
Z expedice v roce 2000

jsem sice ledacos zvěděl o životě

bublinatky růžkaté, té podivu-

hodné masožravé rostliny, ale

naplánoval jsem další expedici, z

cílem navrátit se do Serra dos

Órgãos a snad až na vrchol tamní

nejvyšší hory Pedra do Sino.

Provázel mne opět Jaroslav,

asistent z první expedice, a jeden

další člen. Navíc byla dohodnuta

pomoc brazilského přítele a

znalce masožravých rostlin Dr.

Fernarda Rivadavii.



Díky zmíněné pomoci

F. Rivadavii jsme měli

naději dostat se až na

vrchol Pedra do Sino,

neboť nás ráno dovezl až k

tábořišti, odkud jsme mohli

vyjít s povolením postavit si

stany až vysoko na úbočí, u

srubu patřícího správě

národního parku. Sluší se

mu i zde velice poděkovat!

Se špatným počasím v Serra dos Órgãos se musí počítat.



Na úbočí Pedra do Sino končí tropický mlžný les. Výše pokračující subalpínská vegetace z vysokých 

keřů a polokeřů a alpínská vegetace  z trav, zakrslých keříčků a s hojností velkých pozemních lišejníků nemají 

jasnou  vzájemnou hranici. Vlivem geomorfologie se mozaikovitě prostupují.  



Jméno lokality bublinatky růžkaté, hory Pedra do Sino (Zvonový kámen), jsem si vysvětloval tak, že

bylo možná utvořeno podle skalního útvaru pozorovatelného ze stezky při výstupu. Není však na úplném

vrcholu, který je vyznačen kamenným sloupkem.

Zvonu podobný skalní útvar  viditelný nahoře, při výstupu  na 

vrchol. 

Vrchol Pedra do Sino na žulové skále.



Ráno na Pedra do 

Sino . Již jsme 

pracovali a bádali.

Dne 14. listopadu 2005 v 8 hodin ráno bylo v této výšce 2 200 m n. m. velmi chladno, jen 7 °C. Půda

pod ostrůvky alpínských společenstev, v hloubce, kde byly oddenky bublinatky růžkaté, si podržela teplotu

12,4 °C.



Semenáčky Utricularia cornigera, 

staré 33 dní a velké 12 mm. Mají 

kromě embryonálních  lístků 

měchýřky  a v tomto stáří teprve 

některé začínají vyrážet první 

slaboučký oddenek.  Taková rostlinka 

bude sílit uvnitř hostitelské růžice, 

než vyrazí  pomocí oddenků do okolí.

Nežli uvedu pozorování zvláštního jevu v životě bublinatky růžkaté, připomínám předešlý, druhý příběh.

Je tam ukázáno, že semenáčky vypadají i fungují jako plováky, neboť bublinatka klíčí ve vodě. Tu nalézá v

růžicích velkých bromeliovitých rostlin rostoucích na zemi i skalách. Plave na hladině v tzv. fytotelmách ‒

nádržkách na vodu v paždích listů.



Alpínské společenstvo s výskytem bublinatky růžkaté. V pozadí zakrslý bambus Chusquea pinifolia, v popředí trsy vysoké trávy 

Gynerium modestum, bílá políčka vpravo jsou lišejníky, červenavá políčka, prorostlá drobnými keříky, jsou z rašeliníku Sphagnum 

sparsum. Nápadné růžicovité rostliny jsou máčky Eryngium fluminense z čeledi Apiaceae.  



Asi 1 m velké růžice máček Eryngium fluminense mají mezi svými zubatými listy četné okrouhlé listy

bublinatky. Vypadá to tak, že fytotelmy v paždí listů máčky umožnily prvotní vývin masožravé rostliny, která

se pak rozrostla i do okolí hostitelské rostliny a okupovala široký prostor.

Sblížený růst máček a bublinatky.
Voda v úžlabí listů máčky.



Oddenek bublinatky se zprvu rozrůstal jen v růžici máčky, což se nyní projevuje tím, že okrouhlé

čepele listů této masožravé rostliny tvoří věnec uvnitř obvodu růžice hostitelské rostliny.

Rané stadium symbiózy máčky a bublinatky, kdy 

masožravá rostlina je ještě jen v zestárlé bazální 

části růžice.

Končící závislost bublinatky na máčce,  neboť 

masožravá rostlina dospěla a může se rozrůst do 

okolí.



Kvetoucí máčka Eryngium fluminense na Pedra do Sino,

v pozadí bambus Chusquea pinifolia.

Endemická flóra pohoří Serra dos Órgãos je

sice z moci úřední chráněna zřízením národního

parku. Jednotlivým ekologicky zvláštním druhům

je ale potřeba rozumět po stránce jejich životních

nároků a životní strategie. Jde o znalosti

ekologické a fytocenologické, aby se vědělo,

které jevy jsou přirozené (např. občasné požáry

vegetace v subalpínském stupni jako regulátor

konkurenčních poměrů) a které jsou nepřirozené

a škodlivé (například lokální eutrofizace v

důsledku turismu). V tom tkví i význam

ekologicky zaměřeného článku, který je na této

stránce též dostupný.


