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Vážení	čtenáři	časopisu	TRIFID.

Máme	za	sebou	vrchol	sezóny	–	každoroční	vel-
kou	červnovou	výstavu	masožravek	v	Botanické	
zahradě	Na	Slupi.	A	nutno	dodat	zásluhou	vaší	
nezištné	pomoci	opět	mimořádně	povedenou.	
Také	 jsme	si	 zvolili	 novou	 Správní	 radu	naše-
ho	spolku	pěstitelů,	která	 /	 jak	pevně	věřím	/	
úspěšně	povede	Darwinianu	příští	dva	roky	do	
další	Valné	hromady.	Nicméně	na	fotoreportáž	
z	akce	si	budete	ještě	muset	počkat.	Na	našem	
webu	 totiž	v	 sekci	Výstavy	masožravek	 teprve	
publikuju	 shrnutí	 z	 roku	 2015,	 jehož	 malou	
obrazovou	ochutnávku	najdete	v	tomto	vydání.	
Jedná	se	o	další	z	mnoha	restů,	které	se	v	po-
sledních	měsících	nakupily	a	o	jejichž	příčinách	
jsem	se	detailně	rozepsal	v	minulém	úvodníku	
T1/2016.

Každopádně	všechno	zlé	je	pro	něco	dobré.	Jak	
se	ukázalo	právě	na	letošní	výstavě,	Darwinia-
na	má	 pořád	 řadu	 sympatizantů	 a	 nadšených	
pěstitelů,	kteří	v	nouzi	nejvyšší	ochotně	nabíd-
nou	pomocnou	ruku	a	o	které	se	může	v	přípa-
dě	potřeby	opřít.	Velice	děkuji	všem,	kteří	mi	
v	průběhu	 léta	ulehčili	od	mnoha	povinností,	
jež	jsem	upřímně	prostě	přestal	zvládat.	Katka	
Havlíková	si	ode	mě	převzala	Obchod.	Asi	nej-
větší	záchrana	vůbec,	protože	tato	agenda	byla	

patrně	 nejnáročnější.	 A	 to	 máme	 gemmovou	
sezónu	 teprve	za	dveřmi.	Milan	Petras	 si	pře-
vzal	 nábor	a	evidenci	 členů,	Adam	Veleba	mi	
pomáhá	s	TRIFIDem	a	elektronickou	komuni-
kací	a	Jana	Rubešová	vyřizuje	záležitosti	s	úřa-
dy.	Musím	 přiznat,	 že	 se	mi	 obrovsky	 ulevilo	
a	mám	konečně	čas	věnovat	 se	 i	 záležitostem	
Darwiniany	více	viditelným	i	navenek.	A	hlavně	
všem	restům.

Poslední	měsíce	byly	poměrně	hektické	přede-
vším	pro	relativně	malý	realizační	tým.	Mnohé	
ze	změn	jste	patrně	ani	nezaznamenali,	proto-
že	se	dotýkají	primárně	technicko-logistického	
zázemí,	které	řadovým	členům	a	návštěvníkům	
internetových	stránek	zůstává	de	 facto	skryto.	
Běží	však	na	něm	náš	web	a	veškeré	doplňko-
vé	služby	jako	redakční	systémy,	účetní	kniha,	
seznam	 členů,	 distribuce	 časopisu,	 knihovna,	
sklad	atd.	Některé	novinky	 jste	však	přesto	už	
zaregistrovali.	 Tou	 zatím	 nejviditelnější	 bylo	
založení	 nového,	moderního	diskuzního	 fóra.	
V	 tomto	 ohledu	 patří	 obrovský	 dík	 Michalu	
Rubešovi.	Staré	 fórum	totiž	už	dávno	přestalo	
splňovat	nároky	kladené	jak	samotnými	přispě-
vovateli,	tak	vlastně	i	dobou	samotnou.	A	stej-
ně	 jako	 i	 v	 mnoha	 dalších	 případech	 začalo	

Láčkovky	na	Výstavě	2015			foto	Kateřina	Braunová
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být	spíše	přítěží.	Ostatně	na	některé	 jste	sami	
upozorňovali:	problémy	s	diakritikou,	nefunkč-
ní	přihlašování	do	seznamu	pěstitelů	atd.	Při-
tom	na	naší	straně	fakticky	k	žádným	změnám	
nedošlo.	 S	 tím,	 jak	 poskytovatel	 domény	 up-
graduje	své	systémy,	aby	držely	krok	s	rychlým	
vývojem,	ten	náš	jednoduše	zastaral	natolik,	že	
už	přestával	být	kompatibilní	a	postupně	začal	
na	 některých	 místech	 vypovídat.	 Nějaký	 čas	
jsme	dokázali	takříkajíc	„látat“,	ovšem	na	úkor	
toho	 nejpodstatnějšího:	 pořádání	 společných	
akcí	a	komunikace	s	členskou	základnou.	Aby	
to	takříkajíc	žilo.	Takže	velký	řez	byl	stejně	jen	
otázkou	času.	A	 čas	 pro	velkou	 změnu	 nastal	
nyní.	Samozřejmě	se	nejedná	pouze	o	web,	ale	
primárně	o	celou	koncepci	fungování	a	směřo-
vání	Darwiniany,	aby	i	nadále	plnila	svůj	hlavní	
cíl:	 rozvoj	 pěstování	masožravých	 rostlin	 a	 ji-
ných	botanických	kuriozit	a	ochranu	jejich	při-
rozených	lokalit.

Dne	24.	9.	2017,	Patrik	Hudec
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Hunting for Carnivorous Plants in Vietnam
Martin Holík
I	was	riding	an	old	ramshackle	motorbike	with	
my	girlfriend	behind	my	back	on	a	dug	up	road.	
Grains	of	sand	were	grating	between	my	teeth	
and	wind	sometimes	blew	it	 into	my	eyes	too.	
I	swore	for	myself	as	well	as	aloud.	And	it	star-
ted	to	rain	to	make	things	worse.	There	in	Viet-
nam	sun	and	rain	was	changing	constantly	but	
it	couldn´t	discourage	me.	I	had	to	find	them!	
I	had	to	find	my	pitcher	plants	that	I	dreamt	of!	
And	 then	 my	 girlfriend	 shouted:	 “There	 they	
are!	There	they	are!”

Germinating Nepenthes seed: Putting My-
ths to Rest
Mason McNair, Jeremiah Harris
The	 Internet	 is	 full	 of	 personal	 accounts	 and	
guides	 on	 how	 to	 grow	Nepenthes	 from	 seed.	
However,	 there	 is	 also	 a	 plethora	of	misinfor-
mation	available.	Many	of	these	myths	involve	
the	 treatment	of	Nepenthes	 seeds	 before	 they	
are	 sown.	 In	 particular,	 whether	 they	 require	
a	dark	period	 in	order	 to	 induce	germination.	
But	no	conclusive	study	has	been	published	on	
this	claim.	The	final	claim	is	that	sowing	seeds	
and	putting	 the	pot	on	 top	of	a	heat	mat	will	
increase	germination.	Again,	no	study	has	been	
published	legitimizing	this	claim.	This	study	is	
an	attempt	to	put	many	of	these	myths	to	rest.	
We	hypothesize	that	none	of	the	treatments	will	
yield	better	results	than	the	control	treatment.

Propagating Drosophyllum from Cuttings
Mark S. Anderson
Some	years	back	Mark	saw	a	short	article	in	the	
CPN	1988	where	Richard	Tilbrooke	described	
how	he	had	taken	some	of	the	plantlets	that	are	
often	 formed	on	 the	old	flower	 stalks	of	Dro-
sophyllum lusitanicum	 and	 rooted	 them	 into	
new	plants.	However,	it	seems	that	to	reproduce	
that	feat	is	harder	than	you	would	think	as	the	
plantlets	tend	to	slowly	die	when	cut	from	the	
mother	plant	and	placed	in	moist	growing	me-
dium.	Still,	there	had	to	be	a	way	and	the	author	
found	it.

An Expedition to Papua
Stewart McPherson
In	December	2007,	 Stew	had	 the	opportunity	
to	visit	 the	 province	of	 Papua	as	 part	of	 a	 re-
search	assignment	organized	by	Trubus	to	stu-
dy	the	little	known	species	of	pitcher	plants	of	
that	part	of	Indonesia.	Located	to	the	north	of	
Australia	across	the	Torres	Strait,	New	Guinea	
is	a	land	of	remarkable	diversity	of	its	peoples,	
plants	and	animals.	It	constitutes	less	than	1%	
of	 the	 total	 land	mass	 of	 our	world,	 however	
is	home	to	10%	of	the	total	number	of	species	
on	the	planet,	so	represents	a	region	of	extra-
ordinary	natural	wealth.	The	 island	 is	divided	
approximately	in	half,	the	western	part	compri-
ses	the	Indonesian	provinces	of	Papua	and	West	
Papua	whereas	the	eastern	half	consists	of	the	
independent	country	of	Papua	New	Guinea.

Nepenthes aristolochioides and Nepenthes 
klossii – Two of Indonesia’s Most Remarka-
ble Plants:
Stewart McPherson
Two	very	special	species	of	pitcher	plants	grow	
in	Indonesia.	Nepenthes aristolochioides	 is	en-
demic	 to	 Sumatra	 and	 relatively	 well	 known.	
But	Nepenthes klossii	 is	 found	only	 in	 the	 In-
donesian	province	of	Papua	in	New	Guinea	and	
is	much	less	well	documented.	Both	are	unique	
for	 they	 produce	 highly	 specialized	 pitchers	
which	trap	arthropods	by	use	of	light.

Nepenthes treubiana – One of Indonesia-
’s Most Spectacular Pitcher Plants:
Stewart McPherson
After	 failing	 to	 find	one	of	 Indonesia’s	 largest	
and	 most	 spectacular	 pitcher	 plants	 in	 2007,	
Stew	set	out	again	in	2008	to	attempt	to	locate	
the	illusive	plant.	The	species	which	he	sought,	
is	Nepenthes treubiana,	 a	 little	 known	pitcher	
plant	 which	 grows	 only	 on	 remote	 cliffsides	
along	the	coast	of	New	Guinea,	but	little	infor-
mation	exists	on	the	ecology	or	general	appea-
rance	of	the	plant.

Summary
JANA RUBEŠOVÁ, PATRIK HUDEC
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Diskuzní fórum T2/2016
http://www.darwiniana.cz/forum

Diskuzní	 fórum	 Darwiniany	 je	 virtuální	 pro-
stor,	 který	 nás	 v	 téměř	 nezměněné	 podobě	
provází	 více	 jak	 14	 let.	 Není	 tedy	 divu,	 že	 ve	
Správní	radě	pracujeme	na	jeho	inovaci.	Patrik	
Hudec	nedávno	v	jednom	z	vláken	tuto	skuteč-
nost	veřejně	zmínil,	stejně	jako	řadu	jiných	věcí,	
na	 kterých	 se	 aktuálně	 pracuje	 nebo	 novinek	
z	dění	okolo	společnosti.	Většina	diskuzí	o	ma-
sožravkách	je	sice	na	Facebooku,	ale	ty	oficiál-
nější	záležitosti	vždy	najdete	spíše	na	tradičním	
masožravkářském	fóru.	
Dozvíte	 se	 též	o	 nejrůznějších	 akcích,	 jako	

například	o	jedné	zahraniční	ve	vlákně	se	vše-
říkajícím	titulkem	„G.F.P.:	Prodejní	výstava	ma-
sožravek	ve	Vídni	26.–27.	8.	2017“,	které	Pat-
rik	založil	v	sekci	Oznamka.	 Já	ve	stejné	sekci	
informuji	 já	o	blížícím	se	workshopu,	který	 je	
určený	hlavně	členům	Darwiniany,	kteří	by	rádi	
viděli	masožravky	v	přírodě,	dověděli	 se	 něco	
o	jejich	ekologii	a	naučili	se	je	fotografovat,	viz	
vlákno	 „Fotograficko-botanický	 workshop	 na	
Dokesku“.	V	příštím	Trifidu	se	snad	dozvíte,	jak	
akce	dopadla.	
V	sekci	Oznamka	 je	 též	vlákno	 „Co	 je	 spo-

lečné	 a	 zásadní	 pro	masožravé	 rostliny?“,	 kde	

Adam	Veleba	upozorňuje	na	článek	v	časopisu	
Živa.	Jeho	autorem	je	RNDr.	Lubomír	Adamec	
CSc.,	 náš	čestný	člen.	 Jeho	článek	 „Co	 je	 spo-
lečné	 a	 zásadní	 pro	 masožravé	 rostliny?“	 řeší	
poměrně	 zásadní	 otázku	 našeho	 společného	
koníčku.	 Co	 vlastně	 jsou	 masožravé	 rostliny,	
jak	je	definovat,	 jak	vymezit	hranici	mezi	ma-
sožravou	a	 nemasožravou	 rostlinou?	To	vše	 si	
přečtete,	pokud	zavítáte	na	naše	fórum,	kde	je	
odkaz	na	celý	článek	v	PDF.	
Ve	vlákně	„D.	indica	Jacky	Jacky“	(sekce	Pro-

sím	 poznejte)	 Michal	 Prokopec	 upozorňuje	
a	připomíná	skutečnost,	že	mnoho	z	rosnatek	
pěstovaných	 se	 štítkem	 „Drosera indica“	 jsou	
podle	aktuálního	názvosloví	již	zástupci	jiných	
druhů,	například	Drosera serpens.	Přepisujme	
štítky!		
Pochopitelně	se	 řešily	 i	 záležitosti	pěstová-

ní.	Z	těch	nejzajímavějších	bych	zmínil	napří-
klad	vlákno	uživatele	s	přezdívkou	phenolphed	
„Jak	 se	 postarat	 o	 mucholapku,	 pokud	 odjíž-
dím	 z	 domova?“	 ze	 sekce	 Začátečnici.	 Trable	
s	gemmy	řešil	Tomáš	Báborský	ve	vlákně	„Sklí-
zení	gemmů“	v	sekci	Pěstování.	Jak	s	nimi	nej-
lépe	manipulovat,	abyste	předešli	velkým	ztrá-
tám?	Pěstitelé	radí,	které	způsoby	se	jim	nejvíce	
osvědčily.	
To	samozřejmě	není	vše	–	více	najdete	přímo	

na	našem	fóru!	Stavte	se.
Jakub Štěpán

Interinfo

Další	část	Výstavy	2015			foto	Kateřina	Braunová
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LUBOMÍR ADAMEC



www.darwiniana.cz	 7

Stachowicz-Rybka	R.,	2015.	Vegetation	of	the	Ferdynandovian	interglacial	(MIS	13-15)	based	on	
plant	macrofossils	from	a	new	profile	of	the	stratotype	site.	Acta	Palaeobot.	55:	233-251.

Stephens	J.	D.,	Godwin	R.	L.,	Folkerts	D.	R.,	2015.	Distinctions	in	pitcher	morphology	and	prey	cap-
ture	of	the	Okefenokee	variety	within	the	carnivorous	plant	species	Sarracenia minor.	Southeast.	
Natur.	14:	254-266.

Suraninpong	P.,	Nuanlaong	S.,	Wuthisuthimethavee	S.,	2015.	A	new	classification	of	Thailand‘s	Ne-
penthes	species	by	genetic	analysis	of	AFLP	markers.	Acta	Horticult.	1100:	77-82	

Torrisi	G.	J.,	Hoback	W.	W.,	Foster	J.	E.,	Heinrichs	E.	A.,	Higley	L.	G.,	2015.	Predation	of	introduced	
mosquito	larvae	by	the	midge	Metriocnemus knabi	in	the	phytotelma	of	the	pitcher	plant	Sarrace-
nia purpurea	and	colonization	following	dry	conditions.	Northeast.	Natur.	22:	513-520

Tran	T.	D.,	Cao	H.	X.,	Jovtchev	G.,	Neumann	P.,	Novák	P.,	Fojtová	M.,	Vu	G.	T.	H.,	Macas	J.,	Fajkus	J.,	
Schubert	I.,	Fuchs	J.,	2015.	Centromere	and	telomere	sequence	alterations	reflect	the	rapid	geno-
me	evolution	within	the	carnivorous	plant	genus	Genlisea.	Plant	J.	84:	1087-1099.

Tungkajiwangkoon	S.,	 Inagaki	A.,	Shirakawa	J.,	Hoshi	Y.,	2015.	RAPD	profiling	of	three	Japanese	
Drosera	species.	Cytologia	80:	392-397.

Vu	G.	T.	H.,	Schmutzer	T.,	Bull	F.,	Cao	H.	X.,	Fuchs	J.,	Tran	T.	D.,	Jovtchev	G.,	Pistrick	K.,	Stein	N.,	
Pečinka	A.,	Neumann	P.,	Novák	P.,	Macas	J.,	Dear	P.	H.,	Blattner	F.	R.,	Scholz	U.,	Schubert	I.,	2015.	
Comparative	genome	analysis	reveals	divergent	genome	size	evolution	in	a	carnivorous	plant	ge-
nus.	Plant	Genome	8:	114-127.

Adamec	L.,	2016.	Mineral	nutrition	in	aquatic	carnivorous	plants:	effect	of	carnivory,	nutrient	reuti-
lization	and	K+	uptake.	Fundam.	Appl.	Limnol.	188:	41-49.

Adamec	L.,	2016.	The	morphometry	of	quadrifid	digestive	glands	in	traps	of	three	Utricularia speci-
es:	Does	gland	size	correlate	with	trap	size?	Phyton	56:	27-38.

