	někteří	autoři,	stále	

to	 není	 jednoznačný	 argument	 pro	 vyvrácení	
jejího	statusu	samostatného	druhu.
Ať	je	pravda	na	té	či	oné	straně,	tučnice	česká	

je	stabilní	a	od	tučnice	obecné	průkazně	odli-
šitelný	taxon.	Zda bude brána za druh nebo 
poddruh, nic nemění na skutečnosti, že si 
zaslouží naši pozornost a patřičnou ochra-
nu.	 Já	 si	 ji	 v	 tomto	 článku,	 stejně	 jako	 jinde,	
dovolím	považovat	a	označovat	za	samostatný	
druh.

Stručný popis vnějších 
znaků tučnice české
Pinguicula bohemica	je	vytrvalá	bylina	se	žluta-
vě	zelenými	listy	uspořádanými	v	přízemní	rů-
žici.	Listy	jsou	dlouze	vejčité,	tupě	zašpičatělé,	
dlouhé	obvykle	3–7	cm.	Na	svrchní	straně	jsou	
hustě	posety	miniaturními	žláznatými	chlupy,	
uzpůsobenými	k	lapání	drobného	hmyzu.	Listy	
mají	 své	okraje	 nadvinuté,	 přičemž	při	 lapení	
kořisti	jsou	schopny	v	řádech	hodin	až	dnů	tyto	
okraje	svinout	ještě	více.	Důvod	tohoto	tropis-
mu	není	zcela	znám,	ale	předpokládá	se,	že	by	
mohlo	 jít	o	způsob,	 jak	zvětšit	sorpční	plochu	
pro	sekret	s	živinami	z	natrávené	kořisti.	Ob-
zvláště	 starší	 listy	 bývají	 přitisklé	 k	 substrátu	
a	 jsou	 tak	 schopny	 přijímat	 vodu	 i	 minerální	
látky	 z	 trvale	mokrého	povrchu	půdy.	 Kořeny	
jsou	 jednoduché,	 nevětvené	 a	 slouží	 zejména	
k	uchycení	rostliny	v	zemi.
Na	jaře	tučnice	vykvétá	trubkovitými	bělavý-

mi	květy	se	sytě	fialovou	skvrnou	v	hrdle,	uvnitř	

Semeník	tučnice	obecné	(vlevo)	se	špičatými	kališními	lístky	a	
tučnice	české	(vpravo)	s	lístky	tupě	zakončenými
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Květ	tučnice	obecné

Listová	růžice	tučnice	obecné
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ochlupenými	a	s	výraznou	ostruhou.	I	s	ní	má	
květ	délku	okolo	2	cm.	Květy	vyrůstají	na	žláz-
natě	ochlupených	stvolech	délky	okolo	10–25	
cm	po	jednom.	Jedna	rostlina	může	mít	stvolů	
více;	ty	nejvitálnější	mívají	najednou	až	tři.	Plo-
dem	je	tobolka	obsahující	stovky	semen.	Seme-
na	jsou	hnědá,	oválná,	necelý	milimetr	dlouhá,	
s	dvůrkatě	svrasklým	povrchem.

Ekologie druhu
Tučnice	česká	vyhledává	trvale	mokré	slatinné	
biotopy	s	určitým	obsahem	uhličitanu	vápena-
tého,	ideálně	v	raném	sukcesním	stádiu.	Důle-
žitá	 je	 existence	 erozí	 nebo	 jinak	obnažených	
ploch	 s	minimální	mezidruhovou	 konkurencí	
v	 regenerujících	 rostlinných	 společenstvech.	
Do	takových	může	tučnice	přirozeně	pronikat.
Tučnice	česká	by	se	dala	označit	za	oportun-

ní	druh.	Vyhledává	místa,	jež	nemají	trvalý	cha-
rakter	a	jsou	pro	ni	dočasnou	existenční	příleži-
tostí.	Zaroste-li	lokalita	konkurenčně	silnějšími	

druhy,	 tučnice,	 šířená	 vodou	 při	 tání	 sněhu	
i	záplavách,	se	uchytí	na	 jiném,	právě	příhod-
ném	místě.	Alespoň	tak	lze	popsat	ideální	stav.	
V	současné	době	podobné	 lokality	v	důsledku	
antropogenní	přeměny	 krajiny	 nevznikají	 a	 je	
nutné	udržovat	ty	stávající	ve	stavu,	jenž	vyho-
vuje	 tučnici	 i	 jiným	rostlinám	s	podobnou	ži-
votní	strategií,	které	obvykle	patří	k	tomu	nej-
vzácnějšímu	z	naší	květeny.
Ač	by	se	tak	mohlo	zdát,	nejedná	se	přímo	

o	heliofyta.	Na	plném	slunci	sice	růst	dokáže,	
lépe	se	však	vyvine	v	přístinu	okolní	krátkosté-
belné	vegetace,	například	po	okrajích	travního	
drnu.	Podle	Studničky	(2013)	je	rostlina	stre-
sována	nedostatečným	osvětlením	dokonce	
až	při	hodnotách	přistínění	okolo	85	%,	kde	
končí	její	růstové	optimum.	Na	plném	slunci	
tvoří	tučnice	česká	menší	listové	růžice	s	jasně	
žlutavými	listy.	Při	větším	přístinu	se	listy	
zvětšují	a	dostávají	temnější	zelené	odstíny,	
srovnatelné	s	podobnou	Pinguicula vulgaris.
Zimu	tučnice	přečkává	v	hibernakulech,	čili	

přezimovacích	 pupenech	 tvořených	 nahlou-
čenými	 redukovanými	 listy.	 Hibernakula	 jsou	
velká	do	2	cm	(obvykle	spíše	okolo	1	cm),	přes	
zimu	často	schovaná	pod	úroveň	substrátu.	Na	
samém	 začátku	 dormantního	 období	 rostlina	
vytvoří	u	báze	hibernakula	často	 i	velký	počet	
hibernakul	 dceřiných,	 sloužících	 k	 rychlému	
a	efektivnímu	rozmnožování	na	krátké	vzdále-
nosti.	S	prvním	jarním	oteplením	se	hibernaku-
la	začínají	rozvírat	a	startuje	vývoj	nových	listů	
i	obnova	kořenů.	Proudění	vody	z	roztávajícího	
sněhu	se	mnohdy	postará	o	rozšíření	mechanic-
ky	oddělených	dceřiných	hibernakul	po	lokali-
tě.	 Květy	 se	 objevují	 nejčastěji	 v	 květnu.	 Jsou	

Listové	růžice	tučnice	české	(vpravo)	jsou	s	tučnicí	obecnou	(vlevo)	velmi	podobné.

Tučnice	obecná	na	svém	typickém	biotopu.
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reprodukci	a	vitalitu	 to	nemělo	velký	vliv.	Po-
dobné	chování	se	dá	předpokládat	 i	u	našeho	
druhu.
Lapacím	orgánem	tučnice	české,	stejně	jako	

jiných	zástupců	rodu,	 jsou	listy	se	speciálními	
žlázami	 na	 povrchu.	 Žlázy	 jsou	 dvojího	 typu.	
Jedny	 jsou	součástí	žláznatých	trichomů	a	vy-
značují	 se	 kontinuální	 sekrecí	 lepivého	 slizu;	
slouží	k	polapení	kořisti.	Druhý	typ	žláz	je	při-
sedlý	a	produkuje	trávicí	sekret.	Jeho	produkce	
je	podmíněna	až	přítomností	polapené	kořisti.	
K	 trávení	 slouží	 enzymy	 produkované	 přímo	
rostlinou,	pravděpodobně	však	 i	aktivita	sym-
biotických	mikroorganismů.	Nejčastější	kořistí	
bývá	drobný	létavý	hmyz	nebo	jiní	živočichové	
velikosti	v	řádech	milimetrů,	výjimečně	i	větší	
(komáři,	 pavouci).	 Množství	 polapené	 kořisti	
je	velmi	proměnlivé.	Někdy	jsou	rostliny	drob-
nými	muškami	přímo	obsypány,	 jindy	 jich	 na	
listech	najdeme	sotva	několik.

Odlišnosti od 
podobných taxonů
Čím	se	tučnice	česká	liší	od	podobných	taxonů?	
Za	nejpodobnější	a	často	srovnávané	bych	po-
važoval	 tučnici	 obecnou	 (Pinguicula vulgaris)	
a	 její	 varietu	 Pinguicula vulgaris	 var.	 bicolor 
(přirozený	výskyt	této	variety	na	našem	území	
mi	není	znám).
Prvním	rozdílem	je	odlišná	ekologie.	Pingui-

cula bohemica	roste	spíše	v	nížinách,	v	termo-
fytiku	až	mezofytiku.	Není	známa	žádná	loka-
lita	z	vyšších	nadmořských	výšek,	nejvyšší	leží	

přizpůsobeny	 k	 entomogamii,	 avšak	 schopné	
jsou	 i	 autogamie.	 Semena	 dozrávají	 přibližně	
v	červenci.	Část	jich	vyklíčí	tentýž	rok,	část	však	
vlivem	 chemické	 blokace	 klíčení	 přečká	 zimu	
a	vyklíčí	až	na	 jaře.	Vliv	na	 toto	rozdělení	má	
pravděpodobně	prostředí,	do	kterého	se	seme-
na	dostanou.	 Podle	 pokusů	 Studničky	 (2013)	
semena,	která	se	dostala	do	vodního	prostředí,	
klíčí	spíše	hned,	kdežto	semena	v	mokrém	sub-
strátu	čekají	s	klíčením	na	jaro.	Tučnice	se	obec-
ně	šíří	zejména	pohybem	vody	a	zvěře	v	krajině.

