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Milí	čtenáři.

Náš	redakční	tým	pro	vás	připravil	další	vydá-
ní	TRIFIDa.	Jak	pevně	věříme,	podařilo	se	nám	
dát	dohromady	tematicky	i	co	do	svého	rozsahu	
atraktivní	číslo,	jež	vám	přinese	mnoho	zajíma-
vého	čtení	a	poznatků.	Poděkování	patří	všem,	
kteří	 se	 na	 přípravě	 časopisu	ve	 svém	volném	
čase	podíleli	a	bez	nichž	by	ani	nevznikl:	autory	
počínaje	a	vlastní	sazbou	textu	konče.
V	 posledním	 úvodníku	 jsem	 vyslal	 malou	

upoutávku	na	článek	o	Výstavě	Darwiniany.	Na	
reportáž	si	nicméně	nakonec	budete	muset	ješ-
tě	jedno	číslo	počkat,	protože	jsme	se	ji	rozhod-
li	spojit	až	s	oficiální	pozvánkou	na	letošní	Vý-
stavu.	Ta	by	se	měla	konat	v	termínu	pátek	10.	
až	následující	neděle	19.	června	se	standardní	
instalací	ve	čtvrtek	9.	6.	Uvidíme,	co	si	pro	nás	
počasí	tentokráte	připraví,	avšak	překonat	roč-
ník	2015,	v	mnoha	ohledech	výjimečný,	bude	
prakticky	nemožné.
Rád	 bych	 poděkoval	 také	 přispěvovatelům	

do	 Obchodu.	 Zásluhou	 Jirky	 Havrdy,	 Micha-
la	 Prokopce,	 Radka	 Gomoly,	 Jardy	 Rajsnera,	
Rosti	Kracíka,	Davida	Švarce,	Kačky	Braunové,	
Petra	Dědečka	a	vlastně	 i	mé	maličkosti	 jsme	
společně	obohatili	nabídku	o	semínka	rosnatek	
a	špirlic,	nově	také	o	hibernakula	tučnic	a	pře-
devším	sezónní	 záležitost	 –	gemmy	 trpaslíků,	
čehož	mnozí	z	vás	s	nadšením	využili.	Ostatně	
celkem	139	přijatých	objednávek	v	uplynulém	
roce	je	toho	jasným	důkazem.
Závěrem	 nám	 všem	 přeji	 jen	 to	 nejlepší	

v	roce	2016	a…	ať	rostou.

Dne	10.	1.	2016,	Patrik	Hudec

Úvod do pěstování 
masožravých rostlin
Miroslav Macák, Jaroslav Neubauer, Michal 
Kouba
ISBN	 978-80-9039-772-9,	 2.	 rozšířené	 vy-

dání

Naše	občanské	sdružení	vydalo	na	přelomu	
roku	2009	a	2010	vlastním	nákladem	dvou	tisíc	
kusů	pro	své	členy	a	další	zájemce	o	pěstování	
masožravek	černobílou,	návodnou	brožurku	ve	
formátu	Trifida	 (B5).	Na	konci	 loňského	roku	
byly	skladové	zásoby	zcela	rozebrány,	a	tak	jsme	
připravili	druhé,	rozšířené	vydání,	opět	v	nákla-
du	2000	kusů.
Užitečné	 postřehy	 zkušených	 dlouholetých	

pěstitelů	 Mirka	 Macáka,	 Jardy	 Neubauera	 a	
Michala	 Kouby	 vás	 na	 36	 stranách	 provedou	
základy	 této	 problematiky	 a	 jistě	 vám	 pomo-
hou	vystříhat	se	alespoň	těch	nejčastějších	za-
čátečnických	 přehmatů,	 které	 mají	 někdy	 za	
následek	i	úhyn	celé	rostliny,	a	to	vlastně	zcela	
zbytečně.	 Vše	 je	 doprovázené	 více	 než	 třiceti	
zdařilými	 perokresbami	 výše	 zmíněného	 tria	
doplněného	ještě	o	Kateřinu	Braunovou.
Obsažený	text	může	být	dobrým	průvodcem	

také	pro	vaše	známé	a	kamarády,	kteří	si	v	nad-
šení	 pořídili	 svou	první	masožravku	a	 nyní	 si	
s	ní	neví	rady,	případně	by	rádi	nějakou	zkusili	
pěstovat,	ale	mají	z	toho	obavy.	A	přitom	zby-
tečně.	
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Výstava Darwiniany 
v BZ UK Na Slupi 10.–19. 
června
Přijměte pozvání na již třináctý ročník vý-
stavy masožravých rostlin, kterou letos 
uspořádáme ve spolupráci s Botanickou za-
hradou PřF UK v Praze Na Slupi od pátku 
10. června do následující neděle 19. června. 
Výstava	je	pomyslným	vrcholem	naší	propagace	
masožravých	rostlin	směrem	k	široké	veřejnosti	
a	jedinečnou	příležitostí	ke	společnému	setká-
ní.	Opět	by	také	měla	být	okořeněná	speciální	
doprovodnou	akcí	–	13.	ročníkem	Pražské	mu-
zejní	noci.	Vše	organizujeme	pouze	a	jen	svépo-
mocí,	a	proto	uvítáme	každou	pomocnou	ruku.	
Pro	více	 informací	prosím	sledujte	naše	 inter-
netové	stránky	a	hlavně	diskuzní	fórum.

za	Správní	radu	Patrik	Hudec
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Členství & předplatné na 
2016 beze změny
Výše	členství	v	Darwinianě	na	 rok	2016,	 stej-
ně	jako	předplatné	za	časopis	TRIFID,	zůstávají	
beze	změn.	Příslušnou	částku,	viz	níže,	prosím	
poukažte	ve	prospěch	našeho	transparentního	
účtu	číslo	2900058987/2010	u	FIO	banky.	

Členství
Členské	 příspěvky	 se	 vztahují	 na	 daný	 kalen-
dářní	rok.

Pokud	 si	 zároveň	 přejete	 odebírat	 časopis	
TRIFID	 v	 papírové	 podobě,	 činí	 příspěvek	

250	Kč.	Členové	do	věku	16	let	a	důchodci	
jsou	zvýhodněni	a	platí	170	Kč.

Spokojíte-li	 se	 s	elektronickou	verzí	ve	 for-
mátu	PDF,	 kterou	 si	 stáhnete	 z	elektronic-
kého	 Skladu	 na	webu	Darwiniany	 ze	 sekce	
určené	výhradně	pro	členy,	pak	zaplatíte	150	
Kč	bez	rozdílu.

Jako	variabilní symbol použijte	své	členské	čís-
lo	(najdete	ho	 jednak	na	štítku	obalu,	v	němž	
vám	 chodí	 TRIFID,	 případně	 je	 rovněž	 k	 do-
hledání	na	webu	v	seznamu	členů	http://www.
darwiniana.cz/masozravky/seznam-clenu).	Do	
poznámky	prosím	uveďte	„členství	2016“	a	své	
jméno	pro	snazší	identifikaci.

Interinfo

Drosera magnifica: The greatest of South 
American Drosera
Adam Veleba
Introduction,	description	and	a	lot	of	pictures	
of	recently	discovered	Drosera	species.

Pinguicula bohemica – our carnivorous en-
demic species, part 2
Jakub Štěpán
Second	part	of	the	article	about	this	Czech	spe-
cies.	 This	 time	we	 focus	 on	 specific	 locations	
and	species´	conservation.

Growing of tuberous Drosera
Dieter Kadereit
Unlike	 many	 other	 carnivorous	 species,	 tu-
berous	Drosera	have	the	main	growing	season	
during	our	winter.	 In	 the	article	you	will	 find	
out	 what	 conditions	 they	 need	 for	 successful	
growth	and	what	to	do	when	you	want	to	start	
growing	them	from	seeds.

Expedition to the remote mountain regi-
ons of Mindanao Island, Philippines 
Thomas Gronemeyer
Report	 full	of	pictures	 from	expedition	 to	 the	
Philippines	 (2012)	where	 few	 new	Nepenthes 
species	were	discovered.	

Drought tolerant pitcher plants of Thailand
Stewart McPherson
Description	 of	 three	 Nepenthes	 species	 from	
Thailand	adapted	to	local	dry	season.

Symbiosis of Carnivorous Plants: part 8: In-
habitants of phytotelms missing species 
Jiří Vítek
Another	 article	 about	 organisms	 inhabiting	
traps	of	 carnivorous	plants.	This	 time	we	will	
look	at	species	with	adhesive	types	of	traps,	i.e.	
Drosera,	Pinguicula,	Roridula,	Byblis,	etc.

Summary
KATKA KRÁLOVÁ

http://www.darwiniana.cz/masozravky/seznam-clenu
http://www.darwiniana.cz/masozravky/seznam-clenu
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Předplatné
Časopis	 TRIFID	 si	 můžete	 rovněž	 předplatit,	
aniž	byste	museli	být	členy	společnosti	(nemáte	
pak	ale	možnost	čerpat	členské	výhody).	Cena	
je	v	tomto	případě	250	Kč	za	kompletní	ročník	
2016.	Jednou	přidělené	variabilní	číslo	zůstává	
stále	v	platnosti	 (případně	si	o	něj	napište	na	
info@darwiniana.cz).	 Do	 poznámky	 uveďte	
„předplatné	2016“	a	své	jméno	kvůli	snazšímu	
dohledání.

Slovensko
V	rámci	převodu	ze	Slovenska	uvádíte	jako	číslo	
účtu	2900058987/8330	u	slovenské	FIO	ban-
ky.	Z	pohledu	slovenského	plátce	se	tedy	jedná	
o	 klasický	 tuzemský	 převod	 a	 zaslaná	 částka	
bude	u	eurových	plateb	automaticky	zkonver-
tována	do	českých	korun.

V	případě	 jakýchkoli	nejasností	nás	neváhejte	
kontaktovat	na	info@darwiniana.cz.	Podrobně	
rozebraný	způsob	placení	najdete	rovněž	na	in-
ternetové	 stránce	 http://www.darwiniana.cz/
masozravky/prijem-plateb.

Patrik Hudec

Diskuzní fórum T2/2015
http://www.darwiniana.cz/forum

Jak	 už	 je	 v	 Trifidu	 tradicí	 a	 zvykem,	 v	 krátké	
svodce	shrnu	to	nejzajímavější,	co	se	na	inter-
netovém	 diskuzním	 fóru	 Darwiniany	 za	 po-
slední	období	událo.	Nechť	je	vám	to	připome-
nutím	nebo	důvodem	na	něj	zavítat	a	diskuzní	
vlákna	si	pročíst.
Protože	 osobně	 nejraději	 obdivuji	 rostliny	

ve	volné	přírodě,	nenechala	mě	chladným	nová	
vlákna	v	sekci	„Masožravky	venku	a	v	přírodě“.	
Petr	 Bílek	 ve	 svém	vlákně	 „Pár	 snímků	 z	 Gu-
nung	Trusmadi“	 opravdu	ukazuje	 pár	 snímků	
z	 hory	 Gunung	 Trusmadi	 v	 Malajsii,	 kterou	
navštívil.	 Fotografie	 tropické	 obdoby	 naší	 ha-
dovky	 smrduté,	 velkých	 brouků	 nosorožíků	
i	 volně	 rostoucí	 horské	 láčkovky	 Nepenthes 
tentaculata,	N. lowii a	N. macrophylla.	Dobrou	
zprávou	 je,	 že	 Petr	 přislíbil	 cestopis	 s	 dalšími	

fotografiemi	 do	 našeho	 časopisu!	 Pravidelný	
přispěvatel	fotkami	z	přírodních	lokalit	Slávek	
Macháček	opět	nezklamal	a	pochlubil	se	foto-
grafiemi	 ze	 Skotska.	 Které	 masožravky	 viděl	
a	ukázal,	napoví	název	vlákna	„Tučnice	obecná	
-	okolí	Loch	Lomond,	Skotsko“.	Kromě	tučnic	
obecných	však	vložil	i	fotografie	dalších	zajíma-
vých	druhů	rostlin	ze	Skotska	a	fotky	ze	zdejší	
botanické	zahrady,	kterou	následně	Adam	Ve-
leba	 okomentoval	 slovy	 „…ta glasgowská bo-
tanka má asi nejhezčí expozici masožravek, co 
jsem kdy viděl – alespoň podle těch fotek.“	Další	
vlákno	o	rostlinách	v	přírodě	založil	přispěvatel	
s	pseudonymem	EasyWay	a	nese	titulek	„Loka-
lita	U	Rakovníka“.	Na	zdařilých	 fotografiích	 si	
můžete	prohlédnout	bohatou	populaci	rosnat-
ky	okrouhlolisté	(Drosera rotundifolia),	již	tvo-
řící	hibernakula.
Pěstitelé	 se	 však	 chlubili	 i	 svými	 výpěstky	

–	 pro	 tento	 účel	 již	 od	 pradávna	 slouží	 sekce	
„Chlubírna“.	Ve	vlákně	„Něco	málo	ze	skleníku	
J“	 Andrea	 Venerová	 ukazuje	 své	 krásné	 špi-
rlice	 i	 rosničku,	která	se	mezi	nimi	zabydlela.	
Andrea	ve	vlákně	píše	„Krásná konkurence pro 
mé kytičky. Už ji tu mám víc jak 14 dní J“.	Ros-
ničce	přejeme,	aby	neskončila	v	žádné	z	pastí,	
a	 pěstitelce,	 ať	 to	 krásně	 roste	 i	 nadále!	Další	
vlákno	z	Chlubírny,	které	nesmím	opomenout,	
je	 od	 pěstitele	 Michala	 Prokopce	 a	 naleznete	
jej	pod	názvem	„Podzimní	rosnatky“.	Pokud	se	
o	někom	dá	říct,	že	má	zelené	ručičky,	pak	je	to	
určitě	Michal,	který	svými	krásně	vybarvenými	
a	 narostlými	 rosnatkami	 ohromil	 nejednoho	
z	kolegů.	My	jeho	fotky	budeme	ukazovat	svým	
rosnatkám	jako	vzor.			
Řešily	 se	 samozřejmě	 i	 pěstitelské	 strasti,	

zejména	 v	 sekci	 „Škůdci,	 choroby	 a	 neduhy“.	
Výběr	a	nákup	správné	rašeliny	se	řešil	ve	vlák-
ně	 „Bílá	 rašelina“	 v	 sekci	 „Pěstování“.	 V	 sekci	
„Pěstování	v	 bytě“	 se	v	novém	vlákně	dozvíte,	
jak	se	zimuje	velká	mexická	tučnice	Pinguicula 
gigantea.	Vícekrát	se	také	řešilo	pěstování	mu-
cholapky	podivné	v	zimním	období,	a	to	včetně	
netradičního	zimování	v	lednici.	
Pokud	vás	některé	z	nastíněných	témat	za-

jímá	nebo	se	potřebujete	na	něco	zeptat,	určitě	
na	naše	fórum	zavítejte	a	využijte	jeho	potenci-
álu	oslovit	kolegy	se	stejným	koníčkem.	

Jakub Štěpán 

http://www.fio.sk/
http://www.fio.sk/
mailto:info@darwiniana.czn
http://www.darwiniana.cz/masozravky/prijem-plateb
http://www.darwiniana.cz/masozravky/prijem-plateb
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Drosera magnifica: největší ze 
všech Jihoameričanek 

ADAM VELEBA

Bylo	nebylo,	v	roce	2012	postoval	Reginaldo	Vasconcelos,	jinak	

nadšenec	do	orchidejí,	své	fotky	na	Facebook.	V	roce	2013	si	

na	nich	Fabiano	Pereira,	jehož	nadšení	bylo	bližší	masožravkám,	

všiml	neobvyklých	rosnatek.	Upozornil	na	ni	odborníky	a	ti	od	

původního	autora	 fotografií	získali	 bližší	detaily	o	místě	 jejich	

pořízení.	Bylo	jím	Pico	do	Padre	Ângelo,	které	P.	M.	Gonella	a	F.	

Rivadavia	navštívili	v	 listopadu	2013	a	v	půli	června	2014.	Tím	

co	našli,	byli	sami	velice	překvapeni	a	v	letošním	roce	připravili	

toto	překvapení	i	pro	širokou	veřejnost.	Světu	byla	představena	

Drosera magnifica.	

P.	Gonella	s	obzvláště	velkým	jedinem	D. magnifica	(určeným	do	herbáře)			Foto	C.	Rohrbacher	
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Česky	 bychom	 jí	 mohli	 říkat	 třeba	 rosnatka	
velkolepá,	 což	 je	 v	 podstatě	 překlad	 latinské-
ho	jména	a	přitom	je	to	název	docela	výstižný.	
Nově	popsaná	rosnatka	je	totiž	překvapivě	vel-
ká,	 rozhodně	 největší	 ze	 všech	 známých	dru-
hů	 Jižní	Ameriky	a	možná	na	celém	světě.	Co	
do	množství	biomasy	se	jí	můžou	rovnat	snad	
jen	D. regia	a	D. gigantea.	Délka	stonku	může	
s	přehledem	přesahovat	jeden	metr	(123,5	cm	
je	krajní	rozměr	uvedený	v	popisu).	Nejpodob-
nější	a	patrně	i	nejblíže	příbuzné	jsou	rosnatce	
velkolepé	dva	druhy:	D. spiralis	a	D. graminifo-
lia.	Zatímco	D. spiralis	 se	ve	sbírkách	nachází	
čím	dál	 častěji,	D. graminifolia	 zůstává	 rostli-
nou	velmi	vzácnou	i	v	přírodě,	natož	v	kultuře.	
D. magnifica je	 však	 podle	 dostupných	 údajů	
nesrovnatelně	vzácnější	 –	 jedná	se	o	stenoen-
demita	 již	zmíněné	hory,	kde	roste	v	nadmoř-
ské	výšce	1500–1530	m.	Něco	jako	naše	lipnice	
jesenická	(Poa riphaea),	jenom	o	dost	atraktiv-
nější.	Počty	 jednotlivých	rosnatek	se	odhadují	
na	tisíce	na	ploše	cca	50×50	metrů.	
Jak	vlastně	rosnatka	vypadá?	Inu,	nejlépe	ji	

ilustrují	fotografie,	které	ochotně	poskytl	F.	Ri-
vadavia	(přičemž	autorem	fotografií	je	buď	on	
nebo	Paulo	Gonella).	Jak	už	jsem	psal,	rostlina	
je	 na	 rosnatku	 opravdu	 velká.	 Dlouhý	 stonek	
buď	 poléhá,	 nebo	 se	 opírá	 o	 okolní	 vegetaci,	
samonosný	není.	Je	zhusta	pokryt	odumřelými	

F.	Rivadavia	a	herbářové	sběry 
 D. magnifica				Foto	C.	Rohrbacher

R.	Vasconcelos,	objevitel	D. magnifica				Foto	P.	Gonella
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D. magnifica				Foto	P.	Gonella

Biotop	D. magnifica				Foto	C.	Rohrbacher
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D. magnifica				Foto	C.	Rohrbacher

D. magnifica				Foto	C.	Rohrbacher
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D. magnifica	v	květu				Foto	P.	Gonella Bohatě	kvetoucí	D. magnifica		Foto	F.	Rivadavia

