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Úvod
● někdy nazývána jako hmyzožravá rostlina

● stupeň masožravosti odlišný u různých druhů – nejběžnější je trávení kořisti 

pomocí mikroorganismů, žijících v lapacích orgánech

● řada vzájemně většinou nepříbuzných rostlin, sdílejících schopnost přilákat a ulovit 

živočichy, zejména hmyz a získat živiny z jejich těl

● obvykle rostou na místech, kde je půda velmi chudá na dusíkaté látky 

nedostatek kompenzují právě masožravostí

● hlavním limitujícím činitelem pro ně jsou také některé těžké kovy nutné pro 

správnou funkci enzymů



● pro dobrý růst a vývoj masožravých rostlin je nezbytný dostatek světla, 

většina druhů snáší dobře i přímé slunce 

● některé nepotřebují hmyzí kořist, vydrží i bez ní

● hmyzí kořist je pouze doplněk stravy, který podporuje 

vitalitu, krásu a kvetení

● 5 základních typů pastí:

 Lepivé - Rosnatky, Tučnice

 Spadové - Láčkovice, Darlingtonie

 Čepelové – Mucholapky

 Podtlakové – Bublinatky

 Pasti typu vrš (jednosměrný tunel) - Špírlice



Rosnatka kapská



● latinský název: Drosera capensis, čeleď: rosnatkovité

● výskyt: 

 ve všech světadílech kromě Antarktidy

 původně v jižní Africe

● charakteristika: 

 květy růžové i bílé

 listy mírně vzpřímené v přízemní růžici 

 čepel listů je hustě pokrytá tentakulemi, které připomínají kapičky rosy 

odtud název Rosnatka

● Tentakule - drobné žlázky, které vylučují lepivý sliz, obsahující trávicí enzymy. Při 

zachycení kořisti dojde k pohybu tentakulí a jejímu uvěznění.

Tentakule





Rosnatka okrouhlolistá

Rosnatka okrouhlolistá



● latinský název: Drosera rotundifolia, čeleď:  rosnatkovité

● výskyt: severní Evropa, Sibiř, severní Amerika, Japonsko, Nová Guinea

● nejběžnější druh rosnatek

● charakteristika:

 vytrvalá masožravá rostlina s přízemní růžicí listů a nepatrnými kořeny

 listy jsou stejně široké nebo i širší než dlouhé, okrouhlé až eliptické

 drobné, nenápadné květy na dlouhém stvolu, bílé až růžové

 chloupky na čepeli listu vylučují enzym, který rozkládá drobný hmyz

● v zimním období rosnatka okrouhlolistá vytváří hibernaculum – těsně 

sdružené listy blízko při zemi, což jí umožňuje přestát chladné počasí





Láčkovka baňatá



● latinský název: Nepenthes alata, čeleď: láčkovkovité

● výskyt: Filipíny (endemický druh)

● charakteristika:

 roste ve vlhkých horských lesích

 plodem je tobolka

 květy hroznovité, jednopohlavné

 kořenový systém - síť jemných a tenkých černých kořínků

● ve svých láčkách mají trávící tekutinu, která zaplňuje přibližně třetinu celé 

láčky, největší druh pojme i drobného savce  voskový povrch uvnitř láčky 

ulpívá na nožičkách oběti a znemožní jí únik





Mucholapka podivná



● latinský název: Dionaea muscipula, čeleď: rosnatkovité

● výskyt: Jižní Karolína

● charakteristika: 

 roste na podmáčených místech s řídkým porostem nepříliš vysokých trav

 listy složené z rozšiřujícího se řapíku

 listové báze vytvářejí podzemní cibulkovitý útvar - oddenek, ve kterém rostliny dokážou přežít 

nepříznivá období 

 květ: pětičetný, bíle zbarvený

 oválné pasti rostou v přízemní růžici, jsou položené na zemi nebo vysunuté do prostoru, na 

svých okrajích produkují sladký nektar, jímž lákají drobný hmyz 

 past mucholapky opatřena chemickými receptory, díky nimž pozná, zda ulovila potravu, nebo 

např. kapku vody - v tom případě trávicí enzymy vůbec neuvolní a zase se rozevře





Tučnice obecná 



● latinský název: Pinguicula vulgaris, čeleď: bublinatkovité

● výskyt: Evropa, Grónsko, Island, Skandinávie, Aljaška, Kanada, jižněji především v horských 

oblastech

● charakteristika:

 roste na rašeliništích a prameništích, na mokrých loukách i obnažených vlhkých plochách

 tvar: přízemní růžice

 list: eliptický, vejčitý, obvejčitý, chlupatý

 květ: s ostruhou - tvořeny dvoupyským kalichem a dvoupyskou korunou bílá, modrá/fialová, 

dvoubarevná

 plod: tobolka

● rostlina vodu i část minerálních látek přijímá spodní plochou svých lapacích listů, 

při trávení hmyzu se její listy svinují od okrajů ke středu

● tučnice obecná je v naší přírodě silně ohrožená, a je proto nutné ji chránit





Bublinatka jižní



● latinský název: Utricularia australis; čeleď: bublinatkovité

● plovoucí masožravá rostlina

● výskyt: sever Afriky, Evropa, Asie (Čína, Pákistán, Japonsko), Austrálie, Nový Zéland