Pinguicula bohemica	projevuje	ochotu	křížit	
se	na	společných	lokalitách	s	Pinguicula vulga-
ris.	Vzniká	tak	nadále	fertilní	přirozený	hybrid	
zvaný	tučnice	Dostálova	(Pinguicula × dostalii),	
nesoucí	 přechodné	 znaky	 obou	 druhů.	 Dnes	
existuje	 poslední	 místo,	 kde	 k	 takovému	 kří-
žení	dochází.	Je	vysoce	pravděpodobné,	že	kří-
žení	by	probíhalo	 i	s	případnými	zavlečenými	
nepůvodními	druhy	tučnic.
Stejně	 jako	mnohé	 jiné	masožravé	 rostliny,	

i	 tučnice	česká	vyhledává	 biotopy	 s	minimem	
dostupných	 živin	 v	 substrátu.	 Masožravost	
poskytuje	 konkurenční	 výhodu	 nad	 ostatní-
mi	rostlinami	téže	 lokality.	Nelze	však	říct,	že	
by	 přísun	 kořisti	 byl	 pro	 tento	 druh	 zásadní.	
Nezbytnost	 živočišné	 kořisti	 je	 u	 masožravek	
obecně	velmi	vzácný	jev	(např.	Utricularia vul-
garis).	Dá	se	ale	 tvrdit,	že	občasný	přísun	ko-
řisti	rostlině	prospívá.	V	historii	byly	prováděny	
experimenty	s	druhem	P. vulgaris,	kdy	švédští	
vědci	 Aldenius,	 Carlsson	 a	 Karlsson	 jednou	
za	 několik	 dní	 přikrmovali	 rostliny	 drobným	
hmyzem.	Oproti	nekrmeným	měly	tyto	exem-
pláře	 až	 dvojnásobnou	 biomasu,	 nicméně	 na	

Květ	Pinguicula vulgaris	var.	bicolor
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přibližně	330	m	n.	m.	(Miletínská	bažantnice,	
nejistý	původ	a	malý	počet	 jedinců)	a	nejvýše	
položená	s	perspektivní	populací	jen	asi	260	m	
n.	m.	(okolí	Jestřebí).	Její	lokality	jsou	si	všech-
ny	značně	podobné	a	 liší	se	od	běžných	 loka-
lit	P. vulgaris.	Typické	 lokality	 tučnice	obecné	
leží	spíše	v	podhorských	či	horských	oblastech	
(vzácněji	 sestupuje	 i	 do	 nížin);	 tento	 druh	
nemá	problémy	růst	ani	ve	výškách	přes	2000	
m	n.	m.	Vyhledává	obnažená	horská	prameniš-
tě,	mokré	okraje	cest	a	jiné	biotopy	s	minimál-
ní	konkurencí	okolní	vegetace.	Miluje	perma-
nentní	ochlazování	ledovou	horskou	vodou	za	
současného	 plného	 oslunění.	 Na	 rozdíl	 od	 P. 
bohemica	jsou	jeho	lokality	relativně	stálé,	ne-
jedná	se	o	oportunní	druh.	Pinguicula vulgaris 
var.	bicolor	 je	též	známa	spíše	z	vyšších	poloh	
a	ekologicky	je	podobná	běžné	tučnici	obecné,	
se	kterou	údajně	i	často	sdílí	stejné	lokality.
Počet	chromozomů	je	sporným	znakem,	ne-

boť	u	P. bohemica	mezi	vědci	neexistuje	obecná	
shoda.	Existuje	názor	o	počtu	2n	=	32	i	2n	=	64.	
U	tučnice	obecné	i	 její	variety	bicolor	se	vědci	

shodují	na	2n	=	64.	Nutno	podotknout,	že	po-
čet	chromozomů	nemusí	být	znakem	jasně	ur-
čujícím	postavení	taxonu	v	taxonomickém	sys-
tému.	Zohledněn	by	měl	být	zejména	evoluční	
původ,	 který	může	být	do	 jisté	míry	 nastíněn	
právě	počtem	chromozomů	v	jádrech	buněk.

Pinguicula vulgaris	 je	 obecně	 více	 variabil-
ní.	Může	za	to	jistě	i	velký	areál	jejího	výskytu.	
Naproti	tomu	Pinguicula bohemica	je	na	všech	
svých	 lokalitách	 velice	 stálá	 a	 nenaleznete	

Hibernaculum	tučnice	české.

Tučnice	česká	s	kořistí.
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znakem	je	tvar	horních	kališních	lístků.	P. vul-
garis	 i	 všechny	 její	 variety	 mají	 horní	 kališní	
lístky	spíše	špičaté,	zatímco	P. bohemica	 krát-
ké	a	tupě	zakončené.	Cípy	dolního	korunního	
pysku	květu	tučnice	české	působí	kompaktněji,	
sevřeněji,	 často	 se	 navzájem	až	dotýkají,	mají	
navíc	tendenci	mít	své	okraje	ohrnuté	nahoru.	
Oproti	tomu	tučnice	obecná	má	okrajové	cípy	
dolního	pysku	spíše	divergentně	jdoucí	bez	vyš-
ší	tendence	k	ohrnování	okrajů.	Dalším	morfo-
logickým	rozdílem	 je	 tvar	semeníků.	P. vulga-
ris	má	semeník	spíše	delší	než	širší,	kdežto	P. 
bohemica	inklinuje	k	semeníkům	téměř	stejně	
širokým	 jako	dlouhým.	Vzhledem	 k	 tomu,	 že	
se	tvar	semeníku	během	jeho	zrání	značně	liší,	
nelze	 při	 determinaci	 tímto	 znakem	 předejít	
jisté	subjektivitě.

V	příštím	čísle	časopisu	Trifid	se	můžete	 těšit	
na	pokračování	tohoto	článku.	Řeč	bude	o	ge-
ografickém	 rozšíření	 i	 konkrétních	 lokalitách	
tučnice	české.	Podíváme	se	též	na	problematiku	
její	ochrany.			

výraznější	odchylky,	ať	už	se	jedná	o	zbarvení	či	
tvar.	Důvodem	může	být	 i	skutečnost,	že	sou-
časné	populace	jsou	vzniklé	z	malého	množství	
výchozích	jedinců.	U	P. vulgaris	var.	bicolor	va-
riabilitu	nejsem	schopen	posoudit,	 jelikož	ne-
znám	dostatečné	množství	jejích	populací.
Výrazným	rozdílem	mezi	P. vulgaris a P. bo-

hemica	 je	 zbarvení	 květu.	 Zatímco	P. vulgaris 
má	květ	fialový	s	bělavou	skvrnou	uvnitř,	P. bo-
hemica	má	barvy	naopak,	inverzně,	čili	převa-
žuje	bílá	a	uvnitř	květu	je	tmavá	skvrna.	Velmi	
podobně	 zbarvená	 je	 Pinguicula vulgaris	 var.	
bicolor,	 avšak	 tmavá	 skvrna	uvnitř	 květu	 chy-
bí.	Objevuje	se	 i	varieta	P. vulgaris	var.	albida,	
typická	úplnou	ztrátou	 barviva	v	 květech;	má	
je	celé	bílé,	nanejvýš	mírně	nafialovělé.	Drobný	
barevný	rozdíl	našich	dvou	druhů	tučnic	pozo-
rujeme	 i	v	 listech.	P. bohemica	 inklinuje	spíše	
ke	žlutavějšímu	odstínu	zelené	barvy,	obzvláště	
při	exponovanějším	růstu.
Rozdíl	mezi	P. bohemica	a	všemi	varietami	P. 

vulgaris	je	v	morfologických	znacích,	hlavně	co	
se	týče	generativních	orgánů.	Celkem	výrazným	

Tučnice	česká	na	svém	typickém	biotopu
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Cesta	do	pekel	je	dlážděna	dobrými	úmysly,	tak	
by	se	dal	uvést	tento	článek	o	jednom	z	velkých	
problémů	 současné	 ochrany	 přírody.	 Zatímco	
dříve	ochránce	přírody	děsil	zahradník	s	 lopa-
tičkou,	 toužící	 po	 zkrášlení	 své	 zahrádky,	 vy-
rýpávající	ty	nejvzácnější	druhy	na	nejohrože-
nějších	lokalitách,	nyní	je	tomu	naopak.	Mnozí	
pěstitelé	touží	pomoct	přírodě	tím,	že	do	ní	vy-
sadí	druhy,	které	sami	napěstovali.	Že	netušíte,	
co	je	na	tom	špatného?	Pak	určitě	čtěte	dál.
Ač	 se	 to	 na	první	pohled	 tak	 nemusí	 zdát,	

nevhodná	výsadba	do	přírody	 je	mnohem	ne-
bezpečnější	 a	 závažnější	 než	 jakékoli	 vyrýpá-
vání	přirozeně	rostoucích	rostlin.	Když	pěstitel	
vyrýpne	vzácné	rostliny	na	svou	zahrádku,	po-
pulaci	to	sice	může	oslabit	a	pachatel	je	hoden	
výprasku,	 ale	 pokud	 je	 ekosystém	 v	 pořádku,	
dojde	 obvykle	 k	 samovolnému	 obnovení	 této	
škody.	V	nejhorším	případě	 třeba	ze	semenné	
banky	v	půdě	a	v	řádech	mnoha	 let	až	deseti-
letí.	Když	 je	však	do	původní	populace	uměle	
zavlečena	rostlina,	která	tam	nepatří,	může	se	
rozpoutat	sled	ekologických	událostí	s	daleko-
sáhlými	následky,	více	či	méně	závažnými,	kte-
ré	 jsou	nevratné!	Pojďme	se	podívat	na	hlavní	
rizika,	která	umělé	vysazování	rostlin	do	příro-
dy	skýtá.
Hybridizace	s	původními	druhy.	Pro	názorný	

příklad	nemusíme	chodit	daleko.	Jako	milovní-
ci	masožravek	všichni	známe	tučnice	 (Pingui-
cula).	Evropské	druhy	tučnic	navzájem	obvykle	
velmi	ochotně	hybridizují	 (kříží	se)	a	kříženci	
zůstávají	dále	plodní.	Představte	si,	co	se	stane,	
když	se	na	lokalitu	jednoho	druhu	zavleče	druh	
jiný.	 Postupně	 se	 začne	 s	 původním	 druhem	
křížit	a	v	průběhu	času	hybridní	jedinci	nahradí	
původní	druh.	Zánik	celé	čisté	populace	druhu	
může	zapříčinit	jediné	zavlečené	semínko.	Dě-
sivá	představa,	že?
Narušení	 původního	 genotypu.	 Řekněme,	

