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Plantes Carnívores

Una planta carnívora (insectívora) és una planta que obté part o la majoria de les seves 
necessitats nutricionals (però no de energia) mitjançant la captura i el consum d’animals 
i protozous, normalment insectes.  

Creixen en llocs on el sol és pobre, especialment en nitrogen. En terres àcides pantanoses, 
aiguamolls, torberes, i roques on regalima l’aigua.

Charles Darwin va escriure el primer tractat conegut sobre aquestes plantes al 1875.
Al mon hi ha més de 630 espècies de plantes carnívores, que pertanyen a unes 5 famílies 
diferents i  uns de 12 gèneres.

Trets diferencials:
1. Atrauen i atrapen a les seves preses.
2. Produeixen enzims o tenen bactèries digestives, i en absorbeixen els nutrients resultants.



Tipus de Trampes

Les plantes carnívores fan servir diferents tipus de trampes per atreure, caçar, i digerir a 
les seves preses.

Poden ser de 3 tipus:
Actives, Passives, o Ambdues.

1. Pels enganxosos que es tanquen. Trampa Passiva-Activa. 
2. Pels enganxosos. Quiets. Trampa Passiva. 
3. Mecàniques. Trampa Activa. 
4. Caiguda. Trampa Passiva. 
5. Pinces. Trampa Activa. 
6. Nansa caça-llagostes. Passiva. 



Tipus de Trampes

Les plantes es mouen.

Com ho fan per moure’s?. Canvis de pressió de l’aigua a les parets de les membranes 
de les cèl·lules.  

Moviments de les plantes: Nàsties vs Tropismes.

Les Nàsties són moviments temporals i reversibles com a reacció a un estímul extern.
Girasols (helionastia) , Carlina (hidronastia),...

Sismonàsties. Reacció al contacte. És el cas de la Dionaea, o les Mimoses.

Tropismes són moviments permanents.  Dirigits a cercar aigua, llum, etc.



Tipus de Trampes

1 i 2 Pels enganxosos.  
Dos components:
1. El pel. Tricoma.
2. La pega. Mucílag.

Els pels són Tricomes, elongacions de la epidermis.
En el cas de les carnívores són Tricomes glandulars que a la punta  segreguen 
una substancia enganxosa, i dolça (sabor a mel), que atreu i atrapa al insecte.
Aquesta substancia esta  feta de mucílag.

Un mucílag és una glicoproteïna polar en forma de polímer que és produït 
per la majoria de les plantes i alguns microorganismes. 
Aquestes molècules són d'una gran llargària i produeixen els filaments 
causants de la seva viscositat. El mucílag té com a principal funció ajudar a 
emmagatzemar l’aigua i afavorir la germinació de les llavors, i també  actua 
com un espessidor de la membrana cel·lular. Entre les plantes amb més 
quantitat de mucílag trobem els cactus i altres plantes suculentes, i també 
algunes carnívores com les Dròseres i les Pingüícules.

Tricoma

Mucilag



Tipus de Trampes.

1. Pels enganxosos que es tanquen.
Trampa Passiva-Activa. 
Gèneres: Drosera. 194 espècies. Tot el mon.

Quan un insecte  es posa sobre la fulla queda atrapat en els pels 
enganxosos, i quan més vol fugir més pels se li enganxen.  Després, 
de mica en mica, els tentacles es van corbant cap a dins i 
embolcallen la presa. Pot trigar des de un minut fins a varies hores a 
tancar-se, i poden passar de 7 a 14 dies fins que ha digerit totalment 
la presa, i es torna a obrir.

En aquest sistema no existeix una cavitat digestiva.





Tipus de Trampes.

2. Pels enganxosos. Quiets. Trampa Passiva. 
Gèneres: Pinguicula. 80 espècies. Europa, Amèrica, Asia, Àfrica
Drosophyllum lusitanicum. 1 espècie. Extremadura, Andalusia, Portugal, i Marroc.

Tricomes minúsculs i quiets.
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Pinguicula grandiflora

Drosophyllum lusitanicum



Tipus de Trampes.

