
S podezřením, že vedle bublinatky ledvinovité (Utricularia reniformis) možná existuje nerozpoznaný 

skrytý čili kryptický druh, pustil jsem se do zkoumání. V Botanické zahradě Liberec jsem vypěstoval silné 

rostliny typické správně určené bublinatky ledvinovité, původem z pohoří Serra da Mantiqueira. Tam jsem 

později také pátral po případech, kdy roste v růžicích bromeliovitých rostlin, ale ani jediný takový případ jsem 

nenalezl. Vždy rostla jen v mokřadech, na mechem bohatých zamokřených svazích, a také v příkopech při 

turistických cestách. Ve společenstvech, kde rostla, většinou ani bromelkiovité rostliny nebyly zastoupeny.  

Z kousku oddenku bublinatky rostoucí v Serra dos Órgãos jsem také vypěstoval mohutné rostliny. Svými 

květy se od předešlých lišily jen málo. Botanikům by se musely jevit jako pouhá varieta. 
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Nelze pochybovat o tom, že obě bublinatky se liší velikostí, což zde dokládám u rostlin 

vypěstovaných v Botanické zahradě Liberec. (V přírodě je tomu dle mých pozorování také tak.)  Velikostní 

rozdíl by také mohl sám o sobě opodstatnit rozlišování různých variet téhož druhu. 

Největší listová čepel pěstované bublinatky ledvinovité. 
Rekordní listová čepel patřící pěstované bublinatce ze Serra 

dos Órgãos je uchována ve fólii, neboť je vůbec největším 

listem u tohoto rodu. 



Nápadný rozdíl ve tvaru semen je závažným znakem, neboť může souviset s rozdílnou životní 

strategií. Semena se ale v experimentálních podmínkách navíc chovala zcela odlišně: První byvše 

vhozena do vody nevyklíčila, kdežto druhá vyklíčila během pouhých několika hodin. Měla v sobě totiž 

značně vyvinuté zelené embryo, které se napilo a protrhlo změklé osemení. 

První bublinatka (semena typické bublinatky ledvinovité vlevo) klíčila pouze na povrchu mokrého 

substrátu a mnohem později.  

Semena bublinatky ledvinovité jsou ježatá. 
Semena bublinatky ze Serra dos Órgãos jsou hrbolkatá. 



Výčnělky osemení, viditelné u silně zvětšeného semene 

bublinatky ledvinovité, by mohly zaklesnout semeno v kopečku 

nebo koberci mechu. Při klíčení se z osemení vysune jen jediný 

list (mikrofoto vpravo nahoře). Na povrchu nastříhaného 

rašeliníku tento druh vyklíčil hromadně (snímek vpravo dole).    

Všechny snímky se týkají typické bublinatky ledvinovité z pohoří Serra da 

Mantiqueira. 



Na tomto snímku z hory Pico do Jordão v pohoří Serra da Mantiqueira roste typická bublinatka 

ledvinovitá v koberci mechu, uchyceném na žulové skále, tedy jako bryofyt. To odpovídá domněce, že i 

ježaté osemení a způsob klíčení s tím souvisí. 



Nápadný rozdíl nejen ve způsobu klíčení (na substrátu / ve vodě), ale také ve tvaru a adaptacích 

semenáčků svědčí o zcela rozdílném životním způsobu. Ten se liší právě v nejkritičtějším stadiu 

ontogeneze, rozhodujícím o uchycení druhu v určitých rostlinných společenstvech a na určitých bydlištích. 

Zde již nelze uznat, že semenáčky by mohly patřit jen varietám téhož druhu.    

33 dní staré semenáčky bublinatky ledvinovité . 
Pouhých 7 dní staré plovoucí semenáčky bublinatky ze Serra 

dos Órgãos . 



Nápadný rozdíl je také ve výčnělcích (anténách) před hrdlem pastí. Tento rozdíl je stabilním 

znakem, nepodléhajícím variabilitě. Naznačuje to poněkud odlišný potravní rejstřík, ačkoli obě bublinatky 

měly oddenky s pastmi v mokrém substrátu. To je také součástí životní strategie.  

Lapací měchýřek bublinatky ledvinovité (vyjmutý ze 

substrátu) pod mikroskopem.  Před hrdlem jsou 2 dlouhé 

antény, skloněné až přes stopku měchýřku. 

Lapací měchýřek bublinatky ze Serra dos Órgãos  (vyjmutý 

ze substrátu) pod mikroskopem.  Místo dlouhých antén má 2 

růžky. 



Pro tento charakteristický tvar měchýřků majících růžky byla 

bublinatka ze Serra dos Órgãos, vyskytující se v subalpínském a 

alpínském stupni Pedra do Sino, pojmenována Utricularia 

cornigera (bublinatka růžkatá). Je to největší terestrická 

bublinatka světa a nově zjištěný endemický druh pro Brazílii. 

 

Ačkoli kryptický druh bublinatky byl zřejmě v 

přírodě objeven kdysi dříve, a dokonce byl 

pěstován, došlo k mýlce. Dva podstatným 

způsobem rozdílné druhy byly popisovány 

směsně.  Odlišený druh musel dostat jméno.  

Platný vědecký popis druhu se musí řídit danými pravidly 

a musí být publikován. Stalo se tak po letech zkoumání tímto 

článkem: 
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