že	 se	 rozhodnete	 posílit	 vymírající	 populaci	
vzácné	 rosnatky	 anglické	 (Drosera anglica)	

rosnatkami	téhož	druhu,	které	pěstujete	doma.	
Stejný	druh,	to	nemůže	nic	udělat,	řeknete	si.	
Velký	omyl,	přátelé.	Nevíte,	odkud	vaše	rosnat-
ky	pochází.	I	kdyby	měly	svůj	původ	na	jiné	při-
rozené	lokalitě	v	ČR,	jedná	se	už	o	jiné	rostliny	
s	 jinou	genetickou	výbavou.	Přestože	 je	pova-
žujeme	za	 stejný	druh	a	 taxonomicky	 je	 nijak	
nelišíme,	 jsou	 to	 odlišné	 rostliny.	 Přinejmen-
ším	byste	znehodnotili	původní	genofond	dané	
lokality,	který	je	u	takto	vzácných	druhů	velice	
cenný.	Na	rozdíl	od	prvního	rizika,	zavlečení	ji-
ného	druhu	a	následná	hybridizace,	je	vysazení	
téhož	druhu	o	to	nebezpečnější	tím,	že	není	na	
první	pohled	vidět.	Vlastně	se	jedná	o	ten	samý	
případ,	jen	méně	nápadný.
Zavlečení	patogenů.	Asi	si	dokážete	předsta-

vit,	že	s	vysazením	kulturní	rostliny	do	přírody	
můžete	nechtěně	ohrozit	ekosystém	cizími	pa-
togeny,	na	které	nejsou	původní	druhy	připra-
vené.	Anebo	společně	s	rostlinou	zavlečete	jiný	
organismus,	který	bude	konkurovat	původním	
a	pozmění	fungování	celého	systému.
Znemožnění	výzkumu.	Aby	se	mohly	ohro-

žené	druhy	 účinně	 chránit,	 je	 třeba	důkladně	
znát	 jejich	 rozšíření	 a	 ekologii,	 včetně	 způso-
bů	šíření	v	 krajině.	Když	 samozvaní	 „inženýři	
přírody“	budou	uměle	manipulovat	s	výskytem	
druhů,	 jakýkoli	 výzkum	 je	 tím	 narušen,	 ne-li	

Proč je tak nebezpečné vysazovat 
rostliny do volné přírody

JAKUB ŠTĚPÁN

Na	této	lokalitě	byla	vysazena	tučnice	
česká	(Pinguicula bohemica).
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úplně	znemožněn.	Proto	prosím	každého,	kdo	
se	něčím	takovým	provinil,	ať	udělá	dobrý	sku-
tek	a	svůj	čin	 (anonymně)	nahlásí	některému	
z	orgánů	ochrany	přírody	nebo	zkušenějším	bo-
tanikům,	kteří	se	už	o	informování	příslušných	
institucí	postarají.	I	anonymní	přiznání	a	infor-
mování	o	takovém	činu	je	obrovským	přínosem	
k	objasnění	původu	některých	populací.
Tím	 jsem	 vyjmenoval	 několik	 závažných	

rizik,	 která	 neuvážené	 vysazování	 rostlin	 při-
náší.	Určitě	bychom	našli	řadu	dalších,	ale	ne-
bylo	 mým	 cílem	 vyjmenovat	 všechny.	 Cílem	
bylo	ukázat,	že	vysazením	rostlin	přírodě	spíše	
uškodíte,	než	pomůžete.
Ptáte	 se,	 JAK	 tedy	máte	 pomoci?	 Způsobů	

je	 spousta.	 Například	 se	 můžete	 spojit	 s	 ně-
kterou	z	oficiálních	institucí,	které	se	o	ochra-
nu	 přírody	 a	 správu	 lokalit	 starají,	 například	
s	 Agenturou	 ochrany	 přírody	 a	 krajiny	 České	
republiky	 (AOPK	 ČR,	 www.ochranaprirody.
cz).	Informujte	se,	zda	nejsou	pořádány	nějaké	
dobrovolnické	akce	(kosení	luk	apod.),	kterých	
byste	 se	 mohli	 účastnit.	 Budete-li	 podnikaví,	
můžete	 navrhnout	 i	 vlastní	 záchranná	 opat-
ření	 pro	 svou	 oblíbenou	 lokalitu,	 ale	 vždy	 ve	

spolupráci	s	orgány	ochrany	přírody.	Kdyby	ka-
ždý	podnikavý	člověk	dělal	s	krajinou,	co	se	mu	
zlíbí	a	uzná	za	vhodné,	už	bychom	neměli	co	
chránit.	Spolupráce	s	odborníky	sníží	riziko	ne-
vhodného	zásahu	na	minimum.	Pokud	chcete	
pomáhat	 sami	 bez	pomoci	odborníků,	 nastu-
dujte	si	o	této	problematice	potřebné	informa-
ce	a	šiřte	je	dál.	Prevence	je	důležitá.	Uvědomte	
si,	že	u	těch	nejvzácnějších	rostlin	lze	mnohdy	
i	 jedinou	 výsadbou	 zajistit	 vymizení	 taxonu	
z	naší	přírody!	A	jestli	chcete	mermomocí	sami	
provádět	něco	v	terénu,	můžete	lokalitu	při	čas-
tém	obdivování	hlídat	před	záškodníky,	hlásit	
změny	či	škody	povolaným	pracovníkům	nebo	
třeba	čistit	okolí	od	odpadků.
Abych	vysazování	do	přírody	pouze	nekriti-

zoval,	měl	bych	na	závěr	doplnit,	že	může	být	
i	velmi	přínosné	při	záchraně	některých	druhů.	
Avšak	 je	nutné	 jej	provádět	odborně,	dokázat	
zvážit	veškeré	následky,	použít	správný	genetic-
ký	materiál	a	hlavně	nedělat	to	tajně	na	vlastní	
pěst,	což	je	mimochodem	i	nelegální.			

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán

	Zde	dochází	ke	křížení	tučnice	obecné	(Pinguicula vulgaris)	
a	nepůvodní	tučnice	velkokvěté	(Pinguicula grandiflora).
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První	záznamy	o	mucholapce	pocházejí	z	60.	
a	70.	let	18.	století,	kdy	dramatické	sklapová-
ní	listů	mucholapek	vedlo	přírodovědce	k	vy-
slovení	myšlenky,	že	i	některé	rostliny	mohou	
být	 adaptovány	 na	 záměrný	 lov	 hmyzu	 jako	
kořisti.	Byl	to	guvernér	státu	Severní	Kalifor-
nie	Arthur	 Dobbs,	 který	 v	 roce	 1760	 popsal	
mucholapku	jako	„dráždivou	past	na	mouchy“	
a	v	r.	1770	ji	John	Ellis	přirovnal	k	„miniaturní	
pasti	na	krysy“	a	upozornil,	že	„její	listy…	mo-
hou	mít	nějaký	vztah	k	výživě…	coby	nástroj	
k	obstarání	potravy“.
Avšak	zpráva,	že	rostlina	může	zabít	a	strá-

vit	živočichy,	nabourala	běžné	chápání	přírod-
ního	řádu	a	byla	tak	přijata	s	nedůvěrou.	John	
Ellis	 si	 dopisoval	 s	 vynikajícím	 botanikem	
Karlem	Linném	a	poslal	mu	nákres	pasti	Di-
onaea muscipula	 a	 rostlinný	materiál.	 Linné	
myšlenku	rostliny	pojídající	hmyz	označil	za	
směšnou	a	 jsoucí	proti	Bohem	daným	pravi-
dlům	přírody.	S	odkazem	na	knihu	Genesis	(I,	
29–30)	odmítl	Linné	uznat	Ellisův	objev	s	tím,	
že	 Bůh	 vytvořil	 rostliny	 pouze	 jako	 potravu	

pro	 živočichy	 a	 lidi,	 a	 myšlenku	 přemožení	
živočichů	 rostlinami	 označil	 za	 rouhačskou.	
Linné	 si	 byl	 vědom,	 že	 hmyz	 bývá	 zachycen	
na	lepivé	listy	rosnatek	a	tučnic	(sám	formál-
ně	popsal	a	pojmenoval	oba	rody),	ale	odmítal	
ideu,	že	by	 tyto	rostliny	mohly	být	vybaveny	
mechanismy	cílenými	k	lovu	hmyzí	kořisti.
Nakonec	byla	masožravá	povaha	některých	

rostlin	s	definitivní	platností	potvrzena	v	roce	
1875	Charlesem	Darwinem,	který	je	podrobil	
podrobnému	 a	 rozsáhlému	 zkoumání	 a	 jas-
ně	ukázal,	 že	 u	 některých	 rostlin	 se	 vyvinu-
ly	 adaptace	 k	 příjmu	 živin	 přímo	 skrze	 listy	
zachycující	hmyz.	Od	té	doby	je	mucholapka	
oprávněně	považována	za	skutečně	masožra-
vou	rostlinu.
Způsob	 lovu	mucholapky	 je	v	zásadě	veli-

ce	jednoduchý.	Kořist	je	přivábena	díky	jasné	
barvě	listů	a	možná	i	díky	produkci	sladkého	
nektaru.	Na	vnitřním	povrchu	obou	listových	
čepelí	vyrůstá	šest	velice	citlivých	spouštěcích	
chlupů.	 Jakmile	 je	 hmyz	 přilákán	 do	 pasti	
a	ocitne	se	mezi	čepelemi,	 stačí	 se	dotknout	

