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Masožravé rostliny — úvod

• vyznačují se tzv. karnivorním syndromem — schopnost přivábit, polapit a strávit kořist

• patří mezi ně zástupci 7 čeledí v celkem 14 rodech (přibližně 700 druhů)

• obsazují především vlhká a živinami chudá stanoviště, charakteristicky oblasti bílých 
písků, rašeliniště nebo horské mlžné polohy v tropických oblastech

• jejich přítomnost je spojená i s pravidelným výskytem požárů, které udržují dlouhodobě 
otevřený charakter biotopů

• obvykle rostou na místech, kde je půda chudá na živiny (např. bažiny, kamenité oblasti) 

→ proto u nich vzniká masožravost

• nejrozsáhlejším rodem je bublinatka (Utricularia) — přibližně 220 druhů





,,Byblis (Byblis)
• Čeleď: byblidovité (Byblidaceae)

• Druhy: Byblis — gigantea, liniflora, aquatica, rorida, filifolia

• Rozšíření: severní a jihozápadní Austrálie + jižní Nová Guinea (B. liniflora)

• Prostředí: liší se druh od druhu, v písčitých substrátech na mokřinách a slanitištích

: B. aquatica — ve vodou zaplavovaných prohlubních a v mělké vodě břehů jezírek 

: B. gigantea — závislá na občasných letních požárech, po kterých dobře klíčí s prvními 

dešti

• Vzhled: keříčkovitá víceletá rostlina s květy různých barev, severní formy (B. linifora, B. aquatica, 

B. rorida, B. filifolia) mnohem robustnější

• Potrava: drobní živočichové, hmyz

B. giganteaB. aquatica

• Lapací systém: Potravu naláká lepivý blýskavý sekret, ve 
kterém uvízne, a úplně se vyčerpá, následně do ní vpustí 
rozkládací toxiny.

B. linifora



Byblis liniflora
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Špirlice (Sarracenia)
• Čeleď: špirlicovité (Sarraceniacae)

• Druhy: Sarracenia — alata, flava, leucophylla, minor, oreophila, psittacina, purpurea, 

rosea, rubra

• Rozšíření: jihovýchod Severní Amerika 

• Prostředí: v močálech, slatiništích, na březích potoků a jezer, v prameništích, v porostu

rozvolněného lesa a ostatních vlhkomilných trav, závislé na občasných požárech 

likvidujících konkurenční rostliny, mohou být až úplně zaplaveny vodou (ne trvale)

S. flavaS. leucophylla

• Vzhled: vlhkomilná až obojživelná vzrostlejší rostlina s

pozoruhodnými květy

• Potrava: převážně lezoucí a létavý hmyz 

• Lapací systém: Pro přistání kořisti slouží víčko rostliny z vnitřní  
strany pokryté chloupky, které směřují dolů, což kořist láká 
přímo do pasti, jejíž povrch je velmi kluzký, oběť sklouzne a 
utopí se.



Sarracenia purpurea



Láčkovice (Cephalotus)

• Čeleď: láčkovicovité (Cephalotaceae)

• Druhy: jediný — Cephalotus follicularis

• Rozšíření: jihozápadní pobřeží Západní Austrálie

• Prostředí: na trvale zamokřených, většinou zastíněných místech, v celoročně vlhkém a 

kyselém substrátu, v porostu trav a nízkých keřů, někdy i přímo na svazcích 

vystavených slané mořské tříšti, může být krátkodobě zcela zaplavená, 

potřebuje vysokou vlhkost vzduchu → neroste dál než 16 km od pobřeží

• Vzhled: podzemní, vlhkomilná rostlina s na slunci rudými pastmi velkými 5—7cm,roste 

v trsech

• Potrava: lezoucí i létací hmyz

• Lapací systém: Zbarvení láčkovice naláká kořist až k 
hrdlu, odkud sklouzne a utopí se v tekutině s trávicími 
enzymy a mikroorganismy, které pomohou s rozkladem.



