
Již 32. ročník konference Zoologické dny
organizované Českou zoologickou společ-
ností spolu s Ústavem biologie obratlovců
AV ČR, v. v. i., se konal 9.–10. února 2012
historicky poprvé v Olomouci, a to v pro-
storách Přírodovědecké a Právnické fakulty
Univerzity Palackého.

Na setkání přijelo více než 500 účastníků
(registrováno jich bylo 457) nejen z České
republiky, ale i ze Slovenska, Rakouska
nebo Itálie. Pozitivní je, že mezi přihláše-
nými bylo 259 studentů. Během konferen-
ce zaznělo 113 přednášek ve 12 sekcích
a bylo vystaveno 154 plakátových sdělení.
Přednáškové sekce zahrnovaly různé obo-
ry, z nichž tentokrát dominovaly ornitolo -
gie, entomologie, ichtyologie a herpeto -
logie, ale nechyběly ani některé další, jako
např. arachnologie, hydrobiologie, půdní
zoologie, malakologie, mammaliologie,
chiropterologie, evoluční a vývojová mor-
fologie a obecné aspekty zoologie. Na pro-
gramu byly také tři plenární přednášky:
M. Macholán – Myš domácí jako model
pro studium evoluce; V. Novotný – Jak se
žije v novoguinejském pralese a Potravní
sítě mimořádné důležitosti aneb studium
biodiverzity tropických lesů.

Studentskou soutěž o nejlepší přednáš-
ku a poster tentokrát hodnotila nejen od -
borná porota, ale svými hlasy se mohli při-
pojit všichni účastníci konference. Ceny
v podobě mikroskopů, odborných knih,
předplatného časopisu a triček poskytla

firma IntracoMicro, dále Magistrát města
Olomouc, společnost English Editorial
Services, vydavatelství Kabourek i Živa.
Ocenění za přednášky získali: K. Tvardí-
ková – O ekologii ptáků podél úplného výš-
kového gradientu na Papui–Nové Guineji
(Přírodovědecká fakulta Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích a Entomolo-
gický ústav Biologického centra AV ČR,
v. v. i.); M. Chrenková – Effects of conser -
vation measures on breeding success and
working effort of little owls (PřF JU a Cen-
ter for Macroecology, Evolution and Clima-
te, Natural History Museum of Denmark);
R. Tropek – Může spalování uhlí zachránit
vymírající psamofilní bezobratlé? (PřF JU
a Entomologický ústav BC AV ČR, v. v. i.).
Za postery byli oceněni: L. Diblíková –
Jak vám zpívají strnadi: výsledky projektu
Nářečí českých strnadů (Přírodovědecká
fakulta Univerzity Karlovy v Praze); V. Bar-
táková – Genetická struktura halančíků
rodu Nothobranchius v jižním Mosambiku
(Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.);
R. Smolinský – Hodně slunce zabíjí! Akli-
matizace vnímavosti k predaci u čolků
(Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.).

Abstrakty přednášek a posterů jsou
publikovány ve sborníku konference s roz-
sahem 250 stran, který je uložen ke staže-
ní ve formátu PDF na webových stránkách
http://zoo.ivb.cz//zoo.htm (stejně jako
sborníky z let 2002–11).

Příští ročník Zoologických dní se bude
konat 14.–15. února 2013 opět v Brně, a to
pravděpodobně v prostorách Ekonomic-
ko-správní fakulty Masarykovy univerzity
za organizační podpory Ústavu botaniky
a zoologie Přírodovědecké fakulty MU
v Brně.