Jak pěstovat mucholapku 
podivnou

STEWART MCPHERSON

Na	východním	pobřeží	Spojených	států	amerických,	v	Sever-

ní	a	Jižní	Karolíně,	roste	jedna	z	nejneobvyklejších	rostlin	

světa	–	mucholapka	podivná	(Dionaea muscipula).	Mucholapku	

proslavila	její	schopnost	lovit	hmyz	velice	rychlým	pohybem	listu,	

jehož	dvě	čepele	se	po	stimulaci	kořistí	okamžitě	sevřou	a	takto	

zůstávají,	dokud	není	oběť	mrtvá	a	strávená.	Ohromující	rychlost	

pohybu	této	výjimečné	rostliny	(méně	než	polovina	vteřiny)	ved-

la	Charlese	Darwina	k	popsání	mucholapky	coby	„jedné	z	nejpo-

divuhodnějších	rostlin	světa“.
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pouze	jediného	z	chlupů	a	past	tím	spustí.	Po	
aktivaci	past	rychle	sklapne	v	důsledku	složi-
tého	 procesu	 rychlého	 zvětšení	 objemu	 bu-
něk,	který	stále	není	zcela	objasněn.	Po	uza-
vření	se	past	pevně	sepne	a	uvězní	zachycený	
hmyz,	 který	 následně	 uhyne.	 Žlázy	 vnitřní	

strany	 pasti	 produkují	 enzymy,	 jež	 umožní	
oběť	pomalu	trávit.	Poté	se	past	může	znovu	
otevřít	a	čekat	na	další	kořist.
Okolo	mucholapky	podivné,	která	už	je	po	

desítky	let	komerčně	dostupná	po	celém	světě,	
dlouho	 kolovala	 pověst	 obtížně	 pěstovatelné	

Dionaea muscipula rostoucí	volně	v	přírodě	v	USA
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či	 dokonce	 nepěstovatelné	 rostliny.	 Ve	 sku-
tečnosti	 ovšem	 není	 nijak	 složité	 ji	 úspěšně	
kultivovat,	stačí	jen	splnit	několik	velmi	důle-
žitých	základních	požadavků.
Jedním	z	nejdůležitějších	aspektů	pěstová-

ní	mucholapky	 je	požadavek	na	 trvale	vlhký,	
ale	 ne	 zamokřený	 substrát.	 Nejvhodnější	 je	
umístit	nádoby	s	mucholapkami	do	misek,	ve	
kterých	 je	během	růstového	období	neustále	
udržován	asi	1	cm	vody.	 Je	důležité,	aby	hla-
dina	vody	v	misce	byla	několik	cm	pod	povr-
chem	substrátu,	protože	mucholapka	nesnáší	
zcela	zaplavenou	půdu.	To	může	vést	k	uhnití	
a	 úhynu	 rostliny.	 Také	 je	 podstatné,	 že	 sub-
strát,	v	němž	mucholapka	roste,	nesmí	zcela	
vyschnout,	což	by	bylo	rovněž	fatální	–	takže	
soustavně	musí	být	věnována	pozornost	zajiš-
tění	správné	vlhkosti	substrátu.
Také	je	důležité	zvážit	typ	vody	používané	

na	 zalévání	 mucholapek.	 Podobně	 jako	 vět-
šina	 masožravých	 rostlin	 je	 mucholapka	 ex-
trémně	 citlivá	 k	 různým	 nečistotám,	 jelikož	

ve	svých	přírodních	podmínkách	dostává	tato	
rostlina	pouze	čistou	dešťovou	vodu,	která	 je	
velice	chudá	na	 živiny	a	minerály.	Chlorova-
ná	voda	z	kohoutků	většiny	měst	a	obcí	je	pro	
mucholapku	a	většinu	ostatních	masožravých	
rostlin	obvykle	toxická,	protože	obsahuje	che-
mické	látky,	které	ničí	jemný	kořenový	systém	
těchto	rostlin.	Kvůli	tomu	nemůže	být	běžná	
voda	z	vodovodu	na	zalévání	mucholapek	po-
užívána,	 jelikož	může	způsobit	uhynutí	rost-
lin.	Místo	toho	by	pro	dosažení	co	nejlepších	
výsledků	 v	 pěstování	 měly	 být	 mucholapky	
a	 ostatní	 masožravé	 rostliny	 zalévány	 pou-
ze	vodou	dešťovou,	která	 je	prostá	veškerých	
chemikálií	 a	 odpovídá	 vodě,	 již	 dostávají	
rostliny	 i	volně	v	přírodě.	Dešťovou	vodu	 lze	
odchytávat	do	 sudů	či	 nádob	napojených	na	
okapový	systém	domu	a	uchovávat	na	zalévá-
ní	dle	potřeby.
Mucholapky	 jsou	také	velice	citlivé	na	typ	

půdy,	v	níž	rostou.	Velice	podobně	jako	u	ostat-
ních	masožravých	 rostlin	 i	 u	mucholapky	 se	

Kolonie	nádherných	exemplářů	mucholapek	v	USA
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vyvinula	 masožravost	 v	 souvislosti	 s	 růstem	
v	prostředí	 velice	 chudém	na	 živiny	 a	mine-
rální	 látky,	 takže	 její	 kořenový	 systém	 není	
schopen	 přijímat	 vodu	 a	 minerály,	 pokud	 je	
koncentrace	 živin	 příliš	 vysoká.	 V	 důsled-
ku	 toho	vyžaduje	 tato	 rostlina	půdu	kyselou	
a	postrádající	většinu	živin.	V	kultuře	by	měla	
být	pěstována	v	substrátu	s	vysokým	podílem	
rašeliny	 smíchané	 s	 perlitem	 a	 křemičitým	
pískem	 v	 poměru	 2:1:1.	 Výsledný	 substrát	
tvoří	půdu,	která	je	odpovídajícím	způsobem	
kyselá	a	chudá	na	živiny,	čímž	je	pro	pěstování	
mucholapek	 tou	 nejlepší	 volbou.	 Velice	 po-
dobně	jako	ostatní	masožravé	rostliny,	pokud	
je	mucholapka	pěstována	v	běžném	substrátu	
pro	pokojové	květiny,	vzhledem	k	hojnosti	ob-
sažených	živin	rostlina	uhyne.	Z	těch	samých	
důvodů	může	 také	hnojení	mucholapek	vést	
k	jejich	úhynu	a	je	obecně	doporučováno	tyto	
rostliny	vůbec	nehnojit,	protože	mucholapky	
veškeré	 potřebné	 živiny	 získávají	 z	 chycené	
kořisti.
Jelikož	 mucholapka	 pochází	 z	 mírného	

podnebného	 pásu,	 je	 přirozeně	 adaptová-
na	 na	 několikaměsíční	 období	 klidu	 během	
zimní	 periody.	 V	 kultuře	 je	 tak	 nutné	 mu-
cholapkám	 toto	chladné	období	poskytnout,	
aby	mohly	projít	dormantním	stádiem.	Pokud	
k	 dormanci	 nedojde,	 mucholapky	 porostou	
špatně	nebo	uhynou,	 jelikož	období	 klidu	 je	
důležitou	 součástí	 ročního	 růstového	 cyklu.	
V	tropických	zemích	může	být	období	chladu	
navozeno	umístěním	mucholapek	do	 lednice	
na	 tři	 až	 čtyři	 měsíce.	 Během	 tohoto	 umě-
lého	 období	 chladu	 rostliny	 přestanou	 růst	
a	 přecházejí	 do	 stavu	 dormance	 (D´Amato,	
1998,	Slack,	1979,	1986,	Rice,	2006).	Po	vy-
jmutí	z	 lednice	po	několika	měsících	se	 růst	
obnoví	 s	 novou	 energií	 a	mucholapka	 začne	
kvést.	Před	uvedením	do	dormance	 je	ovšem	
důležité	nechat	substrát	poněkud	vyschnout,	
aby	nebyl	příliš	mokrý,	což	by	mohlo	způsobit	
uhnití	rostlin.
Nakonec	je	také	potřeba	vzít	v	úvahu	výraz-

ný	požadavek	mucholapek	na	silné	osvětlení,	
které	 je	nutné	pro	 jejich	zdravý	růst.	Nejlep-
ších	 výsledků	 při	 pěstování	 lze	 dosáhnout	
umístěním	 rostlin	 na	 přímé	 slunce,	 přičemž	
obecně	platí,	že	čím	více	 jsou	rostliny	vysta-
veny	slunečnímu	záření,	 tím	barevnější	a	vi-
tálnější	 budou.	 Mucholapky,	 které	 nejsou	

pěstovány	 při	 dostatku	 slunečního	 osvitu,	
vytvářejí	 dlouhé,	 oslabené	 a	 vytáhlé	 zelené	
listy	a	nakonec	mohou	i	uhynout.	Ovšem	po-
kud	jsou	pěstovány	na	přímém	slunci,	vytvá-
řejí	 mucholapky	 atraktivní	 žlutozelené	 listy	
s	vnitřním	povrchem	pastí	jasně	červeně	zbar-
veným.	Zajímavé	je,	že	také	rychlost	sklapnutí	
listových	čepelí	souvisí	s	intenzitou	dopadají-
cího	světla,	takže	rostliny	rostoucí	na	přímém	
světle	 vytvářejí	 pasti,	 které	 reagují	 znatelně	
rychleji	 než	pasti	 rostlin	 ze	 stanoviště	 zastí-
něného.
Pokud	je	tedy	splněno	těchto	pět	požadav-

