
Les plantes carnívores han fascinat i encuriosit tant a la comunitat científica
com a la població des de la publicació del llibre “Insectivorous Plants” (1875)
de Charles Darwin, que constituí la base per a l’estudi modern del síndrome
carnívor en plantes. En l’actualitat, la utilització d’anàlisis morfològics i
moleculars pretén indagar i proporcionar nova informació sobre un dels grups
més sorprenents i atractius del regne vegetal.

L’objectiu d’aquest treball és aprofundir en l’origen, ecologia, diversitat i
adaptacions de les plantes carnívores, tot aportant una visió completa i
actual, recolzada per els darrers estudis i descobriments científics.

� Presència d’adaptacions inequívoques per a capturar la presa, ja siguin estructures
especialitzades (trampes d’adhesió, de tancament mecànic o de caiguda) i/o millores per
incrementar l’atracció i la captura (producció de nèctar, presència d’olors atractius, colors
vius, superfícies ceroses, etc.).

� Possessió d’un mecanisme en que la presa és degradada a una forma assimilable per la
planta, ja sigui la secreció d’enzims, la descomposició per activitat bacteriana o
l’establiment d’associacions mutualistes amb altres organismes.

� Presència d’una via d’absorció dels nutrients derivats de les preses, que contribueixen a
la fitness competitiva i reproductiva de la planta.
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Actualment es reconeixen com a mínim 583 espècies de
plantes carnívores contingudes en 20 gèneres, 13 famílies
i 5 ordres d’angiospermes. Més del 95% d’aquestes
formen part dels ordres Caryophyllales i Lamiales i la resta
es troba dins dels Ericales, Oxalidales i Poales.
Si bé el registre fòssil amb el que es compta per a aclarir el
possible origen del carnivorisme és reduït i dubtós, els
darrers anàlisis moleculars indicarien que es troba entre
els 8 i 72 milions d’anys.
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Les plantes carnívores acostumen a viure en zones oligotròfiques, normalment
assolellades i que presenten humitat elevada, almenys durant el període de
creixement. Poden trobar-se també en sòls àcids, reductors, amb activitat
microbiana reduïda i mineralització lenta. Certes espècies són capaces de créixer
en hàbitats atípics, ja siguin regions semiàrides, calcàries o com a epífits.

La restricció a aquests ambients extrems es mantingué inexplicable fins que els
models de cost-benefici demostraren que, en zones on tan sols els nutrients són
limitants per al creixement de les plantes, el benefici ecològic del carnivorisme era
igual o fins i tot excedia els costs (estructurals i energètics).

Pel que fa a la distribució, són autòctones de la zona tropical, presents
majoritàriament a Amèrica, Àsia i Austràlia i en menys importància a Europa i
Àfrica, tot i que existeixen també gèneres adaptats al clima temperat.
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DISTRIBUCIÓ MUNDIAL DE LES PLANTES CARNÍVORES 

� El carnivorisme en plantes presenta un origen polifilètic i hauria aparegut fa uns 8-72
m.a. Els gèneres carnívors actuals es troben principalment a Amèrica, Àsia i Austràlia i la
seva restricció a zones oligotròfiques, humides i assolellades és explicada pels models de
cost-benefici.

� Per tal de sobreviure a aquests ambients extrems han desenvolupat diverses
adaptacions que inclouen mecanismes d’atracció, captura i digestió de les preses (per
enzims propis o mitjançant interaccions mutualistes).

� Una elevada proporció de plantes carnívores es troba actualment amenaçada per factors
com l’alteració de l’hàbitat, la recol·lecció d’exemplars salvatges i la presència d’espècies
invasores, de manera que es requereix l’elaboració de nous estudis i l’establiment de
mesures de conservació per a impedir la davallada d’exemplars i l’extinció d’un dels grups
de plantes més atractius i singulars.

Aproximadament el 50% de les espècies que foren avaluades per la IUCN l’any 2010 van
ser considerades amenaçades. Els principals factors que hi intervenen són:
o Alteració de l’hàbitat a causa de la producció de l’agricultura o la contaminació

(herbicides, fertilitzants)
o Recol·lecció d’exemplars salvatges
o Espècies invasores
o Canvi climàtic, supressió de focs → ↑ COMPETÈNCIA

La reducció de l’abundància i diversitat de les plantes carnívores suposa una pèrdua
ecològica important i podria afectar tant a diverses espècies animals mutualistes com als
humans → CONSUM D’ESPÈCIES QUE ACTUEN COM A VECTORS DE TRANSMISSIÓ DE
MALALTIES
El cultiu in vitro en combinació amb pràctiques convencionals (bancs de llavors o mesures
de conservació de l’hàbitat) poden influir en la protecció i recuperació de les espècies
amenaçades.

