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Masozravé rostliny



Špirlice se nedostatku živin v půdě (rašeliniště jsou obecně chudá na živiny)
přizpůsobily tím, že jsou schopny část potřebných živin získávat mineralizací těl
drobných živočichů (převážně hmyzu). Živočichy (kořist tvoří většinou vosy a mouchy)
špirlice lapají pomocí vysoce specializovaných mechanismů v dutých trubicovitých
listech (charakteru láček), které fungují jako tzv. gravitační (padací) past. Tyto pasti
jsou všeobecně považovány za nejdokonalejší a nejúčinnější mezi všemi ostat-
ními rody masožravých rostlin. Díky svým rozměrům jsou pasti špirlic také
považovány za největší mezi masožravými rostlinami. 

U větších druhů je každý list schopný během jedné vegetační sezóny pojmout
až několik set kusů středně velkého hmyzu.

oobbrr..  22 Sarracenia flava
v přirozeném prostředí

USA, Florida

oobbrr..  44 Celkové rozšíření 
rodu špirlice

oobbrr..  11 Sarracenia psittacina
ve sbírkách Botanické zahrady 
PřF UP v Olomouci

oobbrr..  33 Květ špirlice
hybridní rostlina
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krása  a  dokonalost  amerických  špirlic
Špirlice (Sarracenia) patří mezi dvouděložné semenné rostliny a řadí se do vlastní

čeledi špirlicovitých (Sarraceniaceae). Kromě špirlic do této čeledi patří také
př íbuzné rody dar l ing ton ie  (Dar l ing ton ia )  a  he l i amfora  (He l iamphora ) .
Darlingtonie (je znám pouze jeden druh - d. kalifornská) pochází ze západu USA
(Kalifornie a Oregon) a heliamfory (je známo několik druhů) z Guyanské
vysočiny v Jižní Americe. Špirlic se rozlišuje 8 druhů: Sarracenia alata, S. flava,
S. leucophylla, S. minor, S. oreophila, S. psittacina, S. purpurea a S. rubra,
přičemž některé z nich se dále mohou dělit na poddruhy.

Špirlice pocházejí z východní části Severní Ameriky (obr. 4) a většina druhů se vy-
skytuje na jihovýchodě USA. Jen jediný druh - S. purpurea - roste také na seve-
rovýchodě USA a ve střední a východní Kanadě. Některé druhy špirlice byly
zavlečeny také do Evropy a dokonce i v České republice byly zaznamenány pří-
pady úspěšného vysazení do přírody.

Špirlice jsou rostliny velmi vlhkomilné, někdy až obojživelné (S. psittacina, obr. 1).
Jejich přirozeným prostředím (obr. 2) jsou různé typy mokřadních biotopů,
převážně kyselá hluboká rašeliniště a slatiniště. Jedinou výjimkou je druh S. oreo-
phila, který roste spíše na písčitojílovitých půdách kolem horských potoků.

Podnebí v oblasti výskytu většiny druhů je přímořské, vlhké a velmi mírné,
zimní mrazy jsou jen krátkodobé a slabé. Pouze druhy S. oreophila a S. purpurea
se vyskytují také ve vnitrozemí, kde je klima drsnější. Sarracenia purpurea roste
dokonce i ve velmi studených vnitrozemských oblastech Kanady, kde nejnižší
zimní teploty klesají i pod - 20°C.

Špirlice jsou vytrvalé rostliny, které vytvářejí silný oddenek uložený těsně pod
povrchem půdy. Oddenek na vrcholu neustále přirůstá a na bázi odumírá. 
Z jeho vrcholu vyrůstají listy, které mohou během roku měnit svou podobu.
Charakteristické jsou především duté a k vrcholu se rozšiřující  trubicovité listy
zakončené víčkem. Tyto listy jsou často v horní části nápadně zbarvené a vý-
razně žilkované (obr. 5). 

U některých druhů jsou listy vzpřímené (až kolem 1m vysoké), u jiných druhů
(např. Sarracenia psittacina či S. purpurea) přitisklé k zemi. Dalším typem jsou
redukované ploché listy (tzv. fylodia), které ale vytvářejí jen některé druhy (typicky
např. Sarracenia oreophila či S. flava). Posledním typem listů jsou drobné
šupinovité listy, které kryjí vzrostný vrchol v zimním období. 