ků,	mucholapky	budou	zdravé	a	bujně	poros-
tou.	 Jediná	 rostlina	 může	 vytvořit	 až	 třicet	
listů	 vybavených	 pastí,	 jejichž	 celková	 délka	
u	 zdravých	 dospělých	 exemplářů	 může	 pře-
sáhnout	15	cm.	Je	sice	lákavé	pasti	často	dráž-
dit	 a	 sledovat	 obdivuhodný	 způsob	 a	 rych-
lost	 sklapnutí	 čepelí,	 ale	 pěstitelé	 by	 si	měli	
uvědomit	 významnou	míru	 plýtvání	 energií,	
a	jestliže	jsou	pasti	drážděny	příliš	často,	růst	
celé	rostliny	se	zpomaluje.	Mucholapky	není	
třeba	dokrmovat,	dostačuje	příjem	živin	z	ko-
řisti,	 kterou	 si	 samy	 obstarají.	 Samozřejmě	
je	důležité	nepodávat	mucholapkám	maso	či	
jinou	 lidskou	stravu,	 které	mohou	zapříčinit	
uhnití	a	úhyn	listů.
Dospělé	rostliny	každoročně	vytvářejí	 jed-

no	 či	 více	 květenství	 nesoucích	 až	 40	 květů	
s	nápadnými	bílými	korunními	plátky	s	 jem-
ným	žilkováním.	Mucholapky	vytvářejí	seme-
na	i	po	samoopylení	a	ta	mohou	být	vysévána	
ihned,	ale	klíčivost	si	uchovávají	i	po	několik	
let.	 Vzcházejí	 snadno	 na	 substrátu	 stejném,	
jaký	je	doporučován	pro	dospělé	rostliny.	Do-
spělé	velikosti	dosahují	mucholapky	po	3	až	
6	letech.

Kultivar	Dionaea muscipula	„Sawtooth“
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mucholapek	 nebyla	 ztracena,	 což	 je	 zvláště	
významné	 s	ohledem	na	možné	 budoucí	 re-
introdukce	 na	 původní	 stanoviště.	 Jednou	
z	 nejobsáhlejších	 sbírek	 je	 Britská	 národní	
sbírka	mucholapek	patřící	Marku	Haslettovi,	
kterou	 představuje	 na	 1500	 rostlin	 70	 růz-
ných	 forem	všech	známých	barevných	a	 tva-
rových	variant.	Doufejme,	 že	 s	 narůstajícími	
znalostmi	o	této	pozoruhodné	rostlině	ji	bude	
možné	 lépe	chránit	na	 jejích	nalezištích	a	že	
bude	lépe	prospívat	 i	v	kultuře.	Hodně	štěstí	
při	pěstování	této	fascinující	masožravé	rost-
liny!			

přeložil	Vladimír	Rudajev

Fotografie	k	článku:	Stewart	McPherson

V	současnosti	už	byla	vyšlechtěna	celá	řada	
zajímavých	a	úchvatných	kultivarů,	které	byly	
registrovány	Mezinárodní	 společností	maso-
žravých	 rostlin.	 Jedním	z	nejnápadnějších	 je	
‘Claytons	Red’,	který	vytváří	krásné	listy	a	pas-
ti	jasně	červeno-nachové	barvy.	Jiné	kultivary	
mají	 listy	 žlutozelené	 bez	 červeného	 náde-
chu.	Další	z	forem,	‘sawtooth’,	se	od	typických	
mucholapek	liší	tím,	že	pastem	chybí	dlouhé	
trnovité	výběžky,	které	jsou	pro	druh	charak-
teristické.
Původní	 jsou	 sice	 mucholapky	 v	 Severní	

a	Jižní	Karolíně,	ale	další	populace	byla	obje-
vena	 na	 severu	 Floridy	 nedaleko	 jejího	 hlav-
ního	 města	 Tallahassee.	 Nejprve	 se	 předpo-
kládalo,	 že	 populace	 mucholapek	 z	 Floridy	
mohla	 vzniknout	 přirozeně	 díky	 transportu	
semen	 pomocí	 migrujícího	 ptactva,	 nyní	 je	
jasné,	 že	 rostliny	 tam	 byly	 introdukovány	
před	 třiceti	 lety.	Výskyt	mucholapek	byl	pak	
také	zaznamenán	podél	hlavních	silnic	států	
USA	přiléhajících	k	Mexickému	zálivu.	I	když	
se	rostliny	nešíří	invazně,	těmto	nepůvodním	
populacím	se	dobře	daří	a	počtem	i	velikostí	
se	mohou	rychle	zvětšovat.
Naneštěstí	původní	prostředí	mucholapek	

v	 Severní	 a	 Jižní	 Karolíně	 bylo	 během	 uply-
nulých	 100	 let	 značně	 poničeno,	 takže	dnes	
se	 s	 touto	 zajímavou	 rostlinou	 můžeme	 se-
tkat	jen	na	zlomku	rozlohy	původního	areálu	
výskytu.	 Mnoho	 ze	 záchranných	 programů	
je	 zaměřeno	 na	 ochranu	 zbývajících	 lokalit	
tak,	aby	byly	uchovány	i	do	budoucna.	Velice	
úspěšnou	strategií	je	vytvoření	obsáhlé	banky	
pěstovaných	 rostlin,	 takže	 původní	 diverzita	
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Masožravá fotohádanka
JAKUB ŠTĚPÁN

Odpověď	 z	 minulého	 čísla:	 Na	 fotografii	 jste	
jistě	 správně	 hádali	 červené	 porosty	 naší	 nej-
běžnější	rosnatky	rosnatky	okrouhlolisté	(Dro-
sera rotundifolia).	A	kdo	 tipoval,	že	 fotografie	
pochází	z	NPP	Swamp	u	Máchova	 jezera,	měl	
naprostou	pravdu	a	může	se	považovat	za	znal-
ce	.

Poznáte,	kterému	druhu	masožravé	rostliny	náleží	tento	detail?	Správnou	odpověď	se	jako	vždy	
dozvíte	v	příštím	čísle	našeho	časopisu.	Snímek	byl	pořízen	na	Výstavě	Darwiniany	v	roce	2014.	
Tento	druh	masožravky	na	žádné	naší	výstavě	nesmí	chybět!			
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Inquilini podle 
hostitelských rostlin
Láčkovky (Nepenthes)
Fytotelmata	 láčkovek	 přestavují	 nejkom-

plexnější	mikroekosystémy	mezi	masožravka-
mi,	bohatě	obydlené	širokým	spektrem	mikro	
–	i	makroinquilinů	(153	druhů	infauny,	Beaver,	
L2).	 Jak	 bylo	 uvedeno	dříve,	 část	 z	 nich	patří	
k	 nepenthexenům,	 část	 k	 nepenthefilům,	 ale	
většina	 z	 nich	 jsou	 nepenthebionti,	 kteří	 žijí	
nebo	 se	vyvíjejí	 jen	v	 láčkách	 láčkovek.	 Jedná	
se	často	o	endemity,	kteří	jsou	vázáni	na	určitý	
druh	hostitele	a	tím	i	na	areál	jeho	rozšíření.
Uvnitř	 infauny	 láček	 dochází	 ke	 složitým	

vztahům	 mezi	 jednotlivými	 druhy,	 které	 zá-
visí	na	 jejich	roli	ve	 fytotelmatu.	Některé	 jsou	
primárními,	 jiné	 sekundárními	 či	 terciárními	
konzumenty	 a	 mohou	 být	 omnivorní,	 detri-
vorní,	 karnivorní,	 herbivorní,	 ale	 i	 parazitičtí.	
Ve	 vztahu	 k	 rostlině	 se	 většinou	 jedná	o	mu-
tualismus,	ve	 kterém	mají	oba	partneři	určitý	
benefit,	nebo	komenzalismus,	ve	kterém	je	zře-
telná	 výhoda	 jen	 na	 straně	 jednoho	 partnera.	
Ale	o	 těchto	vztazích	 jsme	 již	pojednali	dříve,	
v	rovině	obecné.
Láčky	jsou	kolonizovány	ihned	po	otevření,	

nejprve	mikro	–	a	vzápětí	makroinquiliny.	Kon-
krétní	 složení	 infauny	 fytotelmatu	 závisí	 na	
druhu	láčkovky	a	na	stáří	láčky,	zejména	v	zá-
vislosti	 na	hodnotě	pH.	V	nejstarších	 láčkách	
některých	druhů	již	nejsou	produkovány	žádné	
enzymy,	pH	je	v	oblasti	slabě	kyselé	a	v	tomto	
stavu	 láčky	 představují	 víceméně	 standardní	
vodní	 rezervoáry,	 které	 mohou	 být	 obydleny	
larvami	i	dospělci	různého	vodního	hmyzu	(to	
platí	 hlavně	 pro	 velké	 láčky,	 např.	 N. rajah).	
Tyto	druhy	fakticky	už	ke	skutečné	infauně	ani	

nemusí	 patřit,	 protože	 staré	 láčky	 z	 hlediska	
hostitele	 jsou	 již	 jako	 pasti	 nefunkční,	 obsah	
už	není	metabolizován	a	rostlina	z	nich	žádné	
živiny	 nepřijímá.	V	 láčkách	může	 být	 trávena	
nejen	živočišná	kořist,	ale	také	biomasa	rostlin-
ného	původu,	např.	opadané	listí	stromů	a	keřů	
v	láčkách	N. ampullaria.
K	nejlépe	prostudovaným	fytotelmatům	láč-

kovek	 patří	 láčky	N. bicalcarata, N. albomar-
ginata, N. alata, N. ampullaria, N. gracilis,	N. 
rafflesiana,	 z	 nichž	 je	 nejbohatší	 infauna	prv-
ního	druhu.	 U	druhů	N. aristolochioides a N. 
klossii	 není	vchod	do	 láčky	volný,	ale	 je	 krytý	
(snad	funguje	jako	obrana	proti	kradení	kořis-
ti,	proti	ředění	trávicí	tekutiny	dešťovou	vodou	
nebo	pro	snížení	odpařování	trávicí	tekutiny).	
Výsledkem	 je,	 že	 láčky	 obsahují	 jen	mikroin-
quiliny,	kdežto	makroinquilini	prakticky	chybí.