Podstatou masožravosti rostlin je využí -
vání poměrně koncentrovaných zdrojů
dusíku a fosforu z těl drobných živočichů
– většinou hmyzu a korýšů – jako dodateč-
ného příjmu zejména těchto dvou prvků.
V tělech živočišné kořisti je asi 5–10×
vyšší obsah N a P na jednotku sušiny než
v orgánech masožravých rostlin, takže při
jejich efektivním příjmu z kořisti dostačuje
i její nevelký sezonní odchyt k podstatné-
mu obohacení metabolismu rostlin. Ma -
sožravé rostliny zahrnují asi 650 druhů
(pozemních i vodních) z různých taxono-
mických skupin, mezi nimiž jsou velké
morfologické, fyziologické i ekologické
rozdíly. 

V posledních 15 letech byla po zornost
upřena i na všestranné studium láčkovek
(rod Nepenthes), včetně různých anato-
mických, morfologických, fyziologických
i ekologických zvláštností. V současnosti

známe nejméně 120 druhů láčkovek obýva -
jících rozmanité biotopy na obrovském
území od severovýchodní Austrálie po již-
ní Čínu. Při tak velké druhové diverzitě
existují i poměrně výrazné ekologické od -
chylky v jejich minerální výživě. Nedáv -
no popsaný mutualismus mezi mravenci
a láčkovkou N. bicalcarata, nazývaný
myrmekotrofie nebo myrmekofilie (Bon -
homme a kol. 2011; viz též Živa 2011, 4:
LXIV), představuje jenom efektivnější chy-
tání kořisti a její dokonalejší trávení ještě
v rámci klasické masožravosti. V posled-
ních letech však byly u několika tropic-
kých druhů láčkovek objeveny způsoby
získávání minerálních živin významně
doplňující klasickou masožravost. Druhy
N. lowii, N. rajah a N. macrophylla přijí-
mají podstatnou část N a P z výkalů drob-
ných pralesních savců tan a netopýrů,
k čemuž mají pozměněný tvar svých láček

(Clarke a kol. 2009, Chin a kol. 2010). Láč-
kovka N. ampullaria má také znaky, které
výrazně snižují chytání kořisti (víčko obrá-
cené směrem od láčky, téměř chybějící
medníky na víčku, láčky těsně vedle sebe
nad zemí, pouze vzácně na vystoupavém
stonku, voskovitá zóna pro chytání ko -
řisti uvnitř láčky rovněž chybí) a vedou
k domněnce, že jsou přizpůsobeny k chy-
tání listového opadu (Moran a kol. 2003). 

Andrej Pavlovič z Prírodovedeckej fa -
kulty Univerzity Komenského v Bratisla-
vě se svými spolupracovníky studovali
fyziologické důsledky krmení rostlin
N. ampullaria listovým opadem, aby pro-
kázali, jaký ekologický význam může mít
využívání opadu v přírodě. Mladé rostliny
pěstovali na rašelinném substrátu v říze-
ných podmínkách fytotronu a během pěti
měsíců dostávala každá krmená rostlina
do láček v dvoutýdenních intervalech
100 mg sušiny listového opadu jihoame-
rického líčidla stromovitého (Phytolacca
dioica), kdežto kontrolní jedinci nic. Po
této době autoři sledovali fyziologické roz-
díly mezi krmenými a nekrmenými exem-
pláři u láček i listové čepele. Láčkovky
krmené opadem měly na konci pokusu
průkazně vyšší hmotnost obou částí. Listo-
vý obsah N na jednotku sušiny byl u krme-
ných rostlin průkazně vyšší jen u čepelí
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Masožravá rostlina láčkovka Nepenthes
ampullaria využívá listový opad

Andrej Funk

Zoologické dny 2012 v Olomouci

1    Gekončík noční (Eublepharis macula-
rius) patří mezi vyhledávané modelové
druhy ještěrů využívané ke studiu 
různých vlastností a jevů. Na Zoologic-
kých dnech 2012 v Olomouci byly před-
staveny např. práce o vlivu testosteronu 
na chování samic gekončíka nočního,
o reakcích gekončíka na repelentní látky
výstražně zbarvených ploštic nebo studie
chromozomální evoluce různých 
skupin gekonů. Foto A. Funk