Cephalotus follicularis
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• Čeleď: špirlicovité (Sarraceniaceae)

• Druhy: v současnosti je známo 12 druhů a několik variet

(např. Heliamfora — folliculata, heterodoxa, hispida)

• Rozšíření: jižní Venezuely, Guyany a severní Brazílie

• Prostředí: svahy a vrcholy náhorních plošin jihoamerických stolových hor Guyanské 

vysočiny (tepuis), rostou v trsech nebo jednotlivě

• Vzhled: růžice tvořena několika vzpřímenými láčkami vyrůstajícími z oddenku nebo 

dřevěného kmínku, láčky jsou nálevkovitě svinuté a ve spodní části částečně 

srostlé listy, láčky mohou být dlouhé od 8 cm (H. minor) až do 50 cm (H. ionasii)

• Potrava: drobný hmyz (zejména mravenci)

H. ionasii

Heliamfora (Heliamphora)

H. minor

• Lapací systém: Mají tzv. gravitační pasti. Horní část láčky je 
z vnitřní strany pokryta tuhými chlupy mířícími do nitra pasti 
(brání hmyzu v úniku) a je vybavena nektarovými žlázami (vábí 
kořist). Kořist spadne dolů, kde probíhá její rozklad a trávení, 
protože Heliamfory vlastní enzymy neprodukují. 



Heliamfora
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, Mucholapka (Dionaea)
• Čeleď: rosnatkovité (Dionaea)

• Druhy: Mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je jediným zástupcem svého druhu

• Rozšíření: Severní a Jižní Karolína

• Prostředí: toleruje občasná sucha i záplavy, krátkostébelné a travnaté společenstvo na

slatiništích

• Vzhled: přízemní růžice listů (4 až 12 cm), listy se skládají z řapíku (na který se napojuje  

listová čepel přeměněná v past), past je složená ze 2 čepelí a každá má na krajích 

„zuby“ bránící kořisti v úniku … velikost a šířka řapíku se v průběhu roku mění 

(na podzim a v zimě je řapík největší a pasti jsou malé a nefunkční, v létě a na jaře 

je to naopak… řapík nese past) 

• Potrava: drobný lezoucí a létavý hmyz — vosy, mravenci…

• Lapací systém: Čepel listu je rozdělena na 2 poloviny, z nichž každá má 
na svých okrajích „zuby“, které brání kořisti v úniku. Uprostřed jsou 3 
chloupky, po jejich podráždění se past zavře a kořist je uvězněná uvnitř.



Dionaea muscipula
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Darlingtonie(Darlingtonia)
• Čeleď: špirlicovité (Sarraceniaceae)

• Druhy:: Darlingtonie kalifornská je jediným druhem svého rodu

• Rozšíření: jihozápadní Oregon a severní Kalifornie (160 km dlouhý pás pobřeží 

od města Roseburg až k městu Santa Rosa)

• Prostředí: rostou poblíž tekoucích vod, v bažinách, v rašelině, na březích tůněk a na mírných 

svazích hor

• Vzhled: růžice láček (většinou 45 až 90 cm) zakončených velkou hlavicí s množstvím bělavých 

okének a velkým rozeklaným přívěskem, láčky vyrůstají z plazivého oddenku 

: přezdívá se jí „kobří lilie“ pro tvar svých pastí, které připomínají hlavu vztyčené kobry

• Potrava: hlavně létavý hmyz

• Lapací systém: Potrava je lákána kapkami nektaru k ústí láček na spodní 

straně hlavice. Dolní polovina láčky je uvnitř pokryta množstvím dolů 

směřujících chlupů, které brání hmyzu vylézt zpět. Ve spodní části láčky je 

tekutina, v níž se hmyz utopí a následně se rozloží.



Darlingtonia californica



21.05.2021

,Tučnice (Pinguicula)
• Čeleď: bublinatkovité (Lentibulariaceae)

• Druhy: dělí se na 4 skupiny → tučnice — tvořící přezimovací pupeny (P. balcanica), 

tvořící dvoutvaré listové růžice (P. agnata), tvořící jednotvarné listové růžice (P. caerulea), 

nezatahující (P. antartica)

• Rozšíření: všechny klimatické pásy kromě Austrálie, Antarktidy a Afriky – výjimka P. lusitanica a

P. vulgaris vyskytující se v Maroku

• Prostředí: liší se u každé skupiny — od mokřadů přes savany až po polopouště

• Vzhled: u každé skupiny je jiný

: společným znakem jsou lepkavé listy (různých tvarů barev a velikostí), které skládají

většinou přízemní růžici

• Potrava: drobný hmyz

• Lapací systém: Lepkavý list — svrchní plochu listu mají hustě pokrytou nepatrnými 

přisedlými i stopkatými žlázami. Přilepí-li se na list kořist, začnou přisedlé žlázy 

vylučovat trávicí šťávu, některé tučnice po uchvácení kořisti svinou listy. P. antartica