Špirlice (Sarracenia)
Rod	rovněž	velmi	bohatý	na	inquiliny.	Nejlé-

pe	prostudovaným	druhem	je	S. purpurea	(dále	
PUR),	 která	má	nejen	obrovský	areál	přiroze-
ného	 rozšíření,	 ale	 byla	 i	 vysazena	 uměle	 na	
několika	 lokalitách	 nejen	 v	 Severní	 Americe,	
ale	 i	v	Evropě.	Mezi	makroinquiliny	převláda-
jí	 dvoukřídlí.	 Podrobněji	 se	 budeme	 zabývat	
vztahy	mezi	 inquiliny	u	 tohoto	druhu	pozdě-
ji.	 Řada	 inquilinů	 špirlic	 je	 obligatorní	 a	 en-
demická,	 jejich	vztah	 k	 hostitelské	 rostlině	 je	
většinou	mutualistický	(kleptoparaziti	požírají	
část	kořisti	 láčkovky,	čímž	snižují	riziko	jejího	
překrmení),	ostatní	 jsou	pak	většinou	komen-
zálové.	S. alata a S. flava	mají	láčky	shora	kryté,	
takže	do	nich	nenateče	dešťová	voda.	 Infaunu	
v	 nich	 tvoří	 hlavně	 baktérie,	vířníci	 a	 roztoči.	
Některé	druhy	(např. S. alata)	mají	dobře	roz-
vinutý	kořenový	systém	a	 také	rhizomy,	 takže	
získávají	relativně	vysoký	podíl	minerálů	přímo	
ze	substrátu	(L3),	na	rozdíl	od	naprosté	většiny	

Symbióza u masožravek: 
7. Obyvatelé fytotelmat (4. část)

JIŘÍ VÍTEK
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ostatních	masožravek.	U	jiných	 je	vlastní	pro-
dukce	exoenzymů	nízká	nebo	zcela	chybí	a	ko-
řist	 je	 v	 láčce	 rozkládána	 převážně	 infaunou	
(PUR).	Významným	zdrojem	dusíku	pro	 rost-
linu	je	také	dusík	vzdušný,	který	se	dostává	do	
láček	 s	 dešťovou	 vodou,	 ale	 může	 být	 rovněž	
zachycován	N-fixujícími	nitrogenními	baktéri-
emi.

Bublinatky (Utricularia)
V	jejich	měchýřcích	žijí	desítky	drobných	in-

quilinů	–	baktérií,	prvoků	(zejména	rostlinného	
původu,	 tj.	 fotosyntetizujících),	 jednobuněč-
ných	řas,	ale	i	červů,	vířníků	a	korýšů.	Inqulini	
žijí	přímo	v	měchýřcích,	na	jejich	povrchu	nebo	
v	jejich	blízkosti,	kde	mohou	také	plnit	funkci	
návnady	pro	kořist	(L8).	Ale	bližších	informací	
je	málo,	podrobně	byly	studovány	hlavně	vodní	
druhy	bublinatek.	Lze	usuzovat,	že	v	měchýř-
cích	funguje	potravní	síť	se	složitými	a	rozsáh-
lými	 mezidruhovými	 vztahy.	 Jak	 bylo	 uvede-
no	dříve,	 někdy	 je	obtížné	 rozlišit,	 jedná-li	 se	
o	 infaunu	nebo	o	kořist,	neboť	některé	druhy	
kořisti	 mohou	 dlouho	 přežívat	 v	 měchýřcích	
a	dokonce	se	 i	množit.	Na	povrchu	měchýřků	
se	 někdy	 nalézají	 i	 sladkovodní	 houby	 (Pori-
fera).	Část	infauny	je	endemická	a	obligatorní.	
Např.	vířník	Ptygura beauchampi	žije	pouze	na	
povrchu	pastí	U. macrorhiza.	U	U. foliosa	bylo	
zjištěno	 51	 druhů	 řas,	 z	 nich	 18	 bylo	 nový-
mi,	patrně	obligatorními,	druhy	(L8).	Jak	bylo	
uvedeno	 již	dříve,	v	měchýřcích	bublinatek	se	
mohou	vyskytovat	 i	vyšší	rostliny	–	drobničky	
(Wolffia).	Měchýřky	také	fungují	jako	„akvária“	
pro	různé	komenzály,	kteří	zde	nalézají	vhodné	
životní	prostředí	a	rostliny	využívají	 jejich	od-
padní	produkty	ke	své	výživě.

Darlingtonie (Darlingtonia californica)
V	láčkách	darlingtonií	bylo	popsáno	více	než	

20	 druhů	 infauny.	 Převládají	 pavouci	 (např.	
Eperigone trilobata),	 spřádající	 pavučiny	 ve	
vchodu	do	láčky.	Jsou	však	i	na	květech,	které	
patrně	 také	 opylují	 (v	 některých	 populacích	
až	více	než	90	%	květů	je	obsazeno	pavučinou	
s	pavoukem).
Pasti	 tvarem	a	zbarvením	 imitují	 květy,	ale	

vlastní	 exoenzymy	 v	 nich	 nejsou	 produko-
vány.	 Takže	 trávení	 kořisti	 je	 zajišťováno	 in-
quiliny,	 ke	 kterým	 patří	 kromě	 pavouků	 také	
hojné	 larvy	 dvoukřídlých	 (Megaselia ovestes, 

Aphanotrigonum darlingtoniae	 a	 zejména	 pa-
komára	Metriocnemus edwardsii),	roztoči	 (Sa-
rraceniopus darlingtoniae),	 houby	 a	 z	 mikro-
inquilinů	prvoci	a	samozřejmě	baktérie.	Láčky	
bývají	 často	 napadeny	 herbivorním	 hmyzem,	
který	se	živí	jejich	pletivy	(L1).

Láčkovice	(Cephalotus follicularis)
O	infauně	tohoto	druhu	máme	jen	málo	in-

formací,	byť	první	zmínky	o	nálezu	larev	much	
a	 jednobuněčných	 řas	 pocházejí	 již	 z	 r.	 1904	
(podle	L7).	 Infauna	se	nepochybně	významně	
podílí	i	na	trávení	kořisti.	Častými	hosty	bývají	
také	žáby,	které	na	rostlinách	přebývají,	even-
tuálně	 zde	 i	 kladou	 vejce	 (L7).	Hlavní	 kořistí	
láčkovice	jsou	mravenci.

Genliseje (Genlisea)
Podzemní	 pasti	 genlisejí	 ve	 tvaru	 obráce-

ného	 velkého	 „ypsilon“	 jsou	 hojně	 obydleny	
baktériemi,	 prvoky,	 vířníky,	 drobnými	 červy,	
roztoči	i	korýši.	Jedná	se	patrně	o	mutualistic-
ké	symbionty	nebo	o	komenzály.	Klíčovou	roli	
v	trávení	kořisti	hrají,	 jak	také	 jinak,	baktérie,	
ale	ostatní	 inquilini	 se	na	 trávení	určitě	podí-
lejí	významnou	měrou.	 	 I	když	 jsou	pasti	ote-
vřené,	produkty	trávení	z	nich	nepronikají	ven	

Nepenthes sanguinea.	Dolní	
láčka.	Foto:	Jiří	Vítek
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–	pasti	se	chovají	 jako	semipermeabilní	(polo-
propustné)	membrány.	Hlavní	kořistí	 jsou	pr-
voci	a	podzemní	háďátka.

Bromélie
Vodní	cisterny	bromélií	obsahují	velký	počet	

symbiotických	 druhů	 baktérií,	 prvoků,	 červů,	
korýšů,	dvoukřídlých,	řas,	ale	i	pulce	žab	(např.	
rosničky	Hyla brunnea).	Tato	společenstva	byla	
studována	 hlavně	 u	 nemasožravých	 druhů	
rodu	 Aechmea a Hohenbergia,	 jejichž	 cister-
ny	mohou	obsahovat	až	2	 litry	vody.	Podobná	
společenstva	 však	 bývají	 i	 u	 druhů	 masožra-
vých.	Rostlinné	inquiliny	představují	bublinat-
ky	 (Utricularia nelumbifolia, U. reniformis, U. 
humboldtii),	 které	 zde	 loví	prvoky,	vodní	 roz-
toče	a	šupinušky	(Thysanura),	takže	ve	vztahu	
k	hostitelské	rostlině	jsou	komenzály.	Tyto	bub-
linatky	vytvářejí	až	1	m	dlouhé	výhony,	kterými	
vyhledávají	nové	cisterny	bromélií.

Heliamfory (Heliamphora)
Láčky	 tohoto	 rodu	 obsahují	 spektrum	 mi-

kro	 –	 i	 makroinquilinů,	 s	 převahou	 pavouků	
a	 dvoukřídlých.	 V	 láčkách	 byly	 pozorovány	
i	 žáby	 (např.	 Pseudacris regilla).	 Bližší	 studie	
však	dosud	chybí.

