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ABSTRACT

Plants’ carnivorousness results from biotope conditioning. They hunt for insects and digest them in order to hike the lack of nutrients 
in the ground, because carnivorous plants grow in soil, which is poor in nitrogen. These components are mainly nitrates and 
phosphates, which are needed to build cellular proteins. In order to eke nutrients, carnivorous plants adjust their structure so as to be 
able to create effective traps to catch their potential victim. Thanks to it, nepenthes’ shoots are modified, and their ends, which are a 
few or a dozen centimeters long, are of a jugular shape. The elongated, jugular end of the leaf is equipped with nectaries, which aim 
is to entice insect. The inside of the pitcher plant is filled with digestive liquid, which is used to drown victims. This liquid is sticky 
and makes difficult for the captured victims to move. Surfactants can be the part of the liquid, they are surface – active compounds. 
Surfactants have the ability to lower surface tension of the liquid, so the process of drowning is quicker in the trap. The pitcher plant 
are equipped with a kind of cover from its top side, its aim is to prevent rainwater from getting inside. Thanks to it, the digestive 
liquid is not diluted. In order to eke shortcomings and to use nitrogen in animals’ bodies, carnivorous plants must degrade complex, 
organic compounds to simple substances, such as amino acids and ammonium ions, which are absorber by the glands inside the 
trap. These glands produce and secrete enzymes which are necessary to digest victim: proteases, esterases, amylases, chitinases, 
glycosidases, acidic and alkaline phosphatases, peroxidases, nucleases and other enzymes. Researchers conducted and conclusions 
made during this thesis, were aimed to justify the effectiveness of all these enzymes in digestion process of captured insects. 
Conclusions were made on the basis of the observation of the insects’ body decomposition. Insects were thrown into the pitcher plant 
and after five, ten and fifteen days the degree of the digestion was evaluated. The results of the observation showed that chitinous 
cuticles on the insects’ bodies were not digested. Soft tissues inside insects’ bodies were enzymatically decomposed. It must be 
concluded that this part of victim’s body, because of its chemical composition (polysaccharide) is not a good nutritional component. 
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Wprowadzenie

Mięsożerność roślin wynika z uwarunkowań bioto-
powych. Polują one na owady i trawią je, by uzupełniać 
niedobory składników odżywczych w podłożu, ponie-
waż rośliny mięsożerne zasiedlają gleby ubogie w azot. 
Składnikami gleb są głównie azotany i fosforany które 
są roślinie potrzebne do budowy białek komórkowych. 
Aby uzupełniać niedobory tych pierwiastków, rośli-
ny owadożerne wykształciły w toku ewolucji silnie 
wyspecjalizowane liście pułapkowe, których funkcją 
jest przywabianie, zabijanie i trawienie owadów oraz 
innych bezkręgowców (https://ladnydom.pl/Ogrody
/1,113645,19764545,jak-poluje-dzbanecznik-ekspert-
-radzi.html). W wyniku rozkładu ich ciał z liścia pu-
łapki uwalniane są proste związki azotu, które mogą 
zostać zaabsorbowane przez roślinę. Dzbanki liściowe 
są skutecznie działającymi pułapkami. Ich końcówki o 
długości kilku lub kilkunastu centymetrów mają kształt 
wydłużony dzbankowaty. Dzban od góry jest osłonięty 
wieczkiem, brzeg wyścieła kołnierzyk z nektarnikami 
(Fot.1). Na brzegu nektarnika siadają ofiary zwabio-
ne zapachem nektaru. Kołnierzyk dzbanka jest śliski 
dlatego ofiara opada po ściance wprost do zbiornicz-
ka na dnie dzbana. Wyjście utrudnia pionowa ściana 
dzbanka, pokryta grubą warstwą wosku lub skierowa-
nymi w dół wyrostkami, włoskami lub zgrubieniami 
woskowymi o księżycowatym kształcie (https://www.
rosliny-owadozerne.pl/forums/topic/13141-budowa-
-dzbanka). Opadające na dno ofiary topią się w płynie 
zmagazynowanym na dnie naczynia. Płyn jest lepki, co 
utrudnia bezkręgowcom poruszanie się (https://ladny-
dom.pl/Ogrody/1,113645,19764545,jak-poluje-dzba-
necznik-ekspert-radzi.html).