Adamec	L.,	Poppinga	S.,	2016.	Measurement	of	the	critical	negative	pressure	inside	traps	of	aquatic	
carnivorous	Utricularia species.	Aquat.	Bot.	133:	10-16.

Alcaraz	L.	D.,	Martínez-Sánchez	S.,	Torres	I.,	Ibarra-Laclette	E.,	Herrera-Estrella	L.,	2016.	The	me-
tagenome	of	Utricularia gibba‘s	traps:	Into	the	microbial	input	to	a	carnivorous	plant.	PLoS	One	
11:	e0148979.

Armitage	D.	W.,	2016.	The	cobra’s	tongue:	Rethinking	the	function	of	the	“fishtail	appendage”	on	the	
pitcher	plant	Darlingtonia californica.	Am.	J.	Bot.	103:	1–6.

Baiser	B.,	Elhesha	R.,	Kahveci	T.,	2016.	Motifs	in	the	assembly	of	food	web	networks.	Oikos	125:	
480-491.	

Baker	C.	C.	M.,	Bittleston	L.	S.,	Sanders	J.	G.,	Pierce	N.	E.,	2016.	Dissecting	host-associated	commu-
nities	with	DNA	barcodes.	Phil.	Trans.	R.	Soc.	B-Biol.	Sci.	371:	e20150328.	

Baleeiro	P.	C.,	Jobson	R.	W.,	Sano	P.	T.,	2016.	Morphometric	approach	to	address	taxonomic	pro-
blems:	The	case	of	Utricularia	sect.	Foliosa	(Lentibulariaceae).	J.	Syst.	Evol.	54:	175-186.

Bauer	U.,	Rembold	K.,	Grafe	T.	U.,	2016.	Carnivorous	Nepenthes	pitcher	plants	are	a	rich	food	source	
for	a	diverse	vertebrate	community.	J.	Nat.	Hist.	50:	483-495.

Bemm	F.,	Becker	D.,	Larisch	C.,	Kreuzer	I.,	Escalante-Perez	M.,	Schulze	W.	X.,	Ankenbrand	M.,	Van	
der	Weyer	A.-L.	K.,	Król	E.,	Al-Rasheid	K.	A,	Mithöfer	A.,	Weber	A.	P.,	Schultz	J.,	Hedrich	R.,	2016.	
Venus	flytrap	carnivorous	lifestyle	builds	on	herbivore	defense	strategies.	Genome	Res.	26:	812-
825.	

Bertolini	P.	Z.,	Carbognani	M.,	Petraglia	A.,	Tribaudino	M.,	Tomaselli	M.,	2016.	Habitat	characteriza-
tion	of	two	Pinguicula species	(Lentibulariaceae)	in	the	western	Alps.	Plant	Ecol.	Evol.	149:	81-91.

Betlu	A.	L.	S.,	2016.	Nepenthes khasiana	Hook.	f.	(Nepenthaceae)	from	Assam.		Curr.	Sci.	111:	1311.	
Bittleston	L.	S.,	Baker	C.	C.	M.,	Strominger	L.	B.,	Pringle	A.,	Pierce	N.	E.,	2016.	Metabarcoding	as	
a	tool	for	investigating	arthropod	diversity	in	Nepenthes	pitcher	plants.	Austral	Ecol.	41:	120-132.	

Böhm	J.,	Scherzer	S.,	Król	E.,	Kreuzer	I.,	von	Meyer	K.,	Lorey	C.,	Müller	T.	D.,	Shabala	L.,		Monte	I.,	
Solano	R.,	Al-Rasheid	K.	A.,	Rennenberg	H.,	Shabala	S.,	Neher	E.,	Hedrich	R,	2016.	The	Venus	



8	 Trifid	2016/2

flytrap	Dionaea muscipula	counts	prey-induced	action	potentials	to	induce	sodium	uptake.	Curr.	
Biol.	26:	286–295.

Böhm	J.,	Scherzer	S.,	Shabala	S.,	Król	E.,	Neher	E.,	Mueller	T.	D.,	Hedrich	R.,	2016.	Venus	flytrap	
HKT1-type	channel	provides	for	prey	sodium	uptake	into	carnivorous	plant	without	conflicting	
with	electrical	excitability.	Mol.	Plant	9:	428-436.

Bringmann	G.,	Irmer	A.,	Büttner	T.,	Schaumlöffel	A.,	Zhang	G.	L.,	Seupel	R.,	Feineis	D.,	Fester	K.,	
2016.	Axially	chiral	dimeric	naphthalene	and	naphthoquinone	metabolites,	from	root	cultures	of	
the	West	African	liana	Triphyophyllum peltatum.	J.	Natur.	Prod.	79:	2094-2103.

Butts	 C.	 T.,	 Bierma	 J.	 C.,	 Martin	 R.	 W.,	 2016.	 Novel	 proteases	 from	 the	 genome	 of	 the 
carnivorous	 plant	 Drosera capensis:	 Structural	 prediction	 and	 comparative 
analysis.	Proteins	84:	1517-1533.

Butts	 C.	 T.,	 Zhang	 X.,	 Kelly	 J.	 E.,	 Roskamp	 K.	 W.,	 Unhelkar	 M.	 H.,	 Freites	 J.	 A.,	 Tahir	 S., 
Martin	 R.	 W.,	 2016.	 Sequence	 comparison,	 molecular	 modeling,	 and	 network	 analy-
sis	 predict	 structural	 diversity	 in	 cysteine	 proteases	 from	 the	 Cape	 sundew,	 Drosera 
capensis.	Comput.	Struct.	Biotechnol.	J.	14:	271-282.	

Chan	X.	Y.,	Hong	K.	W.,	Yin	W.	F.,	Chan	K.	G.,	2016.	Microbiome	and	biocatalytic	bacteria	in	monkey	
cup	(Nepenthes	pitcher)	digestive	fluid.	Sci.	Rep.	6:	20016.

Cheek	M.,	Jebb	M.,	2016.	A	new	section	in	Nepenthes	(Nepenthaceae)	and	a	new	species	from	Sula-
wesi.	Blumea	61:	59-62.

Chen	H.,	Zhang	P.,	Zhang	L.,	Liu	H.,	Jiang	Y.,	Zhang	D.,	Han	Z.,	Jiang	L.,	2016.	Continuous	directio-
nal	water	transport	on	the	peristome	surface	of	Nepenthes alata.	Nature	532:	85–89.	

Chou	L.	Y.,	Dykes	G.	A.,	Wilson	R.	F.,	Clarke	C.	M.,	2016.	Nepenthes ampullaria	(Nepenthaceae)	pit-
chers	are	unattractive	to	gravid	Aёdes aegypti	and	Aёdes albopictus	(Diptera:	Culicidae).	Environ.	
Entomol.	45:	201-206.

Clarke	C.,	Moran	J.	A.,	2016.	Climate,	soils	and	vicariance	-	their	roles	in	shaping	the	diversity	and	
distribution	of	Nepenthes	in	Southeast	Asia.	Plant	Soil	403:	37-51.

Contico	F.	P.,	Fleischmann	A.,	2016.	The	first	record	of	the	boreal	bog	species	Drosera rotundifolia 
(Droseraceae)	from	the	Philippines,	and	a	key	to	the	Philippine	sundews.	Blumea	61:	24-28.	

Costa	S.	M.,	Bittrich	V.,	do	Amaral	M.	C.	E.,	2016.	Lentibulariaceae	from	the	Virua	National	Park	in	
the	northern	Amazon,	Roraima,	Brazil.	Phytotaxa	258:	1-25.

Críales-Hernández	M.,	Jerez-Guerrero	M.,	2016.	Primer	registro	de	Utricularia foliosa	L.	(Lentibula-
riaceae)	y	su	espectro	alimentario	para	la	Ciénaga	de	Paredes,	Santander,	Colombia.	Actual.	Biol.	
38:	45-51.

Cross	A.	T.,	Adamec	L.,	Turner	S.	R.,	Dixon	K.	W.,	Merritt	D.	J.,	2016.	Seed	reproductive	biology	of	
the	rare	aquatic	carnivorous	plant	Aldrovanda vesiculosa	 (Droseraceae).	Bot.	 J.	Linn.	Soc.	180:	
515-529.

Crumley	K.	M.,	Teece	M.	A.,	Crandall	J.	B.,	Sauer	A.	K.,	Driscoll	C.	T.,	2016.	Effects	of	nitrogen	depo-
sition	on	nitrogen	acquisition	by	Sarracenia purpurea	in	the	Adirondack	Mountains,	New	York,	
USA.	J.	Torr.	Bot.	Soc.	143:	8-20.

Darnowski	D.W.	(2016).	Attraction	of	preferred	prey	by	carnivorous	plants.	In:	Seckbach	J.,	Gordon	
R..	(Eds.):	Biocommunication:	Sign-Mediated	Interactions	between	Cells	and	Organisms.	World	
Scientific	Publishing,	London,	pp.309-325.	

Dhamecha	D.,	Jalalpure	S.,	 Jadhav	K.,	2016.	Nepenthes khasiana	mediated	synthesis	of	stabilized	
gold	nanoparticles:	Characterization	and	biocompatibility	studies.	 J.	Photochem.	Photobiol.	B	
154:	108-117.

El-Sayed	A.	M.,	Byers		J.	A.,	Suckling	D.	M.,	2016.	Pollinator-prey	conflicts	in	carnivorous	plants:	
When	flower	and	trap	properties	mean	life	or	death.	Sci.	Rep.	6:	21065.

Fejfarová	K.,	Kadek	A.,	Mrázek	H.,	Hausner	J.,	Tretyachenko	V.,	Koval‘	T.,	Man	P.,	Hašek		J.,	Dohnálek	
J.,	2016.	Crystallization	of	nepenthesin	I	using	a	low-pH	crystallization	screen.	Acta	Crystallogr.	
Sec.	F	72:	24-28.



www.darwiniana.cz	 9

Fernández-Pascual	E.,	2016.	Comparative	seed	germination	traits	 in	bog	and	 fen	mire	wetlands.	
Aquat.	Bot.	130:	21-26.

Fleischmann	A.,	Rivadavia	F.,	Gonella	P.	M.,	Pérez-Bañón	C.,	Mengual	X.,	Rojo	S.,	2016.	Where	is	my	
food?	Brazilian	flower	fly	steals	prey	from	carnivorous	sundews	in	a	newly	discovered	plant-animal	
interaction.	PLoS	ONE	11:	e0153900.

Forterre	Y,	Marmottant	P.,	Quilliet	C.,	Noblin	X.,	2016.	Physics	of	rapid	movements	in	plants.	Euro-
phys.	News,	EDP	Sci.	47:	27-30.

Frenzke	L.,	Lederer	A.,	Malanin	M.,	Eichhorn	K.-J.,	Neinhuis	C.,	Voigt	D.,	2016.	Plant	pressure	sen-
sitive	adhesives:	similar	chemical	properties	in	distantly	related	plant	lineages.	Planta	244:	145-
154.

Fu	S.	F.,	Sun	P.	F.,	Lu	H.Y.,	Wei	J.Y.,	Xiao	H.	S.,	Fang	W.	T.,	Cheng	B.Y.,	Chou	J.Y.,	2016.	Plant	growth-
-promoting	traits	of	yeasts	isolated	from	the	phyllosphere	and	rhizosphere	of	Drosera spatulata 
Lab.	Fung.	Biol.	120:	433-448.

Gatignol	P.,	Zunino	F.,	2016.	Une	utriculaire	énigmatique.	Bull.	Soc.	Bot.	Centre-Ouest	46:	98-102.
Gaume	L.,	Bazile	V.,	Huguin	M.,	Bonhomme	V.,	2016.	Different	pitcher	shapes	and	trapping	syn-
dromes	explain	resource	partitioning	in	Nepenthes	species.	Ecol.	Evol.	6:	1378-1392.

Gonella	P.	M.,	Fleischmann	A.,	Rivadavia	F.,	Neill	D.	A.,	Sano	P.	T.,	2016.	A	revision	of	Drosera	(Dro-
seraceae)	from	the	central	and	northern	Andes,	including	a	new	species	from	the	Cordillera	del	
Cóndor	(Peru	and	Ecuador).	Plant	Syst	Evol	302:	1419–1432.

Gray	S.	M.,	Poisot	T.,	Harvey	E.,	Mouquet	N.,	Miller	T.	E.,	Gravel	D.,	2016.	Temperature	and	trophic	
structure	are	driving	microbial	productivity	along	a	biogeographical	gradient.	Ecography	39:	981-
989.	

Gronemeyer	T.,	Suarez	W.,	Nuytemans	H.,	Calaramo	M.,	Wistuba	A.,	Mey	F.	S.,	Amoroso	V.	B.,	2016.	
Two	new	Nepenthes species	from	the	Philippines	and	an	emended	description	of	Nepenthes ra-
mos. Plants	(Basel,	Switz.)	5:	e23.

Horner	J.	D.,	Schatz	B.	A.,	2016.	Resorption	of	trap	nitrogen	during	senescence	and	the	benefit	of	
prey	capture	in	the	carnivorous	plant,	Sarracenia alata.	Plant	Ecol.	217:	985-991.

Jennings	D.	E.,	Krupa	J.	J.,	Rohr	J.	R.,	2016.	Foraging	modality	and	plasticity	in	foraging	traits	de-
termine	the	strength	of	competitive	interactions	among	carnivorous	plants,	spiders	and	toads.	J.	
Anim.	Ecol.	85:	973-981.

Kalema	 J.,	Namaganda	M.,	Bbosa	G.,	Ogwal-Okeng	 J.,	 2016.	Diversity	and	status	of	carnivorous	
plants	in	Uganda:	towards	identification	of	sites	most	critical	for	their	conservation.	Biodivers.	
Conserv.	25:	2035-2053.

Kanokratana	P.,	Mhuanthong	W.,	Laothanachareon	T.,	Tangphatsornruang	S.,	Eurwilaichitr	L.,	Kru-
etreepradit	T.,	Mayes	S.,	Champreda	V.,	2016.	Comparative	study	of	bacterial	communities	 in	
Nepenthes	pitchers	and	their	correlation	to	species	and	fluid	acidity.	Microb.	Ecol.	72:	381-393.

Kawiak	A.,	Lojkowska	E.,	2016.	Ramentaceone,	a	naphthoquinone	derived	from	Drosera	sp.,	induces	
apoptosis	by	suppressing	PI3K/Akt	signaling	in	breast	cancer	cells.	PloS	One	11:	e0147718.

Knorp	N.	E.,	Dorn	N.	J.,	2016.	Mosquitofish	predation	and	aquatic	vegetation	determine	emergence	
patterns	of	dragonfly	assemblages.	Freshwater	Sci.	35:114-125.

Lee	L.,	Zhang	Y.,	Ozar	B.,	Sensen	C.	W.,	Schriemer	D.	C.,	2016.	Carnivorous	nutrition	in	pitcher	
plants	(Nepenthes	spp.)	via	an	unusual	complement	of	endogenous	enzymes.	J.	Proteome	Res.	15:	
3108-3117.

Masi	E.,	Ciszak	M.,	Colzi	I.,	Adamec	L.,	Mancuso	S.,	2016.	Resting	electrical	network	activity	in	traps	
of	the	aquatic	carnivorous	plants	of	the	genera	Aldrovanda	and	Utricularia.	Sci.	Rep.	6:	e24989.

McGregor	J.	P.,	Moon	D.	C.,	Rossi	A.	M.,	2016.	Role	of	areoles	on	prey	abundance	and	diversity	in	the	
hooded	pitcher	plant	(Sarracenia minor,	Sarraceniaceae).	Arthropod	Plant	Interact.	10:	133-141.

Miguel	S.,	Biteau	F.,	Mignard	B.,	Marais	A.,	Candresse	T.,	Theil	S.,	Bourgaud	F.,	Hehn	A.,	2016.	Beet	
western	yellows	virus	infects	the	carnivorous	plant	Nepenthes mirabilis.	Arch.	Virol.	161:	2273-
2278.



10	 Trifid	2016/2

Morrison	S.	A.,	Li	H.	X.,	Webster	D.,	Johnson	J.	A.,	Gray	C.	A.,	2016.	Antimycobacterial	triterpenes	
from	the	Canadian	medicinal	plant	Sarracenia purpurea.	J.	Ethnopharmacol.	188:	200-203.

Ohashi	H.,	Ueno	Y.,	2016.	Lectotypification	of	Utricularia dimorphantha	(Lentibulariaceae).	J.	Jap.	
Bot.	91:	112-114.

Parain	E.	C.,	Gravel	D.,	Rohr	R.	P.,	Bersier	L.	F.,	Gray	S.	M.,	2016.	Mismatch	in	microbial	food	webs:	
predators	but	not	prey	perform	better	in	their	local	biotic	and	abiotic	conditions.	Ecol.	Evol.	6:	
4885-4897.

Pavlovič	A.,	Krausko	M.,	Adamec	L.,	2016.	A	carnivorous	sundew	plant	prefers	protein	over	chitin	as	
a	source	of	nitrogen	from	its	traps.	Plant	Physiol.	Biochem.	104:	11-16.

Płachno	B.	J.,		Stpiczyńska	M.,	Świątek	P.,	Davies	K.	L.,	2016.	Floral	micromorphology	of	the	Aus-
tralian	carnivorous	bladderwort	Utricularia dunlopii,	a	putative	pseudocopulatory	species.	Proto-
plasma	253:	1463-1473.