Potravní síť fytotelmatu 
na modelu Sarracenia 
purpurea (PUR)
Již	 jsme	 se	 několikrát	 zmínili,	 že	 vzájemné	
vztahy	 infauny	 jsou	 dosud	 nejlépe	 prostudo-
vány	v	potravní	 síti	 láček	PUR	 (L3).	Výhodou	
tohoto	druhu	je	velký	areál	rozšíření	a	zejména	
velké	 rozměry	 láčky,	 což	 ji	 činí	 vhodnou	 pro	
experimentální	 manipulaci.	 V	 literatuře	 PUR	
se	někdy	uvádí,	že	 tento	druh	pravděpodobně	
neprodukuje	 vlastní	 trávicí	 exoenzymy.	 Byly	
však	publikovány	studie,	prokazující	spontán-
ní	tvorbu	hydroláz	a	proteáz	mladými	láčkami	
PUR.	Naproti	tomu	u	láček	zralých	je	spontán-
ní	produkce	exoenzymů	nahrazena	indukcí	je-
jich	 tvorby	 proteiny	 a	 nukleovými	 kyselinami	
kořisti	 (L5).	 V	 každém	 případě	 však	 platí,	 že	
kořist	je	převážně	zpracovávána	činností	infau-
ny	(L9),	což	zvýhodňuje	tento	druh	pro	studie	

role	inquilinů	v	metabolismu	láčky.	Nevýhodou	
ale	 je,	že	u	PUR	jen	asi	10	%	vstřebaného	du-
síku	pochází	z	kořisti	 (L4)	a	zbývajících	90	%	
pochází	převážně	ze	vzduchu,	takže	tento	druh	
není	považován	za	typickou	masožravku	(L4).	
My	si	na	příkladu	potravní	sítě	PUR	vyložíme	
roli	 jednotlivých	 složek	 infauny	 v	 metabolic-
kém	obratu		mikroekosystému	láčky.
Životní	prostředí	v	láčce	je	určeno	třemi	fak-

tory:	vnějším	prostředím,	infaunou	a	samotnou	
rostlinou.

Vnější prostředí:	Je	představováno	vzduchem,	
který	do	 láček	proniká,	dešťovou	vodou,	která	
do	 láček	nateče,	a	samozřejmě	substrátem,	ve	
kterém	rostlina	roste.	Všechny	tyto	tři	 faktory	
jsou	zdrojem	dusíku.	Vzdušný	dusík	se	jednak	
rozpouští	v	dešťové	vodě	a	spolu	s	ní	se	dostává	
do	 láčky,	 jednak	může	 být	vázán	N-fixujícími	
baktériemi,	které	žijí	v	láčce.	A	samozřejmě	du-
sík	je	rovněž	přijímán	i	ze	substrátu	kořenovým	
systémem.	 Jak	 již	bylo	uvedeno,	90	%	dusíku,	
který	rostlina	PUR	přijímá	z	láčky,	pochází	pře-
vážně	ze	vzduchu	a	jen	10	%	z	kořisti.

Rostlina:	Dodává	ulovenou	kořist,	hraje	důle-
žitou	roli	v	regulaci	koncentrace	anorganických	
iontů	 v	 trávicí	 tekutině,	 okysličuje	 trávicí	 te-
kutinu	 kyslíkem	 produkovaným	 fotosyntézou	
a	 částečně	 brzdí	 množení	 baktérií	 produkcí	
látek	 s	 antibakteriálním	 účinkem.	 Hlavním	
úkolem	pletiv	láčky	je	samozřejmě	vstřebávání	
živin	z	trávicí	tekutiny.	Jedná	se	hlavně	o	dusík,	
pocházející	ze	vzduchu	nebo	uvolněný	činností	
infauny	z	kořisti.	Z	dalších	živin	je	to	zejména	
síra	a	fosfor,	ale	také	další	prvky,	včetně	mikro-
elementů.	 Jsou	 přijímány	 i	 jednoduché	 orga-
nické	látky	jako	aminokyseliny,	cukry	a	peptidy.	
Přijímán	je	také	oxid	uhličitý,	který	je	produko-
ván	infaunou	dýcháním.	Trávicí	tekutina	láček	
PUR	obsahuje	exoenzymy	–	proteázy,	fosfatázy,	
RNázy,	nucleázy	(ale	ne	chitinázy,	které	se	na-
lézají	v	láčkách	jiných	druhů	masožravek).	Exo-
enzymy	jsou	produkovány	mikroinquiliny	nebo	
se	jedná	o	enzymy	autolytické	uvolněné	z	mrt-
vých	těl	kořisti	(L6).	Vlastní	spontánní	produk-
ce	exoenzymů	PUR	probíhá	jen	u	nejmladších	
láček,	u	zralých	musí	být	indukována	produkty	
rozkladu	kořisti,	jak	jsme	již	uvedli	v	předcho-
zím	odstavci.



www.darwiniana.cz	 27

Infauna:	Hlavní	činností	infauny	je	zpracová-
ní	 kořisti	 až	 do	 konečné	mineralizace.	 Kořist	

je	tedy	rostlinou	přivábena	na	obústí	láčky,	od-
kud	padá	dovnitř,	 kde	 hyne	v	 trávicí	 tekutině	

Zjednodušené	schéma	zpracování	kořisti	v	láčce	Sarracenia purpurea
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utopením,	udušením	či	vysílením,	eventuálně	
je	usmrcena	dravou	 infaunou.	Pak	působením	
inquilinů	je	rozkouskována	a	postupně	rozklá-
dána	 až	 na	 živiny	 vstřebatelné	 pletivy	 láčky.	
Samozřejmě	se	 to	 týká	 i	vlastních	 těl	 infauny,	
pokud	v	 láčce	uhynou,	 a	 také	výkalů	 infauny,	
pokud	je	v	láčce	produkují.	Již	víme,	že	veške-
rá	infauna	se	nepodílí	na	zpracování	kořisti,	ale	
do	metabolického	obratu	v	láčce	může	přispívat	
vlastními	mrtvými	těly	a/nebo	výkaly	(např.	ko-
menzálové	nebo	paraziti	 infauny).	Víme	 také,	
že	 rozhodující	 roli	 ve	 zpracování	 kořisti	 hrají	
mikroinquilini	a	z	nich	zejména	baktérie,	které	
se	podílejí	 na	zpracování	 kořisti	ve	všech	eta-
pách	jejího	rozkladu	a	které	jsou	hlavními	finál-
ními	„mineralizátory“.	Již	také	víme,	že	ústřední	
roli	v	makrofauně	PUR	plní	tři	druhy	dvoukříd-
lých,	o	kterých	nyní	pojednáme	podrobněji.

Fletcherimyia (dříve Blaesoxipha) fletcheri 
–	moucha	z	čeledi	Sarcophagidae.	Je	obligator-
ním,	 velmi	 hojným	obyvatelem	 fytotelmat.	 Je	
predátorem,	který	se	vyskytuje	téměř	ve	všech	
láčkách	PUR,	a	to	vždy	jen	v	jednom	exempláři.	
Zdržuje	 se	u	hladiny	 trávicí	 tekutiny,	 kde	 loví	
kořist	spadlou	do	láčky,	přičemž	může	spotře-
bovat	až	50	%	celkové	kořisti	ulovené	 láčkou.	
Tím	velmi	významně	snižuje	riziko	překrmení	
láčky.	 Je	kanibalem	a	 loví	 i	 larvy	 téhož	druhu	
(proto	 bývá	 v	 láčce	 sama),	 stejně	 jako	 larvy	
ostatních	dvoukřídlých,	 zejména	 komárů	 v	 1.	
a	 2.	 larvárním	 instaru.	Ve	 skutečnosti	 je	 však	
omnivorní	 (všežravá)	 a	 přiživuje	 se	 i	 na	mik-
roinquilinech.	Větší	kořist	rozmělní	na	drobné	
kousky,	které	pak	buď	sama	stráví	a	dodá	je	do	
metabolického	 obratu	 láčky	 ve	 formě	 výkalů,	
anebo	kousky	kořisti	klesají	ke	dnu	láčky,	kde	se	
jich	ujímá	infauna	dna.	Je	tedy	mutualistickým	
kleptoparazitem.	 Jejím	benefitem	 je	bezpečné	
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prostředí	 v	 láčce,	 bohaté	 na	 snadnou	 kořist	
a	benefitem	rostliny	je	snížení	rizika	překrme-
ní.	Po	ukončení	vývoje	se	larva	zakuklí	v	mechu	
v	okolí	hostitelské	rostliny.