Květy špirlic (obr. 3) jsou jednotlivé a převislé na konci dlouhých stvolů vyrůs-
tajících z vrcholu oddenku. Jsou pětičetné, rozlišené na zelený nebo červeně
naběhlý kalich a žlutě nebo červeně zbarvenou korunu. Charakteristickým
útvarem v květech špirlic je čnělka pestíku (tzv. umbrella), která je v horní části
miskovitě rozšířená a vybíhá do pěti nazpět obrácených laloků. Velmi speciali-
zovaná stavba květů špirlic tak značně ztěžuje možnost samoopylení. Plodem je pěti-
pouzdrá tobolka obsahující množství drobných plochých semen.
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Špirlice patří mezi masožravými rostlinami k pěstitelsky poměrně nená-
ročným druhům. Pěstovat je lze i na parapetu slunného okna, kde se jim daří
zejména v letním období. Jsou velmi světlomilné, takže jim dopřejeme opravdu
maximální možné celoroční oslunění. 

V zimě je vhodné jim dopřát nižší teploty a většina druhů přezimuje optimálně
při teplotách mezi 5 až 10°C. V pokojových podmínkách však postačí vypnout
topení pod oknem. Otužilejší druhy je možné pěstovat celoročně venku (např.
na břehu zahradního jezírka přes zimu pod silným krytem). Od dubna do října
je možné pěstovat všechny druhy venku. 

Špirlice jsou velmi vlhkomilné, takže nesmí nikdy vyschnout. Ideální je hluboká
miska, ve které neustále stojí voda. Zálivková voda by měla být měkká, nejlépe
deš ová. Vodovodní voda je obvykle tvrdá a způsobuje rychlé zasolování substrátu,
což rostliny snáší velmi špatně. Přesazování se provádí v závis losti na velikosti
rostliny nebo míře znehodnocení substrátu zasolením (postačí jednou za dva až tři
roky). Jako substrát se používá čistá surová hrubá rašelina smíchaná s říčním
štěrkem (v poměru přibližně 3:1). Špirlice zásadně nehnojíme!

Špirlice mají trubicovitý tvar listů, které se k bázi zužují, č ímž je lapený a gra-
vitačním působením dolů propadající hmyz znehybňován. Z této pasti dokáží
uniknout jen některé vosy, které si ve stěně láčky prokoušou otvor. Špirlice
nevylučují žádné látky insekticidní povahy, které by kořist usmrcovaly, hmyz
může vykazovat známky života i několik týdnů. Lapené samice much bzučivek
("masařek") zde někdy dokonce nakladou vejce a vylíhnuté odolné larvy, které
nemohou z pastí uniknout, se zde až do zakuklení živí rozkládaj ícími se zbytky
hmyzích těl. Zakuklené larvy však postupně hynou a rozkládají se.

Ústí láčky je nadkryto víčkem. Víčko se nezavírá, slouží jako přistávací plocha
pro hmyz a obrana proti zaplnění pasti deš ovou vodou. Víčko je nezřídka protkáno
sítí kontrastních a dolů směřujících žilek, které hmyz navádějí  k ústí trubicové
pasti. Tento efekt bývá zesílen průsvitnými okénky (Sarracenia minor, S. psittacina) i sou-
vislými bělavými plochami (S. leucophylla, obr. 5 a 6), které odvádějí pozornost
světločivého hmyzu od volných únikových cest. Červené žilky a u ústí souvislé
červené plochy simulují vzhled otevřených ran a hnijícího masa (S. purpurea).

Na vnější i vnitřní stěně víčka jsou  rozptýleny nektarové žlázy, které produkují
sladký sekret, lákající hmyz k přistání na víčku. Velikost a hustota žlázek i nabídka
krůpějí nektaru se zvyšují směrem k otvoru láčky, což láká hmyz, aby sestoupil
na dolní část víčka přímo nad propast láčky. 

Na rozdíl od sladkých nektarů jiných rostlin není nektar špirlic příliš lepkavý a neome-
zuje pohyb přilákaného hmyzu.