P. lusitanicaP. vulgaris
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Mexican Pinguicula

https://www.carnivorousplants.org/grow/guides/MexicanPinguicula
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Genlisea (Genlisea)

• Čeleď: bublinatkovité (Lentibulariaceae)

• Druhy: Genlisea — africana, aurea, margaretae, lobata, pallida, violacea …

• Rozšíření: tropy a subtropy v Africe (Kongo, Tanzanie, Zimbabwe…), Jižní a Střední Amerika 

(Brazílie, Venezuela, Guayana…)

• Prostředí: trvale mokrá stanoviště, hornatá území — mlhavé a stále vlhké polohy, výšky kolem 

200—2500 m n. m.

• Vzhled: nemají kořeny a jsou nahrazeny metamorfovanými listy

: tvoří malé, přízemní růžice nebo trsy listů a květy vyrůstají na dlouhých stvolech

• Potrava: miniaturní živočichové

• Lapací systém: Chytají kořist do důmyslně šroubovitě srolovaných 

podzemních pastí, které jsou součástí jejich "kořenového" systému a tedy 

ukryty v substrátu. G. aurea

G. violacea G. margaretae



21.05.2021

,LLLLL
Listy jsou pokryté žláznatými výčnělky (tzv. tentakulemi), které vylučují 
lepivý sliz (obsahuje trávicí enzymy) v podobě drobných kapiček 
(odtud název rosnatka). Kořist se přilepí a list se začne kolem ní stáčet.

Genlisea



Bublinatka (Utricularia)
• Čeleď: bublinatkovité (Lentibulariaceae)

• Druhy: Bublinatky — vodní (U. australis), pozemní (U. biloba), hlíznaté (U. alpina)

• Rozšíření: prakticky všechny kontinenty s výjimkou polárních oblastí 

(nejbohatší oblasti — Jižní Amerika, Austrálie a Afrika) 

• Prostředí: často rostou ve vodě nebo jsou sezóně zaplavené, vyhledávají mělké břehy, 

laguny jezer a vodních toků, rostou v plytké vodě, bažinách a v kyselém 

písčitém substrátu s různým podílem organického humusu

• Vzhled: velmi různorodý 

: společným znakem je lapací orgán listového původu — měchýřek 

(je malý a různě tvarovaný, většinou kulovitý váček)

• Potrava: velmi drobní zemní a vodní živočichové

• Lapací systém: Lapací měchýřky — specializované 

podzemní pasti, které kořist rychle nasají a uvězní. U. australis U. biloba

U. alpina
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Utricularia longifolia

https://www.youtube.com/watch?v=S2LyyTWCgP4&t=27s
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,Rosnatka (Drosera)
• Čeleď: rosnatkovité (Droseraceae)

• Druhy: dělí se na 6 skupin → rosnatky — rosnatky — subtropické a tropické (D. aliciae), vyžadující

chladovou periodu (D. linearis), trpasličí (D. enodes), hlíznaté (D. lowriei), severoaustralské 

(D. broomensis), australské pralesní tropické (D. prolifera)

• Rozšíření: všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy a nejsevernějších oblastí za polárním kruhem 

(přes 50 % v Austrálii), vyskytují se i v ČR (např. rosnatka — okrouhlolistá, prostřední, anglická...)

• Prostředí: všechny klimatické pásy — přirozený výskyt hlavně v rašeliništích, močálech, bažinách… 

• Vzhled: vzhled se u každé skupiny liší — velmi různorodé 

: společným znakem jsou lapací orgány — různě tvarované listy pokryté žláznatými 

výčnělky (tentakula)

• Potrava: drobný hmyz

• Lapací systém: Listy jsou pokryté žláznatými výčnělky (tzv. tentakulemi), 

které vylučují lepivý sliz (obsahuje trávicí enzymy) v podobě drobných 

kapiček (odtud název rosnatka). Kořist se přilepí a list se začne kolem ní 

stáčet.

D. broomensis

D. aliciae

D. enodes

D. lowriei
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Lapací systém: Potrava je lákána kapkami nektaru k ústí láček na spodní straně hlavice. Dolní polovina 
láčky je uvnitř pokryta množstvím dolů směřujících chlupů, které brání hmyzu vylézt zpět. Ve spodní části 
láčky je tekutina, v níž se hmyz utopí a následně se rozloží.

Drosera Capensis
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