3. Mecàniques. Trampa Activa. 
Gèneres: Utricularia. 215 espècies. Tot el mon.

La trampa és l’Utricle. Uns petits globus repartits al llarg de la 
tija.
El mecanisme de captura és mecànic, no requereix cap 
reacció química per la presència de la presa. L’únic 
mecanisme actiu és el constant bombeig d’aigua  a través de 
les parets de la veixiga. A mesura que l’aigua es bombejada 
les parets de la veixiga són succionades cap a dintre pel buit 
que es crea. Al corbar-se, la energia potencial queda 
emmagatzemada com en un ressort i quan no queda més 
aigua per bombejar la trampa de veixiga està totalment 
plegada (tècnicament és la pressió osmòtica i no la física el 
factor limitant).



Tipus de Trampes.

Varis pels llargs surten a fora des del fons de la trampa, no 
són sensitius, són senzillament palanques. Un lleuger 
contacte amb el pel fa que el equilibri es trenqui i s’obri 
una bretxa suficient per que la trampa s’obri i xucli l’aigua i 
la presa que és fora. Un cop la trampa  es plena d’aigua la 
porta  es torna  a tancar. Tot el procés dura només  de  10 a 
15 mil·lèsimes de segon.

La presa es dissolta por las secrecions digestives, procés 
que sol durar unes hores.  Un cop tancada la trampa torna 
a bombejar aigua cap a fora, i en uns 15 - 30 minuts pot 
tornar a estar buida i preparada per tornar a caçar.







htthttps://youtu.be/wZcKoTxp5mcps://youtu.be/wZcKoTxp5mchttps://youtu.be/48mvWGOEUro



Tipus de Trampes.

4. Caiguda. Trampa Passiva. 
Gèneres: Sarracenia. 9 espècies. Nord-america.
Darlingtonia californica. 1 espècie a California-Oregon
Heliamphora. 23 espècies  Venezuela (Taipus)
Nepenthes. 170 espècies. Asia i Oceania.
Cephalotus follicularis. 1 espècie. Austràlia.
És la única espècie que te fulles normals i fulles trampes separades.

La planta te unes fulles  en forma de gerra que emeten una essència que atreu l’insecte a la vora del “pou”. 
Quan s’hi para, rellisca i cau al fons de la gerra. Algunes espècies tenen fulles recobertes amb pels orientats cap 
avall per impedir la fugida. Al fons, una bassa de fluids amb  enzims o bacteris dissolen el cos de les preses.

En alguns gèneres com el Nepenthes,  les fulles tenen tapes per evitar que l’aigua de pluja empleni del tot  la gerra.

La Darlingtonia californica no  atrapa l’aigua de la pluja si no que la regula a través de les seves arrels, bombejant-
la fins al nivell adient. Le seves fulles no produeixen enzims digestius ja que les cèl·lules que absorbeixen els 
aliments són com les de les arrels, i són  bactèries  que viuen al líquid les encarregades de dissoldre les preses.  A 
més les fulles tenen falses finestres que fan que l’insecte vagi cap avall fins que cau al líquid del fons.

Sarracenia purpurea



Darlingtonia californica

Cephalotus follicularis

Sarracenia ssp Nepenthes ssp

Heliamphora ssp



Tipus de Trampes.

5. Pinces. Trampa Activa. 
Gèneres: Dionaea muscipula (terrestre). 1 espècie. EEUU Carolines.
Aldrovanda vesiculosa (aquàtica). 1 espècie. Euràsia i Austràlia.

La atrapamosques Dionaea muscipula te una fulla que atrapa amb un sistema 
mecànic. La  fulla esta dividida en dos seccions, disposades com un braó, i s’acciona 
per un sistema de gatell, que són uns petits pels al cantó interior de la fulla. La fulla 
també emet una fragància que atreu al insecte. Quan aquest es para dins  la fulla i 
toca dos pels  gatell a la vegada o el mateix pel en menys de 20 segons, la fulla es 
tanca ràpidament i atrapa l’insecte.

Un cop tancada la fulla en un ambient tancat (digestió interna) unes glàndules 
segreguen enzims per digerir la presa. La  digestió dura unes dues setmanes. Una fulla 
pot repetir aquest procés unes 3 o 4 vegades. Després la fulla mort i la substitueix una 
fulla nova.
No caça als seus pol·linitzadors (abelles i escarabats).

Pels gatell



Dionaea muscipula Aldrovanda vesiculosa





Tipus de Trampes.