Hrdlo láčky je lemováno podvinutým a zpravidla hladkým okrajem (obústí),
který tvoří horní hranu "skluzavky". Kolem obústí se soustře uje největší nabídka
nektaru (obr. 7).

Na vnitřní straně víčka se u některých druhů hmyz poprvé setkává s pokožko-
vými chloupky (trichomy). Při pokusu vzlétnout narazí na pružné dlouhé trichomy
a ty jej opět srazí do ústí láčky. Největší význam však mají tr ichomy na vnitřní
stěně láčky. Stěny horní třetiny láček jsou pokryty šindelovitými voskovými des-
tičkami s drobnými trichomy, které se snadno odlamují a znemožňují tak
hmyzu lezení. 

oobbrr..  55 Sarracenia leucophyla oobbrr..  66 Sarracenia leucophyla
ústí láčky s víčkem

oobbrr..  77 Sarracenia alata
ústí láčky s kapičkami nektaru
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K rozmanitosti umělých hybridů špirlic přispívá značnou měrou také velká
rozmanitost původních přírodních druhů, které vytváří řadu forem vázaných
často jen na určité lokality svého přirozeného areálu.
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obr.  8  Lapená kořist se hromadí 
v dolní části láčky, kde dochází 

k jejímu pomalému trávení. 
Zpravidla je tvořena 
mouchami a vosami.

obr.  9 Schéma květu špirlice 
(převzato z http://wikipedia.org).
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Níže v láčce je pak zóna ostrých pevných a dolů obrácených trichomů), které
znemožňují hmyzu uniknout směrem nahoru. Hmyz nemůže z láčky ani odletět,
protože láčka je pro let příliš úzká. Kořist pak po určité době, kdy se snaží
dostat ven, zcela vysílena padá na dno láčky.

V epidermis dolní části láček jsou vtroušeny exkreční žlázky, vylučující
rosolovitou tekutinu, která neustále zvlhčuje těla hmyzu, hromadící se v nejužší
části láček. Lapená kořist se hromadí v dolní části láčky, kde dochází k jejímu
pomalému trávení. Zpravidla je tvořena mouchami a vosami.

Ve stejné zóně jako žlázky exkreční jsou zpravidla rozptýleny i  absorpční
žlázky. Z postupně mineralizovaných živočišných těl odebírají minerální bio-
genní prvky.

Květy špirlic (obr. 3, 9) jsou pozoruhodně a důmyslně uzpůsobeny pro opylení
hmyzem. Květ má deštníkovitě rozšířenou čnělku (tzv. umbrella, obr. 9), která
má pět ramen. Čnělka spolu s korunními lístky vytváří jakousi klec, která má pět
vchodů a pět východů. 

Korunní lístky totiž  přesně zapadají mezi laloky čnělky a fungují přibližně jako
padací dvířka se západkou. Hmyz je schopen tímto květem procházet pouze v jed-
nom směru a to tak, že dovnitř projde po bliznových lalocích a ven jen mezi
nimi (po odtlačení korunního lístku). Rostlina se tímto způsobem velmi účinně
brání opylení vlastním pylem, které je pro většinu rostlin z genetických důvodů
méně výhodné než cizosprášení. Na konci laloků čnělky jsou totiž umístěné
bliznové plochy, takže hmyz, který hledá v květu nektar se musí protlačit kolem
nich. Může tak na blizně zanechat pyl, který na sobě přinesl z jiného květu.
Poté, co se dostane dovnitř květu se ocitne v jakési misce plné pylu (misku
vytváří právě deštníkovitě rozšířená čnělka). Nabere na sebe pyl z tohoto květu
a jediná schůdná cesta ven z květu je právě mezi laloky čnělky,  takže se ten-
tokrát úplně vyhne blizně. Po opylení korunní lístky opadnou (kališní lístky, stejně
jako čnělka neopadávají) a semeník květu se přemění v pukavou pětipouzdrou
tobolku. 

V tobolkách u dobře opylených květů vzniká velké množství 2 až 3 mm
velkých světle hnědě až hnědofialově zbarvených plochých semen, která dozrá-
vají po 3 až 4 měsících. Klíčí po překonání dormance (důležité je chladné
období) během několika měsíců ve vlhkém prostředí.

