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zmniejszania się areału zajmowanego przez 
naturalne środowiska roślin mięsożernych, 
istnieje potrzeba poznania upodobań diete-
tycznych tych organizmów w celu zapewnie-
nia im szansy przetrwania np. na obszarach 
chronionych lub w ogrodach botanicznych. 
Chociaż uprawa roślin mięsożernych nie jest 
łatwa, dostarcza jednak satysfakcji estetycz-
nych. Może ponadto, przynosić wymierne ko-
rzyści w postaci „żywych lepów na muchy”. 
Obiecujące, mogłoby być także wykorzysta-
nie przez człowieka substancji trawiennych 
wytwarzanych przez rośliny mięsożerne i/lub 
mikroorganizmy symbiotyczne występujące 
w pułapkach. 

cją i identyfikacją poszczególnych związków 
ułatwiających absorpcję składników mineral-
nych jest nadal fragmentaryczna. Niewiele 
wiadomo też, na temat molekularnych me-
chanizmów kontroli syntezy tych związków 
w samych roślinach, jak i u symbiotycznych 
mikroorganizmów zasiedlających pułapki. Za-
stosowanie w badaniach roślin mięsożernych 
coraz bardziej wyrafinowanych metod anali-
tycznych pozwoliło na odsłonięcie licznych 
podobieństw pomiędzy roślinami i zwierzę-
tami przy jednoczesnym podkreśleniu różnic 
jakie dzielą te dwa współzależne i współist-
niejące światy. Biorąc pod uwagę, postępu-
jące zmiany klimatyczne, prowadzące do 

MENU ROŚLIN MIĘSOŻERNYCH

Streszczenie

Rośliny mięsożerne to organizmy autotroficzne 
wabiące i chwytające zwierzęta za pomocą specy-
ficznych liści pułapkowych, można więc powiedzieć, 
że to rośliny odżywiające się pokarmem zwierzęcym. 
Mięsożerność w świecie roślin stanowi ciekawy 
przykład zdolności adaptacyjnych. Brak łatwo do-
stępnych składników mineralnych w środowisku na-
turalnym spowodował, że w toku ewolucji rośliny te 
wykształciły szereg mechanizmów umożliwiających 
im zdobywanie pierwiastków biogennych w sposób 
alternatywny do pobierania ich z roztworu glebo-
wego. Wyniki badań prowadzonych od ponad 100 
lat wskazują, że rośliny mięsożerne absorbują z ciał 

złapanych ofiar nie tylko azot, ale również m.in. fos-
for i węgiel. Przyswajanie składników mineralnych 
jest możliwe dzięki obecności w pułapkach cieczy 
trawiennej, zawierającej enzymy odpowiadające za 
degradację białek, kwasów nukleinowych, cukrów, 
a nawet lipidów. Z uwagi na różny rodzaj pokarmu, 
sposób jego pozyskiwania i dalszej obróbki, można 
wśród roślin mięsożernych wyróżnić rośliny mię-
sożerne sensu stricto, pseudomięsożerne i rośliny 
detrytusożerne/koprofagi. W niniejszej pracy omó-
wiono zagadnienia mineralnego odżywiania roślin 
mięsożernych, ze szczególnym uwzględnieniem pre-
ferowanej przez nie diety. 

MENU OF CARNIVOROUS PLANTS

Summary
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Carnivory is a interesting example of plant adap-
tation to the environment deprived in mineral nutri-
ents, especially nitrogen. Carnivorous plants derive 
some or most of their nutrients from trapping and 
consuming animals (mainly insects), instead of tak-
ing them from the soil. The results of experiments 
started in the past (even more than 100 years ago) 
on menu of carnivorous plants demonstrated that 
not only nitrogen but also phosphorous or carbon 
may be absorbed from trapped victims. Carnivorous 
plants are subdivided into those with passive traps 
and those with active traps. For some of these traps 
the actual method of insect decomposition involves 

digestive enzymes produced by the plant and bacte-
rial decay within the trap. The composition of diges-
tive fluid is still controversial, although activities of 
typical enzymes that can hydrolyze carbohydrates, 
nucleic acids, proteins and even lipids were found 
in the solution. Depending on the manner of nutri-
tion e.g. a variety of victims, the group of carnivo-
rous plants may be divided into carnivorous sensu 
stricto, pseudocarnivores and detritivores/copro-
phages. The aim of this review was to clarify cur-
rent knowledge on mineral nutrition of carnivorous 
plants in relation to their favor diet.
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