6. Nansa caça-llagostes. Passiva.
Gèneres : Genlisea (21 espècies)
Viuen: Àfrica i Brasil

Són plantes  terrestres o semi-aquàtiques, 
especialitzades en caçar protozous als que atreuen de 
forma química. Una fulla en forma de  Y grega fa que la 
presa pugui entrar però no sortir. Els pels al interior dels 
tubs apunten cap a dins, i fan que la presa no es pugui 
fer enrere. Els dos braços petits de la  Y són d’entrada, i 
el pal principal de la Y és on hi ha “l'estomac”. El 
moviment de la presa també es induït per la circulació 
de l’aigua, ajudat per un mecanismes de buit semblants 
a les trampes de les Utriculàries.
La mida de la trampa pot arribar a ser com la de la ma 
d’un home.



Genere Tipus trampa Familia Ordre Localització

Aldrovanda Pinces Droseracea Caryophyllales Eurasia. Austràlia

Drosera Pels mobils Droseracea Caryophyllales Tot el mon

Drosophyllum Pel fixes Drosophyllacea Caryophyllales Espanya, Portugal, Marroc

Nepenthes Gerra Nepenthacea Caryophyllales Oceania

Dionaea Pinces Droseracea Caryophyllales Carolina Nord-Sud

Darlingtonia Gerra Sarracinacea Ericals California

Heliamphora Gerra Sarracinacea Ericals Amazones

Sarracenia Gerra Sarracinacea Ericals Nordamerica

Genlisea Nansa -llagostes Lentibulariacea Lamiales Africa. Brasil

Pinguicula Pels fixes Lentibulariacea Lamiales Tot el mon

Utricularia Trampa mecànica Lentibulariacea Lamiales Tot el mon

Cephalotus Gerra Cephalotacea Oxalidales Austràlia



Brocchinia. Protocarnívora.   1 Bromelia carnívora. Veneçuela. 
Brasil, Guaiana.
Byblis. 6 espècies. Austràlia i Indonesia. Pels enganxosos fixes. 
Triphyophyllum. 1 espècie. Liana. Àfrica. Fulles enganxoses.
Stylidium. + 300 espècies. Fulles enganxoses. Austràlia.

Byblis ssp.



Plantes Carnívores a Catalunya

Les nostres carnívores són petites i discretes, i les seves víctimes no solen tenir gaires 
mil·límetres de llargada.

A Catalunya hi trobem 3 gèneres de Carnívores: Dròseres,  Pingüícules, i Utriculàries.

Les dues primeres són plantes terrestres que habiten zones d’aiguamolls i degotalls. Les 
darreres són aquàtiques.

Són plantes amb flors i arrels. I en el cas de les Pingüícules amb fulles verdes prou grosses com 
per permetre la fotosíntesis. 







Les Dròseres.

El seu nom ve del grec, i vol dir rosada, per l’aspecte de les gotes de les fulles.

Al mon hi ha unes 200 espècies, casa nostra i a Europa en hi ha tres espècies:

La Drosera rotundifolia (de fulles rodones), és la més comú.

La Drosera longifolia o anglica ( de fulles allargades), és molt rara, i només viu en alguns indrets de la Val d’Aran.

La Drosera intermedia.  Citada darrerament  a la Catalunya nord. 

Les dròseres habiten en aiguamolls i torberes, on hi hagi Esfagnes, que és una mena de molsa que es fa en aquest 
indrets. Es tracta de un  terra xop, i molt pobre en nitrogen. També es fan en sorres estèrils. 
Tenen un sistema radical molt poc desenvolupat que pràcticament només serveix per a fixació.
Fulles en roseta basal i llargament peciolades. 
Floreixen  a l’estiu. Flors blanques 5 pètals. A vegades no s’obren i fan auto pol·linització. 
A l’hivern creen un hivernacle de fulles replegades en forma d’anell.



Vista aérea (ortofoto) hábitat drosera



La trobem principalment als Pirineus. Viu en 
extenses colònies al indrets favorables. 
També en hi havia al Montseny, però fa poques 
dècades es va assecar la torbera que contenia  les 
esfagnes, i la població de Dròseres es va extingir.
S’han  trobat algunes poblacions residuals a la 
Ardenya.
Admet  zones ombrejades i aleshores les fulles són 
més verdes. En contrast, quanta més llum reben 
més vermelles són.
Viu en terreny molt àcid (PH 3-4,5).



Hàbitat típic de Drosera. Mullera amb esfagnes.







Drosera  a la Ardenya. Viu a l’ombra. Fulles més verdes. 



Francesc López



Francesc López



Francesc López



Hivernacles de Drosera rotundifolia



També anomenada Drosera anglica. 
Híbrid  fèrtil entre Drosera rotundifolia x Drosera linearis.