Díky preferované cizosprašnosti a značné genetické příbuznosti se mohou
jednotlivé druhy špirlic mezi sebou poměrně snadno křížit. Děje se tak velmi
často i v přírodě, kdy se najdou kříženci prakticky všude, kde se setkávají dva
nebo více druhů pohromadě. V kultuře se této vlastnosti špirlic využívá pro zís-
kávání obrovského množství umělých i mnohonásobných hybridů. 

stavba květu 

mezidruhové křížení 



Špirlice pěstované v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci:

SSaarrrraacceenniiaa  aallaattaa SSaarrrraacceenniiaa  rruubbrraa  ssuubbsspp.. rruubbrraa
SSaarrrraacceenniiaa  ffllaavvaa SSaarrrraacceenniiaa  rruubbrraa  ssuubbsspp.. wwhheerryyii
SSaarrrraacceenniiaa  lleeuuccoopphhyyllllaa SSaarrrraacceenniiaa  ×aarreeoollaattaa  ((aallaattaa  ×lleeuuccoopphhyyllllaa))
SSaarrrraacceenniiaa  mmiinnoorr SSaarrrraacceenniiaa  ×ccaatteessbbaaeeii  ((ffllaavvaa  ×ppuurrppuurreeaa))
SSaarrrraacceenniiaa  oorreeoopphhiillaa SSaarrrraacceenniiaa  ×eexxoorrnnaattaa  ((aallaattaa  ×ppuurrppuurreeaa))
SSaarrrraacceenniiaa  ppssiittttaacciinnaa SSaarrrraacceenniiaa  ×mmiittcchheelllliiaannaa  ((lleeuuccoopphhyyllllaa  ×ppuurrppuurreeaa))
SSaarrrraacceenniiaa  ppuurrppuurreeaa  ssuubbsspp.. ppuurrppuurreeaa SSaarrrraacceenniiaa  ×rreeaaddiiii  ((llrruuccoopphhyyllllaa  ×rruubbrraa))
SSaarrrraacceenniiaa  ppuurrppuurreeaa  ssuubbsspp.. vveennoossaa SSaarrrraacceenniiaa  ((ffllaavvaa  ×ppuurrppuurreeaa))  ×ppssiittttaacciinnaa))  ×mmiinnoorr
SSaarrrraacceenniiaa  rruubbrraa  ssuubbsspp.. gguullffeennssiiss SSaarrrraacceenniiaa  sspp..  ((hhyybbrriiddnníí  rroossttlliinnyy  nneezznnáámmééhhoo  ppůůvvoodduu))
SSaarrrraacceenniiaa  rruubbrraa  ssuubbsspp.. jjoonneessiiii

Od dubna do října je expozice špirlic ze sbírek Katedry botaniky PřF UP 
instalována ve skleníku Výstaviště Flora Olomouc a.s.
Prohlídku kolekcí masožravých rostlin ve sbírkovém skleníku Katedry botaniky PřF UP 
v areálu Biocentra v Olomouci - Holici je možno dohodnout telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

jjee  ssiittuuoovváánnaa  vv  cceennttrruu  mměěssttaa  vvee  SSmmeettaannoovvýýcchh  ssaaddeecchh,,  
vv  ssoouusseeddssttvvíí  ssbbíírrkkoovvýýcchh  sskklleennííkkůů  
VVýýssttaavviiššttěě  FFlloorraa  OOlloommoouucc  aa..ss..    
VVcchhoodd  jjee  zz  uulliiccee  UU  bboottaanniicckkéé  zzaahhrraaddyy..
Adresa  pro  korespondenci: 
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
Třída Svoboda 26, 771 46 Olomouc
tel.: 585 413 705, 585 634 820, 604 510 470, 
773 690 498, 773 690 499
E-mmail: garden@upol.cz
http://botany.upol.cz
Otevřeno:
mimo pondělí denně, včetně víkendů a svátků
duben, září, říjen 10 - 16 ho.
květen - srpen 10 - 18 hod.
návštěvu mimo uvedenou dobu lze dohodnout 
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
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