Detail	na	orosené	listy	D. magnifica.				Foto	P.	Gonella
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listy,	ty	živé	najdeme	v	početném	chocholu	na	
vrcholu.	Největší	listy	mohou	mít	24	cm	délku	
a	šířku	8	mm,	což	je	srovnatelné	třeba	s	celkem	
pěkným	exemplářem	D. regia	(se	kterou	ovšem	
tato	rosnatka	není	nijak	blízce	příbuzná!).	Po-
dobně	 jako	 její	nejbližší	příbuzné	má	D. mag-
nifica	rubovou	stranu	pokrytou	až	4	mm	dlou-
hými	 nežláznatými	 trichomy.	 Podobné	 odění	
najdeme	 vlastně	 prakticky	 po	 celé	 rostlině,	 je	
tedy	i	atraktivně	chlupatá.
Velkolepá	není	jen	vegetativní	část,	květen-

ství	je	vysoké	až	35	cm,	je	mnohokrát	větvené	
(až	14×)	a	nese	až	190	květů	(které	samy	o	sobě	
nejsou	nijak	výjimečné,	jsou	celkem	průměrné	
velikosti	a	fialové	barvy).	Produkce	semen	je…	
inu,	velkolepá.	Když	 k	 tomu	přidáme	 fakt,	 že	
dle	odhadů	přirůstá	stonek	až	10	cm	ročně,	je	
jasné,	že	tahle	kytka	nepatří	mezi	askety	a	po-
třebuje	 nezanedbatelné	 množství	 živin.	 K	 je-
jich	 získání	 jí	 slouží	 slušný	 arzenál	 lapacích	
listů,	 na	 nichž	 byla	 v	 přírodě	 nalezena	 kořist	
v	hojném	počtu.	Z	chudé	půdy	na	pískovcovém	
podloží	toho	rosnatka	mnoho	nevytáhne,	pro-
to	se	předpokládá,	že	dostatek	kořisti	bude	pro	
růst	rostliny	dosti	důležitý.	
Rosnatka	roste	ve	vegetaci	na	rozhraní	mezi	

campos rupestres	 (v	 překladu	 něco	 jako	 „ka-
menné	pláně“,	travinná	až	křovinná	a	relativně	
rozvolněná	 vegetace	 na	 kamenitých	 a	 živina-
mi	chudých	substrátech)	a	campos de altitude 
(horská	 obdoba	 té	 předchozí).	 Podle	 autorů	
dostávají	rostliny	značný	díl	vody	z	mlh,	které	
vznikají	 při	 ochlazení	 vzduchu	 stoupajícího	
kolem	 horského	masivu.	 	 Za	 zmínku	 stojí,	 že	
autoři	 prohledali	 i	 dva	 další	 nedaleké	 vrcho-
ly	 a	 rosnatku	 na	 nich	 nenašli,	 obě	 hory	 byly	
znatelně	sušší.	Růst	rosnatky	na	Pico	de	Padre	
Ângelo	je	tedy	zřejmě	i	otázkou	vlhčího	mikro-
klimatu.	
Zvláštní	 je,	 že	 navzdory	 vysoké	 produkci	

semen	nenašli	autoři	při	návštěvě	 lokality	ani	
jediný	semenáček.	Vysvětlení	je	nejasné	a	mů-
žeme	pouze	spekulovat,	že	semena	klíčí	pouze	
za	určitých	podmínek	(třeba	po	požáru?),	dů-
vodem	ovšem	může	být	i	jistá	degradace	stano-
viště,	na	kterém	rosnatka	roste,	a	která	se	v	do-
hledné	době	bude	bohužel	spíše	stupňovat	než	
tlumit.	Kvůli	nepatrnému	areálu	i	kvůli	degra-
daci	stanoviště	je	D. magnifica	hodnocena	jako	
kriticky	ohrožená.	

V	 tomto	článku	 jsem	se	vám	pokusil	před-
stavit	 D. magnifica	 formou	 poněkud	 bulvár-
ní.	 Záměrně	 jsem	 uváděl	 maximální	 rozměry	
a	počty	naměřené	v	popisu,	průměrné	rostliny	
jsou	samozřejmě	menší,	i	když	ne	až	tak	o	moc.	
Vážnějším	zájemcům	doporučuji	sehnat	si	člá-
nek	 s	 originálním	popisem	 (třeba	 v	 knihovně	
D)	a	o	 rostlině	 si	 načíst	více,	ostatní	 nechť	 se	
kochají	touto	novou	kráskou	i	bez	toho.	Zatím	
ji	asi	 nikdo	doma	nemá,	 i	 když	myslím,	že	se	
této	krásné	rostliny	dočkáme	i	v	kultuře.	Vzhle-
dem	k	 její	atraktivitě	by	snad	bylo	 lépe	 ji	roz-
šířit	nějakou	oficiální	cestou	(a	výtěžek	využít	
v	 ochraně	 přírody),	 jinak	 hrozí	 reálné	 riziko,	
že	 její	 mikropopulace	 bude	 brzy	 nenávratně	
zplundrována.	Ke	kultivaci	lze	zatím	jen	těžko	
něco	říci,	ale	věřím,	že	nebude	nezvládnutelná	
a	bude	podobná	ostatním	horským	Jihoameri-
čankám.	.			

P.	Gonella	s	rosnatkou	určenou	do	herbáře. 
Foto	F.	Rivadavia
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Rozšíření druhu a jeho 
lokality
Tučnice	česká	je	nejen	českým	endemitem,	její	
endemismus	by	se	dal	zúžit	dokonce	na	západ-
ní	 polovinu	 České	 křídové	 tabule.	 Rozšíření	
druhu	 lze	 rozdělit	 do	 dvou	 ohnisek.	 Prvním	
je	 střední	 Polabí,	 čili	 fytogeografická	 oblast	
Českého	termofytika.	Zdejší	výskyt	 je	už	spíše	
historií,	většina	lokalit	již	je	dávno	zaniklá,	na-
příklad	slatiny	v	okolí	obcí	Všetaty,	Čelákovice,	
Čečelice,	Dřísy,	Lysá	nad	Labem	a	zřejmě	i	dal-
ší.	Některé	ekosystémy	s	mnoha	vzácnými	dru-
hy	stále	přežívají,	avšak	už	bez	tučnic.	Jiné	za-
nikly	úplně.	Výjimkou	jsou	dvě	lokality,	kde	se	
s	tučnicí	můžeme	stále	setkat.	Jednou	z	nich	je	
NPR	Polabská	černava	u	Mělníka,	druhou	EVL	
Loučeňské	rybníčky	u	obce	Loučeň.	
Druhé	ohnisko	výskytu	je	Ralsko-bezdězská	

tabule,	 spadající	 do	 oblasti	 Českomoravské-
ho	mezofytika.	Všechny	 současné	 i	 historické	
lokality	 se	 nacházejí	 v	 blízkosti	 obce	 Jestřebí,	
pouze	jedna	historická	je	u	nedaleké	obce	Ho-
lany.	V	současnosti	se	tučnice	dá	nalézt	na	dvou	

lokalitách	územně	spadajících	pod	rozsáhlejší	
NPP	Jestřebské	slatiny.	V	horizontu	několika	let	
zpátky	byly	lokality	dokonce	tři,	avšak	na	jedné	
z	nich	tučnice	postupně	vymizela.		
Jak	 již	 bylo	 zmíněno,	 lokality	 tučnice	 čes-

ké	jsou	si	všechny	dosti	podobné	a	hostí	často	
stejné	 taxony.	 Z	 často	 se	 opakujících	 možno	
jmenovat	 například	 Eleocharis quinqueflora,	
Dactylorhiza majalis,	 Parnassia palustris,	 To-
fieldia calyculata,	Utricularia minor,	Liparis lo-
eselii	nebo	Triglochin palustris.	Obecně	se	dají	
lokality	označit	za	druhově	velice	bohaté	a	uni-
kátní,	za	ostrůvky	přežívajícího	slatinného	typu	
ekosystému,	který	už	u	nás	téměř	vymizel.
Recentních	populací	P. bohemica	je	mi	zná-

mo	celkem	 6,	 včetně	 jedné	 zmíněné	 nedávno	
vymizelé	 v	 NPP	 Jestřebské	 slatiny,	 která	 však	
má	ještě	nemalou	šanci	na	obnovení	ze	semen-
né	 banky	 v	 půdě.	 Do	 celkového	 počtu	 jsem	
taktéž	zařadil	 jednu	malou	a	evidentně	uměle	
vysazenou	populaci	v	Podkrkonoší	u	města	Mi-
letína.		
Dnes	bezesporu	největší	a	snad	i	nejperspek-

tivnější	 lokalitou	 jsou	 tak	 zvané	 Shnilé	 louky	
u	Jestřebí,	součást	v	roce	2012	vyhlášené	NPP	
Jestřebské	 slatiny.	 Jedná	 se	 o	 prostor	 značně	

Tučnice česká – náš masožravý 
endemit (2. díl)

JAKUB ŠTĚPÁN

V	minulém	Trifidu	 jste	 se	mohli	dočíst	 základní	 informace	

o	naší	endemické	masožravce	tučnici	české.	Seznámili	jste	

se	například	s	tím,	 jak	druh	vypadá	a	čím	se	 liší	od	podobných	

taxonů,	jak	je	to	s	problematikou	jeho	taxonomického	postavení	

nebo	jaké	má	ekologické	nároky.	Nyní	se	podíváme	na	místa,	kde	

je	tučnice	doma	–	na	její	přirozené,	ale	i	umělé,	lokality.	Také	se	

zamyslíme	nad	tématem	její	ochrany.	
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ovlivněný	 relativně	 nedávnou	 těžbou	 slatiny,	
během	 které	 byl	 osud	 tučnic	 nejistý.	 V	 roce	
2009,	kdy	už	těžba	neprobíhala,	díky	dobrovol-
níkům	ze	společnosti	Darwiniana,	ve	spolupráci	
s	AOPK	ČR,	započal	systematický	management	
této	lokality.	Během	následujících	let	proběhlo	
odstranění	náletových	dřevin,	narušování	trav-
ních	drnů,	pravidelná	kosení	a	 jiné	procedury	
směřující	 k	 vytvoření	 vhodného	 biotopu	 pro	
tučnici	českou	a	 jiné	vzácné	druhy.	Z	původní	
početně	 i	prostorově	velmi	omezené	populace	
došlo	 k	 dodnes	 probíhající	 expanzi	 tučnic	 po	
velké	části	rozsáhlé	podmáčené	louky,	tvořené	
mozaikou	rákosin,	obnažené	půdy	i	uměle	vy-
hloubených	vodních	ploch.	Lokalita	je	druhově	
velice	 bohatá;	 silnou	populaci	 zde	má	vzácný	
Liparis loeselii,	dále	se	lze	setkat	s	Lycopodiella 
inundata,	 Eleocharis quinqueflora,	 Triglochin 
palustris,	Utricularia minor,	Drosera rotundifo-
lia	a	dalšími.	
Přesuneme-li	 se	 asi	 o	 kilometr	 vedle,	 na	

území	 stále	 ještě	 náležící	 pod	NPP	 Jestřebské	
slatiny,	dostaneme	se	na	další	cennou	lokalitu	

tučnice	 české,	 zvanou	 Baronský	 rybník,	 zná-
mější	 možná	 pod	 německým	 označením	 Ba-
ronteich.	Původní	rybník	zanikl,	dnes	se	jedná	
o	cenné	slatiništní	louky	s	výskytem	nejen	P. bo-
hemica,	ale	též	endemického	prstnatce	českého	
(Dactylorhiza bohemica).	Dále	nutno	zmínit	na	
české	poměry	početnou	populaci	Tofieldia ca-
lyculata,	menší	populaci	Liparis loeselii	či	zřej-
mě	 nepůvodní	 bublinatku	 Utricularia stygia.	

Pinguicula × dostalii,	Polabská	černava

Polabská	černava
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Bublinatka	 roste	 v	 tůních	 uměle	 vytvořených	
při	posilování	populací	tučnice	české	rostlina-
mi	namnoženými	v	Botanické	zahradě	Liberec.	
Na	 okrajích	 tůní	 byla	 RNDr.	 Studničkou	 po-
drobně	studována	ekologie	druhu	se	zřetelem	
na	možnosti	 jeho	dalšího	 vysazování.	V	 době	
těchto	 experimentů	 (léta	 1984–1988)	 počet	
jedinců	různě	kolísal	přibližně	od	100	do	300	
kusů.	Takové	výkyvy	 jsou	dané	právě	ekologií	
druhu,	kdy	stačí	malá	změna	vodního	režimu	
a	část	populace	vymře,	zatímco	při	naskytnutí	
vhodných	 podmínek	 dojde	 k	 opětovné	 rychlé	
expanzi.	Před	několika	lety	jsem	předpokládal,	
že	 po	 zazemnění	 tůní	 tučnice	 na	 lokalitě	 vy-
mře,	neboť	už	byla	znát	tendence	k	výraznému	
snižování	 počtu	 jedinců.	 Při	 návštěvě	 lokality	
v	létě	2014	ale	bylo	milým	překvapením	pozo-
rovat,	jak	je	populace	opět	vitální	a	mnohé	trsy	
rostou	i	v	místech,	kde	už	tůně	dávno	splynuly	
s	okolní	vegetací	a	voda	se	v	nich	nedrží.
Třetí	 lokalita	 z	 Jestřebských	 slatí	 se	 nalézá	

mezi	předchozíma	dvěma	a	vžil	se	pro	ni	název	
„Pod	Konvalinkovým	vrškem“.	 Jedná	se	o	pod-
máčenou	 louku	s	melioračními	strouhami,	na	
jejichž	okrajích	tučnice	nalézala	vhodná	útoči-
ště	a	počet	jedinců	se	šplhal	na	mnoho	desítek.	
Zdejší	 populace	 byla	 podle	 dostupných	 údajů	
ve	 své	 historii	 značně	 ovlivňována	 antropo-
genními	 zásahy,	 a	 to	 přesouváním	 rostlin	 po	
lokalitě,	 spojeným	 s	 úpravou	 biotopu,	 a	 snad	
i	umělými	výsadbami.	Přilehlé	louky	jsou	cha-
rakteristické	bohatým	výskytem	orchidejí,	na-
příklad	 Epipactis palustris,	 Dactylorhiza ma-
culata	či	Liparis loeselii.	V	meliorační	strouze,	
na	 jejíchž	 okrajích	 tučnice	 naposledy	 rostla,	
má	 bohatý	 porost	 zřejmě	 nepůvodní	 Utricu-
laria intermedia.	 Poslední	 zprávy	 o	 nálezu	

druhu	P. bohemica	na	této	lokalitě	jsem	dohle-
dal	z	roku	2008,	kdy	byly	zaznamenány	posled-
ní	jedna	až	dvě	rostliny,	poté	již	P. bohemica	na	
lokalitě	nebyla	spatřena.	 Je	však	možné,	že	se	
opět	 objeví,	 neboť	 rostliny	 mohly	 v	 půdě	 za-
nechat	množství	semen,	čekajících	na	vhodné	
podmínky	k	obnovení	populace.
Od	 Jestřebských	 slatin	 se	 přesuneme	 do	

středního	Polabí,	na	druhou	nejbohatší	lokalitu	
tučnice	české	–	EVL	Loučeňské	rybníčky.	Původ	
zdejší	populace	není	dosud	objasněn,	první	ná-
lez	tučnic	je	tu	znám	z	roku	2006.	Jako	možná	
teorie	 se	 nabízí	úmyslné	vysazení,	 stejně	 jako	
rozšíření	ze	semenné	banky	v	půdě	či	ze	skry-
tě	 rostoucího	 zbytku	 dřívější	 populace,	 která	
unikala	zrakům	botaniků;	to	nelze	vyloučit,	ne-
boť	o	lokalitě	ještě	donedávna	vědělo	jen	velmi	
málo	 lidí	a	nevitální	rostlinu	P. bohemica	ros-
toucí	v	travním	drnu	lehce	přehlédne	i	zkuše-
ný	botanik.	Teorii	obnovení	ze	semenné	banky	
v	půdě	podporuje	mimo	jiné	fakt,	že	k	prvnímu	
nálezu	 tučnic	 došlo	 po	 zmeliorování	 lokality	
v	roce	2003,	kdy	mohla	být	semena	společně	se	
substrátem	přemístěna	do	podmínek	vhodných	
k	 vyklíčení.	 Pro	 úplnost	 uvedu,	 že	 nejbližší	
známá	historická	lokalita	leží	přibližně	16	km	
vzdušnou	čarou	od	tohoto	místa	a	je	jí	současná	
NPR	Hrabanovská	černava,	kde	se	dříve	vysky-
tovala	 jak	P. bohemica,	 tak	P. vulgaris	 a	 jejich	
kříženec	P. × dostalii.	Na	této	lokalitě	byl	v	roce	
1999	zaznamenán	pokus	o	amatérské	vysazení	
P. bohemica.	Tučnice	vegetovaly	tři	sezóny,	poté	
podlehly	zaplavení	 lokality	ve	srážkově	bohat-
ším	roce.
Biotopem	 tučnice	 na	 Loučeňských	 rybníč-

cích	je	vápnité	prameniště	přiléhající	k	drobné-
mu	rybníčku,	z	části	obklopené	podmáčenými	

Pinguicula bohemica,	Loučeňské	rybníčky
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olšinami.	Ty	v	 historii	 patrně	 cyklicky	mozai-
kovitě	 zanikaly	a	 na	čas	vždy	uvolnily	prostor	
oportunním	 druhům	 otevřených	 slatin,	 mezi	
kterými	mohla	být	i	P. bohemica.	Počátkem	ti-
síciletí	byla	lokalita	v	dezolátním	stavu,	odvod-
něna	melioracemi	a	zarůstající	olšovým	lesem.	
Na	 jaře	 2009	 proběhlo	 pročištění	 lokality	 od	
dřevin,	 následovaly	 terénní	úpravy	pro	navrá-
cení	 správného	 vodního	 režimu	 a	 pravidelná	
kosení	 pokračující	 dodnes.	 Obnova	 probíhala	
díky	 dobrovolníkům	 spolupracujícím	 s	 insti-
tutem	 aplikované	 ekologie	 DAPHNE.	 Dnes	 je	
louka	ve	stabilizovaném	stavu	a	navracejí	se	na	
ni	vzácné	druhy	klasické	pro	polabské	černavy.	
Jmenovat	mohu	Juncus subnodulosus,	Eleocha-
ris quinqueflora,	Utricularia minor,	 Parnassia 
palustris,	Triglochin palustre,	Chara sp.	a	celou	
řadu	 dalších,	 o	 vzácných	 živočiších	 nemluvě.	
Tučnice	česká	se	na	lokalitě	před	začátkem	její	
obnovy	vyskytovala	nanejvýš	v	desítkách	kusů,	
nyní	je	populace	řádově	početnější	a	působí	sta-
bilně.	Rostliny	každoročně	kvetou	a	plodí	nové	
generace.						

