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Masožravé rosnatky (Drosera) pomocí po -
malu pohyblivých tentakulí zachycují a lepí
drobnou živočišnou kořist, jejich žláznaté
hlavičky vylučující sliz a trávicí enzymy
se shlukují kolem kořisti uprostřed listu
(probíhá reakce vyvolaná dotykem – tigmo-
nastie a chemotropismus – pohyb ve/pro-
ti směru koncentrace určité chemické lát-
ky). Během několika hodin se i listová čepel
začíná neorientovaným růstovým pohybem
(chemonasticky) prohýbat, do jisté míry ob -
klopí kořist a vytvoří kapsu, jakýsi „vnější
žaludek“. Často pěstovaná jihoafrická ros-
natka kapská (D. capensis) má úzké pro-
táhlé listy, jejichž pohyblivé čepele se
v několika hodinách dokáží kolem kořisti
až ovinout. Tvorba „vnějšího žaludku“ ne -
pochybně přispívá k dokonalejšímu trávení

kořisti a účinnějšímu vstřebávání živin, ale
zřejmě také omezuje kradení kořisti klepto -
parazity (kleptobionty, obvykle mravenci).
Přes 30 let se soudí, že chemonastický ohyb
čepele reguluje fytohormon auxin, ale pře-
svědčivé důkazy chyběly.

Yoko Nakamura se spolupracovníky
z Ústavu Maxe Plancka v Jeně prokázali, že
za regulaci tohoto chemonastického pohy-
bu u rosnatky kapské zodpovídá rostlinný
hormon kyselina jasmonová (JA). Hlavní
funkcí JA a jejích konjugátů je regulovat od -
povědi rostlin na různé biotické a abiotické
stresy. Odpovědi zahrnují růstové a vývo-
jové procesy (růstovou inhibici, stárnutí,
ovíjení úponků, vývoj květů a opad listů).
U rostlin krmených octomilkami autoři zjis -
tili, že po 3 hod. po krmení vzrostl obsah JA

i konjugátu s aminokyselinou izoleucinem
(JA-Ile) v celých listech asi 100×, zatímco
obsah auxinu (kyseliny indolyloctové) se
nezměnil. Analýza asi třetiny čepele ve stře-
du listu v zóně ohybu ukázala zvýšení ob -
sahu JA 145×, JA-Ile dokonce 420× oproti
kontrole, obsah auxinu stoupl jen dvakrát.
I kapky 100 μM JA či JA-Ile anebo biosyn-
tetických prekurzorů JA na listy vyvolaly
výrazný ohyb v místě nanesení i bez kořis-
ti, auxin v koncentraci 1 – 1 000 μM neměl
žádný účinek. Ohyb listu vždy směrem
k tentakulím byl vyvolán nanesením rozto-
ku JA na svrchní nebo i spodní stranu listu. 

Studie jasně prokázala, že tento ohyb
není zprostředkován auxinem, ale kyseli-
nou jasmonovou a jejími konjugáty. Ohyb
čepele během 3 hod. nevyvolalo dráždění
tentakulí jemným kartáčkem ani položení
zrnek písku nebo mrtvých nepoškozených
octomilek, pouze živé octomilky nebo je -
jich rozdrcená těla. Autoři učinili závěr, že
určité sloučeniny pocházející z těla kořisti
slouží jako signál pro akumulaci jasmoná -
tů, které pak spouštějí odpovědi vedoucí
k ohybu listové čepele.
[Proceedings of the Royal Society B 2013,
280.1759: 20130228]
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Kyselina jasmonová spouští u rosnatky kapské
tvorbu „vnějšího žaludku“ vyvolanou kořistí 
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