W jego skład mogą wchodzić surfaktanty, czyli sub-
stancje powierzchniowo czynne. Surfaktanty posiadają 
zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cie-
czy co w pułapce przyspiesza proces topienia się ofia-
ry. Dzbanki od strony górnej zaopatrzone są w klapkę/ 
wieczko/ pokrywkę, która zapobiega dostawaniu się do 
wnętrza dzbanka wody deszczowej. Ciecz trawienna 
wewnątrz dzbanka nie ulega więc rozcieńczeniu. Aby 
uzupełnić braki i wykorzystać azot zawarty w ciałach 
zwierząt, rośliny mięsożerne muszą rozłożyć złożone 
związki organiczne do substancji prostych, takich jak 
aminokwasy i jony amonowe, które są zaabsorbowane 
przez gruczoły obecne wewnątrz pułapki. Gruczoły te 
produkują i wydzielają enzymy niezbędne do trawie-
nia zdobyczy: proteazy, esterazy, amylazy, chitynazy, 
glikozydazy, kwaśne i alkaliczne fosfatazy, peroksy-
dazy i nukleazy. Choć zarówno chityna, jak i kwasy 
nukleinowe są biopolimerami zawierającymi azot, dla 

roślin mięsożernych najważniejszym źródłem tego 
pierwiastka pozostają białka, stąd obecność proteaz 
jest niezwykle istotna. Już kilkadziesiąt lat temu w 
płynie wypełniającym dzbanki Nepenthes wykryto ak-
tywność dwóch proteaz aspartylowych: endopeptydazy 
nepentesyny I oraz egzopeptydazy nepentesyny II, ale 
obecne są także proteazy cysteinowe. Proteazy asparty-
lowe dzbanecznika wykazują największą aktywność w 
kwaśnym pH (w przedziale 2–4, w zależności od enzy-
mu) oraz w wysokiej temperaturze (42–57°C). Ponad-
to charakteryzują się znaczną termostabilnością. Długo 
aktywne pozostają też wyizolowane z pułapek dzba-
necznika RNazy. Jest to przejawem doskonałego przy-
stosowania się roślin do zmiennych warunków środo-
wiska i dużych wahań temperatury w pułapkach, które 
nierzadko nagrzewają się w ciągu dnia w promieniach 
słońca. Obok enzymów hydrolitycznych w rozkładzie 
materii organicznej biorą udział reaktywne formy tle-
nu (ROS, ang. reactive oxygen species). W dzbankach 
Nepenthes gracilis stwierdzono obecność rodników 
hydroksylowych (OH•), które muszą powstawać na 
drodze rozkładu nadtlenku wodoru, ponieważ ich pro-
dukcja jest hamowana po dodaniu do pułapki katalazy, 
enzymu rozkładającego H2O2. Zbadano, że ROS są in-
tensywnie wydzielane zaraz po otwarciu pułapki. Mogą 
one paraliżować lub zabijać bezkręgowce, ale przede 
wszystkim ułatwiają proces rozkładu białek dzięki ich 
wcześniejszemu utlenianiu. Ponadto rolą tych cząste-
czek jest szybka, wstępna degradacja ciała zwierzęcia. 
W jej wyniku uwolnione zostają niskocząsteczkowe 
związki azotu, przede wszystkim jony NH4+, ale także 
mocznik, kwas moczowy czy glutamina z hemolimfy 
owadów (Podbielkowski, Sudnik-Wójcikowska 2003; 
Cichorek 2015; http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2017-2/
ebis-2017-2-2.pdf; https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzba-
necznik).