Přibližně	 35	 km	od	 Loučeňských	 rybníčků	
leží	 poslední	 známá	 lokalita	 hostící	 hybridní	
populaci	Pinguicula ×	dostalii.	Je	jí	NPR	Polab-
ská	 černava	u	Mělnické	Vrutice.	Mimo	 tučnic	
je	domovem	druhů	Epipactis palustris,	Orchis 
militaris,	 Gymnadenia densiflora,	 Cladium 
mariscus,	Schoenus ferrugineus	a	dalších.	Pro-
blémem	této	 lokality	 je	pokles	hladiny	spodní	
vody,	 patrně	 způsobený	 čerpáním	 pitné	 vody	

Pinguicula bohemica,	Miletínská	bažantnice

Miletínská	bažantnice
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z	 podložních	 vrstev.	 V	 důsledku	 vysychání	 se	
více	 uplatňují	 běžnější	 druhy,	 které	 postup-
ně	 vytlačují	 ohrožené	 a	 konkurenčně	 slabé	
taxony.	 Mnohé	 z	 nich	 možná	 již	 vysychání	
podlehly	a	z	 lokality	vymizely	(Liparis loeselii,	
Anacamptis palustris,	Tofieldia calyculata	 aj.).	
V	současné	době	je	tato	černava	charakteristic-
ká	poměrně	hustě	zapojeným	porostem	trav,	ve	
kterém	je	tučnice	občas	problém	najít,	přesto-
že	jejich	populace	je	celkem	početná.	Jsou	totiž	
malé	 a	 mnohdy	 tak	 zakryté	 travními	 porosty	
nebo	opadem,	 že	v	době	 kvetení	 botanik	vidí	
jen	 vyčnívající	 květní	 stvoly.	 Je	 pozoruhodné,	
že	v	takových	podmínkách	tučnice	dokáže	růst.	
Rostliny	nesou	přechodové	znaky	mezi	druhy	P. 
vulgaris	a	P. bohemica,	přičemž	výrazně	 inkli-
nují	spíše	k	podobě	P. vulgaris.	Jen	velice	vzácně	
lze	nalézt	rostlinu	s	květem	zbarveným	jako	čis-
tá	P. bohemica.	Louky	jsou	pravidelně	sečeny.
Ze	 současných	 lokalit	 vybočuje	 poslední,	

která	 je	mi	 známá,	 PR	Miletínská	 bažantnice	
v	Podkrkonoší.	Zde	totiž	není	moc	pochyb	o	její	
nepůvodnosti.	Při	nedávném	mapování	v	rám-
ci	projektu	Natura	2000	byla	zjištěna	skupina	
tučnic	čítající	 několik	 jedinců.	Rok	po	nálezu	
byl	v	nedaleké	meliorační	strouze	objeven	zasa-
zený	trs	Hippuris vulgaris,	a	nálezce	vypověděl,	
že	„má	dojem,	že	i	tučnice“.	I	vzhledem	k	velké	
vzdálenosti	 od	 podložených	 historických	 vý-
skytů	 P. bohemica	 netřeba	 o	 původnosti	 více	
uvažovat.	 Výskyt	 v	 Miletínské	 bažantnici	 je	
vázán	na	nanejvýš	několik	metrů	velký	zamok-
řený	segment	sečené	 louky.	Druhová	bohatost	
není	 srovnatelná	 s	 předchozími	 lokalitami,	
avšak	několik	ochranářsky	zajímavějších	druhů	
se	přece	 jen	nalézt	dá,	například	Dactylorhiza 
majalis.	Počet	tučnic	na	lokalitě	je	velmi	malý,	
avšak	relativně	stálý.	Prostor,	kde	 tučnice	ros-
tou,	bývá	kromě	kosení	často	disturbován	ze-
mědělskou	 technikou,	 usouzeno	 dle	 velkých	
vyjetých	kolejí.	Tučnici	to	zřejmě	nevadí,	spíše	
naopak.	

Ochrana, péče o lokality 
a případné hrozby
Tučnice	česká	 je	 řazena	mezi	kriticky	ohrože-
né	druhy	České	republiky	(C1),	ve	stejné	kate-
gorii	 je	 chráněna	 i	 zákonem.	 Ještě	 v	 nedávné	

minulosti	 byla	 na	 pokraji	 vyhynutí,	 poslední	
lokality	zarůstaly	a	čítaly	jen	malý	počet	jedin-
ců.	 Díky	 reintrodukcím,	 prováděným	 RNDr.	
Studničkou	z	Botanické	zahrady	Liberec	a	poz-
ději	dobrovolníky	 iniciovaného	 i	prováděného	
managementu	dvou	nejsilnějších	lokalit,	se	její	
stavy	výrazně	zlepšily.	 Přímé	vyhynutí	 sice	 již	
nehrozí,	počet	lokalit	je	však	stále	velmi	nízký	
a	takový	patrně	zůstane.	Lokality	se	pravděpo-
dobně	neobejdou	 bez	občasné	údržby,	u	 těch	
soběstačnějších	alespoň	bez	každoročního	ko-
sení	a	odvážení	pokosené	biomasy.	Jinak	dojde	
k	přirozenému	sukcesnímu	zániku.
Historicky	tučnice	česká	nejvíce	utrpěla	od-

vodňováním	lokalit	a	jejich	přeměnou	na	úrod-
nou	zemědělskou	půdu.	To	je	typické	pro	oblast	
středního	Polabí,	které	bylo	ještě	na	konci	19.	
století	 považováno	 za	 jednu	 z	 botanicky	 nej-
bohatších	částí	naší	vlasti,	a	to	právě	díky	slati-
nám,	zde	označovaným	jako	černavy.		
Dnes	spatřuji	největší	riziko	v	možné	konta-

minaci	populací	jinými	druhy	tučnic,	a	to	buď	
tučnicí	obecnou,	nebo	některým	z	příbuzných	
druhů,	se	kterými	by	tučnice	česká	byla	schopna	
hybridizovat.	Vzhledem	k	malému	počtu	popu-
lací,	které	jsou	často	navštěvovány	nadšenci,	jež	
mnohdy	 tučnice	 sami	 pěstují	 nebo	 navštěvují	
více	lokalit	tučnic	po	sobě,	je	toto	riziko	opravu	
aktuální.	Představte	si	člověka,	který	se	rozhod-
ne	navštívit	 jistou	přírodní	památku	na	 Jablo-
necku,	 kde	 roste	 početná	 populace	 vzájemně	
hybridizujících	P. vulgaris	a	nepůvodní	P. gran-
diflora.	Aby	byl	zážitek	z	výletu	silnější,	cestou	
domů	se	zastaví	ještě	na	pár	desítek	kilometrů	
vzdálené	lokalitě	P. bohemica	u	Jestřebí.	Netuší,	
že	na	holínkách	přenesl	semínko	tučnice	z	mi-
nulé	lokality.	Během	několika	let	ze	semene	vy-
roste	rostlina,	která	se	začne	křížit	s	P. bohemica 
a	záchrana	čistého	genofondu	tučnice	české	na	
této	 lokalitě	 se	 bude	 rovnat	malému	zázraku.	
A	to	nemluvím	o	záměrných	výsadbách.	Před-
stavte	 si	 jiného	nadšence,	 který	doma	pěstuje	
Pinguicula vulgaris	 var.	bicolor	 v	domnění,	 že	
jde	o	P. bohemica.	V	zápalu	nadšení	se	rozhod-
ne	těmito	rostlinami	posílit	některou	z	popula-
cí	P. bohemica	v	přírodě.	Rostliny	od	sebe	bu-
dou	na	první	pohled	nerozeznatelné	a	vědci	si	
budou	lámat	hlavu	nad	dosud	nepozorovanou	
variabilitou	 na	 dané	 lokalitě.	 Už	 zanedbatel-
nými	hrozbami	oproti	předchozím	zmíněným	
jsou	 nelegální	 sběry	 semen	 nebo	 vyrýpávání	
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rostlin,	ať	už	za	účelem	pěstování	nebo	prodeje.	
Těžko	říct,	jaký	původ	mají	semena	P. bohemi-
ca	nabízená	některými	zahraničními	prodejci,	
mnohdy	dokonce	i	s	uvedenou	lokalizací.		
Zatímco	 antropogenní	 vliv	 na	 lokality	 tuč-

nice	české	za	dvě	minulá	staletí	by	šel	označit	
za	 velký	 průšvih,	 ochranářské	 zásahy	 posled-
ních	 desetiletí	 zachránily	 zbytky	 vymírajícího	
druhu	a	ustanovily	jeho	relativně	stabilní,	snad	
i	 rozrůstající	 se	 populace.	 Před	 čtvrt	 stoletím	
RNDr.	 Miloslav	 Studnička	 obhájil	 disertační	
práci	 „Studie	 kriticky	 ohroženého	 druhu	Pin-
guicula bohemica	se	zřetelem	na	možnost	jeho	
záchrany“.	Kdyby	podobná	práce	vznikala	dnes,	
díky	snahám	Studničky	i	řady	jiných	botaniků	
a	nadšenců	by	slovo	„záchrana“	mohlo	být	na-
hrazeno	pozitivnějším	výrazem	„ochrana“.

Poděkování
V	 samém	 závěru	 bych	 chtěl	 poděkovat	 všem,	
kteří	 ochotně	 poskytli	 potřebné	 informace	

nebo	mě	 jinak	podpořili	v	mé	práci.	Speciální	
dík	patří	RNDr.	Miloslavu	Studničkovi,	CSc.,	za	
odbornou	recenzi	článku.				

Fotografie	k	článku:	Jakub	Štěpán

Pinguicula bohemica,	Shnilé	louky

Shnilé	louky
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Toto	 je	mé	oblíbené	období.	 Začínají	 se	obje-
vovat	 další	 a	 další	 druhy	 rosnatek	 rostoucích	
v	zimě,	jejichž	vegetační	období	nastává	právě	
nyní	 a	 končí	 až	 v	 dubnu.	 Opravdu	 mám	 rád	
sledování	květináčů	a	očekávání,	kdy	se	objeví	
známky	toho,	 jak	nové	rostlinky	prorážejí	po-
vrch	substrátu.	Každým	dnem	jsou	větší	a	větší.	
Rychlost	růstu	a	probíhajících	změn	 jsou	udi-
vující!
Nyní	 je	 tomu	už	15	 let,	co	pěstuji	hlíznaté	

rosnatky,	a	každý	rok	rostou	lépe	a	lépe.	Za	tu	
dobu	jsem	nabyl	dostatek	zkušeností,	dobrých	
či	 špatných,	 takže	 se	mi	už	podařilo	vyhledat	
podmínky	pro	pěstování	mnoha	druhů	–	za	ty	
roky	se	má	sbírka	velice	rozšířila.	Jedna	z	věcí,	
které	jsem	se	naučil,	je,	že	pěstitelské	podmín-
ky	dobře	fungující	na	jednom	místě	nemusí	být	
tak	vhodné	jinde,	ačkoliv	často	pro	tyto	rozdí-
ly	nenacházím	vysvětlení.	Někteří	mohou	mít	
podobné	zkušenosti	např.	při	přestěhování	do	
nového	 domu.	 Cílem	 tohoto	 textu	 je	 předat	
zájemcům	mé	 zkušenosti	 a	 popsat	 podmínky	
pro	 pěstování	 hlíznatých	 rosnatek,	 takže	 po-
kud	máte	zájem,	můžete	následující	rady	vyu-
žít	k	optimalizaci	pěstování	vašich	nádherných	
rostlin.
Začněme	 s	 popisem	 původního	 prostředí,	

na	které	 se	 rostliny	adaptovaly.	Mnoho	druhů	
se	nachází	v	 jižní	části	západní	Austrálie.	Kli-
ma	je	zde	dost	extrémní,	panuje	zde	horké	léto	

téměř	 nebo	 zcela	 bez	dešťových	 srážek,	 které	
pak	přijdou	v	období	zimy.	Všechny	rostliny	se	
těmto	podmínkám	musejí	přizpůsobit.	Některé	
reagují	krátkověkostí,	jako	D. glanduligera,	kte-
rá	vykvétá	během	několika	měsíců	od	vyklíčení,	
vytvoří	velké	množství	semen	a	na	konci	obdo-
bí	vlhka	odumírá.	Jinou	možností	je	redukovat	
ztráty	vody	během	léta	zmenšením	a	překrytím	
nadzemní	 části	 rostliny.	 To	 odpovídá	 situaci	
u	mnoha	trpasličích	rosnatek	tvořících	klidový	
pupen.
A	 nakonec	 třetí	 cestou	 je	 nechat	 všechny	

nadzemní	 části	 odumřít	 a	 vyčkat	 do	 dalšího	
deštivého	 období	 hluboko	 v	 půdě,	 v	 bezpečí	
před	horkem	a	spalujícím	sluncem	a	v	dosahu	
zbytků	 půdní	 vlhkosti.	 Tuto	 cestu	 zvolily,	 po-
dobně	jako	terestrické	orchideje	a	řada	dalších	
rostlin,	právě	hlíznaté	 rosnatky.	Tato	strategie	
není	unikátní	v	 rámci	Austrálie,	ale	 lze	 ji	 sle-
dovat	i	u	zástupců	rosnatek	z	jižní	Afriky,	které	
rostou	v	podobných	podmínkách,	ale	místo	hlíz	
vytvářejí	dormantní	kořeny.
Pokračujme	 dále.	 Kdyby	 semena	 klíčila	

ihned	po	dozrání,	před	koncem	deštivého	ob-
dobí	by	mladé	rostlinky	byly	ještě	příliš	drobné.	
Takže	pro	dlouhodobé	přežití	v	 takovém	pro-
středí	musely	rostliny	nějak	zajistit,	aby	nejvíce	
semen	klíčilo	na	začátku	období	dešťů,	protože	
potřebují	 dostatek	 času	 na	 dosažení	 velikos-
ti	 a	 síly	 nutné	 k	 přečkání	 prvního	 léta.	Navíc	

Pěstování hlíznatých rosnatek
DIETER KADEREIT

Jak	se	blíží	konec	dalšího	léta,	na	různých	rostlinách	a	v	příro-

dě	se	začínají	objevovat	známky	přicházejícího	podzimu.	Lis-

tí	stromů	se	zbarvilo	do	červena	a	do	hněda,	postupně	pokrývá	

trávník	a	stejně	tak	se	do	plné	krásy	vybarvují	i	některé	sezónně	

rostoucí	masožravé	 rostliny,	 třeba	špirlice.	Venku	už	se	 tak	vše	

zdá	být	připravené	na	zimu	s	jejími	krátkými	a	šedavými	dny.
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v	létě	zde	často	zuří	požáry,	které	likvidují	vět-
šinu	povrchové	vegetace.	To	je	skvělá	příležitost	
pro	osídlení	uvolněného	prostředí,	ale	je	třeba	
rozpoznat	ten	pravý	čas	pro	vyklíčení.	Všechny	
tyto	skutečnosti	se	stanou	znovu	důležitými,	až	
se	budeme	věnovat	tématu	klíčení,	ačkoliv	sám	
nevím,	zda	požáry	jsou	pro	ně	zcela	nezbytné.
Je	 mnoho	 způsobů	 pěstování	 hlíznatých	

rosnatek.	I	když	jsem	se	soustředil	na	druhy	zá-
padní	Austrálie,	neměli	bychom	zapomenout,	
že	některé	rosnatky	rostou	i	jinde	v	Austrálii,	na	
Novém	Zélandu	a	dokonce	v	nejjižnějších	čás-
tech	Asie	a	Japonska.	Tento	článek	se	soustředí	
na	obecné	podmínky	pěstování,	které	však	ne-
mohou	být	plně	aplikovatelné	na	druhy	rostou-
cí	mimo	základní	oblasti	v	Austrálii.

Růstový cyklus
Jak	 už	 bylo	 zmíněno,	 rostliny	 se	 na	 povrchu	
půdy	 začínají	 objevovat	 někdy	 během	 podzi-
mu.	Ohledně	přesného	času	 jsem	si	 poněkud	
nejistý,	neboť	záleží	na	podmínkách	a	na	druhu.	
Přes	léto	udržuji	nádoby	s	rostlinami	na	chlad-
nějším	místě,	 kde	 teploty	 nepřekračují	 20–25	
°C,	 a	 to	 i	 během	 veder,	 kdy	 venkovní	 teploty	
dosahují	35	°C	a	více.	Nižší	teplota	zhruba	od-
povídá	podmínkám	v	 hlubších	vrstvách	půdy,	
kde	se	 rostliny	přirozeně	vyskytují.	Hlízky	při	
povrchu	 půdy	 jsou	 příležitostně	 vystavovány	
mnohem	 většímu	 horku	 než	 hlízky	 uložené	
hlouběji	v	půdě,	kde	je	stabilnější	a	chladnější	
prostředí,	kterému	odpovídá	i	můj	způsob	pěs-
tování.	 Odlišná	 situace	 nastane,	 pokud	 máte	
nádoby	ve	skleníku	(byť	zastíněné	pod	police-
mi),	nebo	dokonce	vystavené	na	slunci.	Ty	pak	
budou	procházet	mnohem	výraznějšími	změ-
nami	teplot,	a	tudíž	se	k	růstu	probudí	o	něco	
později.
Pokud	 jsou	 vystaveny	 v	 létě	 stabilním	

a	chladným	podmínkám,	objevují	se	první	rost-
liny	často	už	v	srpnu,	nebo	 i	na	konci	červen-
ce.	Mezi	prvními	obvykle	začínají	růst	D.	(aff.)	
pallida,	 D. aberrans,	 D. macrantha	 a	 několik	
dalších,	u	mne	vyhrává	jedna	z	mých	D. pallida.	
Na	 druhou	 stranu,	 ty	 nejpozdnější	 se	 ukazují	
v	prosinci	či	dokoce	až	v	lednu.	Jsou	to	často	ně-
které	rostliny	D. gigantea	nebo	D. bicolor,	které	
potom	také	přetrvávají	mnohem	déle	do	léta.

Jakmile	 jsou	 vidět	 první	 rostlinky,	 začíná	
tedy	období	 růstu.	Do	nádoby	přidám	 trochu	
dlouhodobě	 působícího	 hnojiva,	 další	 vrstvu	
písku	na	povrch	substrátu	–	vysvětlím	později	
–	a	nakonec	ji	umístím	do	podmisky	na	přiro-
zeně	osvětlené	místo	nebo	pod	umělé	osvětlení	
(zářivky	T5).	Závlaha	probíhá	spodem.	Pokud	
je	během	podzimu	pěkné	počasí,	mohu	nechat	
nádoby	s	rostlinami	venku,	kde	se	o	zálivku	po-
stará	občasný	déšť.
V	zimě	je	třeba	rostliny	chránit	před	mrazem.	

Potom	 ukládám	 nádoby	 na	 dvě	 různá	 místa.	
Jedno	z	nich	je	stejné,	které	využívám	v	obdo-
bí	klidu	a	kde	nikdy	teplota	neklesne	pod	0	°C,	
ani	za	extrémní	zimy,	jakou	jsme	zažili	v	úno-
ru	roku	2012,	kdy	teplota	klesla	na	dva	týdny	
na	–10	až	–15	°C.	Fotoperioda	je	10–12	hodin	
a	jediným	osvětlením	jsou	zářivky	T5.	Druhým	
místem	pro	zimní	pěstování	je	u	mne	zimní	za-
hrada,	která	 je	proti	vnějšímu	prostředí	méně	
chráněná.	Proto	zde	umisťuji	 hlavně	zástupce	
rodů	Dionaea	a	Sarracenia,	ale	také	dospělé	tr-
pasličí	 rosnatky	a	některé	hlíznaté.	Rostlinám	
se	 tu	 dostává	 přirozeného	 světla	 (kterého	 ov-
šem	 během	 zatažených	 zimních	 měsíců	 není	
příliš)	 a	 rosnatkám	 pak	 opět	 přisvěcuji	 zářiv-
kami	T5.	Vzdálenost	od	zářivek	je	tady	ovšem	

Autor	článku	Dieter	Kadereit
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mnohem	větší,	takže	využívám	tyto	podmínky	
hlavně	pro	vzrůstnější	druhy.
Přestože	 jsou	schopné	přečkat	mírný	mráz,	

je	vhodné	 rostliny	před	poklesem	teploty	pod	
0	 °C	 chránit.	 Ideálně	 by	 teplota	 během	 dne	
měla	 být	 okolo	 či	 nad	 5	 °C.	 Pokud	 je	 teplota	
nižší,	rostliny	přestávají	růst,	což	by	obecně	ne-
musel	být	problém,	jelikož	rostlina	po	návratu	
k	příznivějším	teplotám	růst	opět	obnovuje.	Ale	
u	některých	druhů	 (D. zigzagia)	 se	při	 těchto	
teplotách	neotvírají	květy,	pokud	chlad	přetrvá	
po	několik	dní,	a	to	ani	když	se	znovu	oteplí.
Ale	každá	zima	jednou	končí	a	po	ní	přijde	

jaro.	Pro	některé	druhy	to	znamená	zase	vstup	
do	dormantní	fáze,	jako	u	D. tubaestylis,	zatím-
co	 jiné	teprve	začínají	kvést.	Většinou	rostliny	
nechávám	na	jejich	stanovišti,	dokud	nadzem-
ní	části	 neodumřou.	 Je	 nutné	 si	uvědomit,	 že	
s	odumřením	zelených	částí	rostlin	ještě	mno-
ho	 druhů	 stále	 nemá	 dokončenu	 tvorbu	 hlíz.	
Některé	druhy,	zvláště	D. platypoda,	potřebují	
na	tvorbu	hlízek	více	času.	V	mých	pěstebních	
podmínkách	 D. platypoda	 dál	 vytváří	 stolo-
ny,	 které	 rostou	 do	 délky	 tak	 dlouho,	 dokud	
na	 jejich	konci	nejsou	dotvořeny	hlízky.	Proto	
je	 důležité	 nenechat	 vyschnout	 nádobu	 příliš	
brzy	poté,	co	odumřely	nadzemní	části.	Pakliže	
si	 nejste	 jisti	 co	dělat,	můžete	opatrně	zkont-
rolovat	substrát,	ale	 je	nutná	velká	dávka	opa-
trnosti,	protože	hrozí	poškození	stolonu	nebo	
vyvíjejících	se	hlízek.	Já	udržuji	substrát	vlhký	
minimálně	4	týdy	po	odumření	lodyh.
Pokud	 je	 substrát	 vlhký,	 ale	 ne	 přemokře-

ný,	není	co	zkazit,	ani	když	první	hlízy	jsou	už	
v	dormanci.
Během	období	klidu	uchovávám	sice	nádoby	

s	rostlinami	suché,	ale	jednou	či	dvakrát	během	

léta	jim	dopřeji	krátkou	„sprchu“.	Hlavním	dů-
vodem	 je,	 že	menší	 hlízky	 se	 často	 nacházejí	
blízko	povrchu	a	jsou	tak	ohroženy	vyschnutím	
více	než	ty	hlouběji	v	substrátu.	Sprchou	je	mí-
něna	právě	taková	zálivka,	která	vede	k	provlh-
čení	vrchních	vrstev	substrátu,	který	zase	rychle	
vysychá,	takže	obvykle	po	2–3	dnech	nejsou	na	
nádobách	patrné	žádné	známky	zalití.	Ale	hlízy	
tak	dostaly	možnost	znovu	získat	trochu	vody.	