La més “aquàtica” de les 3 espècies. Sovint a dintre l’aigua 
mateix.
Suporta terreny calcari.
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Capcir i Conflent. Molt localitzada.
Alta muntanya.
Forma tofes  amb multitud de plantes.
Les llavors poden sobreviure llargs períodes 
sota l’aigua.
Terreny àcid.











Les Pingüícules

Són les mes abundants a casa nostra.  Al mon 80 espècies. A Espanya 9 espècies. A Catalunya se’n fan  3 
espècies:

Pinguicula vulgaris. Te les flors de color blau-violeta. La trobem  als Pirineus, Prepirineu,  i Montseny. Viu entre 
els 800 i els 2.300 metres.

Pinguicula grandiflora, també amb les flors blaves, té  dues subespècies:
ssp. grandiflora es fa als Pirineus, entre els 1.500 als  2.400 metres. 
ssp. dertosensis pròpia del Port de Tortosa, viu entre els 500 i 1200 metres.

Pinguicula alpina. Te les flors blanques i grogues.  Planta exclusivament pirinenca. Molt escassa. Viu entre els 
2.000 i els 2.500 metres.

Les Pingüícules són anomenades també Violes d’aigua, per la forma de la seva flor.
Es fan general sobre degotalls, fonts, vores de rierols, i prats humits. 

Les seves fulles són basals, és a dir només neixen a la base de la tija de la planta. Tenen  un color verd grogós, i 
estan previstes de petits pels enganxosos on queden atrapades les seves petites preses que després digereix.





Hivernacle pinguicules



Molt esteses al Pirineu i Prepirineu.
Mulladius calcaris.
Flors grans, amb els lòbuls solapats.
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Només es fa al Port de Tortosa. 
En  parets de roca calcaria humides i 
ombrívoles.
Flors blau clar, amb el lòbuls ben 
diferenciats.









Més menuda que la de fulla gran.
Flors amb 3 lòbuls ben diferenciats.









En prats humits. Tarteres sorrenques 
humides.  Floreix a principi d’estiu. Flors 
blanques.
Fulles verd clar (oliva), i marges involuts 
(plegats cap amunt).
Alta muntanya. Terreny calcari. Molt 
localitzada.
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Les Utriculàries

Al mon hi ha 214 espècies. A Catalunya hi trobem dues (3) espècies:

La Utricularia minor. Molt rara es fa als clots de les molleres a la Val d’Aran.

La Utricularia australis. Viu a les aigües estancades, poc fondes  i netes des de les terres 
baixes fins alta muntanya. Però és ja una espècie  quasi en extinció, degut a la contaminació 
del medi aquàtic.

La Utricularia gibba, es diu que s’ha trobat al delta de l’Ebre. (Tija verda)

Les Utriculàries viuen en aigües poc profundes,  més  o menys surant lliurament, o 
lleugerament fixades al fons.



A més de  la reproducció per llavors, un altre sistema és la formació de turions. 

Un manyoc de fulles i utricles es formen a la punta dels talls  a finals de temporada. 

Quan la planta s’asseca a la tardor, els turions cauen al fons. 

A la primavera formen la nova planta.  També són útils en cas de secada.

David Vilasis



Aigües quietes, en basses i recs.
Tant àcides com alcalines.
Forma colònies extenses.
Des de  les terres baixes fins a l’alta muntanya.
Hàbitat amenaçat per contaminació, 
eutrofització, i dessecació.





Tija amb les 
utrícules















A l’alta muntanya.  Viu en petits tolls, poc 
profunds que es poden arribar a assecar.
Només  a la Val d’Aran i a l’Alta Cerdanya.



Hàbitat típic de Utricularia minor. Petits tolls dins de les mulleres
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Utricularia gibba (?)
Delte de l’Ebre.
Tiges verdes





Ordesa
Pinguicula longifolia

Cazorla
Pinguicula vallisneriifolia



Francesc López Drosophyllum lusitanicum (Parque de los alcornocales. Andalussia)
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Quebec
Sarracenia purpurea

Ontario
Utricularia cornuta





Drosera capensis

Dionaea muscipula

Turba, perlita.
Llum. Sol.
Safata amb aigua de pluja



Pinguicula tina
Utricularia livida





Sarracenia leucophylla
(híbrid)



No són monstres
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