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1 Popis rostlin:

 Jsou to rostliny, které získávají většinu 

živin z hmyzu.

 Nejvíce se vyskytují např. v kyselých 

bažinách a v chudých písčitých nebo 

kamenitých oblastech.

 Jelikož se masožravé rostliny dokázaly 

adaptovat na prostředí, v němž rostou, 

najdeme je téměř po celém světě. 

 Lidi zaujaly hlavně svým vzhledem a 

schopností konzumovat hmyz.



1.1 Zajímavosti

 Často se uvádí, že si vyvinuly tento neobvyklý způsob

výživy kvůli nedostatku dusíku a fosforu v oblastech, ve

kterých se vyskytují.

 Celkově je známo asi 500 botanických druhů 

masožravých rostlin a bylo vyšlechtěno i několik set 

kříženců.

 Schopnost rostliny lapat hmyz pozoroval pravděpodobně 

roku 1759 poprvé anglický guvernér Severní Karolíny 

Artur Dobbs.

 První velké pojednání o masožravých rostlinách napsal 

Charles Darwin v roce 1875 a rostliny označil za 

nejzajímavější rostlinu světa. 



2 Potrava rostlin

 Nejčastěji se většina masožravých rostlin 
specializuje na různé zástupce říše hmyzů, 
hlavně na ty drobné.

 Jiné druhy dokáží vedle hmyzu zužitkovat i 
kořist velikosti drobných obratlovců a některé 
větší druhy dokážou polapit například i potkana 
a podobné poměrně velké živočichy.

 Existuje také velké množství druhů, pro něž je 
běžná hmyzí kořist příliš velkým soustem, a 
specializují se ještě na menší organismy, žijící 
v půdě nebo ve vodě.

 Důležité je zmínit, že kořist není pro většinu 
masožravek nezbytná, umí stejně jako jiné 
rostliny získávat živiny z půdy a pomocí 
fotosyntézy. Schopnost masožravosti je jen 
adaptace na růst v chudých půdách, kde kořist 
slouží jako jakýsi doplněk stravy.



3 Jak rostliny pěstovat

 Většina masožravých rostlin žije v přírodě na stále 
vlhkých a slunných místech. Pokud jim i doma 
zajistíme dostatek světla a stále vlhký substrát, není 
jejich pěstování nijak obtížné.

 Voda, stejně jako u každého živého organismu, je to 
nejdůležitější, co masožravky k životu potřebují. 

 Nejlepší pro masožravé rostliny je voda z přírodního 
zdroje, např. z rybníku, nachytané dešťové kapky, 
nebo voda destilovaná, která neobsahuje půdu 
znehodnocující minerální látky.

 Krmení a potravu považuje většina začátečních 
pěstitelů za to nejdůležitější, co masožravky potřebují. 
To je ale z pohledu znalejších zásadní chyba. Nejprve 
je třeba zajistit masožravce kvalitní substrát, zálivku, 
světlo a teplo. 



3.1 V jakém prostředí
nejlépe rostou

 Mucholapka je rostlina, která se, 
při splnění základních podmínek, 
dá poměrně dobře pěstovat v 
běžných pokojových podmínkách
na okenním parapetu.

 Můžeme ji celoročně pěstovat
doma a v letním období i venku.

 Nejdůležitější je udržovat rostliny 
ve vlhkém a na slunném
prostředí, aby dobře rostly a byly
v dobrém stavu, proto je nejlepší
odložit je na okenní parapet a 
hodně zalévat.



4 Druhy masožravých rostlin

Bublinatka (Ultricularia) je 

nejhojněji zastoupený rod 

masožravých rostlin. 

Mucholapka podivná (Dionaea 

muscipula) patří mezi nejoblíbenější 

masožravé rostliny. Pro její dobrý 

vývoj musí mít pořád maximální 

možné osvětlení.

Ultricularia alpina a bifida



Láčkovka (Nepethes) Zástupci tohoto rodu 
patří mezi jedny z nejznámějších 
masožravých rostlin. Rod Nepenthes 
obsahuje asi 120 botanických druhů.

Rosnatka (Drosera) je jedním z druhově 

nejpočetnějších rodů masožravých rostlin. 

Jednotlivé druhy rosnatek se mohou značně lišit 

jak velikostí, tak i tvarem. Rosnatky jsou 

rozšířeny ve všech světadílech s výjimkou 

Antarktidy.



5 První člověk, který napsal 
o masožravých rostlinách

 První, kdo napsal o masožravých rostlinách byl Charles 
Darwin, což byl britský přírodovědec a zakladatel 
evoluční biologie.

 Stále patří k největším vědcům 19. století, kromě studiu 
o rostlinách se věnoval také včelám a genetice.

 O mucholapce podivné Charles Darwin napsal, že se 
jedná o nejkrásnější rostlinu, jakou kdy spatřil.

 S mucholapkou a rosnatkami prováděl důmyslné a 
překvapivě moderní experimenty.

 Málo se ví, že o masožravých rostlinách napsal knihu 
výrazně silnější, než je jeho proslulá práce „O původu 
druhů“, což je kniha o evoluční teorii, založené na
přírodním výběru, tedy přežití a množení jedinců lépe 
přizpůsobených podmínkám, ve kterých žijí.



DĚKUJI ZA POZORNOST