Nádoby a substrát
Pro	 většinu	 druhů	 používám	 nádoby	 vysoké	
10	nebo	11	cm.	Některým	druhům	by	se	daři-
lo	i	v	menších	květináčích,	ale	já	upřednostňuji	
tyto,	 protože	 během	 letního	 sucha	déle	 udrží	
vlhkost.	 A	 naopak,	 hlízy	 některých	 rostlin	 se	
vytvřejí	 až	 na	dně,	 zvláště	 po	dosažení	 určité	
velikosti.	Potom	používám	nádoby	hluboké	20	
cm.	Typickými	zástupci	jsou	D. rupicola,	D. po-
rrecta,	ale	také	některé	velké	formy	D. pallida.	
To	mimochodem	platí	 i	pro	D. cistiflora,	 jejíž	
velké	 formy	se	vzhledem	k	dlouhým	kořenům	
pěstují	 také	ve	 20	cm	hlubokých	 květináčích,	
zatímco	menší	formy	vytvářejí	kořeny	mnohem	
kratší	a	prospívají	v	nádobách	o	výšce	11	cm.
Jako	 substrát	 používám	 směs	 bílého	 kře-

menného	písku	o	velikosti	zrn	přibližně	1	mm	
(prodávaný	do	akvárií	v	některých	zahradních	
centrech)	a	rašeliny.	Obvykle	směs	sestává	ze	3	
dílů	písku	a	1	dílu	rašeliny.	Vysoký	obsah	písku	
má	 jeden	 hlavní	 smysl:	 takový	 substrát	může	
být	snadno	zavlažen	vodou.	Určitě	máte	také	tu	
zkušenost,	že	suchá	rašelina	na	vodě	plave	a	že	
to	trvá	dny	i	déle,	než	zvlhne.	Přidání	nadbytku	
písku	do	rašeliny	umožní	vodě	snadno	prostu-
povat	kapilárním	systémem	mezi	zrnky	písku.	
Rašelina	se	tak	zvlhčí	mnohem	rychleji.
Použití	 písku	 bílého	 se	 zmíněnou	 zrnitostí	

není	nezbytně	nutné.	Důvod	pro	 jeho	použití	
může	 znít	 triviálně:	 je	 pak	 jednodušší	 nalézt	
drobné	hlízky.	Dříve	jsem	používal	písek	hrubší	
(2–3	mm)	a	různobarevný	a	hledat	pak	hlízky	
o	 stejné	velikosti	a	podobné	barvě	bylo	noční	
můrou.
Jiné	 složky	 substrátu	 jsem	 nezkoušel,	 ale	

soudě	dle	skladby	půdy	v	přirozeném	prostředí	
bych	očekával,	že	může	být	použita	i	řada	dal-
ších	substrátů.

Drosera pallida	–	detail	listu
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Už	 jsem	 zmiňoval,	 že	 na	 povrch	 substrátu	
dávám	vrstvu	 čistého	písku.	Ve	většině	 přípa-
dů	je	silná	asi	1	cm.	Po	ukončení	období	růstu	
ji	zase	odstraňuji.	Samozřejmě,	že	rostlina	tak	
vypadá	lépe,	ale	to	není	hlavní	důvod.	Některé	
z	rosnatek	vyprodukjí	mnoho	semínek	a	ta	mo-
hou	skončit	 i	v	sousedních	květináčích.	Navíc	
často	 zkouším	opylovat	mnoho	 z	 těch	druhů,	
které	bez	pomoci	semena	nevytvářejí.	Násled-
né	odstranění	vrstvy	písku	s	vypadlými	semín-
ky	pomáhá	udržovat	nádoby	čisté,	takže	v	nich	
rostou	pouze	ty	druhy,	které	mají.
Písek	však	nemusíte	vyhazovat,	ale	můžete	

jej	využít	pro	zasypání	 jiných	květináčů,	např.	
s	mucholapkami.	S	trochou	štěstí	tam	můžete	
na	podzim	pozorovat	drobné	semenáčky	hlíz-
natých	rosnatek.

Rozmnožování pomocí 
semen

Opylení
Jak	už	bylo	zmíněno,	některé	druhy	mají	schop-
nost	samoopylení	a	vytvářejí	semena	i	bez	po-
moci:

D. bicolor	(některé	klony)
D. major	(některé	klony)
D. peltata 
D. planchonii
D. ramellosa
D. salina
D. stricticaulis

Kromě	 těchto	 druhů	 bych	 rád	 uvedl	 také	 D. 
lowriei,	kde	některé	klony	schopnost	samoopy-
lení	mají,	kdežto	jiné	nikoliv.	Obří	forma	se	zdá	
být	zcela	sterilní.
Všichni	ostatní	zástupci	hlíznatých	rosnatek	

potřebují	pro	úspěšné	opylení	geneticky	odliš-
ného	jedince	(klon).	V	případě,	že	máte	takový	
druhý	klon,	ale	rostliny	neotevřou	své	květy	ve	
stejný	den,	můžete	pinzetou	opatrně	sebrat	pyl	
a	po	několik	dní	až	týdnů	jej	uchovávat	v	chlad-
ničce.	Aby	si	zachoval	životnost,	musí	být	uklá-
dán	suchý.	Proto	nepoužívejte	zavírací	plastové	
sáčky,	ale	raději	papírové.	Jakmile	pak	rozkvete	
druhá	rostlina,	můžete	na	ni	opět	pomocí	pin-
zety	nebo	párátka	přenést	pyl.	S	trochou	štěstí	
můžete	o	několik	dní	či	týdnů	později	pozoro-
vat,	jak	nabývá	semeník	na	objemu.

Klíčení
Semínka	vysévám	do	malých	květináčků	(5	cm	
v	průměru),	a	jakmile	se	objeví	semenáčky,	pře-
sazuji	 je	do	větších.	Tím	 se	 šetří	místo	a	 také	
dle	mých	zkušeností	rostou	mladé	rostlinky	po	
přesazení	 lépe	než	ty,	které	 jsou	vyseté	přímo	
do	větších	 nádob.	Tento	 způsob	 funguje	dob-
ře	u	mnoha	druhů	v	zimě	rostoucích	rosnatek,	
které	na	začátku	růstu	mají	pouze	krátké	kořín-
ky	a	mohou	být	snadno	přenášeny	do	čerstvého	
substrátu.	Výjimkou	 je	 pouze	 komplex	druhů	
kolem	D. menziesii	a	D. bicolor.	Tyto	rosnatky	
vytvářejí	 nejprve	 1	 cm	dlouhý	 jemný	 kořínek	
a	teprve	poté	první	lístky.	Vzhledem	k	přítom-
nosti	 tolika	 vlákének	 kořínků	 v	 horní	 vrstvě	
substrátu	 vyžaduje	 přesazování	mnohem	více	
trpělivosti.	 Přesazení	 urychluje	 užití	 většího	

Drosera pallida	–	detail	květuDrosera pallida	–	hlízky
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podílu	 písku	 do	 výsevního	 substrátu.	 I	 když	
to	může	celé	znít	složitě,	praxi	lze	získat	velice	
rychle.
Semenáčky	 přesazuji	 do	 nádob	 hlubokých	

7	cm,	což	ale	některým	druhům	nemusí	dosta-
čovat,	a	to	dokonce	hned	během	první	sezóny	
(např.	některé	formy	D. stolonifera),	ale	ve	více	
než	95	%	případů	takový	rozměr	vyhovuje.	Po-
kud	objevím	květináč,	ze	kterého	vyrůstá	nový	
výhonek	 s	 mladými	 hlízkami,	 nasypu	 trochu	
substrátu	do	hlubší	a	větší	nádoby,	do	které	pak	
umístím	menší	nádobu	s	rostlinkami	a	zasypu	
substrátem.	 Hlízy	 a	 výhonky	 mimo	 květináč	
jsou	tak	chráněny	před	poškozením.
Po	 přesazení	 mladých	 rosnatek	 jim	 věnuji	

stejnou	 péči	 jako	 dospělým	 rostlinám.	 Zalé-
vám	je	do	misek	pod	květináči,	dopřávám	jim	
co	nejvíce	světla	a	snažím	se	o	udržení	teploty	
mezi	5	a	20	°C,	což	ovšem	nelze	vždy	zajistit.	
Měli	bychom	se	vyhnout	výrazně	vyšším	teplo-
tám	a	dlouhé	světelné	periodě,	jelikož	oba	tyto	
faktory	mohou	vyvolat	 přechod	do	dormance	
v	době,	kdy	by	hlízy	nebyly	ještě	dostatečně	na-
rostlé	a	hrozilo	by	 jim	vyschnutí.	Pokud	se	 to	
ale	stane,	přečkání	léta	pomáhá	občasné	zalití,	
jak	už	jsem	popsal	výše.
Nakonec	se	dostáváme	k	nejdůležitější	otáz-

ce:	jak	přimět	semena	ke	klíčení?	Ve	skutečnosti	

to	v	řadě	případů	není	až	tak	složité.	V	zimním	
období	rostoucí	hlíznaté	a	africké	rosnatky	mo-
hou	být	rozděleny	do	dvou	skupin.	Semena	vět-
šiny	druhů	vyžadují	nějakou	formu	stratifikace,	
ale	začněmě	s	těmi,	které	žádné	zvláštní	poža-
davky	nemají.

Druhy bez stratifikace:
(D. macrantha,	D. peltata,	D. auriculata	a	další	
zástupci	komplexu	D. peltata):	Semena	vysévá-
me	v	září,	udržujeme	vlhko	a	přirozené	(zkra-
cující	se)	osvětlení.	Semena	začnou	klíčit,	jak-
mile	je	světelná	perioda	optimální,	většinou	od	
října	do	prosince.

Druhy vyžadující 
stratifikaci (většina 
ostatních):
Připomeňme	 si	 podmínky	 panující	 v	 západní	
Austrálii.	Pro	rostliny	by	bylo	 ideální	klíčit	na	
počátku	 vegetačního	období,	 čehož	může	 být	
dosaženo,	 pokud	 semena	 budou	 klíčit	 pouze	
po	proběhlém	létě.	A	to	je	přesně	to,	co	pozo-
rujeme:	klíčem	k	úspěchu	 je	 jakýkoliv	způsob	
vystavení	semen	horku,	které	imituje	podmín-
ky	teplého	australského	léta.
Postup	 1:	 semínka	 umístěte	 v	 srpnu	 nebo	

dříve	na	nějaké	velmi	teplé	místo,	např.	do	skle-
níku.	Potom	 je	vysejte	způsobem,	který	nevy-
žaduje	stratifikaci,	jak	jsem	popsal	výše.	Jelikož	
mám	v	laboratoři	přístup	k	inkubátoru	s	teplo-
tou	37	°C,	rád	využívám	tento	způsob	a	do	in-
kubátoru	umísťuji	semena	na	dva	týdny	a	pak	
je	vysévám.
Postup	 2:	 vyséváme	 v	 srpnu	 a	 udržujeme	

v	 horku	 (a	 suchu,	 jestli	 chceme)	 až	 do	 půlky	
září,	 potom	 výsevům	 věnujeme	 běžnou	 péči,	
jako	těm	bez	stratifikace.
Postup	 3:	 ponořte	 semena	 do	 horké	 vody	

~60	 °C	 na	 30–60	 sekund,	 pak	 je	 nechte	
oschnout,	vysejte	 je	a	pokračujte	 jako	u	ostat-
ních	druhů.

Drosera macrantha	ssp.	planchonii 
–	detail	listu,	Onkaparinga	National	
Park,	South	Australia	(TUB075)
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Obtížně pěstovatelné 
druhy:
A	nakonec	je	tu	několik	druhů,	které	neklíčí	do-
konce	ani	po	vystavení	horku,	ať	už	proběhne	
jakkoliv.	 Jedná	se	o	zástupce	komplexu	druhů	
kolem	D. erythrorhiza,	D. lowriei,	D. ramellosa 
a	pravděpodobně	několik	dalších	druhů	ze	sku-
piny	rosnatek	s	vějířovitými	 listy	 (fan-leaved).	
U	D. stolonifera	 docházelo	 k	 tomu,	 že	 někdy	
klíčila	první	sezónu,	někdy	ve	větším	množství	
až	druhou.	D. porrecta	a	D. humilis	také	větši-
nou	potřebují	více	času,	kdežto	D. rupicula	klíčí	
dobře	hned	v	prvním	období.
Ačkoliv	 je	 původní	 prostředí	 charakterizo-

váno	 běžnými	požáry,	 nezdá	 se	mi,	 že	 proces	
klíčení	u	těchto	druhů	vyloženě	vyžaduje	oheň	
či	 kouř.	 Domnívám	 se,	 že	 hlavním	 důvodem	
opožděného	klíčení	 je	potřeba	narušení	obalu	
semene.	Při	jedné	sadě	pokusů	jsem	použil	bě-
lící	roztok	(chlornan	sodný),	což	vedlo	k	výraz-
nému	urychlení	klíčení	semen	D. ramellosa	a	D. 
lowriei,	které	jinak	vzcházejí	obtížně.	Vypadá	to	
tedy,	že	klíčem	k	úspěchu	je	rozrušení	povrchu	
semínek.	Tím	bych	se	chtěl	dále	zabývat	a	dal-
ším	krokem	 tak	 bude	obroušení	obalů	 semen	
smirkovým	papírem	či	něčím	podobným.	O	vý-
sledcích	budu	informovat	snad	příští	léto.
Nejpodstatnějším	 faktorem	 ovlivňujícím	

úspěch	je	ovšem	trpělivost.	Pokud	vám	rostlin-
ky	nevzházejí,	nevyhazujte	nádoby	s	výsevem.	
Pouze	je	suché	uložte	stranou	a	v	září	začněte	
znovu	zalévat.	Minulý	rok	mi	vyklíčila	semín-
ka,	která	jsem	vyséval	tři	roky	předtím.	Nádo-
by	jsou	pak	přerostlé	mechem,	který	sice	v	létě	
usychá,	ale	po	obnoveném	zalévání	se	zase	vrá-
tí.	 Nicméně	 rostlinky	 se	 v	mechu	 objeví	 také	
a	následným	přesazením	je	konkurujícího	me-
chu	zbavíme.
Další	 růst	 spojený	 s	 tvorbou	 nových	 listů	

bývá	obvykle	uprostřed	růstového	období	pře-
rušen.	Většina	rostlin	vytváří	nyní	stolon,	který	
proroste	hlouběji	do	substrátu	a	nakonec	vytvá-
ří	terminální	hlízku.	Příkladem	je	D. porrecta,	
která	vyklíčila	minulou	zimu	a	vyrostla	v	růžici	
o	průměru	1	cm.	Potom	vytvořila	více	než	5	cm	
dlouhý	 stolon	 a	 nakonec	 hlízku	 velkou	 5–10	
mm.	Jiné	druhy	mohou	tvořit	stolony	ještě	del-
ší.

Doufám,	 že	 vám	 tyto	 informace	 pomohou	
s	pěstováním	hlíznatých	rosnatek	a	pozornost	
těch	z	vás,	kteří	je	dosud	nepěstují,	se	k	nim	ob-
rátí.	Některé	druhy	 lze	pěstovat	velice	snadno	
a	mohou	růst	v	 různých	podmínkách,	dokon-
ce	i	dosti	odlišných	od	výše	popsaných.	U	mne	
některé	 rostlinky,	 zvláště	z	okruhu	D. peltata,	
rostou	i	v	řadě	jiných	nádob	s	jinými	masožra-
vými	rostlinami	a	udivuje	mne,	jak	dobře	se	jim	
daří.			

Fotografie	k	článku:	Dieter	Kadereit

Drosera stricticaulis,	Port	
Lincoln,	South	Australia
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Ostrov	Mindanao	je	ve	středu	od	severu	na	jih	
rozdělen	 horským	masivem,	 pro	 účely	 tohoto	
článku	ho	označím	 jako	„Centrální	Kordilery“.	
Východní	část	tohoto	masivu	tvoří	řada	vrchol-
ků	známých	pod	jménem	Pantaronské	pásmo.	
Severní	část	pak	tvoří	seskupení	vyšších	vrchol-
ků	okolo	 hor	 Kimangkil,	 Suamgaya	 a	Manga-
bon.
Jeden	 z	 vrcholů	 Centrálních	 Kordiler	 jsem	

prozkoumal	spolu	se	svými	třemi	přáteli	(Mari-
em	Michelerem,	Davidem	Marwinskim	a	Söre-
nem	 Grinhagensem)	 již	 v	 roce	 2011.	 Během	
této	 expedice	 jsme	objevili	Nepenthes ceciliae 
a	N. pulchra.	Již	v	roce	2008	se	mi	podařilo	pro-
zkoumat	 jižně	 položenou	 část	 Pantaronského	
pásma.	 Během	 této	 expedice	 jsem	 pozoroval	
mnoho	láčkovek,	nebyl	ale	objeven	žádný	nový	
druh.
Bylo	tedy	jasné,	že	je	zde	ještě	mnohé	k	obje-

vení.	Již	při	prvním	pohledu	na	mapu	vyvstaly	
možné	zajímavé	cíle.	Jedním	z	nich	byl	Mt.	Ki-
nabalian,	jeden	z	nejvyšších	vrcholů	v	jižní	čás-
ti	masivu	měřící	asi	1650	m.	V	severním	sekto-
ru	by	byly	velmi	zajímavé	hory	Kimangkil	nebo	
Sumagaya.	Oba	vrcholy	jsou	totiž	vysoké	hod-
ně	přes	2000	m.	Navštívit	Pantaronské	pásmo	

ale	není	 jen	 tak.	Téměř	celé	území	 totiž	patří	
kmenu	Taalandig	(střední	a	 jižní	část)	a	kme-
nu	Higaonon	(severní	část).	Také	kvůli	skupině	
NPA	(New	People´s	Army,	skupině	ozbrojených	
komunistických	rebelů)	není	tato	krajina	příliš	
bezpečná.	
Před	 cestou	 bylo	 tedy	 nutné	 ve	 spolupráci	

s	nevládní	organizací	„Bukidnon	Resource	Ma-
nagement	 Foundation“	 (BRMF)	 podniknout	
četné	přípravy.	Celkem	půl	 roku	 létaly	e-mai-
ly	sem	a	tam	přes	celou	zeměkouli.	Velmi	brzy	
přestal	 Mt.	 Kimangkil	 připadat	 v	 úvahu	 jako	
možný	 cíl,	 protože	 domorodé	 kmeny	 na	 toto	
území	nikoho	nepustí.	Jeden	z	členů	BRMF	jel	
do	vesnice	kmenu	Talaandig	v	blízkosti	Baran-
gaye	(pozn.:	Barangay	=	označení	nejmenší	ad-
ministrativní	jednotky,	něco	jako	městská	část,	
vesnice...)	St.	Peter,	aby	zde	získal	povolení	ke	
vstupu	na	území	tohoto	kmenu.	Do	tohoto	oka-
mžiku	cizinci	do	této	oblasti	ještě	nevstoupili.
Bezpečnostní	situace	vypadala	také	příhod-

ně.	O	rok	dříve	docházelo	ještě	v	tomto	regionu	
k	 přestřelkám	mezi	 NPA	 a	 armádou.	 Ty	 zne-
možnily	 prozkoumání	 tohoto	 území	 filipín-
ským	botanikem	a	našim	přítelem	Dr.	Victorem	
Amorosem	z	Central	Mindanao	University.	

