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Skleník Fata Morgana vás vítá při jedné z mnoha tematických prohlídek, které můžete během 

roku absolvovat. Dnes se seznámíte se skupinou rostlin, které jsou z hlediska výživy velmi 

zajímavé a v říši rostlin ojedinělé. Jistě jste o nich slyšeli, jedná se o rostliny označované jako 

masožravé. 

A pokud jste vyplnili úvodní  pracovní list o masožravkách už ve škole, víte toho dost. 
Ve skleníku uvidíte „osobně“ mnoho zajímavých druhů masožravek, pocházejících z různých koutů světa a prostředí. 
Seznámíte se s promyšlenými strategiemi lovu těchto rostlinných predátorů a objasníte si mnoho dalších zajímavostí, 
které tato skupina rostlin nabízí.

Než se pustíme do prohlídky skleníku, pokuste se vlastními slovy popsat, proč si masožravky 

zasloužily takovéto pojmenování:

Jestliže jste s předchozím úkolem hotovi, napište, jak na první pohled masožravku poznáte:

Správnost svých odpovědí si můžete ověřit později během výkladu průvodce.
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Masožravé rostliny aneb Dravci rostlinné říše

k zamyšlení



Masožravky jsou rostliny, které se během evoluce adaptovaly na specifické životní podmínky. 

Lze je charakterizovat několika společnými znaky. Mnohé druhy jsou svojí stavbou podobné 

jiným druhům masožravek, přestože se vyvíjely na zcela jiném kontinentu nebo oblasti.

Takovýto způsob vývoje

nazýváme 

.

Mezi zásadní společné znaky patří schopnost masožravých rostlin lovit různé živočichy, zejména 

bezobratlé. Proč se takto masožravky živí? 

Je to způsobeno absencí některých  v prostředí jejich výskytu. Na 

Zemi se proto vyskytují hojně pouze v některých oblastech.

S pomocí průvodce vyberte z následujícího seznamu největší centra jejich výskytu: 

 střed Austrálie    Venezuela    JV USA

 střední Evropa    západní Austrálie   rovníková Afrika 

 JV Asie    některé oblasti v Brazílii
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poslouchej

doplň

doplň



Níže uvedené obrázky ukazují další z charakteristických rysů masožravek, a to různé 

důmyslné pasti a trávicí mechanismy, kterými je lovena kořist. Chycená oběť je pak natrávena 

pomocí enzymů, štěpících bílkoviny. Dále dochází ke vstřebání a využití potřebných látek pro 

růst rostliny.

K obrázkům doplňte, jak příslušná past vzniká.

  

  

  

  

Poznamenejte si, co vás zaujalo…
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doplň

poznamenej si



Nyní s pomocí průvodce najděte několik typických tropických zástupců masožravých rostlin. 

Vyfoťte je a vlepte nebo nakreslete do vymezeného prostoru a poznamenejte si jejich název. Do  

mapky světa si nezapomeňte vyznačit areál rozšíření vašich „úlovků“.
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nakresli, vyfoť...



Může se stát, že vás masožravé rostliny natolik zaujmou, že si je budete chtít pořídit domů. 

Mnoho druhů se dá s úspěchem pěstovat v domácích podmínkách a pořízení rostlin již není 

takový problém. Při dodržení určitých zásad pěstování vás pak odmění nejen tvorbou pastí, 

ale také krásnými květy. 

Tyto nádherné exempláře můžete vidět na vlastní oči každoročně na zářijové výstavě masožravek ve skleníku Fata 
Morgana. Přijďte!

Masožravky můžeme vidět nejen v botanických zahradách,  na výstavách či v květinářství, ale 

i ve volné přírodě. Rostou v rašeliništích a slatinách po celém území našeho státu. Na první 

pohled si jich málokdo všimne, ale při podrobnějším prozkoumání terénu můžeme obdivovat 

například známou masožravku rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). 

Pokuste se na internetu vyhledat její obrázek a další zajímavosti „ze života“. V případě zájmu 

najděte ještě jiný příklad u nás rostoucí masožravky.
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domácí úkol



Pokud vás masožravky zaujaly, můžete se pokusit o jejich pěstování v domácích podmínkách. 

Pro jejich zdárný růst je ale nutné dodržovat určité zásady, zejména z hlediska závlahy, světla, 

substrátu a dalších faktorů. Pěstování masožravek se řadí tak trochu mezi adrenalinové sporty. 

Tyto „dravé“ rostliny se pokouší zkrotit celá řada pěstitelů, a proto kdybyste je chtěli pěstovat i vy, 

na internetu najdete řadu zaručených rad, jak na ně. Nyní ale máte vzácnou příležitost nechat si 

poradit od odborníků z BZ.

Nejprve si vybereme vhodnou rostlinu:

         Která je ta nej?

Pro vhodné umístění musíme dodržet následující podmínky:

         To by mě zajímalo :-)

Zavlažování je v případě masožravek náročnější, proto nesmíme zapomenout na následující:

         Nezapomeňte!

Pokud budeme rostlinu přesazovat, připravíme si odpovídající substrát:

         Přitom je třeba opravdu dodržet tyto zásady:

A na co nesmíme zapomenout? Masožravky se obvykle nehnojí, ale je dobré, když jim necháme přístup k lovení 
létajícího hmyzu. Můžeme se pak stát svědky zajímavé podívané…

Poznamenejte si, co vás zaujalo nebo na co byste chtěli znát odpověď.
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