Molts gèneres incapaços de produir enzims digestius estableixen
relacions amb organismes comensals o simbiòtics. El gènere Roridula

s’associa amb hemípters del gènere Pameridea (que s’alimenten de les
preses capturades per la planta) i obté un 70% o més del nitrogen dels
seus excrements.

També tenen lloc en plantes amb trampes passives que, tot i produir
enzims, presenten un increment de l’eficiència de captura i digestió de
les preses. És el cas de Nepenthes rafflesiana, que obté una quantitat
de N considerable dels excrements de ratpenats (Kerivoula hardwickii

hardwicki), a qui confereix protecció i actua com a niu diürn.

FILOGÈNIA I DIVERSITAT

MECANISMES DE CAPTURA

Moviment Tipus Gènere

Actives

Mecàniques (ceps) Dionaea

Alovandra

Succió Utricularia

Semi-

actives

Adhesió

Pinguicula

Drosera (tentacles

mòbils)

Passives

Adhesió

(tentacles fixos)

Drosophyllum

Byblis

Roridula

Triphyophyllum

Philcoxia

Caiguda

(Urnes)

Oberta amb acumulació 

d’aigua

Nepenthes

Heliamphora

Cephalotus

Brocchinia

Catopsis

Sarracenia

Phaepalanthus

Coberta o sense 

acumulació d’aigua

Sarracenia

Darlingtonia

Sortida difícil Darlingtonia

Sarracenia

Nansa Genislea

Sarracenia

• DIGESTIÓ I ABSORCIÓ DE NUTRIENTS

MECANISMES DE DIGESTIÓ

Superfície de la fulla Drosera, Pinguicula, Drosophyllum,

Triophyophyllum, Byblis, Roridula,

Trampa segellada Dionaea, Alovandra, Utricularia

Pou o estómac Sarracenia, Genislea

Acumulació d’aigua Nepenthes, Darlingtonia, Heliamphora, Cephalotus,

Sarraceniapurpurea i S. rosea, Paepalanthus

Organismes comensals Roridula, Byblis, Darlingtonia, Philcoxia
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(4) Comparació de les fulles preservades en àmbar
bàltic (A i B) i les de R.gorgonias (C i D). 

PASSIVES SEMI-ACTIVES ACTIVES  

Fins al 1980 es creia que totes les plantes carnívores
provenien d’un ancestre comú, tot i en l’actualitat
s’accepta plenament que presenten un origen polifilètic.
Així doncs, es distingirien fins a 9 aparicions independents
del síndrome carnívor, present tant en monocotiledònies
com en dicotiledònies.
Malgrat la independència dels orígens, existeix una
convergència morfològica remarcable de les trampes i
una convergència fisiològica dels mecanismes de digestió i
assimilació dels nutrients.

Dues fulles preservades en
àmbar bàltic i trobades a
Rússia constituirien la primera
trampa fossilitzada descoberta.
Presenten morfologia similar a
exemplars de la família
Roridulaceae (endèmica de
Sud Àfrica) i datarien d’uns 35-
47 m.a, coincidint doncs amb
el rang de divergència entre
Roridulaceae i Actinidiaceae
(no carnívores).

• TIPUS DE TRAMPES

MUTUALISME DIGESTIU 
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TIPUS DE TRAMPES

• Adhesiva 

• Tancament

• Nansa

• Caiguda

• Sortida difícil
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(3) Posicions de les famílies de plantes carnívores en l’actual filogènia de
les angiospermes. Famílies exclusivament carnívores són ressaltades en
negreta i verd; famílies amb un o dos gèneres carnívors són ressaltades en
cursiva i groc. Les trampes representatives de cada gènere són il·lustrades
per Elisabeth Farnsworth i l’autora del treball (Philcoxia i Palepalanthus).
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Heliamphora pulchella

(10)
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(5) Mapa de distribució. Gèneres representats per la mateixa il·lustració diferenciats per la seva inicial entre parèntesis.

Nepenthes hamata Pinguicula gigantea

Drosera binata
Dionaea muscipula(7)

(11)

Roridula gorgonias Nepenthes rafflesiana
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