 Badania prowadzone w niniejszej pracy miały na 
celu ocenę skuteczności działania powyższych enzy-
mów w trawieniu schwytanych owadów. Oceny doko-
nywano na podstawie obserwacji stopnia rozkładu cia-
ła owadów wyjętych z dna pułapki. Owady wrzucano 
do dzbanka a następnie po upływie pięciu, dziesięciu 
i piętnastu dni oceniano stopień strawienia schwyta-
nej ofiary. Wyniki obserwacji wykazały, że chitynowe 
oskórki pokrywające ciało owadów nie ulegały trawie-
niu. Tkanki miękkie wnętrza ciała owadów podlegały 
enzymatycznemu rozkładowi. Wnioskować należy, że 
ta część budowy ciała ofiary ze względu na skład che-
miczny (wielocukier) nie jest atrakcyjnym dla rośliny 
składnikiem pokarmowym.
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Materiały i metody

Zakupione cztery sadzonki dzbanecznika uprawia-
no w następujących warunkach:

• sadzonki umieszczono w akwarium nakrytym 
szybą z zamontowanym higrometrem w celu kontroli 
wilgotności otoczenia (2-, 3-krotne dzienne zraszanie), 
utrzymywana wilgotność 80-85%,

• miejsce ekspozycji oddalone od bezpośredniego 
źródła światła (okno wschodnie),

• kontrolowana wilgotność podłoża, podłoże zwil-
żane od góry (podlewane wodą destylowaną),

• utrzymywana temperatura otoczenia na poziomie 
temperatury pokojowej 20–22oC.

W celu ułatwienia zapisu wyników badań rośliny 
ponumerowano. Każda z czterech zakupionych ro-
ślin posiadała wykształcone dzbanki liściowe. Rośli-
na pierwsza miała ich trzy, druga dwa, trzecia jeden, 
czwarta cztery.

Podczas trwania eksperymentu oprócz samodziel-
nie schwytanych owadów, każdą roślinę dokarmiano 
wrzucając muchy po jednej do każdego dzbanka. Po 
upływie pięciu, dziesięciu i piętnastu dni pęsetą wyj-
mowano pozostałość po trawionych muchach a następ-
nie w obrazie mikroskopu stereoskopowego oceniano 
stopień rozkładu tkanek. Wyniki notowano w tabeli, 
oceniając stopień rozkładu tkanek, używając stworzo-
nej przez siebie trzystopniowej skali: 

BR – brak rozkładu tkanek,

CR –częściowy rozkład,
RC – rozkład całkowity.

Tabela zapisu wyników zawierała następujące in-
formacje:
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Fot. 1. Dzban z wieczkiem, brzeg wyścieła kołnierzyk z nektarnikami (Fot. Jakubczyk) 

Photo 1. A jug with a lid, the rim is lined with a collar with nectaries (Photo Jakubczyk) 
 

MATERIAŁY I METODY 

Zakupione cztery sadzonki dzbanecznika uprawiano w następujących warunkach: 

Fot. 1. Dzban z wieczkiem, brzeg wyścieła kołnierzyk z nek-
tarnikami (Fot. Jakubczyk)
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Roślina nr
Czas trawienia

5 dni 10 dni 15 dni
1 

(trzy dzbanki)
2 

(dwa dzbanki)
3 

(jeden dzbanek)
4 

(cztery dzbanki)