Poppinga	S.,	Kampowski	T.,	Metzger	A.,	Speck	O.,	Speck	T.,	2016.	Comparative	kinematical	analyses	
of	Venus	flytrap	(Dionaea muscipula)	snap	traps.	Beilstein	J.	Nanotechnol. 7:	664–674.

Poppinga	S.,	Weisskopf	C.,	Westermeier	A.	S.,	Masselter	T.,	Speck	T.,	2016.	Fastest	predators	in	the	
plant	kingdom:	functional	morphology	and	biomechanics	of	suction	traps	found	in	the	largest	
genus	of	carnivorous	plants.	AoB	PLANTS	8:	plv140.

Porcellato	D.,	Tranvag	M.,	Narvhus	 J.,	 2016.	Presence	of	Lactococcus	and	 lactococcal	exopolysa-
ccharide	operons	on	the	leaves	of	Pinguicula vulgaris	supports	the	traditional	source	of	bacteria	
present	in	Scandinavian	ropy	fermented	milk.	J.	Diary	Sci.	99:	7049-7052.

Potts	L.,	Krupa	J.	J.,	2016.	Does	the	dwarf	sundew	(Drosera brevifolia)	attract	prey?	Am.	Midl.	Natur.	
175:	233-241.	

Rey	M.,	Yang	M.	L.,	Lee	L.,	Zhang	Y.,	Sheff	J.	G.,	Sensen	C.	W.,	Mrázek	H.,	Halada	P.,		Man	P.,	McCar-
ville	J.	L.,	Verdu	E.	F.,	Schriemer	D.	C.,	2016.	Addressing	proteolytic	efficiency	in	enzymatic	degra-
dation	therapy	for	celiac	disease.	Sci.	Rep.	6:	e30980.

Ricci	C.	A.,	Meier	A.	J.,	Meier	O.	W.,	Philips	T.	K.,	2016.	The	effects	of	fire	and	other	habitat	charac-
teristics	on	habitat	selection	of	Exyra ridingsii	 (Riley),	the	Riding‘s	Pitcherplant	Looper	moth.	
Castanea	81:	83-90.

Rottloff	S.,	Miguel	S.,	Biteau	F.,	Nisse	E.,	Hammann	P.,		Kuhn	L.,	Chicher	J.,	Bazile	V.,		Gaume	L.,	Mig-
nard	B.,	Hehn	A.,	Bourgaud	F.,	2016.	Proteome	analysis	of	digestive	fluids	in	Nepenthes	pitchers.	
Ann.	Bot.	117:	479-495.

Rutishauser	R.,	2016.	Evolution	of	unusual	morphologies	 in	Lentibulariaceae	 (bladderworts	and	
allies)	and	Podostemaceae	(river-weeds):	a	pictorial	report	at	the	interface	of	developmental	bio-
logy	and	morphological	diversification.	Ann.	Bot.	117:	811-832.

Salces-Castellano	A.,	Paniw	M.,	Casimiro-Soriguer	R.,	Ojeda	F.,	2016.	Attract	them	anyway:	benefits	
of	large,	showy	flowers	in	a	highly	autogamous,	carnivorous	plant	species.	AoB	PLANTS	8:	plw017

Satler	 J.	D.,	Carstens	B.	C.,	2016.	Phylogeographic	concordance	 factors	quantify	phylogeographic	
congruence	among	co-distributed	species	in	the	Sarracenia alata	pitcher	plant	system.	Evolution	
70:	1105-1119.

Satler	J.	D.,	Zellmer	A.	J.,	Carstens	B.	C.,	2016.	Biogeographic	barriers	drive	co-diversification	within	
associated	eukaryotes	of	the	Sarracenia alata pitcher	plant	system.	PeerJ	4:	e1576.

Sbragia	P.,	Sibilio	G.,	Innangi	M.,	Di	Febbraro	M.,	Trifuoggi	M.,	Guida	M.,	De	Castro	O.,	2016.	Rare	
species	habitat	suitability	assessment	and	reliability	evaluation	of	an	expert-based	model:	A	case	
study	of	the	insectivorous	plant	Pinguicula crystallina	Sibth.	et	Smith	subsp.	hirtiflora (Ten.)	Strid	
(Lentibulariaceae).	Plant	Biosyst.	150:	730-740.

Scatigna	A.	V.,	Amaral	A.	G.,	Munhoz	C.	B.	R.,	Souza	V.	C.,	Simões,	A.	O.	2016.	The	rediscovery	of	
Philcoxia goiasensis	 (Plantaginaceae):	 lectotypification	and	notes	on	morphology,	distribution	
and	conservation	of	a	threatened	carnivorous	species	from	the	Serra	Geral	de	Goias,	Brazil.	Kew	
Bull.	71:	41.

Scatigna	A.	V.,	Carmo	J.	A.	M.,	Simões	A.	O.,	2016.	New	records	of	Philcoxia minensis	(Plantagina-
ceae)	and	Mitracarpus pusillus	 (Rubiaceae):	conservation	status	assessment	and	notes	on	type	



www.darwiniana.cz	 11

specimens	of	two	threatened	species	from	the	Espinhaco	Range,	Minas	Gerais,	Brazil.	Phytotaxa	
243:	297-300.

Schlauer	J.,	Fleischmann	A.,	2016.	Proposal	to	conserve	the	name	Drosera ×belezeana	(Droseraceae)	
with	a	conserved	type.	Taxon	65:	390.

Schlauer	J.,	Fleischmann	A.,	2016.	Chemical	evidence	for	hybridity	in	Drosera	(Droseraceae).	Bio-
chem.	Syst.	Ecol.	66:	33-36.

Schwallier	R.,	Raes	N.,	de	Boer	H.	J.,	Vos	R.	A.,	van	Vugt	R.	R.,	Gravendeel	B.,	2016.	Phylogenetic	ana-
lysis	of	niche	divergence	reveals	distinct	evolutionary	histories	and	climate	change	implications	
for	tropical	carnivorous	pitcher	plants.	Diversity	Distrib.	22:	97-110.

Sickel	W.,	Grafe	T.	U.,	Meuche	I.,	Steffan-Dewenter	I.,	Keller	A.,	2016.	Bacterial	diversity	and	co-
mmunity	structure	 in	two	Bornean	Nepenthes	species	with	differences	 in	nitrogen	acquisition	
strategies.	Microb.	Ecol.	71:	938-953.

Solis-Parra	J.	S.,Criales-Hernandez	M.	I.,	2016.	Capture	and	selectivity	of	zooplankton	by	Utricularia 
foliosa	(Lentibulariaceae)	in	the	Cienaga	de	Paredes,	Santander,	Colombia.	Rev.	Biol.	Trop.	64:	
1297-1310.

Sukhov	V.,	2016.	Electrical	signals	as	mechanism	of	photosynthesis	regulation	in	plants.	Photosynt.	
Res.	130:	373-387.	

Sun	L.,	Huang	Y.,	Bian	Z.,	Petrosino	J.,	Fan	Z.,	Wang	Y.,	Park	K.	H.,	Yue	T.,	Schmidt	M.,		Galster	S.,	Ma	
J.,	Zhu	H.,	Zhang	M.,	2016.	Sundew-inspired	adhesive	hydrogels	combined	with	adipose-derived	
stem	cells	for	wound	healing.	ACS	Appl.	Mater.	Interf.	8:	2423-2434.

Šimura	J.,	Spíchal	L.,	Adamec	L.,	Pěnčík	A.,	Rolčík	J.,	Novák	O.,	Strnad	M.,	2016.	Cytokinin,	auxin	
and	physiological	polarity	in	the	aquatic	carnivorous	plants	Aldrovanda vesiculosa	and	Utricularia 
australis.	Ann.	Bot.	117:	1037-1044.

Thao	N.	P.,	Luyen	B.	T.	T.,	Koo	J.	E.,	Kim	S.,	Koh	Y.	S.,	Thanh	N.	V.,	Cuong	N.	X.,	Kiem	P.	V.,	Minh	C.	
V.,	Kim	Y.	H.,	2016.	In	vitro	anti-inflammatory	components	isolated	from	the	carnivorous	plant	
Nepenthes mirabilis	(Lour.)	Rafarin.	Pharmac.	Biol.	54:	588-594.

Tungkajiwangkoon	S.,	Shirakawa	J.,	Azumatani	M.,	Hoshi	Y.,	2016.	Breeding	and	cytogenetic	cha-
racterizations	of	new	hexaploid	Drosera	 strains	colchicine-induced	 from	triploid	hybrid	of	D. 
rotundifolia	and	D. spatulata.	Cytologia	81:	263-269.

Tušek	M.,	Curman	M.,	Babić	M.,	Tkalec	M.,	2016.	Photochemical	efficiency,	content	of	photosynthe-
tic	pigments	and	phenolic	compounds	in	different	pitcher	parts	of	Sarracenia	hybrids.	Acta	Bot.	
Croat.	75:	179-185.

Walker	K.	J.,	Auld	C.,	Austin	E.,	Rook	J.,	2016.	Effectiveness	of	methods	to	control	the	invasive	non-
-native	pitcherplant	Sarracenia purpurea	L.	on	a	European	mire.	J.	Nat.	Conserv.	31:	1-8	

Wang	L.	X.,	Dong	S.	Y.,	Zhou	Q.,	2016.	Slippery	surface	of	Nepenthes alata	pitcher:	The	role	of	lunate	
cell	and	wax	crystal	in	restricting	attachment	ability	of	ant	Camponotus japonicus	Mayr.	J.	Bion.	
Eng.	13:	373-387.

Wang	L.	X.,	Zhou	Q.,	2016.	Surface	hydrophobicity	of	slippery	zones	 in	 the	pitchers	of	 two	Ne-
penthes	species	and	a	hybrid.	Sci.	Rep.	6:	e19907.

Yilamujiang	A.,	Reichelt	M.,	Mithöfer	A.,	2016.	Slow	food:	insect	prey	and	chitin	induce	phytohor-
mone	accumulation	and	gene	expression	in	carnivorous	Nepenthes	plants.	Ann.	Bot.	118:	369-
375.

Zakaria	W.	N.	A.	W.,	Loke	K.	K.,	Zulkapli	M.	M.,	Salleh	F.	I.	M.,	Goh	H.	H.,	Noor	N.	M.,		2016.	RNA-
-seq	analysis	of	Nepenthes ampullaria.	Front.	Plant	Sci.	6:	1229.

Zakaria	W.	N.	A.,	Loke	K.	K.,	Goh	H.	H.,	Mohd	N.	N.,	2016.	RNA-seq	analysis	for	plant	carnivory	gene	
discovery	in	Nepenthes × ventrata.	Genom.	Data	7:	18-19.

Zander	A.,	Gravel	D.,	Bersier	L.	F.,	Gray	S.	M.,	2016.	Top	predators	affect	the	composition	of	naive	
protist	communities,	but	only	in	their	early-successional	stage.	Oecologia	180:	519-528.



12	 Trifid	2016/2

Klíčová	 slova:	 kultivace:	 Láčkovky	 (Nepenthes),	 se-
mena,	kyselina	giberelová,	výhřevná	podložka,	tem-
ná	perioda.

Úvodem
Internet	je	plný	příspěvků	i	návodů,	jak	vypěs-
tovat	 láčkovky	 ze	 semen.	 Samozřejmě	 je	 zde	
dostupná	 i	spousta	chybných	 informací.	Hod-
ně	z	těchto	smyšlenek	se	týká	různých	způso-
bů	ošetření	semen	láčkovek	předtím,	než	jsou	
vysety.	Například	zdali	potřebují	„temnou	peri-
odu“	s	cílem	vyvolat	klíčení.	Určitá	doba	pone-
chání	semen	ve	tmě	po	vysetí	vedla	ke	zvýšení	
klíčivosti	u	jiných	rodů	rostlin,	jako	jsou	bram-
boříky	(Ross	&	Ellis	2014).	Neexistuje	ale	žádná	
přesvědčivá	studie,	že	láčkovky	potřebují	k	vy-
klíčení	 temnou	periodu.	Další	přísahají	na	 to,	
že	ošetření	semen	kyselinou	giberelovou	(GA3)	
může	pomoci	při	klíčení	semen	láčkovek.	Ne-
byla	však	publikována	žádná	průkazná	studie,	
která	by	toto	potvrzovala.	Posledním	tvrzením	
je,	že	vysetí	semen	a	následné	umístění	květiná-
če	na	nějakou	výhřevnou	podložku	zlepší	klíči-
vost.	Opět	ale	nebyla	zveřejněna	žádná	studie,	
která	by	toto	potvrzovala.	Tato	práce	se	pokusí	
mnoho	z	těchto	mýtů	vyvrátit.	Odhadujeme,	že	
žádná	z	 forem	ošetření	semen	nepřinese	 lepší	
výsledky	než	kontrolní	vzorek.	

Materiál a metody
Třikrát	zopakovaný	experiment	používá	seme-
na	z	vypěstovaného	hybridu,	který	vznikl	pou-
žitím	samičí	rostliny	Nepenthes	‘Rokko’	z	North	

Carolina	State	University	a	pylu	ze	samčí	rost-
liny	Nepenthes veitchii	(Pink)	z	Malesiana	Tro-
picals,	pěstované	Bobem	Harrelem.	Začátkem	
prosince	 2013	 sklidil	Mason	McNair	 semena.	
Semeníky	 mateřské	 rostliny	 nechal	 přirozeně	
vysemenit	do	přichystaných	papírových	jímek,	
semena	následně	roztřídil	do	balíčků	po	pade-
sáti	a	odeslal	J.	Harrisovi	k	ošetření	a	vysetí.

Celkem šest vzorků tohoto experimentu je slo-
ženo z neošetřeného (kontrolního) vzorku, vzorku 
s využitím výhřevné podložky, dále vzorku ošet-
řeného kyselinou giberelovou a tří vzorků pro vy-
užití „temné periody“. Vzorek s kyselinou gibere-
lovou vznikl máčením semen v roztoku kyseliny 
giberelové (GA3) s koncentrací 250 ppm po dobu 
dvanácti hodin. Vzorek s tepelným ošetřením se-
men potom umístěním všech květináčů se seme-
ny na výhřevnou podložku, která byla nastavena 
po dobu trvání experimentu na teplotu 21 °C. Tři 
vzorky s ošetřením semen „temnou periodou“ byly 
po vysetí semen do květináčů ponechány zavřené 
ve skříni vždy po určenou dobu. V prvním z těch-
to vzorků byla semena ponechána ve tmě po dobu 
čtyř dnů a poté přemístěna za zbytkem pokusných 
vzorků do skleníku. Druhý vzorek byl ve tmě 
ponechaný sedm dní a konečně třetí vzorek po 
dobu deseti dnů a následně také přesunuty za zbyt-
kem vzorků. Všechna semena včetně neošetřeného 
kontrolního vzorku byla vyseta na vysterilizova-
ný hrubovláknitý rašeliník (LFS – Long-fibered 
sphagnum). Každý vzorek obsahoval padesát se-
men.

Klíčení semen bylo jednou týdně kontrolová-
no od doby vysetí semen po okamžik vyhodno-
cení experimentu. Všechna semena byla ošetřena 
a vyseta 16. ledna 2014. Experiment probíhal ve 
skleníku pod přirozeným světlem při denní teplotě 

Klíčení semen rodu Nepenthes: 
vyvrácení mýtů

Mason	McNair	•	1401-208	Coopershill	Dr.	Apt	208	•	Raleigh	•	North	Carolina	27604	•	USA	•	
mcmcnair@ncsu.edu 

Jeremiah	Harris •	712	Columbia	Rd •	Colorado	Springs •	Colorado	80904 •	USA • Jeremiah-
splants@comcast.net
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24–27 °C, 13–16 °C v noci a při vlhkosti vzduchu 
70–95 %. Při tomto experimentu nebylo využito 
žádné umělé osvětlení. Data byla sbírána po dobu 
22 týdnů.

Data a výsledky
Průměrná	doba	mezi	vysetím	a	vyklíčením	prv-
ních	semen	byla	sedm	a	půl	týdne.	Maximální	
klíčivosti	 bylo	 dosaženo	 ve	 dvanáctém	 týdnu	
po	výsevu.	Po	dvanáctém	týdnu	některé	vzor-
ky	vykazovaly	lehký	nárůst	úhynu	semenáčků,	
nicméně	tyto	úhyny	byly	nepodstatné	pro	účely	
této	studie.	Nejlepší	klíčivost	ze	všech	vykazo-
val	 kontrolní	 neošetřený	 vzorek,	 následovaný	
vzorky	 se	 sedmidenní	 a	 čtyřdenní	 „temnou	
periodou“	 (viz	 graf).	Vzorky	 ošetřené	 pomocí	
GA3,	 tepelné	 podložky	 a	desetidenním	pone-
cháním	ve	tmě	se	jevily	být	inhibiční	pro	klíčení	
semen.	
Vzhledem	k	dosaženému	výsledku	by	seme-

na	 láčkovek	měla	být	vysévána	co	nejdříve	po	
jejich	sklizení	přímo	do	čerstvého	substrátu.		