Expedice do odlehlých horských 
regionů ostrova 

Mindanao / Filipíny
THOMAS GRONEMEYER

Toto	 je	 zpráva	o	expedici,	 která	 se	 konala	 již	v	 srpnu	 2012.	

Expedice	 byla	 velmi	 úspěšná;	 byly	 nalezeny	 4	 nové	druhy	

láčkovek	a	bylo	potvrzeno	objevení	jednoho	dalšího	druhu.	S	vy-

dáním	své	zprávy	v	časopise	Taublatt	 jsem	proto	čekal	až	do	té	

doby,	než	byly	 tyto	druhy	oficiálně	popsány.	Ale	pojďme	hezky	

popořadě.
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Rychle	vznikl	i	tým	pro	tuto	expedici.	Přidali	
se	dva	členové,	kteří	se	zúčastnili	 již	expedice	
v	 roce	 2011,	 dále	 se	 zúčastnili	 Andreas	Wis-
tuba,	Tobias	Gieray	a	Victor	Amoroso	spolu	se	
svým	 asistentem	 Fulgentem	 Coriticem.	 Jako	
pomocníka	a	překladatele	jsem	pro	naši	skupi-
nu	angažoval	svého	filipínského	přítele	Cristo-
phera	Salema	z	ostrova	Camiguin.
Naše	skupina	se	setkala	v	Malaybalayi,	hlav-

ním	městě	provincie	Bukidnon,	jejíž	východní	
hranicí	prochází	Pantaronské	pásmo.	St.	Peter	
je	Barangay	města	Malaybalay.	
Já	jsem	dorazil	již	dříve,	abych	mohl	vyzved-

nout	Christophera	na	ostrově	Camiguin.	Spolu	
jsme	pak	ještě	prozkoumávali	Mt.	Dulang-Du-
lang,	druhou	nejvyšší	horu	Filipín,	která	spolu	
se	sousedním	vrcholkem	Kitanglad	tvoří	západ-
ní	 hranici	 provincie	 Bukidnon.	Výchozím	 bo-
dem	pro	tuto	expedici	byla	Christopherova	rod-
ná	vesnice	Songco,	která	také	patří	mezi	území	
kmenu	Talaandig.	Zde	 jsem	se	mohl	seznámit	
s	 některými	 místními	 kulturními	 a	 nábožen-
skými	zvyklostmi.	Kmeny	v	provincii	Bukidnon	
vyznávají	 většinou	 staré	 animistické	 přírodní	
náboženství,	 které	 věří	 v	 přírodu	 obydlenou	

nesmrtelnými	duchy.	Být	ale	zároveň	katolíkem	
tu	není	vůbec	nic	neobvyklého.
Mt.	Dulang	Dulang	je	pro	kmen	Talaandigů	

obzvláště	 posvátnou	 horou,	 na	 které	 je	 velké	
město	 „nesmrtelných“.	 Před	 vstupem	 na	 toto	
území	je	nutné	se	Nesmrtelným	představit	zví-
řecí	obětí.	Musí	být	obětovány	 tři	slepice,	dvě	
pro	bílé	síly	a	 jedna	pro	ty	černé	(vědomě	zde	
nepoužívám	označení	dobré	a	špatné	síly,	tyto	
pojmy	 nemají	 pro	 Talaandigy	 žádný	 význam,	
vše	je	v	rovnováze),	předtím	než	se	vstoupí	do	
lesa.	Les	na	tomto	vrcholu	je	opravdu	úchvatný	
a	dovedu	si	představit,	proč	je	tato	hora	pro	pů-
vodní	obyvatele	posvátná.	Obrovské,	mezi	se-
bou	propletené	a	mechem	porostlé	stromy,	roz-
lehlé	mýtiny	uprostřed	lesa	ve	výšce	přes	2000	
m	(město	nesmrtelných!)	a	absolutní	ticho	(a	to	
uprostřed	džungle).	To	vše	tu	vytváří	mystickou	
atmosféru.
Tato	expedice	trvala	dva	dny,	během	kterých	

se	 mi	 ale	 nepodařilo	 objevit	 žádné	 láčkovky.	
V	 masivu	 Kitanglad	 roste	 N. saranganiensis.	
Martin	Cheek	a	Matthew	Jebb	místní	populaci	
oddělili	od	N. saranganiensis	a	popsali	jako	N. 
kitanglad.	

Rituál	v	Songcu			Foto	Thomas	Gronemeyer
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Ze	 Songca	 jsem	 spolu	 s	 Christopherem	 jel	
zpět	do	Malaybalay,	kde	jsme	se	setkali	se	zbyt-
kem	skupiny	a	Odem	Beltranem	z	BMRF.
Po	 dokončení	 posledních	 příprav	 jsme	 vy-

razili.	V	St.	Peteru	jsme	od	představitele	města	
získali	poslední	potřebné	 informace	–	vše	bez	
problémů,	po	NPA	ani	stopy.	
Čekalo	 na	 nás	 velké	 překvapení:	Mt.	 Kina-

balian?	 O	 tom	 jsme	 nikdy	 neslyšeli.	 Trochu	
ohromeni	 jsme	vyrazili	 k	 talaandigské	vesnici	

Mahayag;	 místní	 lidé	 přeci	 budou	 tuto	 horu	
znát.	Neznali.	Nikdo	 toto	 jméno	 nikdy	 nesly-
šel.	 Musím	 poznamenat,	 že	 neexistuje	 žádná	
oficiální	 topografická	 mapa	 Pantaronského	
pásma,	existuje	pouze	ručně	nakreslená	mapa	
vyhotovená	 pro	 BRMF.	 Jméno	 Kinabalian	 je	
možné	najít	na	podrobné	mapě	Filipín,	není	ale	
používáno	místními	lidmi,	kteří	mají	pro	hory	
vlastní	názvy	ve	svých	jazycích.	Vysoká	hora	ji-
hovýchodně	od	Mahayagy?	Ano,	 taková	 tu	 je.	
5	dní	chůze	odtud.	To	bylo	velmi	povzbudivé.	
Když	už	jsme	tam	jednou	byli,	nechtěli	jsme	se	
hned	otočit	a	vrátit	zpět,	aniž	bychom	prozkou-
mali	okolní	krajinu.	Ať	už	s	horou	nebo	bez	ní.	
Ale	nejprve	na	nás	čekala	zdlouhavá	vyjed-

návání	s	kmenovými	staršími.	Nikdy	dříve	ne-
vstoupili	do	těchto	lesů	cizinci	a	panovaly	oba-
vy,	že	bychom	mohli	být	zástupci	mezinárodní	
těžařské	a	zemědělské	firmy	a	že	prozkoumává-
me	okolí.	Místní	lidé	měli	strach	z	dalšího	ká-
cení	jejich	posvátných	lesů.	Je	nutné	dodat,	že	
Pantaronské	horské	pásmo	bylo	v	údolích	a	na	
úpatích	 hor	 zcela	 vykácené.	 Vytvářela	 se	 tak	
půda	pro	pěstování	kukuřice.	Život	původních	
obyvatel	se	tím	úplně	změnil.	Původně	pěsto-
vali	 lidé	 plodiny	 jen	málo,	 žili	 hlavně	 z	 toho,	
co	 jim	poskytl	 les.	V	dnešní	době	 jim	živobytí	
poskytuje	 hlavně	 pěstování	 kukuřice.	 A	 to	 se	
všemi	problémy,	které	s	sebou	závislost	na	me-
zinárodní	zemědělské	firmě	přináší.
Jestli	 se	 ale	 život	 těchto	 lidí	 podle	 našich	

měřítek	 skutečně	 zhoršil,	 je	 těžké	 říct.	 Dříve	
vyučovali	 děti	 kmenoví	 starší,	 zdravotní	 péče	
a	sanitární	vybavení	téměř	neexistovalo	a	nej-
bližší	město	 bylo	daleko.	Dnešní	dospělí	 jsou	
proto	 z	 velké	 části	 analfabety.	 I	 starý	 Datu,	
vůdce	kmene,	podepisuje	dokumenty	otiskem	

Město	nesmrtelných	na	Dulang	Dulang 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Magie	lesa	Dulang	Dulang 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes cornuta × talaandig 
Foto	Thomas	Gronemeyer
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Nepenthes cornuta	„Bodenkannen“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes cornuta	„Hochlanne“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes cornuta	„intermediaere	Kanne“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes cornuta	„Hochkanne“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer



28	 Trifid	2015/2

prstu.	BRMF	se	zde	snaží	zahájit	programy,	kte-
ré	by	měly,	pokud	možno	všem	dětem	z	těchto	
regionů,	umožnit	návštěvu	alespoň	šestileté	zá-
kladní	školy.	
Poté,	co	bylo	vše	vyjasněno	a	my	získali	svo-

lení	 obyvatel	 prozkoumávat	 lesy	 a	 sbírat	 ma-
teriály	 pro	Victorův	 herbář,	 jsme	museli	 ještě	
strávit	odpoledne	ve	vesnici.	Dalšího	rána	jsme	
ale	brzy	vyrazili.	Naši	průvodci	byli	kompletní,	
bylo	 ale	 ještě	 nutné	 obětovat	 tři	 slepice,	 aby-
chom	se	představili	místním	duchům.	
Noc	 jsme	 strávili	 v	prostorách	místní	 školy	

a	 ráno	se	vydali	 na	cestu.	Nejprve	 jsme	šli	po	
cestě,	která	spojuje	vesnici	Mahayag	s	občasně	
obydlenou	osadou	ležící	hluboko	v	lesích.	
Co	 následovalo	 dále,	 nikdo	 z	 nás	 nečekal:	

Na	 příkrém	 svahu	 hned	 u	 cesty	 rostly	 první	
láčkovky.	Nevěděli	jsme,	o	jaký	druh	se	přesně	
jedná.	Jsou	to	kříženci?	Nějaká	forma	N. alata?	
Zde	musím	dodat,	že	popis	„N. alata	Chaos“	od	
Jebba	a	Cheeka	nebyl	v	době	expedice	ještě	zve-
řejněn.	 „N. alata“	 tu	 tedy	popisuje	 to,	co	 bylo	
v	roce	2013	pod	názvem	N. alata	známo.	
Až	 do	 dnešní	 doby	 jsme	 přesně	 neurčili	

identitu	této	rostliny.	Nejspíše	se	jedná	o	hyb-
rid	N. cornuta	a	N. talaandig.	Tato	rostlina	byla	

ale	brzy	zatlačena	do	pozadí,	protože	už	za	dal-
ší	zatáčkou	rostly	rostliny	jiné.	Bylo	nám	hned	
jasné,	že	pokud	jich	objevíme	víc,	nalezli	jsme	
hned	dva	nové	druhy.
Od	prvního	druhu	 jsme	nejprve	našli	pou-

ze	 stonky	 s	 horními	 láčkami,	 které	 rostly	 ve	
světlém	porostu.	Láčky	vypadaly	jako	kříženci	
N. copelandii	s	N. ceciliae.	Nebyly	trychtýřovité,	
ale	ve	spodní	třetině	rohovitě	protažené	doza-
du.
Kvůli	této	charakteristice	jsme	ji	později	na-

zvali	N. cornuta.	Dá	se	předpokládat,	že	většina	
N. copelandii	 pozorovaných	 na	 různých	 mís-
tech	provincie	Bukidnon,	byly	právě	N. cornu-
ta.	 „Pravá“	N. copelandii	 se	 vyskytuje	 nejspíše	
jen	na	Mt.	Apo.
Od	druhého	druhu	jsme	našli	nejprve	hned	

vedle	N. cornuty	pouze	spodní	láčky.	Tyto	spod-
ní	láčky	se	významně	odlišovaly	od	všech	ostat-
ních	spodních	láček	láčkovek	Mindanaa,	které	
jsem	kdy	viděl.	Láčky	byly	podlouhlé,	dole	vy-
poulené	a	s	hrdlem	výrazně	vybraným	k	přední	
straně.	 Vyčnívající	 peristom	 má	 červeně-pur-
purovou	 barvu.	 Takovéto	 láčky	 jsou	 známy	
spíše	u	některých	druhů	ze	Sumatry,	například	
N. bongso	nebo	N. carunculata.	Byli	jsme	si	cel-
kem	jistí,	že	máme	před	sebou	nový	druh,	a	to	
jsme	 byli	 na	 cestě	 pouze	 hodinu.	O	 pár	 kilo-
metrů	dále	jsme	našli	v	lese	ještě	další	rostliny	
tohoto	druhu,	opět	pouze	 s	 horními	 láčkami.	
Kdybychom	 na	 stejném	 stonku	 nenašli	 růžici	
se	spodní	láčkou,	přiřadili	bychom	horní	láčku	
spíše	N. alata.	Byla	více	méně	válcovitá,	zeleno-
-hnědě	zbarvená	–	extrémní	dimorfismus.	Poz-
ději	 jsme	pojmenovali	 tento	druh	po	místním	
kmenu	–	N. talaandig.
Ve	zbytku	dne	jsme	našli	 ještě	veliké	N. su-

rigaoensis.	 Tento	 druh	 jsem	 v	 Pantaronském	
pásmu	našel	již	v	roce	2008,	ale	tyto	exempláře	
byly	skutečné	obrovské.	Láčky	byly	dvakrát	tak	
veliké	 než	 na	původním	nalezišti	 na	Mt.	Ma-
say	 na	 severovýchodě	 Mandanaa.	 Byly	 to	 ale	
jednoznačně	N. surigaoensis	s	 jejich	typickým	
vajíčkovitým	vzhledem	a	úponky,	na	kterých	se	
v	porostu	houpaly	láčky.	
Den	 jsme	zakončili	objevením	N. truncata,	

která	výjimečně	rostla	ze	země.	
Šli	 jsme	 stále	po	cestě,	 která	vedla	 k	osadě	

v	 lese.	 Náš	 průvodce	 nám	 řekl,	 že	 normálně	
trvá	cesta	do	osady	jeden	den.	I	když	jsme	strá-
vili	nějaký	čas	dokumentací	rostlin,	zbytek	času	

Nepenthes talaandig „Bodenkanne“ 
Foto	Andreas	Wistuba
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Nepenthes talaandig „Hochkanne“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes surigaoensis „Bodenkanne“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes surigaoensis „Hochkannen“ 
Foto	Andreas	Wistuba

Nepenthes truncata 
Foto	Thomas	Gronemeyer
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Nepenthes pantaronensis 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes pantaronensis „Bodenkanne“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer

N. pantaronensis „	intermediaere	Kannen“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes pantaronensis „Hochkanne“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer
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jsme	šli	ve	svižném	tempu.	Přesto	jsme	byli	od	
osady	stále	daleko.	Když	jsme	šli	podél	jednoho	
z	úbočí	a	získali	výhled	na	krajinu,	viděli	jsme	
v	dálce	vyšší	horu.	To	musel	být	Mt.	Kinabalian	
a	 byl	 ještě	 hodně	daleko.	Možná	 že	měli	 naši	
průvodci	 pravdu	 s	 odhadem	 času	 potřebného	
na	cestu.	Zásoby	jsme	měli	jen	na	3	dny	a	ne	na	
víc	než	5.	
Začalo	pršet	a	my	jsme	byli	ještě	pořád	na	ces-

tě,	která	se	vinula	po	svazích	hor.	Naši	průvodci	
navrhli,	 že	 zde	 rozložíme	 tábor,	 protože	 dále	
už	není	další	příhodné	místo.	Nebylo	to	skvělé	
místo	pro	stanování,	protože	se	cesta	kvůli	deš-
ti	měnila	čím	dál	tím	víc	v	bahno.	Ale	co	jsme	
měli	dělat.	Přeci	 jenom	 jsme	během	 jediného	
dne	objevili	dva	nové	druhy	 láčkovek.	Dalšího	
dne	jsme	vyrazili	brzo.	Sešli	jsme	z	cesty	a	po-
kračovali	 dovrchu.	 Cesta	 byla	 teď	 neschůdná	
a	 těžko	 rozeznatelná.	Naši	 průvodci	 ji	museli	
prosekávat	mačetou.	Chtěli	nám	umožnit	podí-
vat	se	ještě	alespoň	na	jeden	vrcholek,	protože	
si	všimli	našeho	zklamání.	Poté,	co	jsme	nějaký	
čas	stoupali	do	příkrého	kopce,	došli	 jsme	na-
jednou	na	řídce	zalesněný	vrcholek	hory,	která	
se	podle	našich	průvodců	jmenovala	Mt.	Gaka.	
A	tam	to	bylo.	Na	stromech	rostly	obří	láčkovky.	

Jeden	z	našich	průvodců	vylezl	na	strom	a	odří-
zl	dva	stonky,	abychom	je	mohli	zdokumento-
vat	a	uložit	do	herbáře.	David,	Marius	a	já,	my	
tři,	kteří	 jsme	o	rok	dříve	viděli	N. pulchra	na	
jejím	přirozeném	 stanovišti,	 jsme	 si	 okamžitě	
řekli,	 „to	 musí	 být	 blízký	 příbuzný,	 ale	 přece	
je	 tak	 jiný“.	Na	vrcholku	 jsme	našli	 ještě	další	
rostliny;	 mezi	 nimi	 i	 láčkovky.	 Bylo	 jasné,	 že	
se	nejedná	o	N. pulchra.	Rostliny	byly	odlišné,	
byly	užší	a	rostly	epifyticky,	zatímco	N. pulchra 
rostla	terestricky	v	hadcovém	substrátu.	Popis	

Nepenthes truncata „schwarzes	Peristom“ 
Foto	Andreas	Wistuba

Nepenthes truncata „schwarzes	Peristom“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes pantaronensis „Sumagaya“ 
Foto	Thomas	Gronemeyer
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Nepenthes amabilis 
Foto	Thomas	Gronemeyer

Nepenthes amabilis 
Foto	Andreas	Wistuba

Svítání	v	Sumagaya   Foto	Thomas	Gronemeyer

Pohled	z	Balatucan	Sumagaya	Summit 
Foto	Andreas	Wistuba

Nepenthes merrilliana „Dinagat“	
Foto	Andreas	Wistuba
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tohoto	druhu	nám	ale	dělal	potíže,	protože	roz-
díly	byly	těžko	popsatelné.	Rozdíly			jsou	patrné	
ve	struktuře	okraje	křídla,	růstu	 listů	a	podél-
ném	žilkování	 listů.	Tento	druh	se	 jmenuje	N. 
pantaronensis.	 Na	 hoře	 jsme	 strávili	 alespoň	
dvě	hodiny,	abychom	rostlinu	pořádně	zdoku-
mentovali.	
Během	dne	 jsme	poté	 ještě	viděli	další	ob-

rovské	N. surigaoensis	a	mimořádné	N. trunca-
ta	s	černým	peristomem,	které	rostly	epifyticky	
na	spadlém	stromě.
Okolí	bylo	relativně	neschůdné,	a	 tak	 jsme	

se	rozhodli	sejít	zpět	do	vesnice,	místo	nocová-
ní	v	nepohodlí	v	lese.	Kousek	před	vesnicí	jsme	
našli	ještě	další	velké	stanoviště	N. cornuta.	Zís-
kali	jsme	tak	konečně	jistotu,	že	se	jedná	o	nový	
druh.	
Protože	 už	 byla	 téměř	 tma,	 když	 jsme	 do-

razili	do	vesnice,	 strávili	 jsme	 ještě	 jednu	noc	
v	 Mahayagu	 předtím,	 než	 jsme	 se	 vrátili	 do	
civilizace.	 Pak	 jsme	 jeli	 do	 Valencie,	 kde	 nás	
Victor	Amoroso	pozval	k	sobě	domu.	Jeho	žena	
zemřela	asi	před	15	měsíci	a	děti	bydlely	nebo	
studovaly	v	jiných	městech.	Byl	tedy	rád,	že	byl	
jeho	dům	plný	hostů.