● charakteristika:

 roste v okolí vodních ploch, ve stojatých vodách, jednoletka nebo dvouletka

 s tenkými, na hladině splývajícími nebo ponořenými lodyhami bez kořenů – délky až 1,5 m 

 drobné lapací měchýřky – do doby kvetení pod vodou, poté se naplní vzduchem a zvednou nad 

hladinu

 vstupní otvor měchýřků zakrytý víčkem, které se z venku otevře snadno, ale zevnitř otevřít 

nejde

 po stranách vstupního otvoru jsou štětinkaté výrůstky, které umožňují vniknout dovnitř pouze 

drobným živočichům

 v měchýřku podtlak, který vtáhne živočicha snadněji dovnitř 





Špirlice nachová



● latinský název: sarracenia purpurea; čeleď: saraceniovité

● výskyt: přirozeně - východní část Severní Ameriky

● charakteristika: 

 vytrvalá rostlina

 s přízemní listovou růžicí, v níž jsou listy přeměněné v duté džbánkovité útvary 

zvané láčky

 zbarvení láček je v základu světle zelené, ale na slunci se vybarvují do nachově 

červeného odstínu

 stříška láčku je přeměněna v límec - prostor nad ústím není krytý (jediný u tohoto 

druhu), ústí pokrývá nektar lákající hmyz

 květy: severní - tmavě červené květy; jižní - bílé/zelenožluté





Rosnolist lusitánský



● latinský název: Drosophyllum lusitanicum; čeleď: rosnolistovité

● výskyt: Španělsko, Portugalsko, Maroko

● charakteristika:

 roste na suchých pískovcových skalách

 úzké žláznaté listy v přízemní růžicí dlouhé až 30 cm,  

pokryté stopkatými žlázkami s červenými hlavičkami vylučující lepkavý výměšek

 nejúspěšnější lovec – i když nemá pohyblivé pasti, jeho výměšek vydává 

pronikavou nasládlou vůni, kterou zachytí i člověk

 květy: žluté, vykvétají v únoru a březnu ve skupinkách





Darlingtonie kalifornská



● latinský název: Darlingtonia californica; čeleď: špirlice

● výskyt: Severní Amerika

● roste v mokřinách, bažinách, na rašeliništích, při okrajích vodních ploch a toků

● chráněna mezinárodní úmluvou o obchodu s ohroženými druhy CITES

● charakteristika:

 trvalka

 listy vyrůstají z oddenku, stejně tak rudé květy, které se podobají liliovitým 

rostlinám, v dospělosti až metr vysoké 

 díky tvaru rostliny se jí přezdívá také „kobří lilie“

 láčky má prosvětleny průhlednými „okénky“, což ještě více přitahuje hmyz

 pokud se hmyz dostane do nitra hlavice, cesta zpět je přes četné, ke spodní 

části láčky směřující chloupky prakticky nemožná





Láčkovice australská



● latinský název: Cephalotus follicularis; čeleď: láčkovicovité

● výskyt: jihozápadní pobřeží Austrálie

● charakteristika:

 trvalka

 tvoří kolonie (např. s rosnatkami)

 květenství drobnějších bílých šestičetných kvítků bílé barvy

 plodem jsou jednosemenné měchýřky

 podle ročního období utváří dva typy listů:

1) kratší dny, nižší teploty: ve vnitřní části růžice 

ploché kopisťovité řapíkaté celokrajné listy

2) delší dny, vyšší teploty: na vnějším obvodu růžice listy modifikované v láčky

 láčky s výrazným zubatým obústím, hrdlo láčku tvoří vroubkovaný prstenec, slouží k 

lapání drobného hmyzu, zejména mravenců





• největší masožravka na 
světě NEPENTHES RAJAH

• výskyt: Borneo

• 1-1,5 m

• past o velikosti lidského 

chodidla

KURIOZITA





Odkaz na video o masožravých rostlinách od 
National Geographic:

https://www.youtube.com/watch?v=UoL1dg3SzOI

https://www.youtube.com/watch?v=UoL1dg3SzOI
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Děkujeme za pozornost