Závěr
Výsledky	 tohoto	 experimentu	 ukazují,	 že	

používání	 výhřevné	 podložky,	 máčení	 semen	
v	 kyselině	 giberelové	 nebo	 používání	 „temné	
periody“	může	být	pro	klíčení	semen	láčkovek	

škodlivé.	Je	ale	možné,	že	jiní	mohou	dosáhnout	
při	svých	domácích	experimentech	rozdílných	
výsledků.	Neklíčivost	semen	v	počátečních	sed-
mi	 týdnech	po	vysetí	 naznačuje,	 že	může	být	
potřebný	 nějaký	 druh	 tepelné	 stratifikace	 pro	
úspěšné	klíčení	semen	láčkovek.	Je	ale	potřeba	
dalšího	výzkumu,	který	by	teorii	potvrdil.
Do	budoucna	navrhujeme,	aby	pěstitelé	 ig-

norovali	 spoustu	mýtů,	 které	 jsou	 k	 nalezení	
na	 internetu	 ohledně	 výsevu	 semen	 láčkovek	
a	namísto	toho	vysévali	semena	přímo	na	čer-
stvý	 substrát.	 Doporučujeme	 hrubovláknitý	
rašeliník	(LFS	–	long-fibered	sphagnum),	raše-
linu,	mix	rašeliny	a	perlitu,	drcený	hrubovlákni-
tý	rašeliník	nebo	mix	drceného	LFS	a	rašeliny	
pro	úspěšné	klíčení	semen.	V	budoucích	expe-
rimentech	 doufáme,	 že	 zopakujeme	 výsledek	
u	výsevů	semen	čistých	nížinných	a	vysokohor-
ských	druhů,	pro	umělé	osvětlení	i	další	pěsteb-
ní	substráty.

překlad	Miloslav	Dobšík

Odkazy:
Ross,	J.,	and	Ellis,	C.	2014.	Seed	germinati-
on.	The	Cyclamen	Society.	http://www.
cyclamen.org/propag_set.html,	acce-
ssed	February	20,	2015.

Průměrný	celkový	počet	semen,	která	vyklíčila	v	průběhu	22	týdnů	pro	každý	ze	vzorků.	První	
klíčení	nenastalo	před	sedmým	týdnem.	Data	reprezentují	průměr	ze	tří	opakování	pokusu.	
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Před	 několika	 lety	 jsem	 viděl	 v	 Carnivorous	
Plant	Newsletteru	z	 roku	1988	krátký	článek,	
v	němž	Richard	Tilbrooke	popisoval,	 jak	ode-
bral	některé	z	klíčních	rostlinek,	které	se	často	
formují	na	starých	květních	stoncích	rosnolistu	
lusitánského	(Drosophyllum lusitanicum)	a	vy-
pěstoval	z	nich	nové	rostliny	 (viz	Carnivorous 
Plant Newsletter 17(4):	106–107).	Nicméně	ne-
slyšel	jsem	o	nikom	dalším,	kdo	by	byl	schop-
ný	rozmnožit	rostlinu	pomocí	tohoto	postupu.	
Zpravidla	klíční	rostliny	pomalu	uhynuly,	když	
byly	odříznuty	 z	mateřské	 rostliny	a	 zasazeny	
do	 vlhkého	 pěstebního	 substrátu.	 Přece	 jen,	
když	se	dívám	na	stonek	zrovna	plný	těchto	ma-
lých	ďáblíků	(obrázek	1),	zdálo	by	se,	že	nějaký	
postup	být	musí.	
Mezitím,	 co	 jsem	 takto	 uvažoval,	 vyrobil	

jsem	dávku	standardního	roztoku	kyseliny	gi-
berelové	(GA3	–	1000	ppm)	k	ošetření	semen	
při	pokusu	probrat	je	z	hluboké	dormance.	Pro-
tože	 jsem	měl	tento	roztok	zrovna	připravený,	
vzal	jsem	tři	řízky	s	klíčními	rostlinami	a	posta-
vil	je	do	mělké	krabičky	tak,	abych	řez	ponořil.	
Každou	na	 jednu	hodinu.	Poté	 jsem	je	zasadil	

Řízkování rosnolistu
MARK S. ANDERSON

Obrázek	2:	Odříznutá	klíční	rostlinka	rosnolistu	několik	týdnů	po	
zasazení	ukazuje	nové	kořeny	(vlevo)	a	detail	nových	kořenů	spolu	
s	odříznutou	částí	stonku.	Konce	řezu	označeny	červeně	(vpravo)

Obrázek	1:	Nové	rostlinky	rostoucí	na	
starém	květním	stonku	mateřské	rostliny
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do	svého	běžného	substrátu	pro	rosnolist	a	za-
léval	je	častěji,	než	obvykle	bývají	zalévány	do-
spělé	rostliny.	
Po	několik	týdnů	jsem	řízky	rostlin	sledoval	

a	čekal	na	případné	vadnutí	a	úhyn	těch	malých	
zelených	výhonků.	Ale	to	se	nestalo.	Ve	skuteč-
nosti	jsem	postupně	viděl,	že	rostlinky	obnovily	
růst	a	začaly	mohutnět.	Rozhodl	 jsem	se	 tedy	
jednu	obětovat.	Jen	abych	viděl,	co	se	ve	skuteč-
nosti	dělo	(obrázek	2).	Protože	rosnolist	nesná-
ší	narušení	svých	kořenů,	„věděl“	jsem,	že	tato	
rostlina	zcela	určitě	uhyne,	i	přesto	jsem	ji	ale	
zasadil	zpět.	Pokračovala	však	v	růstu	a	nako-
nec	i	vykvetla.	
Ze	 tří	 řízků	 odebraných	 pro	 namnožení	

všechny	přežily	a	staly	se	samostatnými	rostli-
nami.	Věřím,	že	kdokoliv,	kdo	úspěšně	pěstuje	
rosnolist,	může	toto	zopakovat	se	stejnými	vý-
sledky.			

Překlad	Miloslav	Dobšík
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Ale	 pěkně	 popořádku,	 nepředbíhejme.	 Jako	
kluk	 jsem	 snil	 o	 tom,	 že	 ze	 mě	 bude	 slavný	
botanik,	 budu	mít	 velký	 skleník	 a	 procestuju	
všechny	země	světa,	ze	kterých	budu	vozit	stov-
ky	 nepopsaných	 druhů	 rostlin.	 Na	 okně	 jsem	
měl	tehdy	vitrínu,	svítil	na	ni	několika	úspor-
nými	žárovkami	a	celou	svou	výplatu	z	dvou-
měsíční	 brigády	 jsem	dal	 za	 tři	malé	 heliam-
fory.	Od	té	doby	se	toho	hodně	změnilo	a	já	si	
dal	 od	 botanizování	 patnáctiletou	 pauzu.	 Až	
loni	mě	to	zase	chytlo	na	Filipínách,	kde	jsem	
měl	možnost	spatřit	v	přírodě	 láčkovky.	A	tak	
jsem	 se	 znovu	 vrhl	 botanice	 vstříc.	 Botanika	

a	přírodomilectví	je	totiž	droga	velmi	návyková	
a	člověka	jen	tak	nepustí.
Protože	mám	časově	poměrně	náročnou	prá-

ci	a	přes	rok	pracuji	prakticky	nonstop,	víkendy	
nevyjímaje,	 tak	 na	 dovolenou	 nezbývá	 moc	
času	a	paradoxně	si	volno	můžu	vzít	jen	v	zimě.	
A	tak	se	snažím	celoroční	cestovatelský	deficit	
dohánět	 přes	 zimu.	 Letos	 jsme	 si	 tedy	 naplá-
novali	měsíční	 cestu	po	Vietnamu.	 Přítelkyně	
je	skvělá	plánovačka	výletů,	která	umí	objevo-
vat	dokonale	zapadlé	vesničky	i	prastaré	chrá-
my	a	její	itineráře	nemají	chybu.	Ale	tentokrát	
jsem	si	dovolil	do	výletu	zahrnout	svá	místa	i	já.	

Za masožravkami do Vietnamu
MARTIN HOLÍK

Jedu	na	staré	rozhrkané	motorce,	za	zády	mi	sedí	přítelkyně	a	drkocáme	se	spolu	po	rozkopané	silnici.	Mezi	zuby	mi	skřípe	písek	a	občas	mi	jej	vítr	foukne	i	do	

očí.	V	duchu	i	nahlas	kleju.	A	aby	toho	nebylo	málo,	začíná	pršet.	Tady	ve	Vietna-

mu	se	střídá	déšť	se	sluncem	i	několikrát	denně.	Ale	to	mě	přece	neodradí.	Musím	

je	najít,	musím	najít	své	vysněné	láčkovky.	Když	přítelkyně	zakřičí:	„Tam	jsou,	tam	

jsou!“

N. kampotiana	rostoucí	na	volné	
ploše	vyschlé	savany

Ve	stinných	částech	lokality	tvořily	
rostliny	N. kampotiana	bohaté	trsy.
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Jakožto	masožravkář	tělem	i	duší	jsem	chtěl	ve	
Vietnamu	najít	nějakou	tu	rosnatku	a	dopřejí-li	
bohové,	tak	i	láčkovku.
Pokud	si	stejně	jako	já	bláhově	myslíte,	že	si	

sednete	k	 internetu	a	za	 jedno	odpoledne	bu-
dete	mít	desítky	lokalit,	tak	se	mýlíte.	Asie	fun-
guje	úplně	jinak,	než	funguje	náš	evropský	svět	
plný	řádů	a	pravidel.	V	Česku	není	nijak	těžké	
vygooglit	rezervace	s	rosnatkami.	Ale	Vietnam?	
To	je	jiný	svět.	Začal	jsem	tedy	obesílat	s	dotazy	

všechny	známé	i	neznámé	masožravkáře	a	ces-
tovatele	a	doufal	jsem,	že	mi	poradí.	Jak	ale	asi	
správně	tušíte,	málokdo	se	chce	o	svá	místa	dě-
lit.	Stále	jsem	pročítal	dokola	blogy	cestovatelů	
a	hledal	zmínky	o	tom,	zda	náhodou	nenarazili	
na	láčkovky.	Pár	míst	se	mi	takto	povedlo	najít,	
ale	byla	většinou	v	těžko	dostupných	oblastech.	
Což	 je	 konkrétně	 u	 Vietnamu	 pochopitelné,	
protože	jde	o	rychle	se	rozvíjející	zemi,	kde	pro	
původní	 pralesy	moc	místa	 už	 není.	 Problém	

U	podobných	stromů	bylo	možné	nalézt	
láčkovky	N. kampotiana (Phu	Quoc)

Pohled	na	okalitu	s	výskytem	láčkovek	
N. kampotiana	na	ostrově	Phu	Quoc

Detail	láčky	rostliny	N. kampotiana.	
Láčky	v	horních	partiích	rostlin	jsou	
protáhlé	a	nejstou	tak	vybarvené,	
jako	láčky	v	nižších	partiích.

Květenství	N. kampotiana	je	nevýrazné	
a	lze	jej	snadno	v	přírodě	přehlédnout.
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je	v	tom,	že	pokud	nějaký	botanik	zná	lokalitu	
s	masožravkami,	tak	se	o	ni	bojí,	střeží	ji,	hýčká	
si	 ji	a	nechce	se	o	ni	dělit	s	neznámými	lidmi.	
Má	strach,	aby	ji	nenavštívil	nějaký	nenechavec,	
který	by	ji	dokonale	vyplenil.	Nakonec	se	nade	
mnou	 slitovali	 Marcello	 Catalano	 a	 François	
Mey,	 což	 jsou	 odborníci	 na	 asijské	masožrav-
ky,	a	pár	tipů	na	zajímavá	místa	mi	dali.	Resp.	
desítky	GPS	souřadnic.	Velký	dík	patří	Kamilu	
Páskovi,	který	mi	na	tyto	pány	dal	kontakt.	Ale	
abych	se	 trochu	pochlubil,	 některé	 lokality	 se	
shodovaly	 s	 těmi,	 které	 jsem	si	 sám	dohledal.	
Jaký	postup	bych	tedy	poradil	amatérským	bo-
tanikům,	jako	jsem	já?	Pokud	chcete	jet	vylože-
ně	na	láčkovky,	tak	zkuste	Sumatru	nebo	jinou	
část	Indonésie,	kde	se	údajně	hledají	láčkovky	
poměrně	snadno	a	nepotřebujete	znát	ani	přes-
né	GPS.	Sumatra	 je	takovým	bájným	El	Dora-
dem	všech	masožravkářů.	Pokud	se	vydáte	jako	
já	 do	 turističtější	 asijské	 země,	 tak	 se	 obrňte	
trpělivostí	a	bombardujte	dotazy	známé	pěsti-
tele	a	cestovatele.	Jiná	rada	není.	Ve	Vietnamu	
a	všech	dalších	vyspělejších	asijských	státech	se	
bez	tipů	na	lokality	neobejdete.

Do hor za Nepenthes 
smilesii
Vietnam	 je	 zvláštní	 země.	 Potkáte	 tu	 deseti-
tisíce	 motorek	 a	 všude	 je	 neuvěřitelný	 ruch	
a	mumraj.	 Každý	 pořád	 někam	 spěchá.	Mým	
prvním	 masožravkářským	 zastavením	 byla	
provincie	 Dalat.	 Je	 to	 horská	 oblast,	 která	 je	
proslulá	 především	 svým	 zemědělstvím.	 Pěs-
tuje	se	tu	úplně	všechno:	káva,	artyčoky,	víno,	
pepř	ale	hlavně	okrasné	květiny	určené	pro	ex-
port.	Hned	večer	po	příjezdu	se	jdeme	projít	na	
místní	trh	a	prakticky	okamžitě	se	dostávám	do	
takového	 toho	 příjemného	 masožravkářského	
tranzu.	Co	to	vidí	oko	mé	botanické?	Láčkov-
ky!	 	 Přeskakuji	 hbitě	 květináče	 ležící	 na	zemi	
a	 vydávám	 se	 prozkoumat	 ten	 skvost	 zblízka.	
Při	bližším	ohledání	 jsem	trochu	zklamaný,	 je	
to	nějaký	komerční	hybrid	z	místní	farmy.	Mé	
zklamání	 však	 neodrazuje	 prodavačku,	 která	
mi	kytku	vehementně	nabízí.	Nějak	nechce	po-
chopit,	že	to	nejde,	že	jsem	turista,	který	domu	
poletí	 letadlem.	 Až	 když	 na	 ni	 hlasitě	 vrním	
a	mávám	 rukama	 jako	 letadlo,	 tak	 se	 zamyslí	
a	vypadá	to,	jakoby	dokonce	zvolala	naše	české	
„aha!“.	Někam	odběhne,	vrátí	 se	a	ukazuje	mi	
pytlík	se	semínky.	Jsou	to	semínka	zřejmě	pap-
riky,	ale	prodavačka	mi	je	nutí	s	tím,	že	jsou	to	
semena	její	láčkovky.	Tohle	je	Vietnam,	prodají	
vám	tu	i	svého	dědečka	a	budou	o	něm	tvrdit,	
že	 je	to	motorka.	Ale	to	nevadí.	Viděl	 jsem	tu	
své	první	láčkovky.
Ráno	 se	 chci	 podívat	 na	 svou	 vytipovanou	

lokalitu.	 Měla	 by	 se	 tu	 nacházet	 Nepenthes 
smilesii.	Lokalita,	na	kterou	jsem	dostal	tip,	se	
nachází	 vysoko	 v	 horách	 a	 je	 umístěna	 podél	
lesní	 stezky,	 která	 vede	 do	 zapadlé	 vesničky.	
Problémem	 Vietnamu	 je,	 že	 zde	 téměř	 nee-
xistuje	autobusová	doprava.	Tedy	ona	existuje,	
ale	jen	někde	a	zejména	na	delší	vzdálenosti	do	
známějších	měst.	Není	taková	 jako	u	nás,	kde	
máme	krásně	nalinkované	jízdní	řády	a	vždycky	
přesně	víme,	v	kolik	autobus	pojede.	Tady,	když	
už	autobus	jede,	tak	vyjíždí,	až	když	je	naplně-
ný.	A	někde	autobusy	nejezdí	vůbec,	protože	tu	
má	 každý	motorku.	 Já	 se	 ale	 potřebuji	 dostat	
do	hor	asi	40	km	od	městečka,	ve	kterém	jsme	
ubytovaní.	Na	motorku	si	v	horách	s	batohem	
plným	 fotovýbavy	netroufám	a	 zbývá	mi	 tedy	

Láčky	N. kampotiana	nejsou	sice	tak	
atraktivní,	jako	pasti	některých	indonéských	
druhů	ale	přesto	mají	své	kouzlo	
a	dokáží	přírodomilci	zamotat	hlavu.
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jediná	poslední	možnost,	vzít	si	taxíka.	Taxi	na	
40	km?	V	Česku	otázka	několika	tisíc,	tady	jsem	
to	usmlouval	na	asi	200	Kč.	Taxíkář	nechápe,	co	
chci	v	horách	dělat,	ale	ochotně	mě	tam	zave-
ze.	Projíždíme	zapadlými	vesnicemi,	krkolom-
nými	zatáčkami	a	nádhernými	lesy.	A	já	celou	
dobu	přemýšlím,	jak	taxikáři	vysvětlit,	že	bych	
byl	rád,	kdyby	se	pro	mě	odpoledne	vrátil.	Mé	
namáhání	 mozkových	 závitů	 bylo	 ale	 zbyteč-
né,	sám	se	v	cíli	nabídne	tou	nejlepší	možnou	
řečí	 –	 tužkou,	 papírem	 a	 gestikulací	 směrem	
k	zemi.	Ahá,	 takže	chce	vědět,	v	kolik	má	být	
tady.	Skvělé,	píšu	čas	4	pm,	 taxíkář	se	usměje	
a	odjede.	Oba	jsme	spokojení.	Já,	protože	mám	
odvoz,	a	on,	protože	má	kšeft.
Zastavil	mi	za	nějakou	horskou	vesnicí	a	 já	

se	pomocí	mapy	snažím	zorientovat,	abych	na-
šel	cestu	ke	svému	místu.	Myslel	jsem	si,	že	to	
tu	bude	vypadat	trochu	jinak	–	víc	nedotčeně.	
Místo	toho	jsou	tu	nádherné	lesy	pravidelně	le-
movány	kávovými	plantážemi.	Vydávám	se	na	
stezku,	podél	které	by	měly	růst	láčkovky.	GPS	
mám	zapnutou	a	dorážím	na	první	bod,	kde	na	
mě	čeká	–	nečekaně	smetiště.	Takže	první	 lo-
kalita	se	proměnila	ve	skládku.	Nevadí,	za	dva	
km	má	 být	další	místo.	Tam	 je	místo	 lesa	 ale	
plantáž	se	sazenicemi	kávy.	Že	by	se	to	tu	tak	
rapidně	změnilo	během	pár	let?	Situace	se	opa-
kuje	a	všechna	vytipovaná	místa	jsou	prakticky	
prázdná,	resp.	vykácená.	Pokračuji	dál,	výš	do	
hor	 a	 konečně	 se	 dostávám	 do	 krásného	 lesa	
mimo	dosah	plantáží.	Po	asi	10	km	přicházím	
k	 řece,	 za	 kterou	 by	 se	měla	 nacházet	 horská	
vesnice	 a	 kde	 stezka	 končí.	 Jsou	 tu	 nádherná	
místa,	 kde	 by	mohly	 láčkovky	 růst.	Ale	 nikde	
nic.	Říkám	si,	že	když	už	jsem	tady,	tak	si	vylezu	
na	kopec	a	podívám	se	do	okolí.	A	tu	najednou,	

kde	se	vzala,	tu	se	vzala,	láčkovka!	A	další	a	dal-
ší!	Nepenthes smilesii v	celé	své	kráse.	Na	tom	
nejdivnějším	místě,	jaké	si	dovedete	představit.	
Láčkovky	 jsem	našel	na	severním	svahu	boro-
vicového	lesa	v	naprosto	vyschlé	půdě	a	přede-
vším	v	neuvěřitelném	chladnu,	kdy	mi	jde	pára	
od	úst	a	opravdu	se	klepu	zimou.	