Ve	Valencii	 jsme	si	nechali	ukázat	Victorův	
herbář	a	nově	zařízenou	laboratoř	jeho	týmu	na	
univerzitě.	
Druhý	den	jsme	jeli,	již	bez	Victora	a	Fulgen-

ta,	kteří	měli	své	povinnosti	na	univerzitě,	zpát-
ky	na	pobřeží	a	pak	do	Mat-I,	barangaye	města	
Claveria,	 které	 leží	 v	 horách	 ve	 výšce	 900	m.	
Zde	je	jeden	z	výchozích	bodů	pro	Mt.	Sumaga-
ya,	vrchol,	 který	 jsme	chtěli	zdolat.	Tato	hora	
byla	svým	způsobem	slavná:	do	svahů	vedlejší	
hory	narazilo	v	roce	1998	v	husté	mlze	letadlo.	
Všech	 104	 cestujících	 zemřelo.	 Hora	Mt.	 Lu-
mon	 je	dobývána	především	z	města	Gingoog	
(zde	se	nachází	i	pamětní	deska	pro	oběti	hor),	
traverz	mezi	horami	Mt.	Lumot	a	Sumagaya	je	
zdoláván	jen	velmi	zřídka	a	z	Mat-I	nevyráží	již	
vůbec	nikdo.	Expedice	v	této	oblasti	 je	 trochu	
brizantní:	 v	oblasti	 se	 pohybují	 skupiny	NPA,	
a	Claveria	 tak	není	úplně	nejbezpečnější	mís-
to.	Byli	jsme	rádi,	že	s	námi	šel	Nelson	Agpawa	
z	BRMF,	který	tuto	krajinu	dobře	znal.
Po	cestě	jsme	skutečně	našli	opuštěný	tábor	

skupiny	NPA.
V	Mat-I	 se	nachází	 také	stálá	 jednotka	fili-

pínské	 armády.	 Tam	 jsme	 zjišťovali	 bezpeč-
nostní	situaci	a	žádali	o	svolení	ke	zdolání	hory.	

Skupinové	foto	na	Sumagaya			Foto	Thomas	Gronemeyer
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Během	naší	návštěvy	byli	přítomni	i	starší	míst-
ního	kmene	Higaononů.	Mt.	Sumagaya	leží	na	
území	 tohoto	 kmene,	 proto	 byla	 opět	 nutná	
zvířecí	oběť.
V	lesním	porostu	Sumagayi	jsme	již	v	1300	

m	 našli	 první	 láčkovky.	 Jednalo	 se	 o	 menší	
formu	N. pantaronensis,	 která	 rostla	 na	zemi.	
Půda	v	lese	byla	velmi	kyprá,	porézní	a	mecho-
vitá.	 Nebyla	 tedy	moc	 odlišná	 od	mechového	
polštáře,	který	rostl	na	stromech.	Rostlina	ne-
dosahovala	ani	vzdáleně	stejné	velikosti	jako	na	
Mt.	Gaka.		Zato	byla	ale	krásně	zbarvená.
Poté	jsme	přišli	na	palouk	s	asi	2	m	vysokým	

porostem.	Tam	jsme	našli	další	nový	druh.	Ne-
bylo	pochyb.	Našli	jsme	několik	rostlin,	které	se	
výrazně	odlišovaly	od	všech	ostatních	známých	
druhů	ostrova	Mindanao.	Jedinečné	láčky	s	ná-
padným	ochlupením	a	 téměř	 lžičkovitým	tva-
rem	 listů.	 Nebyly	 velké,	 ale	 hezky	 tvarované	
a	velmi	pěkné	na	pohled.	Tento	druh	jsme	po-
jmenovali	N. amabilis.	
Než	 jsme	 dosáhli	 vrcholu,	 museli	 jsme	 se	

opět	prodírat	 lesem.	Ani	 zde,	ani	 kdekoli	 jin-
de	v	lese	jsme	ale	N. amabilis	 již	nenašli.	Ten-
to	 druh	 očividně	 upřednostňuje	 volné	 plo-
chy	 s	 velkým	množstvím	 světla.	 Kousek	 před	

vrcholem	jsme	pak	našli	ještě	několik	exemplá-
řů	N. amabilis.	Vrcholek	sám	je	rozlehlou	plo-
chou	bez	stromů	ve	výšce	asi	2200	m.	Pohled	
na	okolní	hory	je	nepopsatelný,	a	to	především	
při	východu	a	západu	slunce.	Bylo	to	rozhodně	
jedno	z	nejhezčích	míst,	na	kterých	 jsem	měl	
na	Filipínách	možnost	stanovat.	Další	den	ráno	
jsme	měli	 ještě	 spoustu	 času	 na	 to,	 abychom	
vše	řádně	vyfotografovali.	Byl	odtud	krásně	vi-
dět	i	další	cíl	některých	z	nás	–	Mt.	Balatukan.	
Sestoupili	jsme	na	cestu	vedoucí	do	Mat-I,	kam	
jsme	došli	v	pozdním	odpoledni.	Další	den	jsme	
se	museli	 rozloučit.	 Já	 jsem	 jel	s	Tobiasem	do	
Carayan	de	Oro,	abych	se	krátce	nato	vydal	přes	
Manilu	zpět	domů.	Z	Cagayanu	jsme	ještě	Vic-
torovi	poslali	N. amabilis	do	jeho	herbáře.
Andreas,	 Marius	 a	 David	 měli	 před	 sebou	

ještě	týden,	a	tak	se	vydali	spolu	s	Christophe-
rem	na	Mt.	Balatukan,	kde	ale	nenocovali.	Našli	
tam	jen	běžné	druhy	láčkovek.
Ale	 jeden	 nový	 druh	 byl	 ještě	 na	 obzoru:	

již	v	 roce	2007	 jsem	objevil	 spolu	s	Volkerem	
Heinrichem	 na	 ostrově	 Dinagat	 ležícím	 seve-
rovýchodně	od	ostrova	Mindanao	čistě	zelenou	
„N. alata“.	 Před	 naší	 expedicí	 jsme	 prozkou-
mali	obrázky	a	poznámky	našeho	filipínského	

Nepenthes mindanaoensis „Dinagat“ 
Foto	Andreas	Wistuba

Nepenthes mindanaoensis „Dinagat“ 
Foto	Andreas	Wistuba
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přítele	Wallyho	Suereze,	který	se	podrobně	za-
býval	filipínskými	 láčkovkami.	 Bylo	nám	 tedy	
jasné,	 že	 se	 jedná	o	druh	odlišný	od	N. alata.	
Proto	se	Marius,	David	a	Andreas	spolu	s	Chris-
topherem	vydali	ještě	na	Dinagat,	kde	rostlinu	
podrobněji	 prozkoumali	 a	 získali	 ještě	 jeden	
exemplář	pro	Victorův	herbář.	Na	ostrově	Dina-
gat	pak	 ještě	pozorovali	N. mindanaoensis,	N. 
merriliana	a	N. bellii.	

Nepenthes bellii „Bodenkanne	Dinagat“ 
Foto	Andreas	Wistuba

Nepenthes bellii „Hochkannen	Dinagat“ 
Foto	Andreas	Wistuba

Poté,	 co	 začali	 Jebb	 &	 Cheek	 v	 roce	 2013	
publikovat	 jeden	 druh	 za	 druhým	 na	 základě	
starších	poznámek,	vrátili	jsme	se	k	popisu	dru-
hu	z	Dinagatu.	Nebyli	 jsme	si	 totiž	 jistí,	 jestli	
někdo	materiál	z	Dinagatu	nebo	Samaru,	kde	
Wally	tento	druh	také	pozoroval,	již	publikoval.	
Tento	druh	se	teď	jmenuje	N. viridis	a	jeho	po-
pis	byl	uveřejněn	v	časopise	Taublatt.
Ostatní	druhy	 jsme	 se	 rozhodli	 popsat	 na-

jednou,	a	to	z	důvodu	blízkosti	jejich	nalezišť.	
Protože	Pantaronské	pásmo	nebylo	nikdy	před-
tím	prozkoumáváno	cizinci,	byli	jsme	si	jisti,	že	
o	těchto	druzích	neexistuje	žádný	starší	mate-
riál.	Jejich	popis	vyšel	v	mezinárodním	časopise	
„Plants“,	který	je	publikován	pouze	online	přes	
„open	 access“.	 Bylo	 pro	 nás	 důležité,	 aby	 byl	
k	článku	umožněn	volný	přístup.	Chtěli	 jsme,	
aby	 naši	 filipínští	 přátelé	 mohli	 článek	 stáh-
nout	a	distribuovat	dále.	
Nakonec	 tedy	mohl	každý	z	pěti	účastníků	

expedice	popsat	„svůj	vlastní“	druh.			

Nepenthes viridis „Dinagat“ 
Foto	Andreas	Wistuba
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Thajsko	 je	 země	 ohromné	 biodiverzity.	 Velká	
část	rostlinných	a	živočišných	druhů,	které	zde	
nalezneme,	se	značně	liší	od	těch	druhů	nachá-
zejících	se	na	Malajsijském	poloostrově	a	v	 ji-
ných	částech	jihovýchodní	Asie.	To	je	částečně	
dáno	 výraznou	 sezónností	 srážek	 a	 výrazným	
obdobím	 sucha,	 trvajícím	 až	 několik	 měsíců.	
Míra	a	délka	suchého	období	se	však	odvíjí	od	
geografického	 umístění.	 V	 severním	 Thajsku	
sucho	 většinou	 nastává	 v	 období	 od	 listopa-
du	 do	 dubna.	 Během	 těchto	 měsíců	 uběhne	
doba,	 kdy	 nespadnou	 téměř	 (nebo	 prakticky)	
žádné	 srážky.	Období	 sucha	 je	 zde	 tak	náhlé,	
že	se	místní	endemické	druhy	rostlin	dokona-
le	přizpůsobily	k	přežití	v	tomto	nehostinném	
období.	Celá	řada	endemických	 láčkovek	 (Ne-
penthes)	z	této	oblasti	si	vyvinula	unikátní	me-
chanismy	určené	k	uchování	vody	a	živin	–	jsou	
jimi	např.	zduřelé	hlízovité	kořeny	a	podzemní	
prýty.	 Tyto	 adaptace	 dovolují	 mnohým	 thaj-
ským	láčkovkám	osidlovat	prostředí,	která	jsou	
pro	 tento	 rod	atypické	 –	oblasti,	 kde	 substrát	
dokonale	vysychá	během	období	sucha.
V	 Thajsku	 se	 vyskytují	 tři	 druhy	 láčkovek,	

které	jsou	k	suchu	tolerantní	–	Nepenthes kam-
potiana,	N. kongkandana	a	N. smilesii.	U	všech	
tří	 láčkovek	jsou	zásobní	orgány	především	ve	
formě	zduřelých,	masitých	podzemních	prýtů	
připomínajících	tvarem	mrkev.	Mohou	však	být	
i	větvené	a	dělené.	Někdy	mohou	být	zvětšené	
i	kořeny	–	není	však	 jisté,	zda	mají	 funkci	zá-
sobní	či	ne.	Je	běžným	jevem,	že	olistění	těchto	
láčkovek	v	období	sucha	chřadne	a	uvadá,	ale	
šplhavé	prýty	zcela	neodumírají.	Každý	růstový	
vrchol	přechází	do	období	částečného	vegetač-
ního	 klidu	 a	 přestává	 produkovat	 listy	 (nebo	
produkuje	pouze	malé	 listy	bez	 láček).	Pokud	
je	sucho	výrazně	závažné,	nebo	trvá	významně	
déle,	 všechny	 nadzemní	 části	 rostliny	odumí-
rají	a	zůstává	v	dormantní	formě	jen	oddenek,	
a	to	do	doby,	kdy	se	vrátí	deště	a	růst	může	být	
obnoven	 a	 udržován.	Thajské	 láčkovky	mající	

zásobní	 orgány	 pro	 uskladnění	 vody	 obvykle	
nepřecházejí	do	vegetačního	 klidu	v	pravidel-
ných	cyklech.	Jde	spíše	o	odpověď	na	náhlé	su-
cho	ztrátou	olistění	a	odumřením	nadzemních	
částí	rostliny.	Všechny	tři	druhy	produkují	 lis-
ty,	které	 jsou	si	navzájem	velice	podobné	–	ve	
všech	případech	jsou	to	listy	úzké.	V	čem	se	na	
druhou	 stranu	 značně	 liší,	 jsou	 láčky	 –	 jejich	
tvar,	velikost	a	zbarvení.

Nepenthes smilesii je	 nejznámější	 z	 těchto	
láčkovek.	 Byla	 pojmenována	 na	 počest	 brit-
ského	 sběratele	 rostlin,	 Frederika	 Henryho	
Smilese,	 který	 jako	 první	 vytvořil	 herbářovou	
položku	s	tímto	druhem.	Bylo	tomu	na	začátku	
devadesátých	let	devatenáctého	stolení.	Nane-
štěstí	zahradnická	pěstitelství	vnesla	zmatek	do	
sběratelských	 sbírek	distribucí	N. thorelii	 pod	
názvem	N. smilesii.
Okraje	 oblasti	 výskytu	N. smilesii	 zůstáva-

jí	 nejasné.	 Tato	 láčkovka	 se	 vyskytuje	 běžně	
přes	 území	 severního	 Thajska,	 jižního	 Laosu	
a	 pravděpodobně	 také	v	 západním	Vietnamu.	
Jsou	popsány	rostliny	rostoucí	v	nadmořských	
výškách	od	200	do	1500	metrů;	většinou	však	
kolem	 800	 m	 n.	 m.	N. smilesii	 je	 nacházena	
rostoucí	na	celé	řadě	stanovišť	zahrnující	nížin-
né	planiny,	řídké	zakrslé	a	níže	položené	hor-
ské	lesy,	bambusové	lesy,	vysokohorské	savany	
a	roste	také	na	okrajích	vysokohorských	borovi-
cových	lesů.	Často	pak	na	čistém	písku	–	větši-
nou	na	otevřených	stanovištích	exponovaných	
silnému	nebo	přímému	slunečnímu	světlu.	Ta-
kovéto	rostliny	produkují	až	5	m	dlouhé	prýty	
deroucí	se	a	šplhající	skrze	okolní	vegetaci.

N. smilesii	 je	 zajímavá	 také	 svými	 vysoko-
horskými	 populacemi	 vystavenými	 nejnižším	
teplotám,	 jakým	 jakýkoli	 známý	 druh	 láčko-
vek	vystavován	 je.	 Populace	na	vrcholku	hory	
Phu	Kradung	se	nalézá	ve	výšce	1200–1300	m	
n.	m.	a	je	pravidelně	vystavována	nočním	teplo-
tám	klesajícím	pod	10	°C.	Během	mých	pozo-
rování	tohoto	druhu	v	terénu	na	Phy	Kradung	

Láčkovky Thajska odolávající 
období sucha

STEWART MCPHERSON
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během	února	2008	jsem	naměřil	nejnižší	tep-
lotu	6	°C.	Dle	záznamů	správců	parku	byly	na-
měřeny	i	hodnoty	klesající	až	k	1	°C.
Spodní	láčky	N. smilesii	jsou	až	25	cm	dlou-

hé	a	6	cm	široké	–	těchto	extrémních	rozměrů	
ale	 dorůstají	 jen	 zřídka	 –	 většinou	 jsou	 láčky	
menší,	zvláště	v	sušších	obdobích.	Dolní	polo-
vina	 láčky	 je	vejčitá	s	různou	mírou	nadutosti	
(ačkoli	u	některých	populací	 jsou	značně	pro-
dloužené).	 Směrem	k	ústí	 láčky	 se	 šířka	pasti	
zužuje	 a	 pak	 opět	 cylindricky	 rozšiřuje	 nebo	
nabírá	tvaru	nepatrné	nálevky.	Křídla	na	vnější	
straně	láčky	sbíhají	dolů	a	mohou	být	až	8	cm	
dlouhá,	lemovaná	10	mm	dlouhými	vlákny,	ač-
koli	ta	jsou	někdy	částečně	nebo	zcela	reduko-
vána	do	zubatých	hřebenů.	Obústí	je	až	13	mm	
široké,	lehce	se	rozšiřující	od	boků	k	zadní	části	
hrdla.	Peristom	je	často	vyvýšený	v	přední	části	
láčky	a	tvoří	tak	zřetelný	trojúhelníkovitý	hrot.	
Na	zadní	části	obústí,	pod	víčkem,	 je	obvykle	
přítomná	 úzká,	 jen	 několik	milimetrů	 široká,	
mezera.	 Peristom	 je	 lemovaný	 nenápadnými,	
až	0,8	mm	vysokými	žebry,	vzdálenými	od	sebe	
přibližně	0,6	mm.	Tato	žebra	mohou	být	v	ně-
kterých	případech	těžko	rozpoznatelná.	Víčko	

je	oválné,	6	cm	dlouhé	a	5	cm	široké,	postráda-
jící	přívěsek.	Výběžek	je	až	10	mm	dlouhý	a	ve	
většině	případů	nevětvený	–	u	některých	popu-
lací	však	rozdělený	být	může	(Marcello	Catala-
no,	osobní	komunikace).
Barva	vnější	strany	spodních	láček	může	na-

bývat	žlutavě	zelenou	barvu,	často	přelitá	na-
oranžovělým,	růžovým	či	červeným	nádechem.	
Vnitřek	 láčky	 je	pak	krémový,	 lehce	nažloutlý	
či	narůžovělý,	v	některých	případech	pak	mo-
hou	být	přítomny	červené	skvrny.	Peristom	 je	
žlutý,	oranžový,	 růžový	nebo	červený,	obvykle	
bez	pásů	či	pruhů.	Víčko	bývá	 stejně	barevné	
jako	vnější	strana	láčky.	Zbarvení	spodních	lá-
ček	je	ve	většině	případů	jemné	a	světlé,	červené	
zbarvení	(pokud	je	přítomno)	je	spíše	nevýraz-
né	než	syté.
Horní	 láčky	 jsou	dlouhé	až	 28	cm	a	 široké	

7	cm,	kompletně	nálevkovité,	ačkoli	stále	úzké	
a	 někdy	 značně	 prodloužené.	 Spodní	 třetina	
láčky	může	být	 lehce	rozšířená,	s	mírným	zú-
žením	na	 začátku.	 Křídla	 jsou	 redukována	 na	
úzké	hřebínky	sbíhající	dolů	k	rohům	zploštěné	
přední	strany	pasti.	Peristom	je	až	6	mm	široký	
a	po	stranách	a	zadní	straně	 je	mírně	rozšíře-
ný	 (toto	však	není	vždy	pravidlem).	Obústí	 je	
lemováno	jemnými,	až	0,5	mm	vysokými	žeb-
ry,	vzdálenými	od	sebe	až	0,5	mm	(žebra	často	
zcela	chybí).	Ostatní	morfologické	znaky	 jsou	
pak	shodné	s	těmi	na	spodních	láčkách.	Zbar-
vení	horních	láček	může	být	stejné	jako	u	hor-
ních,	nebo	častěji	čistě	žlutavě	zelené.