Metriocnemus knabi	–	pakomár	z	čeledi	Chi-
ronomidae.	 Je	 rovněž	 obligatorním,	 častým	
obyvatelem	 fytotelmat	 PUR,	 který	 se	 může	
vyskytovat	v	 láčce	ve	větším	počtu	jedinců	(až	
několik	 desítek).	 Jeho	 larvy	 prodělávají	 vývoj	
v	nejnižší	vrstvě	láčky	obsahující	zbytky	kořisti,	
vyprodukované	zejména	činností	larev	Fletche-
rimyia fletcheri	na	hladině	a	také	ostatní	debris	
(nejrůznější	 zbytky	organického	 původu).	 Tě-
mito	 zbytky	 kořisti	 se	 larvy	 živí	 a	 pozůstatky	
jejich	trávicí	činnosti	jsou	pak	obsaženy	v	jejich	
výkalech.	Mohou	však	být	i	kanibaly	a	dokonce	
mohou	ojediněle	migrovat	mezi	 láčkami	(L6).	
Narušením	 fyzické	 integrity	 vnější	 kutikuly	
a	orgánů	uhynulé	kořisti	dochází	k	uvolňování	
autolytických	enzymů,	které	se	pak	rovněž	po-
dílejí	na	enzymatickém	rozkladu	tkání	kořisti.
Tento	pakomár	klade	vajíčka	v	pozdním	čer-

venci	či	začátkem	srpna,	zimu	pak	larvy	stráví	
v	diapauze	(klidový	stav,	ve	kterém	je	metaboli-
smus	na	úrovni	minima)	v	láčce	(až	4	měsíce),	
kde	mohou	přímo	zmrznout	v	trávicí	tekutině	
(L6).	 	Na	 jaře	se	pak	dokrmí,	zakuklí	a	 imaga	
se	 líhnout	 opět	 v	 červenci.	 Samozřejmě,	 det-
ritovou	vrstvu	na	dně	 láčky	 tyto	 larvy	obývají	

společně	 s	 dalšími	 inquiliny	 –	 roztoči	 (např.	
Sarraceniopus gibsoni),	 vířníky	 (např.	Habro-
trocha rosa),	 ale	 i	 červy,	 prvoky	 (více	 než	 20	
druhů)	 a	 zejména	 s	 baktériemi	 (více	 než	 30	
druhů,	(L9)).	V	této	vrstvě	dochází	k	definitivní	
mineralizaci	 tkání	kořisti	a	zde	 jsou	produkty	
mineralizace	 vstřebávány	 rostlinou	 a	 použity	
ke	 stavbě	 jejího	 těla	 a	 k	 jejím	 fyziologickým	
procesům.	Pokud	počet	 larev	M. knabi	v	 láčce	
roste,	 narůstá	 i	 počet	 larev	Wyeomyia smithii 
ve	střední	vrstvě,	protože	M. knabi	pro	ně	vy-
tvářejí	zdroj	potravy.

Wyeomyia smithii	–	komár	z	čeledi	Culicidae.	
Larvy	volně	proplouvají	střední	vrstvou	trávicí	
tekutiny	láčky,	kde	filtrují	volně	plovoucí	zbyt-
ky	kořisti,	kterými	se	živí.	Kromě	toho	se	při-
živují	 i	na	mikroinquilinech	–	prvocích	a	bak-
tériích,	 kteří	 se	 rovněž	v	 této	vrstvě	pohybují.	
Tito	komáři	mají	obdobný	životní	cyklus	 jako	
M. knabi,	 tj.	 vejce	 jsou	 kladena	 v	 červenci	 či	
srpnu,	zimu	stráví	 larvy	v	diapauze,	na	jaře	se	
kuklí,	s	líhnutím	opět	v	červenci.	Nárůst	počtu	
larev	W. smithii	neovlivní	hustotu	ostatních	in-
quilinů,	protože	tento	druh	je	vlastně	na	konci	
potravního	řetězce	inquilinů.
Zjednodušené	 zpbrazení	 této	 potravní	 sítě	

je	na	přiloženém	schématu.	Je	zřejmé,	že	kaž-
dý	 z	 těchto	 tří	 dominantních	makroinquilinů	
v	 láčce	PUR	má	odlišnou	potravní	strategii.	F. 

Nepenthes spathulata.	Zleva:	dolní	láčka	otevřená,	dolní	láčka	před	otevřením,	horní	láčka	
(všimněte	si	odlišného	napojení	láčky	a	úponky	u	dolních	a	horních	láček).			Foto:	Jiří	Vítek
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fletcheri	 roztrhá	 na	 hladině	 kořist	 na	 drobné	
kousky,	 ty	 jsou	dále	požírány	ve	vrstvě	detritu	
M. knabi	a	definitivně	mineralizovány	ostatní-
mi	obyvateli	nejspodnější	vrstvy	láčky,	tj.	bak-
tériemi,	prvoky,	vířníky	a	roztoči.	Zbytky	tkání	
kořisti	 volně	 suspendované	 ve	 střední	 vrstvě	
trávicí	tekutiny	jsou	následně	požírány	W. smi-
thii,	stejně	jako	baktérie	a	prvoci.	Takže	i	když	
se	jedná	o	druhy	příbuzné	(všichni	patří	do	řádu	
Diptera	–	dvoukřídlí),	tím	že	každý	z	těchto	tří	
druhů	 má	 odlišnou	 potravní	 strategii	 a	 také	
tím,	že	obývají	různé	vrstvy	trávicí	tekutiny,	si	
tyto	druhy	v	láčce	nekonkurují,	ba	naopak	se	ve	
své	roli	v	láčce	doplňují.
Samozřejmě,	ve	všech	vrstvách	trávicí	teku-

tiny	 láčky	působí	 i	baktérie,	které	mohou	na-
hradit	 svou	 činností	 všechny	 tři	 dominantní	
makroinquiliny,	 takže	 fakticky	kompletní	roz-
klad	 kořisti	 může	 probíhat	 i	 bez	 přítomnosti	
makroinquilinů,	čistě	činností	baktérií	a	ostat-
ních	mikroinquilinů.	K	tomu	však	sice	dochází	
v	kultuře,	nicméně	nikoliv	v	přírodě,	kde	 jsou	
makroinquilini	trvale	přítomní	a	v	případě	 je-
jich	odstranění	(např.	experimentátorem)	jsou,	
prakticky	během	několika	dní,	nahrazeni	mak-
roinquiliny	novými.	Samozřejmě,	ve	skutečnos-
ti	je	celková	potravní	síť	PUR	mnohem	složitější	
a	 komplexnější,	 protože	 do	 hry	 vcházejí	 další	

druhy	 infauny,	která	 je	u	této	špirlice	opravdu	
druhově	bohatá.	Nelze	také	opomenout,	že	fak-
tické	složení	infauny	láček	PUR,	a	s	tím	i	vztahy	
mezi	jednotlivými	druhy,	se	neustále	mění	v	zá-
vislosti	na	vnějších	podmínkách	i	na	podmín-
kách	vnitřních,	zejména	na	stáří	láčky,	jak	jsme	
se	již	touto	problematikou	zabývali	dříve.
Model	 PUR	 se	 ukazuje	 být	 velmi	 vhodný	

pro	studium	vztahů	v	potravní	síti	 fytotelmat,	
a	proto	je	mu	věnována	v	posledních	letech	vel-
ká	pozornost.	Potravní	síť	 fytotelmat	žádného	
jiného	druhu	masožravek	nebyla	dosud	tak	in-
tenzívně	studována	jako	tato.

Tím	končíme	pojednání	o	 inquilinech	 fytotel-
mat	masožravek,	a	v	příštím	pokračování	se	bu-
deme	 věnovat	 infauně	 ostatních	 masožravek,	
které	fytotelmata	nevytvářejí.

(pokračování	příště)



Pinguicula bohemica –	hibernacula 
Tučnice	česká	(Pinguicula bohemica)	přečkává	zimu	v	přezimovacích	pupenech	
(hibernaculech).	Během	hibernace	dojde	na	bázi	přezimovacího	pupenu	
k	vytvoření	mnoha	menších,	dceřinných	pupenů.	Díky	nim	je	tučnice	schopna	
poměrně	účinného	vegetativního	rozmnožování.	Podmínkou	však	je	mechanické	narušení	
a	distribuce	dceřinných	pupenů	na	jiná	místa,	neboť	pokud	všechny	pupeny	zůstanou	
pospolu,	velká	část	jich	nepřežije	v	konkurenci	ostatních.			3D	Foto:	Jakub	Štěpán



Okolnosti, kterým musíme věnovat 
pozornost je příprava rostliny před odběrem 
řízku, stáří rostliny, termín odběru, místo 
odběru, aplikace podpůrných látek a jejich 
koncentrace.

Ošetření báze řízků je možné provádět několika způsoby. Nejčastěji užívaný hormon z řady auxinů je IBA 
(indole-3-butyric acid). Ve formě prášku a v  kombinaci s dalšími hormony, vitamíny popřípadě s fungicidem jej 
můžeme zakoupit již připravený k použití. Kapalné stimulátory je možné aplikovat dvěma způsoby. Metodou 
rychlého ponoření do koncentrátu na dobu 3-5 vteřin. Koncentrace IBA 0,2-0,25%, a metodou dlouhodobého 
máčení. Koncentrace IBA 0,002-0,025%. Použitím stimulátoru výrazně zvyšujeme šanci úspěšného zakořenění, 
urychlíme inicializaci adventivních kořenů, jejich počet a kvalitu a podpoříme uniformitu zakořeňování.

Nepenthes x chelsonii (Hort.Veitch ex Mast.)
(rafflesiana x hirsuta) x (rafflesiana x ampullaria)

Fyziologický stav rostliny je podmíněn kolerací řady 
činitelů, působení složek metabolismu ovlivněných 
exogenními činiteli. Tvorba adventivních kořenů na 
řízku je výsledkem vztahů mezi částmi matečné rostliny 
a odebraného řízku. Úspěšnost zakořenění je tedy 
podmíněn vyrovnaným fytohormonálním stavem 
rostliny v místě odebírané části.
Tvorbu kořínků je možné dělit do tří fází. Indukce – 
okamžik po odříznutí řízku. Než budeme aplikovat 
stimulátory, musíme nechat řízek odpočinout. V této 
fázi je do báze řízku auxin rostlinou transportován a 
dodání stimulátoru exogenně by další proces brzdilo. 
Iniciace – počátky buněčného dělení. V této fázi 
aplikujeme stimulátor. Fáze exprese – zahájení tvorby 
kořínků.

Fyziologie rostlin
List I.

Řízkování a zakořeňování rostlin. Postup tvorby adventivních kořenů.

Možnosti ošetření řízků stimulátory

Zpracoval: Michal Kouba

Významnou roli při zakořeňování 
hraje jednoznačně hormon auxin. Je 
nutné respektovat ověřené 
koncentrace a tyto nepřekračovat. 
Při vyšších koncentracích může 
působit herbicidně.
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