N. smilesii	tu	tvoří	menší	přízemní	trsy	a	vy-
padá	 skutečně	 zvláštně.	 Představte	 si,	 že	 jde-
te	 v	 létě	 na	 houby,	 zabloudíte	do	 vysušeného	

Autor	při	fotografování	rostlin. Láčkovky	jsou	liány,	což	dokazuje	i	tato	
fotka,	kdy	rostlina	vesele	šplhá	po	
větvích	sousedících	keřů	a	stromů.

Protáhlá	láčka	N. kampotiana	z	horní	partie	
rostliny	z	výšky	cca	3	metrů	nad	zemí.
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borovicového	lesa	a	najednou	tu	na	vás	z	jehličí	
kouká	 láčkovka.	 Zkrátka,	 láčkovky	 si	 vybírají	
ta	nejprapodivnější	místa	k	růstu.	Přitom	o	pár	
desítek	metrů	dál	je	řeka	s	vlhkými	a	slunnými	
místy,	kde	by	se	jim	tak	krásně	rostlo.	Láčkov-
ky	 tu	 očividně	 přežívají	 období	 sucha	 tak,	 že	
rostlina	uschne	a	obrazí	znovu	z	kořenů.	Rost-
liny	N. smilesii vypadají	zvláštně,	 jako	by	byly	
do	 země	 zašlápnuté.	 Přičítám	 to	 chladnému	
počasí	a	suchu.	 Jsou	rudě	zbarvené,	a	 to	včet-
ně	listů,	ze	kterých	vyrůstají	láčky.	Pasti	nejsou	
příliš	velké	a	zvláštní	je,	že	většina	láček	má	na	
dně	vyhryzaný	otvor.	Těžko	říct,	zdali	otvor	vy-
hlodalo	ulovené	zvířátko,	anebo	naopak	nějaké	
chytré	zvířátko	chtělo	získat	obsah	pastí.	
Štěstím	bez	sebe	poskakuji	od	kytky	ke	kytce	

a	snažím	se	fotit	a	točit	videa	ze	všech	možných	
i	nemožných	úhlů.	Jsem	v	botanickém	ráji.		Až	
se	stane	nevyhnutelné	a	já	uklouznu	na	jehličí	
a	po	zadku	jedu	ze	svahu	dolů	až	k	řece.	Stává	
se	 ze	mě	 nedobrovolný	 pasažér	 horské	dráhy.	
Batoh	s	technikou	se	snažím	držet	nad	hlavou	
a	 zároveň	nohama	brzdím	pád,	což	 se	mi	 tak	

úplně	 nedaří.	 Přistávám	 asi	 metr	 nad	 řekou,	
celý	dodřený,	ale	živý.	A	jak	to	tak	vypadá,	tech-
nika	 to	 také	přežila.	Dobře,	další	 znamení	už	
nepotřebuju,	 láčkovky	 chtějí	 svůj	 klid	 a	 já	 se	
vydávám	zpátky	k	taxíku.	Má	botanická	potře-
ba	byla	na	pár	dní	uspokojena.	Láčkovky	jsem	
našel	a	jsem	tedy	spokojený.

Krásky z ostrova Phu 
Quoc
Dalším	zastavením	na	naší	cestě	byl	ostrov	Phu	
Quoc,	který	se	nachází	pod	Kambodžou.	Je	to	
poměrně	malý	ostrov,	který	má	na	výšku	kolem	
50	km	a	na	kterém	už	se	zapůjčení	motorky	ne-
vyhnete.	Tedy	pokud	se	chcete	podívat	někam	
dál	mimo	turistický	rezort.	Autobusy	tu	kdysi	
jezdily,	jsou	tu	i	staré	zrezavělé	zbytky	autobu-
sových	zastávek.	Jejich	provoz	se	ale	nevyplácel	
a	 tak	 je	 prostě	 a	 jednoduše	 zrušili.	 Zapůjčení	

Autor	v	láčkovém	opojení. N. smilesii	tvořila	v	lesní	lokalitě	provincie	
Dalat	menší	přízemní	růžice.

Je	libo	sušenou	Dischidia rafflesiana? A	nebo	raději	Myrmecodia 
jako	přílohu	ke	kuřeti?
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motorky	vychází	na	200	Kč	na	den	a	litr	benzí-
nu	pak	stojí	20	Kč	na	benzínce	a	25	Kč	u	stánku.	
U	stánku?	Ano,	správně.	Všude	v	Asii	je	běžné,	
že	se	u	silnice	prodávají	nejrůznější	dobroty	na	
grilu,	ovoce,	zelenina	a	hned	vedle	v	regálu	leží	
láhve	od	limonád	naplněné	benzínem.	Motor-
kář	si	tak	pohodlně	může	kdekoliv	natankovat.	
Samotnou	motorku	vám	ochotně	půjčí	 v	 kte-
rémkoliv	hotelu.	Správně	byste	měli	mít	mezi-
národní	řidičák,	nicméně	by	bylo	zajímavé	zku-
sit	si	zjistit,	kolik	místních	vůbec	nějaký	řidičák	
vlastní.	Jezdí	se	tu	naprosto	bez	pravidel,	ale	tak	
nějak	to	tu	všechno	v	pořádku	funguje.	Jedinou	
nehodu,	kterou	 jsem	tu	viděl,	způsobili	 turis-
té.	A	hádejte,	jaká	jsou	ve	Vietnamu	nejčastější	
zranění	 turistů?	Samozřejmě	úrazy	na	motor-
kách.	Jakmile	se	budete	řídit	nějakými	předpisy,	
přijdete	k	úrazu.	Přednost	zprava	nebo	blinkr?	
Zapomeňte.	Vystačíte	si	s	klaksonem,	který	se	
doporučuje	používat	do	všech	zatáček	a	přede-
vším	při	předjíždění	–	skvěle	nahrazuje	blinkr.	
První	dny	ve	Vientamu	mi	připadalo	šílené,	jak	

vyjíždějí	Vietnamci	z	parkovacího	místa	a	cel-
kově,	jak	se	zařazují	s	auty	i	motorkami	do	pro-
vozu.	Normální	by	bylo	podívat	se,	jestli	nejede	
nějaké	auto,	a	pak	se	rozjet.	Tady	to	tak	nefun-
guje,	 tady	 prostě	 bezmyšlenkovitě	 vjedete	 na	
cestu	a	doufáte,	že	pozor	dávají	ti	ostatní.	Právo	
silnějšího	je	tu	dokonale	uplatňováno	v	praxi.	
Poučen	těmito	 „pravidly“	vydávám	se	s	pří-

telkyní	za	zády	na	první	objevování	ostrova.	Na	
hotelu	nám	na	otestování	půjčili	slabší	motor-
ku	a	tak	se	suneme	do	kopců	poměrně	pomalu.	
Tankujeme	plnou	nádrž	a	vyrážíme	na	jih,	kde	
by	 se	měla	vyskytovat	N. kampotiana	 a	D. in-
dica.	Ale	situace	se	opakuje.	Všechny	 lokality,	
na	které	jsem	měl	tipy,	jsou	zničené.	Buď	jsou	
na	nich	plantáže,	 nebo	hotely.	Vývoj	v	Asii	 je	
neskutečně	rychlý.	Hotelový	rezort,	který	by	se	
u	nás	stavěl	několik	let,	tu	mají	postavený	bě-
hem	pár	měsíců.	Kvalita	tomu	sice	také	odpo-
vídá,	ale	svůj	účel	plní.	Začínám	se	už	pomalu	
smiřovat	 s	 faktem,	 že	 tu	 nic	 nenajdu,	 ale	 pro	

Láčky	N. smilesii	se	na	sluníčku	zbarvovaly	
do	příjemně	křiklavé	červené.

Pohled	na	svah,	na	kterém	rostly	
láčkovky	druhu	N. smilesii.

Rozdíl	mezi	přízemní	a	vrcholovou	láčkou	N. kampotiana je	dobře	patrný.
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D. burmannii	je	atraktivní	rosnatka.	Rostlinka	
na	fotografii	má	v	průměru	asi	2	cm.

Detail	láčky	N. kampotiana. Přízemní	láčka	N. kampotiana.

Ve	větvích	stromů	si	stavěli	svá	
hnízda	agresivní	mravenci.

Krásně	vybarvené	láčky	N. kampotiana. D. burmannii	v	podrostu	travin.

jistotu	píšu	Marcellovi	a	ten	mi	radí	ještě	jedno	
místo	výš	v	horách.	
Večer	se	pak	vydáváme	na	trh	koupit	nějaké	

jídlo	a	nestačím	se	divit,	co	tu	mají	v	nabídce.	
Kromě	 masožravek	 mě	 zajímají	 také	 epifytní	
rostliny	a	vlastně	všechny	botanické	kuriozity.	
A	teď	tu	přede	mnou	leží	na	hromadě	desítky	
Myrmecodií.	 Zástupci	 rodu	 Myrmecodia jsou	

epifytní	 rostliny,	 které	 tvoří	obrovský	hrbolatý	
kaudex,	 v	 němž	 žijí	 v	 přírodě	mravenci.	 Kau-
dex	je	plný	chodbiček,	čehož	mravenci	využíva-
jí	a	spekuluje	se,	co	z	 toho	mají	samy	rostliny.	
Nabízejí	 mravencům	 ubytování	 výměnou	 za	
ochranu?	 Nebo	 mravenci	 rostliny	 nevědomky	
přihnojují	 zbytky	 potravy,	 kterou	 si	 do	 rostlin	
nosí?	 Na	 tuto	 otázku	 se	 pokoušeli	 odpovědět	
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Čerstvě	otevřená	mladá	láčka	N. kampotiana.

Za	většími	láčkami	bylo	potřeba	
šplhat	výš	do	korun	stromů.

Semenáč	N. kampotiana.

D. burmannii	v	přírodě	nedorůstá	takových	
rozměrů,	jako	v	umělých	podmínkách.

mnozí	 vědci,	 ale	 zatím	 nebyla	 uspokojivě	 ni-
kým	 zodpovězena.	 V	 přírodě	 je	 poměrně	 ob-
tížné	Myrmecodia najít,	protože	rostou	vysoko	
v	korunách	stromů.	Místní	se	k	nim	dostanou	
jednoduše	 tak,	 že	 strom	pokácí.	V	 nabídce	 tu	
mají	jak	celé	živé	rostliny,	tak	i	sušené	na	pruhy	
nakrájené	kusy	rostlin.	Myrmecodiím	připisují	

léčivé	účinky	a	současně	o	nich	tvrdí,	že	jsou	vel-
mi	chutné	 jako	vařená	příloha.	Neměl	 jsem	to	
štěstí	je	ochutnat,	a	tak	to	nemohu	ani	potvrdit	
a	ani	vyvrátit.	Každopádně	mohu	říct	jen	to,	že	
kdyby	věděli,	za	kolik	se	u	nás	živé	myrmekofilní	
rostliny	prodávají,	tak	by	si	zřejmě	jejich	konzu-
maci	rozmysleli.
Ráno	se	ptám	na	recepci,	jak	se	na	to	své	nově	

vyhlédnuté	místo	nejlépe	dostat	a	dostávám	od-
pověď,	že	 tam	nevede	cesta	a	že	 tam	nemáme	
jezdit.	Jak	se	tam	ale	Marcello	dostal?	Nezbývá	
než	to	zkusit.	Vyjíždíme	brzy	ráno	a	k	našemu	
překvapení	 tam	cesta	vede.	 Proč	 se	ale	divím?	
Asie	je	zvláštní	země	a	člověk	se	tu	občas	dočká	
i	zvláštních	odpovědí.	Nejednou	nás	lidé	poslali	
někam	úplně	jinam	a	přitom	vypadali,	že	oprav-
du	ví,	kam	nás	posílají.	A	nejednou	zase	s	jisto-
tou	tvrdili,	že	nic	takového,	na	co	se	ptáme,	tu	
neexistuje,	a	to	jsme	přitom	třeba	stáli	pár	met-
rů	od	daného	místa.
Protože	jsem	obstál	v	testu	bezpečného	řidi-

če,	tak	jsem	dnes	dostal	silnější	motorku.	Moje	
nová	Honda	s	přehledem	předjíždí	ostatní	mo-
torky	a	já	se	opájím	pocity	pomyslného	vítězství,	
když	za	sebou	v	prachu	nechávám	místní	mo-
torkáře.	Rychle	se	suneme	nahoru	do	mlžného	
lesa.	Silnice	je	zasazena	do	nádherného	pralesa.	
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Stačí	 na	 chvíli	 zastavit	 a	 poslouchat	 tajemné	
zvuky,	které	se	z	něj	ozývají.	Člověk	má	pocit,	
jako	by	 jej	z	pralesa	pozorovaly	tisíce	párů	očí.	
Pokračujeme	 k	 cíli,	 kterým	 je	 malá	 rybářská	
vesnička.	Odtud	by	měla	vést	stezka	až	k	menší	
savaně	a	tam,	tam	by	měly	růst…	Když	k	stezce	
přijíždíme,	tak	zjišťujeme,	že	se	pomalu	ale	jistě	
mění	v	silnici	a	stavební	práce	jsou	zrovna	v	pl-
ném	proudu.	Místní	zřejmě	chtějí	silnicí	propo-
jit	východní	část	ostrova	se	západní.	Vjíždíme	na	
rozestavěnou	cestu	a	drkocáme	se	 kupředu.	 Je	
tu	poměrně	chladno	a	dává	se	do	deště.	A	tu	mi	
přítelkyně	klepe	na	rameno.	V	trávě	u	cesty	vidí-
me	nádherný	trs	láčkovek.	Jsou	tu!	Seskakujeme	
z	motorky	a	vydáváme	se	na	průzkum	lokality.	
Jsou	 tu	stovky	 láčkovek	druhu	N. kampotiana.	
Některé	šplhají	po	keřích	a	některé	tvoří	menší	
přízemní	trsy.	Je	sucho,	ale	z	terénu	je	znát,	že	
v	 období	 dešťů	 tudy	 proudí	 desítky	 drobných	
potůčků.	Momentálně	je	ale	místo	absolutně	vy-
sušené	a	těch	pár	kapek	deště,	které	dopadnou	
na	 zem,	 se	 okamžitě	 vypaří.	 Nechápu,	 z	 čeho	
tu	 láčkovky	žijí,	ale	 i	přes	nepříznivé	prostředí	
jsou	 nádherné.	 Přízemní	 pasti	N. kampotiana 
tvoří	 rudé	vaky	podobné	dětským	bačkůrkám.	
Některé	jsou	skutečně	obrovské	a	na	výšku	mají	
snad	15	cm.	Láčky	ve	vyšších	partiích	jsou	svě-
že	zelené	s	červeným	lemováním	pastí.	Oproti	
spodním	 láčkám	 jsou	 hubenější	 a	 vytáhlejší.	
Z	 obdivování	 krásy	 láčkovek	 mě	 vyruší	 pálivá	
bolest	nohou.	Když	se	podívám	dolů,	 tak	zjis-
tím,	že	si	ze	mě	udělali	cíl	obří	mravenci.	Dávám	
se	do	indiánského	tance	a	snažím	se	tu	rezavou	
armádu	ze	sebe	setřást.	Jsou	jich	tu	tisíce.	Byd-
lí	v	hnízdech,	která	si	staví	z	listí	mezi	větvemi	

keřů	a	stromů.	Jsou	to	vlastně	takoví	závislí	se-
bevrazi.	 Chodí	 totiž	 na	 nektar,	 který	 láčkovky	
vylučují,	aby	přilákaly	hmyz.	Balancují	na	jejich	
pastech	a	pokouší	se	dostat	ke	sladké	odměně.	
Sem	tam	některý	z	nich	spadne	a	je	zase	naopak	
polapen	láčkovkou.	Ostatně	mravenci	jsou	nej-
častější	potravou	láčkovek.	Když	jsem	pár	pastí	
otevřel,	 abych	 je	 prozkoumal,	 byly	 jich	 uvnitř	
stovky.	Nejzvláštnějším	mnou	nalezeným	úlov-
kem	potom	byla	kudlanka.	