Nepenthes kampotiana je	 méně	 známým	
druhém	 z	 této	 skupiny.	 Poprvé	 byla	 nalezena	
poblíž	města	Kampot	v	Kambodži	–	odtud	dru-
hový	název	–	přesto	však	zůstala	téměř	nepro-
zkoumaná	 celých	 padesát	 let.	N. kampotiana 
je	dnes	známa	pouze	z	pobřežních	nížin	 jižní	
Kambodže	 a	 přilehlých	 částech	 východního	
Thajska	a	západního	Vietnamu.
Všechny	známé	populace	N. kampotiana	se	

vyskytují	v	oblastech	s	nadmořskou	výškou	od	0	
do	350	m,	převážně	ve	světlinách	mezi	řídkými	
stromy,	křovím	a	nízkým	porostem	nízko	polo-
žených	pobřežních	mokřad,	případně	v	otevře-
ných	oblastech	na	okrajích	vyvýšenin	a	svazích	
kopců.	 Snadno	vytváří	větvené	prýty	 s	délkou	
až	6	metrů,	které	se	plazí	a	šplhají	okolní	ve-
getací,	 která	 je	 běžně	 silně	a	přímo	osluněná.	
Všechny	části	olistnění	 rostlin	N. kampotiana 
jsou	v	absolutní	většině	případů	zcela	lysé.

Působivá	past	N. kampotiana
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Spodní	pasti	 jsou	až	12	cm	dlouhé	s	šířkou	
dosahující	4,5	cm.	Spodní	polovina	láčky	je	vej-
čitá	a	různě	zduřená,	popřípadě	až	baňatá.	Nad	
touto	částí	se	šířka	pasti	zužuje	(často	s	užším	
pasem)	a	přechází	do	cylindrického	nebo	lehce	
kuželovitého	tvaru	rozšiřujícího	se	k	ústí	láčky.	
Křídla	jsou	až	8	mm	široká	lemovaná	úzkými,	
až	 10	mm	dlouhými	 vláky.	 Peristom	 je	 cylin-
drický	 s	 konstantní	 šířkou	 dosahující	 9	 mm	
kolem	celého	ústí.	Výjimku	tvoří	část	těsně	pod	
víčkem,	 která	 je	 lehce	 rozšířená	 a	 vyvýšená.	
Obústí	je	lemováno	jemnými	žebry	s	výškou	do	
0,3	mm,	s	odstupem	až	0,5	mm.	Víčko	je	elip-
tické,	až	5	cm	dlouhé,	4	cm	široké	a	stejně	jako	
u	předchozího	druhu,	i	zde	chybí	přívěsek.	Vý-
běžek	je	nevětvený,	až	5	mm	dlouhý.
Vnější	strana	spodních	láček	může	být	žlu-

tá,	zelená,	oranžová,	narůžovělá	nebo	červená.	
Vnitřek	 je	pak	 lehce	žlutý	nebo	krémové	bílý,	
často	lemován	malými,	tmavě	červenými	nebo	
nachovými	 skvrnami.	 Peristom	 je	 bílý,	 žlu-
tý,	narůžovělý	nebo	červený	a	často	má	tmavý	
vnitřní	okraj.	Víčko	je	oranžově	červené,	často	
s	 drobnými,	 tmavě	 nachovými	 skvrnami	 na	
svrchní	straně.
Horní	pasti	dorůstají	délky	až	17	cm	a	jsou	

až	4	cm	široké.	Spodní	čtvrtina	až	třetina	láčky	

je	úzce	vejčitá	a	nad	touto	částí	se	šířka	zužuje	
velice	lehce	(nacházíme	téměř	jen	náznak	pasu,	
který	může	chybět).	 Směrem	k	ústí	 pasti	 pak	
nabývá	válcovitého	 tvaru.	Křídla	 jsou	 reduko-
vána	na	úzké	hřebínky.	Peristom	je	válcovitý,	až	
6	mm	široký	a	má	stejnou	šířku	kolem	celého	
obvodu	láčky	–	opět	s	výjimkou	části	těsně	pod	
víčkem,	kde	 je	 lehce	prodloužen.	Zde	 je	 i	pří-
tomná	několikamilimetrová	mezera	v	peristo-
mu.	 Obústí	 je	 lemováno	 extrémně	 jemnými	
žebry	s	výškou	maximálně	0,1	mm	a	odstupem	
každého	žebra	až	0,3	mm	(žebra	však	mohou	
být	jen	těžce	znatelná).	Víčko	je	eliptické,	s	leh-
ce	 srdcovitou	 bází;	 je	 až	 5	 cm	dlouhé	a	 4	 cm	
široké.	 Výběžek	 je	 shodný	 s	 tím	 na	 spodních	
láčkách.
Všechny	části	 horních	 láček	 jsou	čistě	 žlu-

tavě	zelené,	s	výjimkou	peristomu,	který	může	
být	jasně	růžový,	červený	nebo	nachový.	Často	
mohou	 být	 zakrnělá	 křídla	 a	 okraje	 víčka	 na-
růžovělá,	červená	nebo	nachová,	přestože	jsou	
někdy	tyto	části	také	žlutavě	zelené.
Třetím	 druhem	 thajské	 láčkovky	 tvořící	

zduřelé	 podzemní	 kořeny	 je	Nepenthes kong-
kandana.	Tato	rostlina	byla	popsána	zcela	ne-
dávno,	 byla	 pojmenována	 po	 thajském	 bota-
nikovi	 Kongkanda	 Chayamaritovi	 a	 je	 známa	
pouze	z	jižního	Thajska.	Vyskytuje	se	v	oblasti	
od	 města	 Hat	 Yai	 v	 Songkhalské	 provincii	 až	
k	 národnímu	 parku	 Khao	 Sok	 v	 Surat	 Thani.	
Malé	a	izolované	populace	můžeme	také	nalézt	
na	jihu	Hat	Yai.	Všechny	populace	tohoto	dru-
hu,	které	jsem	pozoroval,	se	vyskytovaly	v	ote-
vřených	 oblastech	 mezi	 zakrnělými	 stromy,	
křovím	 a	 nízkým	 porostem	 na	 nízko	 polože-
ných	pobřežních	planinách	ve	výšce	0	až	50	m	
nad	mořem.	N. kongkandana	tvoří	větvený	prýt	
s	délkou	dosahující	dvou	metrů,	který	se	plazí	
a	šplhá	po	okolní	vegetaci.	V	otevřených	a	expo-
novaných	oblastech,	kde	roste	dále	od	vyšších	
keřů	či	stromů,	tvoří	kompaktní	shluky	samo-
nosných	prýtů	s	výškou	až	80	cm.
Spodní	 láčky	 dosahují	 délky	 až	 25	 cm,	 se	

šířkou	až	 5	 cm.	 Spodní	 polovina	 láčky	 je	 vej-
čitá	a	mírně	zduřená.	Nad	touto	částí	se	 láčka	
mírně	zužuje	 s	přítomností	velice	nepatrného	
pasu	 (nemusí	 být	 přítomen)	 a	 stává	 se	 válco-
vitou	 nebo	 lehce	 nálevkovitou	 směrem	 k	 ústí	
láčky.	Láčka	se	může	těsně	pod	peristomem	zu-
žovat.	Křídla	jsou	až	11	mm	široká	a	lemovaná	
až	13	mm	dlouhými	vlákny	sbíhajícími	směrem	

Působivá	past	N. kongkandana
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ke	spodu	láčky.	Obústí	je	nápadné,	baňaté	a	za-
oblené	(především	v	porovnání	s	ostatními	láč-
kovkami	 Indočíny).	 Peristom	 je	 válcovitý,	 až	
17	mm	široký,	lesklý	a	lemován	jemnými	žebry	
s	výškou	až	0,8	mm	a	odstupem	mezi	nimi	až	
1	mm.	Víčko	je	eliptické	nebo	okrouhlé	a	dlou-
hé	až	5,5	cm,	5	cm	široké	a	postrádá	přívěsek.	
Výběžek	 je	 nevětvený,	 s	 délkou	 dosahující	
5	mm.
Zbarvení	 spodních	 dolních	 láček	 je	 syté	

a	 značně	 variabilní.	 Vnější	 strana	 pasti	 může	
být	červená,	červenohnědá	nebo	nachová,	ně-
kdy	pokrytá	bledými	tmavě	nachovými	kaňka-
mi.	Křídla	 jsou	často	nažloutlá,	oranžová,	čer-
vená	nebo	zelená	(a	mohou	být	extrémně	jasně	
vybarvená	u	vyvíjejících	se	a	čerstvě	otevřených	
láček).	Peristom	nabývá	jasných	odstínů	žluté,	
oranžové,	červené,	růžové	nebo	nachové,	větši-
nou	bez	pásů	nebo	pruhů.	Vnitřní	strana	 láč-
ky	je	světle	žlutá,	krémová,	někdy	slabě	tmavě	
purpurově	flekatá.	Obě	strany	víčka	mohou	být	
čistě	žluté,	zelené,	oranžové,	červené	nebo	na-
chové.
Horní	láčky	dosahují	délky	až	27	cm	a	šířky	

5	cm.	 Spodní	 čtvrtina	až	 třetina	pasti	 je	úzce	
vejčitá.	Nad	touto	částí	se	šířka	láčky	snižuje	jen	
velmi	málo	(opět	je	přítomen	jen	téměř	nezna-
telný	pas),	a	směrem	k	ústí	je	válcovitá.	Křídla	
jsou	redukována	na	úzké	hřebínky	a	sbíhají	po	
přední	části	láčky	odshora	dolů.	Peristom	je	až	
12	mm	široký	a	je	obdobně	baňatý	a	zaoblený	
jako	 u	 láček	 spodních.	 Je	 lemován	 jemnými	
žebry	s	výškou	až	0,4	mm	a	s	mezerami	široký-
mi	až	0,5	mm.	Ostatní	části	láčky	jsou	obdobné	
jako	u	spodních	pastí.
Vnějšek	 láček	 může	 nabývat	 lehce	 žlutavě	

zelený	 odstín,	 oranžový,	 červený	 nebo	 slabě	
nachový	–	často	pokrytý	slabě	tmavě	červený-
mi	nebo	purpurovými	skvrnami.	Vnitřek	je	pak	
světle	žlutavě	zelený,	často	se	světle	červenými	
a	purpurovými	skvrnami.	Peristomy	mohou	mít	
jasné	odstíny	žluté,	oranžové,	červené,	růžové,	
běžně	bez	pásů	a	pruhů.	Víčko	je	z	obou	stran	
čistě	žluté,	zelené,	oranžové,	červené	nebo	na-
chové.	Často	 jsou	všechny	části	horních	 láček	
světle	žlutavě	zelené.
Všechny	 tři	 druhy	 jsou	 velice	 úzce	 příbuz-

né	a	může	být	problém	je	od	sebe	rozeznat.	N. 
kampotiana	 je	 odlišitelná	 díky	 produkci	 na-
prosto	 lysých	 listů.	 Rozdíl	 mezi	 N. kongkan-
dana	a	N. smilesii	 je	méně	výrazný,	oba	druhy	

ale	produkují	krátké	chlupy	na	svém	olistnění.	
N. kongkandana	je	pak	odlišitelná	mohutnější-
mi	a	barevně	výraznějšími	 láčkami	s	baňatým	
peristomem	a	dlouhými	úponky.
Naneštěstí	většina	populací	N. kampotiana, 

N. kongkandana	a	N. smilesii	se	nachází	mimo	
chráněné	oblasti	–	především	v	přímořských	ní-
žinných	oblastech,	kde	hrozí,	že	budou	vysbí-
rány	nebo	vymýceny	spolu	s	vegetací	při	tvor-
bě	 zemědělsky	 využitelné	 krajiny.	V	 současné	
době	je	potřeba	provést	detailní	studii	rozšíření	
všech	tří	druhů,	vzhledem	k	tomu,	že	N. kam-
potiana	a	N. kongkandana	nejsou	běžné	druhy	
a	mohou	být	ve	volné	přírodě	ohroženy	vyhy-
nutím.				

Fotografie	k	článku:	Stewart	McPherson

Působivá	past	N. smilesii
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K	 masožravkám	 netvořícím	 fytotelmata	 patří	
následující	 rody:	Aldrovanda, Byblis, Dionaea, 
Drosera, Drosophyllum, Ibicella, Pinguicula, 
Proboscidea,	Roridula a Stylidium.		Všechny	tyto	
rostliny	tvoří	pasti	ve	formě	lepivých	listů	nebo	
pastí	 sklápěcích.	U	všech	 těchto	rodů	byla	 in-
fauna	pozorována,	s	výjimkou	dvou	–	Aldrovan-
da a	Drosophyllum. 	 Spektrum	druhů	 infauny	
i	 hustota	osídlení	 hostitelské	 rostliny	 jsou	na-
prosto	 nesrovnatelné	 s	 obdobnými	 parametry	
ve	fytotelmatech.	Zatímco	fytotelmata,	kterými	
jsme	se	zabývali	v	předchozích	čtyřech	pojed-
náních,	 představují	 složité	 mikroekosystémy,	
kterých	se	účastní	více	než	150	druhů	inquili-
nů,	s	hustotou	až	desítky	jedinců	připadajících	
na	 jedno	 fytotelma	 (u	makroinquilinů;	u	mik-
roinqulinů	jde	o	milióny	jedinců	na	ml	tekutiny	
fytotelmatu)	a	se	složitými	vztahy	mezi	jednot-
livými	 druhy,	 infauna	masožravek	 netvořících	
fytotelmata	 je	 nesrovnatelně	 chudší,	 jak	 na	
počet	druhů,	tak	 i	na	hustotu	 jedinců	na	rost-
linu	či	past.	I	když	se	může	zdát,	že	při	malém	
celkovém	počtu	druhů	inquilinů	rostlin	netvo-
řících	fytotelmata	naše	znalosti	o	jejich	biologii	
budou	 bohaté,	 opak	 je	 pravdou.	 Podrobnější	
znalosti	máme	jen	o	velmi	omezeném	počtu	in-
quilinů,	u	ostatních	 jsou	naše	poznatky	pouze	
informativní.	
Z	 hlediska	 vztahů	 těchto	 inqulinů	 k	 hosti-

telské	rostlině	 jde	téměř	výhradně	o	kleptopa-
razitismus,	 čili	 o	 „kradení“	 či	 „podílení	 se“	 na	
kořisti	 ulovené	 rostlinou.	 Obecný	 problém	
spočívá	v	 tom,	 že	 jen	 některé	druhy	masožra-
vek	mohou,	a	to	jen	v	omezené	míře,	regulovat	
výši	úlovku.	Například	jsme	pojednali	o	tom,	že	
láčkovky	mohou	regulovat	výši	úlovku	změnou	
kluzkosti	obústí	(L12),	 jiné	druhy	pak	vyvinu-
ly	speciální	mechanizmy	omezující	výši	úlovku	
(např.	 mucholapky;	 blíže	 se	 jimi	 zde	 zabývat	
nebudeme).	Pasti	ostatních	masožravek	fungují	

prakticky	24	hod.	denně	a	rostlina	nemůže	ni-
jak	 regulovat	množství	 přijaté	 kořisti,	 která	 je	
posléze	strávena.	To	může	vést	v	době	hojnosti	
kořisti	 k	 překrmení	 rostlin,	 vedoucí	 někdy	 až	
k	 úhynu	pastí,	 eventuálně	 celých	 nadzemních	
částí	rostlin.	V	tomto	případě,	stejně	jak	je	tomu	
u	masožravek	s	fytotelmaty,	je	kleptoparazitis-
mus	oním	regulátorem	výše	úlovku,	který	vede	
ke	 snížení	množství	 rostlinou	 strávené	 kořisti	
a	snížení	rizika	překrmení.	Jedná	se	tedy	o	vztah	
mutualitistický,	kdy	oba	partneři	mají	prospěch	
–	 kleptoparazit	 má	 snadný	 přístup	 ke	 kořis-
ti,	 hostitelská	 rostlina	 nižší	 riziko	 překrmení.	
V	případě	nedostatku	kořisti	pak	nabývá	klep-
toparazitismus	charakteru	komenzalismu,	kdy	
kleptoparazit	má	 benefit,	 zatímco	 hostitel	 ni-
koliv,	nebo	jde	čistě	o	parazitismus,	kdy	benefit	
kleptoparazita	je	vlastně	škodou	hostitele.	
V	případě	 inquilinů	masožravek	nevytváře-

jících	 fytotelmata	 	 může	 mutualistický	 vztah	
mezi	infaunou	a	hostitelskou	rostlinou	spočívat	
ještě	v	něčem	jiném.	Jde	o	ty	druhy	masožravek,	
které	 neprodukují	vůbec,	 nebo	 jen	v	 nedosta-
tečné	míře,	vlastní	 trávicí	exoenzymy	a	nejsou	
schopny	„vlastními	silami“	ulovenou	kořist	mi-
neralizovat	a	 strávit.	Tuto	 funkci	pak	zastávají	
inquilini,	 kteří	 ulovenou	 kořist	 požírají	 (spí-
še	 vysají	 její	 tělní	 tekutiny)	 a	 mineralizované	
zbytky	ve	formě	výkalů	ukládají	na	hostitelskou	
rostlinu,	 která	 je	 pak	 z	 výkalů	 vstřebává.	 Tito	
inquilini	tedy	představují	jakýsi	„externí	trávicí	
trakt“,	přeměňující	kořist	do	formy	vstřebatelné	
rostlinou.	Toto	je	zřejmě	nejvýznamnější	vztah	
inquilinů	 k	 masožravkám	 netvořícím	 fytotel-
mata.	
Dalším	 vztahem	 mezi	 infaunou	 a	 hostitel-

skou	rostlinou	však	může	být	také	čistý	parazi-
tismus,	 kdy	 inquilin	 je	vlastně	 jejím	škůdcem.	
Masožravky	také	mohou	poskytovat	inquilinům	

Symbióza u masožravek: 8. 
Inquilini druhů netvořících 

fytotelmata
JIŘÍ VÍTEK
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pouze	 úkryt	 nebo	 ochranu	 před	 predátory	
a	v	tomto	případě	jde	o	komenzalismus.	
Nezbytnou	 speciální	 adaptací	 inquilinů	 ži-

jících	na	rostlinách	s	 lepivými	 listy	 je	vyvinutí	
ochrany	 proti	 ulovení	 hostitelskou	 rostlinou.	
Tento	problém	je	obecně	řešen	dvěma	způsoby.	
Někteří	 inquilini	mají	poměrně	velké	 (vysoké)	
nohy,	kterými	se	pohybují	po	 lepivých	 listech,	
a	to	tak,	že	se	listu	dotýkají	současně	téměř	vždy	
jen	dvěma	nohama.	V	případě,	že	by	tyto	nohy	
byly	zachyceny	lepivými	tentakulemi	hostitele,	
zbývající	 čtyři	 jsou	 schopny	 vyvinout	 dosta-
tečnou	 sílu	 k	 uvolnění	 přilepených	 končetin,	
eventuálně,	 pokud	 se	 to	 nepodaří,	 nešikovný	
jedinec	je	připraven	jednu	či	dvě	nohy	obětovat.		
Druhou	možností	 je,	 že	 tělo	 je	 pokryto	 dlou-
hými	brvami,	které	pokud	se	přichytí	na	lepivé	
tentakule,	může	opět	živočich	obětovat,	neboť	
se	snadno	odlamují.	Přesto	ale	občas	skutečně	
dochází	k	tomu,	že	někteří	inquilini	se	sami	sta-
nou	kořistí	své	hostitelské	rostliny.

Klasifikace inquilinů 
masožravek netvořících 
fytotelmata - podle 
hostitele

Chejlavy (Roridula)
Rod	tvoří	2	druhy	–	R. gorgonias	a	R. dentata,	
obývající	 jižní	Afriku.	 Jsou	to	dřeviny	dorůsta-
jící	až	200cm	výšky.	Jde	o	nejvyšší	a	nejdřevna-
tější	masožravky	s	nejlepivějším	sekretem,	které	
se	dožívají	až	15	let.	Sekret	produkovaný	listy	je	
pryskyřičného	charakteru,	nevysychavý	a	neře-
ditelný	vodou	a	neobsahuje	žádné	trávicí	enzy-
my.	Inquilini	byli	poprvé	pozorováni	na	chejla-
vách	již	v	r.	1903.	Jsou	obligatorní.	
Nejlépe	 prozkoumaní	 inquilini	 chejlav	 jsou	

ploštice	 rodu	Pameridea.	 Jedná	 se	o	P. roridu-
lae,	která	žije	pouze	na	R. gorgonias	a	P. mar-
lothi,	žijící	na	obou	druzích	rodu.	V	přírodě	je	
nalezneme	na	chejlavách	téměř	vždy,	vyjma	ju-
venilních	rostlin,	které	infaunu	nemají.	Kořist,	
převážně	 hmyz,	 jsou	 ploštice	 schopné	 nalez-
nout	během	několika	minut	po	jejím	zachycení	

lepivým	sekretem	rostliny.	Svým	sacím	ústním	
ústrojím	 vysají	 tělní	 tekutinu	 kořisti	 (hemo-
lymfu),	 kterou	 pak	 zpracují	 ve	 svém	 organiz-
mu.	Již	během	několika	minut	po	vysátí	kořisti	
ploštice	produkuje	nejprve	tekutý,	později	také	
tuhý	exkrement,	přičemž	oba	ukládají	na	spod-
ní	stranu	 listu	 (L4).	Oba	exkrementy	 jsou	pak	
vstřebávány	speciálními	póry	do	pletiv	rostliny	
(L7).	Rostlina	tedy	přijímá	živiny	z	kořisti	zpro-
středkovaně	přes	 trávicí	 trakt	ploštic	ve	 formě	
stravitelných	 výkalů.	 V	 anglosaské	 literatuře	
se	 pro	 tento	 jev	 používají	 různé	 termíny:	 „in-
direct	carnivory“	 (nepřímá	masožravost)	a	pro	
takové	 masožravky	 –	 „pseudo-carnivorous	 -“,	
„sub-carnivorous	-“,	„proto-carnivorous	-“	nebo	
„para-carnivorous	plants“.	Že	skutečně	dochází	
k	přenosu	minerálů	z	kořisti	přes	symbiotické	
ploštice	do	 rostliny,	bylo	prokázáno	přenosem	
izotopu	dusíku	15N	z	ploštice	do	pletiv	rostliny.	
Ukázalo	se,	že	cca	70	%	dusíku	rostliny	pochází	
z	výkalů	ploštic	(L4,	L7).	Část	dusíku	chejlav	je	
také	přijata	kořeny,	které	vcházejí	do	mykorhi-
zy,	tj.	symbiózy	s	houbami,	ale	tento	jev	si	ne-
cháme	na	další	pokračování	tohoto	pojednání.	
Na	 první	 pohled	 se	 tedy	 zdá,	 že	 se	 jedná	

o	mutualistický	vztah	s	oboustrannou	výhodou.	
Ve	skutečnosti	však	vztah	ploštice	a	hostitelské	
rostliny	nemusí	být	tak	jednoduchý	a	přímočarý.	
Předpokládá	se,	že	při	nedostatku	kořisti	plošti-
ce	vysává	tkáňové	tekutiny	hostitelské	rostliny.	
Samice	ploštic	kladou	vejce	přímo	na	rostlinu.	
Z	nich	se	líhnou	larvální	instary	(proměna	ne-
dokonalá),	přičemž	se	spekuluje	o	tom,	že	tyto	

Nepenthes alata   Fotografie	Jiří	Vítek
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larvy	ploštic	 se	 rovněž	mohou	živit	 tkáňovým	
mokem	pletiv	hostitelské	rostliny	(L1, L7).	
Dalšími	 inquiliny,	 kteří	 se	 u	 chejlav	 vysky-

tují,	 jsou	3	druhy	pavouků:	Synaema marlothi,	
Peucetia nicolae	a	třetí,	dosud	nepopsaný,	druh.	
Ti	na	rostlině	vytvářejí	pavučiny	a	živí	se	jednak	
kořistí	 ulovenou	 rostlinou,	 jednak	 samotný-
mi	 symbiotickými	 plošticemi.	 Vše	 nasvědčuje	
tomu,	že	pavouci	jsou	regulátory	počtu	ploštic	
na	rostlině,	bránícími	jejich	přemnožení,	které	
by	 mohlo	 mít	 pro	 rostlinu	 neblahé	 důsledky.	
Pokud	 je	 na	 rostlině	mnoho	ploštic	 a	 pavouci	
chybí,	podíl	dusíku	pocházejícího	z	kořisti	do-
sahuje	až	70	%,	zatímco	je-li	ploštic	málo	a	pa-
vouků	mnoho,	podíl	dusíku	přijatého	rostlinou	
pocházejícího	z	kořisti	klesá	až	na	30	%	 (L2).	
Pavouci	však	rostlině	neposkytují	své	výkaly,	jak	
tomu	je	u	ploštic,	ale	odkládají	je	mimo	rostlinu.	
Takže	 ve	 skutečnosti	 mohou	 být	 vztahy	 mezi	
symbionty	vzájemně	a	mezi	 symbionty	a	hos-
titelem	složitější,	 než	 se	 zpočátku	zdálo:	 rost-
lina	uloví	kořist,	ta	 je	vysátá	plošticemi,	ty	 její	
mineralizované	zbytky	předají	rostlině	 formou	
exkrementů,	přičemž	počet	ploštic	na	rostlině	je	
regulován	pavouky.	Na	straně	druhé,	první	lar-
vální	instary	ploštic	se	snad	živí	rostlinnými	šťá-
vami	vysávanými	z	pletiv	hostitele,	stejně	 jako	
to	dělají	dospělé	ploštice	v	době	potravní	nouze.	
Byly	rovněž	popsány	nálezy	dalších	symbio-

tických	 ploštic	 na	 chejlavách	 (např.	 až	 60	 %	
populace	R. dentata	hostí	ploštice	rodu	Spheda-
nolestes).	Kromě	ploštic	toho	rodu	byly	pozoro-
vány	 i	další	 symbiotické	ploštice	chejlav,	které	
však	na	vědecké	určení	teprve	čekají.	

Rosnatky (Drosera)
Infauna	rosnatek	byla	dosud	popsána,	téměř	vý-
hradně,	jen	u	druhů	z	australské	oblasti	–	Aus-
trálie,	 Nový	 Zeland,	 Tasmánie.	 Hostiteli	 jsou	
následující	 druhy:	 D. binata, D. erythrorhiza, 
D. pallida, D. porrecta, D. stolonifera, D. indica 
a D. ordensis	(L6).	Nejčastěji	byl	popsán	výskyt	
ploštic	Cyrtopeltis droserae	a	C. russelli,	ale	byli	
identifikováni	i	zástupci	ploštic	rodu	Setocoris.	
Tyto	ploštice	patrně	žijí	s	rosnatkami	v	symbi-
óze,	obdobné	jako	Pameridea	u	chejlav.	Živí	se	
kořistí	 ulovenou	 rostlinou	 a	 výkaly	 odkládají	
na	rostlinu.	Důkaz	o	vstřebávání	živin	z	výkalů	
rostlinou	však	dosud	 nebyl	 publikován.	 Co	 se	

týče	hustoty	jedinců,	na	jedné	rosnatce	bylo	na-
lezeno	až	18	jedinců	Cyrtopeltis (L7).	Pohybují	
se	bezpečně	po	 rostlině	na	vysokých	ochlupe-
ných	nohách,	které	se	mohou	v	případě	přilepe-
ní	na	sekret	tentakulí	odlomit,	jak	bylo	uvedeno	
výše.	
Zajímavé	 zjištění	 publikoval	 Greg	 Bour-

ke	 (podle	 L6).	Autor	 studoval	 různé	populace	
ploštic	Cyrtopeltis	 a	 zjistil,	 že	 různé	 populace	
mohou	mít	různě	zbarvené	tělo,	avšak	na	jedné	
rostlině	se	vyskytuje	vždy	jen	jeden	typ	zbarve-
ní.	Ale	všechny	populace	daného	druhu	nemusí	
inquiliny	mít.	Např.	populace	D. binata	rostoucí	
v	Austrálii	a	v	Tasmánii	infaunu	mají,	kdežto	po-
pulace	téhož	druhu	na	Novém	Zélandu,	nikoliv.	
U	 ploštic	 Cyrtopeltis	 byly	 pozorovány	 tři	

strategie	ochrany	před	predátorem:	ukryjí	se	na	
spodní	straně	listu	nebo	se	listu	pustí	a	skryjí	se	
v	substrátu	pod	rostlinou	či,	v	případě	dospělců,	
z	rostliny	odletí.	Rovněž	se	maskují	zbarvením	
(mimikry).	 Dospělci	 mohou	 volně	 přeletovat	
z	rostliny	na	rostlinu	při	hledání	potravy	(L6).	
U	D. stolonifera	bylo	popsáno	zajímavé	sociál-
ní	chování	při	setkání	dvou	jedinců	na	listu:	po	
krátkém	„pozdravu“	vždy	jeden	z	nich	přejde	na	
opačnou	stranu	stonku	nebo	listu	a	uvolní	tak	
cestu	 svému	 „spolustolovníku“.	 Ploštice	 jsou	
tedy	u	rosnatek,	stejně	jako	u	chejlav,	kleptopa-
razity.	 Jak	 již	bylo	uvedeno,	využití	výkalů	pro	
potřeby	 rostliny	 nebylo	dosud	prokázáno,	 zdá	
se	však,	že	pokud	by	tomu	tak	nebylo,	benefi-
tem	hostitelské	rostliny	může	být	přinejmenším	
ochrana	rosnatky	před	mšicemi,	které	se	 jinak	
mohou	mezi	 tentakulemi	 lepivých	 listů	 volně	
pohybovat,	přitom	jsou	však	plošticemi	loveny	
a	tím	jejich	počet	regulován	(L7,	L10).	
Na	 rosnatkách	 byly	 zjištěni	 i	 jiní	 členovci,	

kteří	však	jsou	škůdci	živícími	se	jejich	pletivy.	
Např.	 brouci	 Epitrix australis,	 ploštice	 Dici-
phyus errans,	moucha	Harpabittacus australis 
nebo	můra	Platyptilia brachimorpha.	Na	evrop-
ských	rosnatkách	byly	popsány	mšice	Adyrtho-
siphon pelargonii borealis,	škodící	na	D. anglica.	
Housenka	motýlka	pernatušky	Trichoptilus pa-
ludum,	s	perfektním	mimikry,	škodí	na	 listech	
D. rotundifolia.	 Kleptoparazity	 rosnatek	 jak	
v	Austrálii,	tak	i	v	Evropě	jsou	i	některé	druhy	
mravenců,	 kterým	se	daří	ukrást	 kořist	 rosna-
tek	 a	 odtáhnout	 ji	 do	 mraveniště	 (např.	 mra-
venci	rodu	Technomyrmex	loví	kořist	D. indica,	
viz	L7).	Zajímavý	 je	údaj	Thuma,	že	mravenec	
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o	suché	váze	76	mg	uloupí	rosnatce	za	sezónu	
500	mg	suché	váhy	kořisti,	tj.	6násobek	vlastní	
váhy	(L11).	

Byblidy (Byblis)
Jsou	to	krátkověké	nebo	vytrvalé	byliny	a	polo-
keře	(6	druhů)	obývající	severní	a	západní	Aus-
trálii,	Novou	Guineu	a	část	Indonésie,	s	pastmi	
ve	 formě	 lepivých	 listů.	 První	 zmínka	 o	 nich	
pochází	z	roku	1770,	ze	slavné	objevné	výpravy	
kapitána	Jamese	Cooka	po	jižních	mořích.	Ně-
které	druhy	byblid	jsou	pyrofyty,	jejichž	klíčení	
je	aktivováno	požáry	(např.	B. gigantea nebo B. 
liniflora).	
Z	infauny	byly	popsány	ploštice	rodů	Setoco-

ris	a	Cyrtopeltis.	Nejznámější	z	nich	je	Setocoris 
bybliphilus	žijící	na	B. gigantea.	Dospělé	samice	
tohoto	 druhu	 jsou	 bezkřídlé,	 morfologicky	 se	
podobají	mravencům	(mimikry).	
Zdali	 všechny	 byblidy	 skutečně	 produku-

jí	 vlastní	 trávicí	 exoenzymy,	 není	 dosud	 zcela	
jasné.	Avšak	přinejmenším	B. filifolia	 (L5)	a	B. 
liniflora	 jsou	 schopny	 strávit	 kořist	 vlastními	
silami,	takže	zřejmě	vlastní	exoenzymy	produ-
kují.	U	ostatních	se	spekuluje,	že	trávení	kořisti	
by	mohlo	probíhat	obdobně	 jako	u	chejlav;	 tj.	
zprostředkovaně	přes	symbiotické	ploštice	rodu	
Setocoris,	které	ulovenou	kořist	vysávají,	výkaly	
odkládají	na	rostliny,	a	živiny	v	nich	obsažené	
by	 rostliny	 mohly	 využít	 jako	 zdroj	 minerálů	

pro	svou	vlastní	potřebu.	Spekuluje	se	také,	že	
na	 trávení	kořisti	 se	mohou	podílet	mikrorga-
nizmy	nebo	snad	i	houby	produkující	chitinázu	
(enzym	rozkládající	chitin,	tvořící	hlavní	složku	
vnější	 kostry	 hmyzu),	 které	 byly	 na	 byblidách	
zjištěny	(L3).	

Tučnice (Pinguicula) 
Mnohé	tučnice	(např.	P. vulgaris, P. lusitanica)	
přijímají	minerály	nejen	z	ulovených	živočichů	
(převážně	 hmyzu),	 ale	 hojně	 i	 z	 rozložených	
rostlinných	pletiv	pocházejících	ze	semen,	pylu	
i	rostlinného	spadu	ze	stromů	a	keřů	zachyce-
ných	na	listech.	Na	rozložení	živočišných	tkání	
i	rostlinných	pletiv	se	zřejmě	podílejí	 i	mikro-
inquilini	vyskytující	se	na	povrchu	listů	tučnic	
–	bakterie,	rozsivky	a	nižší	houby	(L8).

Ostatní rody
U	 některých	 dalších	 rodů	 byli	 makroinquilini	
již	pozorováni:	Ibicella, Proboscidea, Stylidium,	
nicméně	 hlubší	 poznatky	o	vztahu	 k	 hostitel-
ským	druhům	dosud	chybí.	U	jiných	dosud	ne-
byli	žádní	makroinquilini	zjištěni	(Aldrovanda, 
Drosophyllum).	 Na	 povrchu	 pastí	 mucholap-
ky	Dionaea muscipula	 byl	 pozorován	motýlek	
Hemipachnobia subporphyrea (Venus	 Flytrap	
Moth),	který	se	mimo	tuto	rostlinu	nevyskytu-
je,	nicméně	je	poměrně	vzácný	a	o	jeho	vztahu	
k	hostitelské	rostlině	nemáme	informace	(L7).	
Barry	 Rice	 našel	 u	 naturalizovaných	 populací	
Ibicella	a	Proboscidea	v	Kalifornii	ploštice,	které	
by	mohly	plnit	podobnou	funkci	jako	u	chejlav	
(u	těchto	rodů	produkce	vlastních	trávicích	en-
zymů	nebyla	dosud	prokázána).	Ale	na	původ-
ních	lokalitách	žádné	symbiotické	ploštice	po-
zorovány	nebyly	(L7).	

Mikroorganizmy
I	na	rostlinném	těle	masožravek	s	lepivými	lis-
ty	či	sklápěcími	pastmi	 lze	nalézt	řadu	mikro-
organizmů	a	nižších	hub.	K	nejhojnějším	patří	
všudypřítomná	bakterie	Bacillus cereus.	V	před-
chozích	částech	této	série	jsme	opakovaně	zdů-
razňovali	klíčovou	roli	mikrofauny	a	mikroflóry	

Nepenthes, kultivar	„BLOODY	MARY“ 
Fotografie	Jiří	Vítek
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v	 potravní	 síti	 fytotelmat.	 Nakolik	 se	 mikro-
organizmy	 podílejí	 i	 na	 trávení	 u	 masožravek	
s	 lepivými	 listy	nebo	sklápěcími	pastmi	dosud	
nevíme.	Spekuluje	se	např.	o	 jejich	možné	roli	
u	mucholapek	 a	 tučnic.	 Nicméně	 jak	 tučnice,	
tak	i	mucholapky	jsou	schopny	kořist	strávit	i	ve	

sterilních	podmínkách,	takže	role	mikroorgani-
zmů	v	trávení	kořisti	u	těchto	rostlin	rozhodně	
není	 limitující	(L9).	Otázku	role	mikroinquili-
nů	tedy	ponecháme	otevřenou.

(pokračování	příště)
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Masožravá fotohádanka
JAKUB ŠTĚPÁN

Odpověď	 z	 minulého	 čísla:	 Nejeden	 znalec	
masožravek	jistě	správně	určil,	že	na	detailním	
snímku	z	minulého	čísla	byla	báze	senzitivní-
ho	chlupu	pasti	mucholapky	podivné	(Dionaea 
muscipula).	Takové	chlupy	jsou	na	každé	polo-
vině	pasti	obvykle	 tři	a	 jsou	klíčovým	prvkem	
lapacího	mechanismu	této	neobyčejné	rostliny,	
která	fascinovala	již	slavného	Charlese	Roberta	
Darwina.

Ne	všechny	masožravky	v	našich	podmínkách	kvetou	vysloveně	často.	Jeden	z	rodů,	který	v	našich	
domácích	podmínkách	s	květy	spíše	šetří,	 je	předmětem	aktuální	 fotohádanky.	Poznáte?	A	pro	
koho	je	to	příliš	jednoduché,	určete,	zda	jde	o	samčí	či	samičí	rostlinu,	a	zkuste	určit	taxon!	Správ-
ná	odpověď	bude	otištěna	tradičně	v	příštím	čísle	našeho	časopisu.
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V	 Trifidu	 2014/2	 byl	 podrobně	 představen	 nový	 kříženec	 mexických	 tučnic	 Pinguicula	 ×	
moctesecta	 (P. moctezumae ×	 cyclosecta).	 Jeho	 představení	 bylo	 úzce	 spjato	 s	 prvním	 kvetením.	
Od	 tohoto	 okamžiku	 kříženec	 kvete	 skoro	 nepřetržitě	 a	 ukazuje	 se	 být	 rostlinou	 nejen	
atraktivního	vzhledu,	ale	 též	dobrých	růstových	vlastností	pro	domácí	kultivace.	 
3D	fotografie:	Jakub	Štěpán
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