Po kolenou za 
rosnatkami
O	kus	dál	se	dostáváme	na	plochu	bez	stromků	
a	bez	travin.	Je	to	písčitá	plocha	se	stopami	po	
kalužích.	 A	 když	 se	 zohnu,	 spatřím	 nádherné	
rostliny	D. burmannii.	 Jsou	velké	 jen	pár	mili-
metrů.	Největší	má	v	průměru	snad	centimetr.	
V	přírodě	se	chová	D. burmannii jako	letnička.	
Vykvete,	zemře	a	znovu	vyklíčí	ze	semen.	Když	
se	teď	po	kolenou	plížím	terénem,	objevuji	stov-
ky	 dalších	 rosnatek.	 Chodili	 jsme	 kolem	 nich	
a	 neviděli	 jsme	 je.	 Jsou	 skutečně	 miniaturní	
a	člověk	je	ze	své	výšky	jen	těžko	spatří.	D. bur-
mannii má	 zvláštní	 zbarvení.	 Na	 sluníčku	 ne-
chytá	typicky	rudou	barvu	ale	spíše	oranžovou	
a	žlutou.	Pár	rostlinek	tu	zrovna	nakvétá	svým	
bílým	 květenstvím.	 Jsou	 to	 nádherné	 rostliny,	
které	si	jistě	zaslouží	pozornost	všech	milovní-
ků	rosnatek.
Blíží	se	poledne,	mraky	se	trhají	a	vylézá	slu-

níčko,	 které	 je	 tu	 pro	 nás	 Evropany	 poněkud	

D. burmannii byla	těžko	k	nalezení,	v	terénu	
totiž	dokonale	splývala	s	podkladem.

Lokalita	s	výskytem	D. burmannii 
s	písčitým	podkladem.



www.darwiniana.cz	 25

silné	a	tak	se	jdeme	schovat	pod	stromy.	Prohlí-
žím	si	nafocené	fotky	a	svačíme.	Když	si	pak	vy-
tahuji	z	batohu	objektiv,	tak	mě	zaujme	v	trávě	
na	první	pohled	nenápadný	růžový	květ.	Při	po-
drobnějším	prohlédnutí	zjišťuji,	že	je	to	květen-
ství	D. indica!	V	trávě	se	tu	plazí	tato	atraktivní	
šplhavá	rosnatka.	Hned	prohledávám	okolí,	ale	
další	už	nenacházím.	Je	tu	jedna	jediná	a	je	nád-
herná.	Tenké	listy	se	větví	a	tvoří	jakoby	strome-
ček	obalený	třpytivými	tentakulemi.	
Byl	to	poslední	den,	který	jsme	měli	pro	ten-

to	 ostrov	 vyhrazený,	 další	 den	 odlétáme.	 Phu	
Quoc	se	s	námi	rozloučil	královsky.	Moje	přání	
byla	nejen	vyslyšena	ale	snad	i	mnohonásobně	
překonána.	 Překvapilo	mě	 ale,	 kolik	 vytipova-
ných	 lokalit	 zaniklo.	 Jednalo	 se	 přitom	 o	 3–4	
roky	 stará	místa.	 Ve	Vietnamu	 jde	 ale	 pokrok	
rychle	a	nezadržitelně	dopředu.	Veškerá	půda	je	
tu	využívána	pro	zemědělství.	Desítky	a	stovky	
kilometrů	pralesa	se	mění	v	kávové	a	pepřovní-
kové	plantáže.	Nemůžeme	z	 toho	ale	vinit	 jen	
samotné	Vietnamce,	tu	kávu	pijeme	přece	i	my.	
Systém	zřejmě	nezměníme,	a	proto	nám	nezbý-
vá	 nic	 jiného	 než	 cestovat,	 fotit	 a	 psát	 o	 tom,	
jaká	kdysi	byla	příroda,	když	byla	 ještě	divoká,	
a	 jaká	 to	 byla	 krása	 najít	 láčkovku	 někde	 na	
kopci	za	vesnicí.	Pokud	můžete,	pěstujte	maso-
žravé	a	jiné	raritní	rostliny,	aby	se	alespoň	takto	
v	umělých	podmínkách	zachovaly	pro	budoucí	
generace.	A	hlavně	cestujte.	Zážitky	jsou	totiž	to	
jediné,	co	vám	nikdo	nikdy	nevezme.			

Fotografie	k	článku:	Martin	Holík

Některé	láčky	rostlin	N. kampotiana 
dosahovaly	až	obřích	rozměrů.

Nejčastějším	úlovkem	láčkovek	byli	mravenci.

Některé	pasti	láčkovek	N. kampotiana 
byly	vskutku	robustní.
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Na	Papuu	mě	doprovázeli	dva	přátelé	Argohar-
tono	Arie	Raharjo	(z	Trubusu)	a	Alfindra	Prim-
aldhi	(nezávislý	badatel).	Naším	prvním	cílem	
byl	ostrov	Misool,	nacházející	se	při	západním	
pobřeží	 Papuy,	 kde	 byla	 na	 vápencových	 úte-
sech	zaznamenána	vzácná	láčkovka	Nepenthes 
treubiana,	 která	 má	 růst	 jen	 několik	 metrů	
nad	slanou	vodou.	I	když	je	tento	typ	stanovi-
ště	znám	u	několika	dalších	druhů	(Nepenthes 
mirabilis z	 Mikronésie	 a	 Nepenthes merrilia-
na z	 Filipín),	 jedná	 se	 o	 habitat	 pro	 láčkovky	
extrémně	 neobvyklý,	 takže	 jsme	 byli	 velice	
zvědaví,	 zda	 jsou	 zprávy	o	výskytu	Nepenthes 
treubiana 	pravdivé.	Nejprve	jsme	letěli	do	prů-
myslového	města	Sorong	na	západním	pobřeží	
Papuy,	kde	se	nám	podařilo	najmout	si	rybářský	
člun,	který	nás	měl	ke	vzdálenému	ostrovu	leží-
címu	jihozápadním	směrem	od	Papuy	dopravit.	
Vyrazili	 jsme	za	rozbřesku	následujícího	rána.	
Zatímco	 u	 Papuy	 byla	 voda	 klidná,	 s	 tím	 jak	
jsme	se	vzdalovali	od	pobřeží,	přišel	déšť	a	bou-
ře,	které	mořskou	hladinu	rozdivočily.	Po	šesti	

hodinách	plavby	 jsme	konečně	spatřili	náš	cíl	
–	na	horizontu	se	náhle	vynořily	z	vody	nápad-
né	siluety	ostrova	Misool	a	přilehlých	menších	
ostrovů.
Jak	jsme	se	blížili	k	ostrovům,	hloubka	moře	

postupně	 klesala,	 až	 jsme	 se	 nakonec	 ocitli	
v	křišťálově	čistých	mělčinách,	kde	jsme	mohli	
pozorovat	 spletitý	 koberec	 nádherných	 korá-
lů.	 Podle	 prostudovaných	 zpráv	 by	 láčkovky	
měly	růst	přímo	na	stěnách	útesů,	 takže	 jsme	
se	 ihned	pustili	do	hledání.	Pronikali	 jsme	do	
různých	zákoutí,	zátok	a	úžin	mezi	ostrovy,	až	
jsme	 přibližně	 po	 hodině	 zaznamenali	 první	
láčkovku	 rostoucí	 přímo	 na	 stěně	 útesu.	 Po-
stupně	jsme	pak	nalézali	další	a	další	populace.	
Nakonec	jsme	přirazili	k	pobřeží	a	já	nedočkavě	
vyskočil	ze	člunu	a	vylezl	na	jeden	z	útesů.	Ge-
ologicky	 je	většina	Misoolu	tvořena	vápencem	
pocházejícím	z	činnosti	dávných	korálů.	Útesy	
ostrovů	jsou	extrémně	drsné	a	hrbolaté	(proto	
se	zde	zachycuje	substrát,	ve	kterém	pak	mo-
hou	 růst	 láčkovky).	 Abych	 mohl	 po	 útesech	

Expedice na Papuu
STEWART MCPHERSON

V	prosinci	roku	2007	se	mi	naskytla	příležitost	účastnit	se	vý-

pravy	organizované	Trubusem	a	zaměřené	na	studium	málo	

známých	láčkovek	(Nepenthes)	indonéské	části	Papuy.	Nová	Gui-

nea,	druhý	největší	ostrov	světa,	známý	nebývalou	rozmanitostí	

svého	obyvatelstva,	ale	i	živočichů	a	rostlin,	leží	severně	od	Aus-

trálie,	od	které	je	oddělena	úžinou	Torres.	Přestože	ostrov	před-

stavuje	méně	než	1	%	světové	souše,	je	domovem	10	%	všech	su-

chozemských	 druhů,	 čímž	 reprezentuje	 oblast	 s	 mimořádným	

přírodním	bohatstvím.	Přibližně	v	polovině	je	ostrov	rozdělen	na	

západní	 indonéskou	část	s	provinciemi	Papua	a	Západní	Papua	

a	na	část	východní,	tvořící	nezávislý	stát	Papua	Nová	Guinea.
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První	pohled	na	Misool

Silně	erodované	ostrůvky	při	pobřeží	Misoolu	
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lézt,	musel	 jsem	překonávat	mnoho	velice	os-
trých	a	často	zubatých	hran	skal	a	kamenů,	což	
činilo	 pohyb	po	útesech	výjimečně	obtížným.	
Postupoval	jsem	pomalu	a	opatrně,	až	jsem	na-
konec	dosáhl	k	rostlinám	rostoucím	nad	námi.
Nalezené	láčkovky	vytvářejí	křehké,	až	25	cm	

dlouhé	 pasti	 válcovitého	 tvaru,	 zbarvené	 celé	
jasně	žlutě.	Okamžitě	bylo	jasné,	že	se	nejedná	
o	Nepenthes treubiana	–	náš	exemplář	se	odli-
šoval	 tvarem	a	 strukturou	 listů,	 pastí	 i	 květů.	

Nalezený	druh	neodpovídal	ani	Nepenthes dan-
seri nebo	Nepenthes papuana,	 jediným	dvěma	
papuánským	 druhům	 podobné	 morfologie,	
takže	 rostliny	 z	 Misoolu	 zjevně	 představují	
nový	taxon,	možná	dokonce	nový	druh.
Protože	naším	cílem	bylo	studium	a	fotogra-

fování	 Nepenethes treubiana –	 pozoruhodné	
láčkovky	s	robustními	červenými	láčkami	–	po-
kračovali	 jsme	 v	 průzkumu	 ostrovů	 a	 zátočin	
Misoolu.	Zjistili	jsme,	že	nově	objevená	láčkov-
ka	 je	na	útesech	výjimečně	hojná.	U	několika	
ostrovů	 jsme	 přistáli,	 abychom	 prozkoumali	
vnitrozemí,	a	zatímco	žádnou	láčkovku	se	nám	
v	 pobřežním	deštném	 lese	 nalézt	 nepodařilo,	
mohli	jsme	na	plážích	a	okolní	vegetaci	pozoro-
vat	velké	množství	malých	krabů	poustevníčků,	
kteří	často	lezli	přímo	po	rostlinách	i	stromech.
Vápencové	ostrovy	Misoolu	jsou	většinou	sil-

ně	poznamenané	působením	moře	a	nezřídka	
se	stává,	že	následkem	eroze	dojde	k	podemletí	
vápencových	útesů	a	na	úrovni	mořské	hladiny	
vznikají	 výrazné	 zářezy.	 V	 tomto	 prostředí	 se	
skvěle	daří	celé	řadě	druhů	orchidejí,	zvláště	zá-
stupců	rodu	Vanda, který	se	adaptoval	na	růst	
v	 podmínkách	 s	malým	množstvím	 substrátu	
a	 nedostatkem	živin,	minerálů	a	 často	 i	 vody.	

Druh	kraba	poustevníčka	na	Misoolu

Asi	nový	druh	láčkovky	rostoucí	
na	útesech	Misoolu

Extrémně	ostré	a	drsné	hrany	
skal	na	útesech	Misoolu
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Na	 skalních	 stěnách	 mnoha	 ostrovů	 kolem	
Misoolu	 jsme	se	setkali	s	pozoruhodným	dru-
hem	vandy	 patřícím	do	 podsekce	 deltoglossa,	
kdy	rostliny	visely	ve	vzduchu	zachycené	koře-
ny	přímo	na	holé	skále.	S	 tímto	druhem	 jsme	
se	 setkávali	 často,	 druhdy	 s	 nápadnými	 květy	
tvořenými	 růžovými	a	žlutými	okvětními	 líst-
ky,	zdobenými	nachovými	skvrnami.	Nakonec	
jsme	zakotvili	a	noc	strávili	ve	člunu	u	pobřeží.
Příštího	 rána	 jsme	 vstali	 časně,	 abychom	

mohli	 pokračovat	 v	 pátrání	 po	 Nepenthes 

treubiana,	druhu,	který	nalézt	bylo	naším	hlav-
ním	cílem.	Během	následných	několika	hodin	
jsme	se	setkávali	s	atraktivními	skupinami	no-
vého	druhu	láčkovky	visícími	na	stěnách	útesů,	
často	 v	 těsné	 blízkosti	mořské	 vody,	 nicméně	
žádného	 zástupce	 Nepenthes treubiana	 jsme	
dosud	nezpozorovali.
Během	dne	 jsme	se	ptali	obyvatel	místních	

rybářských	vesnic	 ležících	 roztroušeně	na	po-
břeží	 Misoolu,	 jestli	 někdy	 neviděli	 nějakou	
láčkovku	 s	 velkými	 rudými	 láčkami,	 ale	 ani	

Vandy	rostoucí	přímo	na	stěně	útesu,	Misool

Tábořiště	rybáře	v	odlehlé	
zátoce	pobřeží	Misoolu

Nepenthes neoguineensis

Pravděpodobně	nový	druh	láčkovky	rostoucí	
na	vápencových	útesech	Misoolu,	Papua
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tábořící	rybář	či	nikdo	jiný	o	takové	rostlině	ne-
věděl.	Možná	tedy	naše	údaje	byly	chybné	a	do-
šlo	k	záměně	námi	nalezeného	nového	druhu	
s	Nepenthes treubiana.	 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	
nám	již	docházelo	palivo,	byli	jsme	nuceni	vy-
dat	se	na	dlouhou	cestu	zpět	do	Sorongu,	šťast-
ní	z	nálezu	nového	druhu	láčkovky.
Naším	dalším	cílem	bylo	prozkoumání	a	fo-

tografování	málo	známé	láčkovky	přímo	na	Pa-
pui.	Výstižně	pojmenovaná	láčkovka	Nepenthes 
neoguineensis	 je	 domovem	 jižně	 od	 Jayapu-
ry,	hlavního	města	provincie.	 Jedná	se	o	druh,	
který	dosud	nebyl	od	svého	objevu	dostatečně	

zdokumentován	ve	svém	původním	prostředí.	
Do	 Jayapury	 jsme	odletěli	dva	dny	po	návratu	
do	 Sorongu	a	 následně	pokračovali	 na	 jih	vy-
hledat	 lokalitu	 této	 rostliny.	 Další	 den	 jsme	
prozkoumávali	pobřežní	les	blízko	hranic	s	Pa-
puou-Novou	Guineou,	kde	se	nám	jedinečnou	
populaci	hledané	Nepenthes neoguineensis	po-
dařilo	nalézt.	Tento	druh	je	známý	svými	až	30	
cm	velkými	pastmi	zdobenými	dvěma	nápad-
nými	zubatými	křídly	běžícími	odshora	dolů	po	
přední	straně	láčky.	Zjistili	jsme,	že	tento	málo	
známý	druh	vykazuje	extrémní	variabilitu,	ně-
které	exempláře	vytvářely	pasti	krátké	a	tlusté,	
na	 jiných	 lodyhách	 se	 pak	 vyskytovaly	 pasti	
úzké	a	protáhlé.	
Skoro	 všechny	 láčkovky	 vytvářejí	 dva	 typy	

láček.	 Tzv.	 dolní	 láčky	 leží	 na	 zemi,	 zatímco	
horní	láčky	jsou	vytvářeny	během	růstu	vzhůru	
skrze	okolní	vegetaci.	Spodní	 láčky	Nepenthes 
neoguineensis	jsou	celé	červeno-nachové	a	spí-
še	 méně	 nápadné,	 kdežto	 horní	 láčky	 mají	
tvar	více	nálevkovitý,	zbarvené	jsou	jasně	žlutě	
a	 jsou	velmi	krásné.	Pozorovali	 jsme	 i	několik	
rostlin,	 které	měly	 horní	 láčky	 zbarvené	 také	
čistě	červeně.	Tato	forma	nebyla	dosud	zazna-
menána.
Během	 dalšího	 průzkumu	 stanoviště	 Ne-

penthes neoguineensis	 jsme	 se	 brzy	 setkali	
s	další	 láčkovkou	Nepenthes ampullaria,	 která	

„Trojbarevná“	varieta	Nepenthes ampullaria

Červenohnědá	varieta	Nepenthes ampullaria

Čistě	zelená	varieta	Nepenthes ampullaria
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přímo	na	povrchu	substrátu	vytváří	nízké	pas-
ti	do	7	cm	dlouhé,	přibližně	válcovitého	tvaru.	
I	když	je	tento	druh	v	jihovýchodní	Asii	široce	
rozšířen,	jedna	z	papuánských	forem	je	pozoru-
hodná	a	jedinečná	tím,	že	její	 láčky	jsou	zbar-
veny	třemi	různými	barvami.	Nalezli	jsme	tuto	
vzácnou	„trojbarevnou“	formu,	jejíž	žlutavě	ze-
lené	pasti	byly	zdobeny	tmavě	nachovými	a	jas-
ně	 červenými	 skvrnami.	 Rovněž	 jsme	 nalezli	
zajímavou	 formu	s	 láčkami	zbarvenými	téměř	
jednolitě	 červenohnědě,	 jejichž	 jednobarevný	
povrch	 narušovaly	 jen	 malé	 zelené	 skvrnky.	
Také	tato	forma	je	známa	pouze	z	Papuy.
Nakonec	 jsme	 nalezli	 i	 rostliny	 s	 pastmi	

zbarvenými	 celými	 žlutozeleně,	 což	 je	 forma,	
která	 je	široce	rozšířená	v	rámci	celého	areálu	
druhu,	nicméně	na	Papui	je	vzácná.	V	soused-
ství	láčkovek,	mezi	kapradinami	rodu	Gleiche-
nia	a	nápadnými	stromovými	pandány,	se	pak	
hojně	 vyskytovaly	 orchideje	 různých	 druhů	
a	rodů.
Po	několika	hodinách	studia	jsme	se	koneč-

ně	vrátili	do	Jayapury	a	o	dva	dny	později	jsme	
přeletěli	na	ostrov	Biak	ležící	na	sever	od	Papuy.	
Biak	 je	známý	díky	přítomnosti	populace	nej-
větší	 papuánské	 láčkovky	 Nepenthes insignis,	
která	však	zde	na	ostrově	vytváří	rostliny	ne	tak	

rozměrné	jako	na	pevnině,	přesto	její	pasti	do-
sahují	úctyhodných	rozměrů	30	cm.	Po	přistání	
jsme	 se	vypravili	do	 jihovýchodního	cípu	ost-
rova	prozkoumat	deštný	 les	pokrývající	 zdejší	
pobřeží.	Nepenthes insignis	 je	 odtud	 udávána	
jako	běžný	druh,	 takže	netrvalo	nijak	dlouho,	
než	 jsme	našli	první	exempláře.	Bohužel	 jsme	
se	setkali	s	tím,	že	lokalita	byla	navštívena	pyt-
láky,	kteří	rostliny	nejen	nelegálně	posbírali,	ale	
i	poničili,	aby	tak	dosáhli	navýšení	cen	rostlin	
na	trhu.	Zásah	pytláků	přežilo	několik	rostlin,	
které	jsme	si	tak	mohli	prohlédnout.	Láčkovky	

Orchideje	rostoucí	jižně	od	Jayapury,	PapuaPůsobivá	forma	Nepenthes insignis	z	Biaku

Květ	Passiflora foetida
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nesly	 nápadné,	čistě	 žlutozelené	 láčky,	 tvořící	
se	hlavně	na	úrovni	korun	stromů.
Druhý	den	jsme	Biak	opustili	a	letěli	do	Na-

ribe	 na	 poslední	 etapu	 naší	 expedice.	 Cílem	

bylo	prozkoumat	vnitrozemí	Papuy	s	ohledem	
na	populaci	druhu	Nepenthes insignis,	která	se	
od	té	na	Biaku	 liší	větší	velikostí	 i	nápadností	
rostlin.	Po	dni	plánování	a	organizace	výpravy	
jsme	si	pronajali	džíp	a	po	hrbolaté	cestě	spoju-
jící	Nabire	a	Enarotali	jsme	se	vydali	do	vnitro-
zemí.	Projížděli	 jsme	prostředím	pro	 láčkovky	
ideálním	a	brzy	jsme	také	na	první	rostliny	na-
razili.	Nejprve	to	byla	ve	značném	množství	Ne-
penthes mirabilis –	druh	 láčkovky	 s	 největším	
rozšířením,	rostoucí	skoro	všude	od	jižní	Číny	
až	po	Austrálii.	Nepenthes mirabilis je	v	příro-
dě	extrémně	variabilní	druh,	zaznamenali	jsme	
rostliny	 s	 čistě	 červenými,	 čistě	 žlutými	 nebo	
čistě	oranžovými	láčkami.	Papuánská	forma	je	
zvláště	 nápadná,	 charakteristická	 láčkami	 až	
30	cm	dlouhými,	což	je	dvojnásobek	oproti	for-
mám	rostoucím	na	Borneu	či	Sumatře.
Mezi	 rostlinami	 Nepenthes mirabilis	 jsme	

se	 setkávali	 s	 četnými	 mučenkami	 Passiflora 
foetida,	 jejichž	květy	vytvářejí	 neobvyklé,	 žlá-
zami	opatřené	kališní	lístky.	Ty	jsou	lemovány	
dlouhými	stopkatými	tentakulemi,	které	vylu-
čují	 resin.	Původně	se	předpokládalo,	že	 rost-
liny	mohou	být	masožravé,	to	bylo	ale	později	
vyvráceno.	 Nyní	 je	 zřejmé,	 že	 lepivý	 resin	 je	

Efektní	červené	pasti	Nepenthes mirabilis

Orchideje	r.	Vanda,	Misool

Láčkovky	rostoucí	na	stěnách	útesů	Misoolu
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vytvářela	mnohametrové	šlahouny	s	 listy	a	vi-
sícími	 pastmi.	 Největší	 exemplář,	 který	 jsem	
našel,	vytvářel	působivé,	čistě	žlutozelené	 láč-
ky	 až	 35	 cm	dlouhé.	Vnitřek	 pastí	 byl	 zelený	
s	červenohnědými	skvrnami,	hnědočervený	byl	
i	peristom	(lem	ústí	pasti).	
Po	 pečlivém	 prozkoumání	 rostlin	 jsme	 se	

úspěšně	 vrátili	 z	 Nabire	 do	 Biaku	 a	 následně	
do	Jakarty.	Jak	jsme	přelétávali	nad	nijak	nena-
rušenou	 krajinou	 Papuy,	 pozoroval	 jsem	 tuto	
rozsáhlou	 hornatou	 část	 Indonésie	 a	 přemýš-
lel	 jsem,	 jak	mnoho	z	 této	úžasné	a	extrémně	
různorodé	 země	 ještě	 zbývá	 k	 prozkoumání.	
Jen	během	posledních	let	bylo	z	Papuy	popsá-
no	několik	nových,	neznámých	druhů	láčkovek	
a	mnoho	dalších	v	tomto	pozoruhodném	kraji	
na	své	objevení	 teprve	čeká.	Doufejme,	že	 jak	
bude	pokračovat	poznávání	ostrova,	budeme	se	
dozvídat	více	i	o	rozmanitosti	a	rozšíření	zdej-
ších	láčkovek.			

Překlad:	Vladimír	Rudajev 
Fotografie	k	článku	Stewart	McPherson

mučenkami	 vylučován	 jakožto	 obranná	 látka,	
která	má	odradit	hmyz	od	požírání	květu,	a	pře-
devším	pylu.
Při	dalším	postupu	do	vnitrozemí	jsme	brzy	

nalezli	 rozsáhlé	 porosty	 láčkovky	 Nepenthes 
ampullaria.	Oproti	 ostatním	exemplářům Ne-
penthes ampullaria,	 které	 jsme	 zaznamenali	
dříve,	vytvářely	zdejší	rostliny	nápadné	mohut-
né	pasti	i	přes	10	cm	vysoké.	Láčkovky	tohoto	
druhu	rostou	bujně	přímo	v	substrátu	v	nepro-
niknutelném	stínu	deštného	lesa.	Mezi	hustým	
porostem	stromů	jsme	se	setkali	s	populacemi	
rostlin,	 které	 vytvářely	 nádherné	 shluky	 pastí	
jak	přímo	na	zemi,	tak	i	na	stoncích	vinoucích	
se	 vzhůru,	 některé	 visely	 přímo	 ve	 vzduchu.	
Všechny	láčky	pozorovaných	rostlin	byly	zbar-
veny	velice	podobně:	Zelený	podklad	byl	pokryt	
skvrnami	červené	či	nachové	barvy,	což	je	nej-
obvyklejší	zbarvení	druhu	v	rámci	celého	areálu	
výskytu.
V	 sousedství	 rostlin	 Nepenthes ampullaria 

rostly	 také	 mohutné	 exempláře	 vnitrozemské	
formy	Nepenthes insignis vybavené	nejrozměr-
nějšími	 láčkami	ze	všech	 láčkovek	celé	Papuy,	
patřící	mezi	největší	 láčkovky	vůbec.	Rostliny	
se	plazily	všude	po	nízkých	křoviskách,	každá	

Pozoruhodné	trsy	pastí	vytvářené	
Nepenthes ampullaria

Působivé	láčky	pevninské	formy	
Nepenthes insignis 
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N. aristolochioides je	pojmenována	podle	rodu	
nemasožravé	 liány	 –	 Aristolochia	 (podražec),	
jejímž	květům	jsou	pasti	láčkovky	podobné.	N. 
aristolochioides	 je	 známá	 pouze	 ze	 tří	 lokalit	
v	 národním	 parku	 Kerinci	 Seblat	 na	 západní	
Sumatře	a	z	provincie	 Jambi.	Bohužel	 je	tento	
druh	kvůli	pytláctví	a	nelegálnímu	sběru	v	pří-
rodě	 kriticky	ohrožený	a	na	 jednom	z	původ-
ních	nalezišť	pravděpodobně	vyhubený.
Její	pasti	jsou	vysoké	do	13	a	široké	do	5	cm.	

U	obou	typů	láček	jsou	dolní	tři	čtvrtiny	pasti	
nálevkovité	(aspoň	přibližně).	U	dolních	láček	
je	bazální	část	širší	než	u	horních.	V	horní	části	
jsou	pak	oba	typy	zduřené,	kulového	tvaru,	se	
zploštělou	přední	 stěnou,	na	které	 se	nachází	
malý	kruhový	vstupní	otvor.	Až	4	cm	široké	ústí	
je	mezi	ostatními	láčkovkami	neobvyklé	svým	
posunutím	do	téměř	vertikální	polohy.	U	dol-
ních	láček	až	9	mm	široká	křídla	opatřená	fila-
menty	dlouhými	do	10	mm	běží	po	přední	stra-
ně	pasti,	 u	 horních	 láček,	pokud	 jsou	patrná,	
jsou	redukována	v	úzké	hřebínky.	

	Do	15	mm	silné	obústí	je	dovnitř	protažené	
a	zavinuté,	takže	vytváří	do	nitra	pasti	vybíha-
jící	 lem,	 podobný	 vstupu	 do	 pasti	 na	 humry.	
Většinou	 je	 peristom	přerušen	až	 5	mm	širo-
kou	mezerou	 těsně	pod	vystupujícím	víčkem.	
Obústí	je	lemováno	do	0,8	mm	vysokými	žeb-
ry	 vzdálenými	od	 sebe	 asi	 0,6	mm.	Na	vnější	
stranu	přesahuje	obústí	past	až	o	2	mm.	Tvar	
víčka	je	oválný	nebo	polokruhový,	délka	nepře-
sahuje	4	cm	a	šířka	3	cm,	přívěsek	chybí.	Víčko	
se	nachází	těsně	nad	vstupem	do	pasti,	na	kte-
rou	tak	vrhá	stín.	Spodní	strana	víčka	je	tmavě	
zbarvená,	což	jej	činí	neprůsvitným.	Ostruha	je	
nevětvená,	dlouhá	do	10	mm	a	vyrůstá	těsně	za	
víčkem.
Zbarvením	 jsou	 si	oba	 typy	pastí	podobné.	

Vnějšek	je	světle	žlutozelený	(ovšem	odstín	se	
mění	ve	světlejší	směrem	od	báze	pasti	k	víčku)	
a	 je	 opatřen	 rozmanitými,	 svisle	 protažený-
mi	 tmavě	 červenými	 či	 nachovými	 skvrnami.	
Vnitřní	 povrch	 je	 zbarven	čistě	 světle	 žlutě	 či	
krémově.	Stěny	láček	jsou	tenké	a	poloprůhled-
né	(zvláště	u	vrcholku	pasti),	takže	vnitřek	pasti	

Nepenthes aristolochioides 
a Nepenthes klossii, jedny 

z nejpozoruhodnějších rostlin 
Indonésie

STEWART MCPHERSON

V	 Indonésii	 rostou	 dva	 velice	 zvláštní	 druhy	 láčkovek	 (Ne-

penthes).	N. aristolochioides	je	poměrně	dobře	známým	en-

demitem	ostrova	Sumatra,	zatímco	další	druh	N. klosii,	rostoucí	

pouze	v	indonéské	provinci	Papua	na	Nové	Guineji,	je	zdokumen-

tován	jen	velice	málo.	Oba	druhy	jsou	unikátní	díky	svým	vysoce	

specializovaným	pastím,	které	pro	lov	členovců	využívají	světlo.
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je	často	velice	jasně	osvícen	slunečním	světlem.	
Za	osvitu	jsou	tak	z	vnitřku	pasti	jasně	viditelné	
tmavé	skvrny	na	povrchu	pasti.	Obústí	 je	celé	
tmavě	červené	či	nachové.	Horní	povrch	víčka	
je	žlutavý	s	tmavočervenými	skvrnami,	spodní	
povrch	 je	zpravidla	také	čistě	tmavočervený	či	
nachový.		
Navzdory	faktu,	že	se	jedná	o	jeden	z	nejzají-

mavějších	druhů	láčkovek	Indonésie,	je	N. klo-
ssii	známá	mnohem	méně.	Pojmenována	byla	
po	Cecilu	Klossovi,	který	ji	v	roce	1913	v	jiho-
západní	Nové	Guineji	nalezl	a	jako	herbářovou	
položku	uchoval.	Známá	je	pouze	z	Papuy,	kde	
se	nachází	v	okresech	Paniai	a	Merauke.	Udáva-
ná	je	rovněž	z	nízko	položených	svahů	Mount	
Jaya	 (Carstensz	 Pyramid),	 nejvyšší	 hory	 Nové	
Guiney.	Míra	ohrožení	 tohoto	druhu	není	do-
sud	známa	vzhledem	k	odlehlosti	a	nedostup-
nosti	lokalit.	Bohužel,	jediná	snadno	dostupná	
populace	čelí	bezprostřednímu	ohrožení	kvůli	
aktuální	výstavbě	nové	silnice.	Všechny	ostatní	
známé	populace	N. klossii	 se	nacházejí	v	hlu-
bokém	a	nepřístupném	vnitrozemí	Papuy,	kde	
byly	 naposledy	 pozorovány	 většinou	 již	 před	
mnoha	desetiletími.
Rostlina	vytváří	 láčky	až	26	cm	dlouhé	a	7	

cm	široké.	Celková	stavba	pasti	je	velice	podob-
ná	 jako	 u	N. aristolochioides,	 kromě	 toho,	 že	

pasti	jsou	protaženější,	užší	a	mají	širší	vstup-
ní	otvor.	Křídla	široká	do	9	mm	s	filamenty	až	
7	mm	dlouhými	jsou	na	přední	straně	dolních	
láček,	u	horních	jsou	silně	redukována	(obvyk-
le	bez	filament),	mohou	i	zcela	chybět.	Oválné	
ústí	 je	 široké	do	4	cm.	Obústí	 je	 široké	až	14	
mm,	protažené	dovnitř	pasti,	zavinuté,	vytváří	
tak	dovnitř	zahnutý	lem,	opět	podobný	pasti	na	
korýše.	Žebra	na	peristomu	jsou	do	1	mm	vyso-
ká,	vzdálená	od	sebe	přibližně	1,5	mm.	Vněj-
ší	okraj	obústí	 horních	 láček	může	být	mírně	
vroubkovaný.	 Láčky	 i	 listy	 tohoto	 druhu	 jsou	
opatřeny	zlatavými	chlupy	až	7	mm	dlouhými,	
takže	povrch	 rostliny	 je	 jako	sametový.	 Svými	
listy	se	N. klossii od	N. aristolochioides	odlišu-
je	výrazně	tím,	že	listy	N. klossii jsou	mnohem	
větší	a	řapíkaté,	což	činí	možnost	záměny	obou	
druhů	málo	pravděpodobnou.
Rovněž	zbarvením	láček	se	oba	druhy	podo-

bají,	vnějšek	pasti	 je	zbarven	světle	žlutozele-
ně	(a	také	se	směrem	k	vršku	pasti	zesvětluje)	
a	je	pokryt	svislými,	protaženými	tmavočerve-
nými	nebo	purpurovými	 skvrnami.	Vnitřek	 je	
zbarven	celý	krémově	či	světle	žlutě.	Podobně	
jako	u	N. aristolochioides	 je	stěna	 láčky	 tenká	
a	 poloprůsvitná	 (hlavně	 v	 horní	 části),	 takže	
vnitřek	láčky	je	často	velice	jasně	prozářen	slu-
nečním	 světlem.	 Neprůhledné	 tmavé	 skvrny	

Nepenthes aristolochioides,	Sumatra
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na	povrchu	pasti	jsou	za	osvitu	z	vnitřku	pasti	
dobře	patrné.	Obústí	je	celé	nachové	nebo	tma-
vočervené.	Horní	povrch	víčka	je	žlutavý	s	tma-
vočervenými	skvrnami,	zatímco	spodní	strana	
víčka	je	celá	tmavočervená	nebo	nachová.
Mechanismus	 lovu	kořisti	 je	u	obou	druhů	

velice	komplexní.	Na	peristomu	a	spodní	straně	
víčka	se	tvoří	nektar,	který	láká	hmyz	ke	vstup-
nímu	otvoru.	Víčko	je	široké	a	umístěné	přímo	
nad	otvorem	do	láčky,	na	který	vrhá	stín.	Z	po-
hledu	 hmyzu	 sedícího	 na	 obústí	 představuje	

nejsvětlejší	a	nejjasnější	cestu	vnitřek	pasti	pro-
zářený	sluncem	skrze	tenké	stěny	láčky.	Poté,	co	
se	nakrmí	nektarem,	vydá	se	tak	za	svobodou	ve	
směru	prozářené	oblohy,	což	je	ovšem	cesta	do	
vnitřku	láčky.	Létající	hmyz	naráží	do	zakřive-
ných	stěn	láčky,	které	ho	odrážejí	směrem	dolů.	
Také	lezoucí	hmyz	hledá	cestu	ven	směrem	ke	
světlu	a	je	tak	naváděn	a	nakonec	padá	do	nitra	
pasti.	Nakonec	oběť	končí	v	trávicí	tekutině	na	
dně,	kde	neschopný	se	vyprostit	utone	a	stává	
se	pro	rostlinu	zdrojem	živin.
Zvláště	významnou	úlohu	při	získávání	ko-

řisti	hraje	u	těchto	dvou	druhů	zbarvení	láček.	
Kontrast	mezi	světlým	a	prozářeným	vnitřkem	
láčky	a	tmavými	plochami	obústí	a	spodní	stra-
ny	víčka	jsou	oním	mechanismem,	který	klam-
ně	navádí	kořist	do	pasti.	Ke	zmatení	lovených	
členovců	 přispívají	 patrně	 i	 tmavé	 skvrny	 na	
láčkách,	z	vnitřku	dobře	viditelné.	Specializace	
a	účinnost	systému	lovu	se	u	N. aristolochioides 
a	N. klossii odrážejí	v	typu	kořisti,	kterou	jsou	
nejčastěji	drobné	mušky	přitahované	 zářícími	
světelnými	zdroji.
Ačkoliv	jsou	pasti	a	způsob	lovu	N. aristolo-

chioides a	N. klossii zjevně	totožné,	oba	druhy	
nejsou	blízce	příbuzné	a	vyvinuly	se	odděleně	
na	základě	konvergence.	Charakteristiky	toho-
to	 způsobu	 lovu	 pak	 nacházíme	 i	 u	 zástupců	
dalších	 tří	 (nepříbuzných)	 rodů	 masožravých	
rostlin	(Cephalotus,	Darlingtonia a	Sarracenia).

Nádherné	pasti	Nepenthes aristolochioides
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Přežití	N. aristolochioides a	N. klossii	v	pří-
rodě	 bude	 záležet	 na	 míře	 ochrany	 a	 zacho-
vání	 jejich	životního	prostředí	v	 budoucnosti.	
I	 když	 se	N. aristolochioides nachází	 výlučně	
v	národním	parku	Kerinci	Seblat,	 je	vzhledem	
k	bezohlednému	pytláctví	 tento	druh	kriticky	
blízko	k	vyhynutí.	N. klossii	je	ohrožena	o	něco	
méně,	ale	s	tím,	jak	je	vnitrozemí	Nové	Guiney	

rozsáhle	odlesňováno,	zranitelnost	druhu	bude	
narůstat.	Osud	těchto	dvou	druhů	leží	v	indo-
néských	 rukách	 a	 doufejme,	 že	 i	 v	 budoucnu	
bude	těmto	druhům	náležet	místo	v	jejich	pů-
vodním	přírodním	prostředí.			

Překlad:	Vladimír	Rudajev 
Fotografie	k	článku	Stewart	McPherson

Nápadné	láčky	Nepenthes klossii



38	 Trifid	2016/2

Na	 Papuu	 jsem	 přiletěl	 v	 květnu	 roku	 2008,	
kde	 jsem	 se	 setkal	 s	 přítelem	 Tommym	Mar-
kem,	a	spolu	jsme	vyrazili	N. treubiana	hledat.	
Původní	 nález	 pochází	 z	 útesů	 MacCluerova	
zálivu,	 ale	druh	 je	 udáván	 i	 z	ostrova	Misool,	
kde	jsem	po	láčkovce	marně	pátral	minulý	rok.	
Údaje	 z	MacCluerova	zálivu	 se	 zdály	 být	 spo-
lehlivější,	protože	se	jednalo	o	lokalitu,	na	které	
byl	druh	původně	objeven.
Několik	dnů	 jsme	strávili	v	 letadle	přesuny	

mezi	 jednotlivými	městy,	 až	 jsme	 se	 konečně	
dostali	do	vzdálené	rybářské	vesnice	na	pobře-
ží	MacCluerova	zálivu.	Vzhledem	k	ropné	krizi	
bylo	tehdy	pro	mnohé	rybáře	obtížné	obstarat	
si	 dostatek	 paliva	 pro	 samotný	 rybolov,	 takže	
jsme	zpočátku	s	Tommym	nemohli	najít	niko-
ho,	kdo	by	si	mohl	dovolit	vzít	nás	na	výpravu	
podél	 pobřeží,	 kde	 by	 měla	 vzácná	 láčkovka	

Nepenthes treubiana – jedna 
z nejkrásnějších láčkovek 

Indonésie
STEWART MCPHERSON

O	nalezení	 jedné	 z	 největších	 a	 nejnápadnějších	 láčkovek	

jsem	se	pokusil	už	v	roce	2007,	ale	protože	výprava	skonči-

la	nezdarem,	vydal	jsem	se	o	rok	později	za	touto	tajemnou	rost-

linou	 znovu.	 Jedná	 se	o	málo	 známý	druh	 láčkovky	Nepenthes 

treubiana	 vyskytující	 se	 pouze	 na	 Nové	 Guineji.	 Pojmenována	

je	po	holandském	botanikovi	Melchioru	Treubovi,	který	se	stu-

diu	květeny	holandských	kolonií	východoindické	oblasti	věnoval	

v	letech	1880	až	1909.	Druh,	o	jehož	ekologii	a	morfologii	je	toho	

známo	jen	velice	málo,	roste	pouze	na	odlehlých	stěnách	útesů	na	

pobřeží	Nové	Guiney.
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růst.	Zabralo	nám	to	celý	den	přemlouvání	a	do-
hadování,	než	se	nám	podařilo	sehnat	jednoho	
postaršího	 rybáře	 s	 plavbyschopným	 člunem,	
který	nás	byl	ochotný	na	cestě	doprovázet.
Mnoho	 rybářů	 láčkovky	 skutečně	 znalo	

a	 snažilo	 se	 nám	 v	 hledání	 pomoci	 popisem	
a	 nákresy	 rostlin	 podle	 svých	 představ.	 Ně-
kteří	 líčili	 rostliny	 jako	 obří	 orchideje,	 jiní	 se	

domnívali,	 že	 rostliny	 mohou	 lovit	 mouchy	
rychlým	sklapnutím,	ale	rybář,	který	nás	slíbil	
svézt,	 znal	patrně	 láčkovku	dost	dobře	a	 jeho	
nákres	vypadal	velice	věrohodně.	Druhého	dne	
kolem	šesté	hodiny	ráno	jsme	se	vydali	k	přísta-
višti,	kde	už	na	nás	čekal	připravený	na	cestu.	
S	Tommym	jsme	nastoupili	do	člunu	a	vydali	se	
konečně	na	průzkum	pobřeží.

Nápadné	láčky	Nepenthes treubiana
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Vzácné	informace	o	této	rostlině	udávají,	že	
jejím	 stanovištěm	 jsou	 vápencové	 útesy	 těsně	
nad	 hladinou.	 Prohledávali	 jsme	 útesy	 velice	
pečlivě,	 projížděli	 jsme	mezi	 nádhernými	 os-
trůvky	a	nad	dechberoucími	korálovými	útesy	
i	kolem	překrásných	pláží.	Asi	po	hodině	spat-
řil	Tommy	velký	šlahoun	 láčkovky	rostoucí	na	
svislé	stěně	útesu,	asi	30	m	nad	vodou.	Protože	
rostlina	byla	pro	nás	nedosažitelná,	pokračovali	
jsme	dál	v	hledání,	až	jsme	záhy	mnohem	blíže	
hladiny	objevili	 řadu	dalších	 rostlin.	Okamži-
tě	 nám	 bylo	 jasné,	 že	 nalezený	 druh	 je	 právě	
N. treubiana,	 jelikož	žádná	jiná	láčkovka	Nové	
Guiney	 nevytváří	 pasti	 podobného	 zbarvení,	
velikosti	a	stavby.
Dolní	 láčky	 jsou	 vejčitého,	 nálevkovitého	

nebo	válcovitého	tvaru,	až	27	cm	dlouhé	a	14	
cm	široké	(i	když	obvykle	menší	než	tyto	ma-
ximální	hodnoty)	a	různě	zduřené	a	nafouklé.	
Past	je	často	zúžena	pod	ústím,	takže	horní	část	
pak	vypadá	nadmutá.	Až	2	(vzácně	3)	cm	širo-
ká	křídla	zdobená	tenkými	vlákny	dlouhými	11	
mm	(i	když	většinou	do	6	mm)	běží	po	přední	

straně	dolních	láček.	Křídla	jsou	běžně	prohnu-
ta	 směrem	 k	 sobě	 a	 některé	 části	mohou	 být	
zvlněné.	Obústí	 je	hladké,	přibližně	válcovité,	
až	2	cm	široké	a	do	stran	a	dozadu	protažené.	
Peristom	je	lemován	až	2	mm	vysokými	žebry	
rozmístěnými	2	mm	daleko	od	sebe.	Na	vnitřní	
straně	obústí	 jsou	žebra	protažená	a	vytvářejí	
vyčnívající	trny	až	2	mm	dlouhé.	V	zadní	části,	
pod	víčkem,	je	peristom	do	různé	míry	zvednu-
tý,	často	přerušený	až	4	mm	širokou	mezerou.	
Víčko	je	oválného	až	téměř	kruhového	tvaru,	do	
11	mm	dlouhé	a	6,5	mm	široké.	Víčko	postrá-
dá	přívěsek.	Délka	nevětvené	ostruhy	je	do	12	
mm.
Vnější	povrch	dolních	láček	je	zbarven	větši-

nou	olivově	zeleně,	žlutě	nebo	vzácně	oranžo-
vočerveně	a	může	být	 zdoben	 tmavě	červený-
mi	nebo	nachovými	 tečkami.	Vnitřek	pasti	 je	
žlutozelený,	často	s	velkými	 tmavě	červenými,	
nachovými	nebo	až	černými	skvrnami.	Obústí	
může	být	žluté,	nachové	či	černé,	zatímco	víč-
ko	nese	stejné	zbarvení	jako	vnějšek	pasti,	často	
s	tmavě	nachovými	skvrnami	na	spodní	straně.	

N. treubiana	roste	v	MacCluerově	zálivu	těsně	u	kraje	moře	
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Někdy	 však	mohou	 být	 všechny	 části	 dolních	
pastí	zbarveny	čistě	žlutozeleně	nebo	červeně.
Horní	 láčky	 dosahují	 délky	 26	 a	 šířky	 12	

cm	 (ovšem	 většinou	 jsou	 menší).	 Pasti	 jsou	
čistě	 nálevkovitého	 tvaru,	 i	 když	často	 zúžení	
pod	obústím	vyvolává	dojem	nafouklosti	horní	
části	 láčky.	Přední	 stěna	 je	plochá,	zvláště	při	
bázi	pasti.	Křídla	jsou	redukována	na	úzké	hře-
beny	na	čelní	straně	nebo	vůbec	nejsou	patrná.	
Ostatní	části	pak	jsou	podobné	jako	u	dolních	
láček.
Zvnějšku	jsou	horní	láčky	zbarveny	většinou	

čistě	žlutozeleně,	uvnitř	 jsou	pak	často	 tmavé	
nachové	či	 černé	 skvrny	 na	 žlutém	podkladu.	
Obústí	je	žlutavě	zelené,	do	různé	míry	zdobe-
né	 tmavými	proužky.	Víčko	 je	žluté,	na	spod-
ní	straně	většinou	s	černými	nebo	nachovými	
flíčky.	Některé	lodyhy	nesly	pasti	zbarvené	čistě	
žlutozeleně.
V	 MacCluerově	 zálivu	 je	N. treubiana	 nej-

běžnější	 na	 stěnách	 útesů	 drobných	 ostrůvků	
obrácených	 k	 pobřeží,	 kde	 jsou	 rostliny	 chrá-
něny	před	stříkající	mořskou	vodou.	Ale	 i	 tak	
jsem	viděl	 rostliny,	 které	 rostly	pouze	několik	
centimetrů	 nad	 hranicí	 přílivových	 vln,	 tak-
že	 je	 jasné,	že	 tyto	populace	musejí	být	občas	
působení	mořské	vody	vystaveny.	Tento	 jev	 je	
vzhledem	k	nesnášenlivosti	láčkovek	k	zasolení	
krajně	neobvyklý.
Při	 prozkoumávání	 zálivu	 jsem	 se	 povětši-

nou	setkával	s	rozměrnými	dospělými	rostlina-
mi,	které	kvetly	a	vytvářely	semena.	Květenství	
dosahovala	výšky	až	75	cm	a	obsahovala	 i	ně-
kolik	 set	 jednotlivých	 květů.	 Během	 jednoho	
roku	vytváří	zralý	růstový	vrchol	řadu	takových	
květenství,	 takže	 celková	 produkce	 semen	 je	
extrémně	 vysoká.	 Přesto	 jsme	 mladé	 rostliny	
nacházeli	jen	zřídka,	což	poukazuje	na	skuteč-
nost,	že	úspěšné	klíčení	a	růst	semenáčků	jsou	
značně	 omezené.	 Převážná	 většina	 semen	 je	
zřejmě	odnesena	pryč	od	skal	a	končí	ve	vodách	
oceánu.	 Pravděpodobnost,	 že	 se	 semínko	 do-
stane	na	vhodné	stanoviště,	 je	výjimečně	níz-
ká,	což	vysvětluje	potřebu	této	rostliny	vytvářet	
nadměrné	množství	semen,	aby	bylo	zajištěno	
její	rozmnožení.
Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 vlny	 neustále	 vrhaly	

náš	malý	člun	proti	útesům,	nebylo	pozorová-
ní	rostlin	vůbec	snadné.	Po	několika	hodinách	
projíždění	 mezi	 četnými	 ostrůvky	 podél	 po-
břeží,	kde	jsme	prohlíželi	rozličné	populace	N. 

treubiana,	jsme	se	vydali	na	zpáteční	cestu,	při	
které	nás	rybář	zavezl	do	malé	zátoky	jednoho	
z	ostrovů.	Tam	nám	ukázal	úchvatné	malby	vy-
vedené	červenou	barvou	přímo	na	stěnách	úte-
sů.	Pro	všechna	zobrazení	byly	charakteristic-
ké	čtyři	hlavní	symboly:	oko,	ruka,	chobotnice	
a	ryba.	Každá	sada	zobrazení	sestávala	z	mno-
ha	desítek	maleb!	Dosud	si	vůbec	nejsem	jistý,	
zda	 tyto	 jeskynní	malby	byly,	či	nebyly	někdy	
zdokumentovány.	Skalní	obrazy	z	MacCluerova	
zálivu	známé	jsou,	ale	jestli	se	jedná	konkrétně	
o	tento	soubor	maleb,	není	jasné.

I	 když	 se	 naleziště	N. treubiana nenachází	
ani	v	národním	parku	ani	v	jinak	chráněné	ob-
lasti,	je	výhled	do	budoucnosti	pro	tento	druh	
příznivý.	 Mnohá	 stanoviště	 tohoto	 druhu	 se	
vyskytují	 na	 odlehlých	 útesech	 MacCluerova	
zálivu	a	v	současnosti	nejsou	tyto	většinou	ne-
přístupné	populace	nijak	ohroženy.	Zdá	se	tedy,	
že	pro	pozoruhodnou	N. treubiana je	budouc-
nost	v	 tomto	nádherném	přírodním	prostředí	
zajištěna!			

Překlad:	Vladimír	Rudajev 
Fotografie	k	článku	Stewart	McPherson

Jeskynní	malby	v	MacCluerově	zálivu
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Ohlédnutí za Výstavou 2015
Článek	k	Výstavě	2015	a	další	nepublikované	fotografie	najdete	na	naši	internetových	stránkách	v	
sekci	věnované	Výstavě	masožravek.

Pohled	do	expozice			foto	Jakub	ŠtěpánPavlovy	„slakiny“					foto	Jakub	Štěpán

Od	každého	trošku				foto	Kateřina	Braunová
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Záplava	špirlic			foto	Jakub	Štěpán

Darlingtonie	dohlížela	na	chejlavy				foto	Kateřina	Braunová
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