Charakterystyka obiektu badań

Dzbanecznik (Nepenthes L.), jest rośliną owadożer-
ną. Należy do rodzaju roślin z rodziny dzbaneczniko-
watych (Nepenthaceae) i rzędu goździkowców (Cary-
ophyllales), zlokalizowanego w obrębie dwuliściennych 
właściwych. Rodzina dzbanecznikowatych zawiera je-
den tylko rodzaj, dzbanecznik. Do tego rodzaju zalicza 
się około 140 gatunków. Wiele z nich to gatunki ende-
miczne, a więc takie, które w stanie dzikim są typowe 
wyłącznie dla danego, bardzo ograniczonego obszaru 
świata. W warunkach naturalnych występują w Azji 
Południowo-Wschodniej (Filipiny, Indonezja, Male-
zja, Tajlandia). Niektóre gatunki występują w Australii 
oraz na Madagaskarze. Rosną w wilgotnej dżungli, jako 
pnące półkrzewy. Liście asymilacyjne dzbaneczników 
(Nepenthes) są wzniesione (fot. 2). Jeśli na ich końcach 
wykształcą się dzbanki, to pod wpływem ich ciężaru z 
zawartym w nich płynem zwieszają się. Dzbanki zaopa-
trzone są w wieczko i wypełnione płynem trawiennym, 
działają jak pułapki. Wielkość dzbanka różni się w zależ-
ności od gatunku rośliny (mogą mieć od kilku do nawet 
kilkudziesięciu centymetrów). Dzbanek posiada kołnie-
rzyk zwany też obrzeżem, który pokryty jest śliską, zwa-
biającą owady, substancją, do których wpadają owady. 
Dzbanki posiadają dodatkowo klapkę (tzw. wieczko), 
która jest umiejscowiona nad kołnierzykiem (fot. 3, 4, 
ryc. 1). Dzięki wieczku dostaje się do dzbanka mniej 
wody deszczowej, a to zapobiega rozcieńczeniu przez 
nią cieczy trawiennej. Roślina nie toleruje kierunkowe-
go, ostrego nasłonecznienia, Najlepiej rośnie w świe-
tle rozproszonym. Światło wpływa na wykształcanie 
dzbanków i ich kolor. Jeśli roślina będzie miała nieod-
powiednią ilość światła, dzbanki nie będą odpowiednio 
ubarwione. Nie tolerują niskich temperatur. Nie powin-
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na być niższa niż 18°C, ale też wyższa niż 38°C. Dzba-
necznik żyje w ziemi wilgotnej. W przypadku uprawy 
wazonowej woda używana do podlewania powinna być 
wodą destylowaną lub z filtra odwróconej osmozy (RO). 
Ponieważ pochodzą z wilgotnych lasów równikowych, 
gdzie wilgotność jest wysoka, wymagają wysokiej wil-
gotności powietrza. Nie powinna być ona niższa niż 60%  
i nie wyższa niż 90%. Nawozem są składniki odżywcze, 
które roślina zdobywa po złapaniu owada. Zwabiony 
owad siada na obrzeżu i zaczyna spożywać tę substan-
cję, po czym wpada do środka pułapki i zanurza się w 
cieczy trawiennej, z której nie może się już wydostać. 
Tam jest powoli rozkładany i jego składniki odżywcze 
są wchłaniane przez roślinę (są to głównie azotany, któ-
re są roślinie potrzebne). Dzbanecznik jest rośliną roz-
dzielnopłciową, więc do rozmnażania płciowego wyma-
gana jest obecność dwu roślin, jedna rodzaju męskiego, 
a druga żeńskiego. Łatwo rozmnaża się wegetatywnie 

             

 

Fot. 5. Obumierający dzbanek      Fot. 6. Obumierający dzbanek i powstające nowe (Fot. 
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Ryc. 1. Budowa dzbanka 

               Fig.1 Construction of a jug 

             

 

 

Fot.2 Wzniesione liście asymilacyjne dzbaneczników (Nepenthes) (Fot.Jakubczyk) 

Photo 2. Upright assimilation leaves of Nepenthes (Photo: Jakubczyk) 
 

                   

Fot.3 Klapka przykrywająca dzbanek    Fot.4 Klapka uniesiona nad dzbankiem 
(Fot.Jakubczyk)                (Fot.Jakubczyk) 

Photo 3 The flap covering the jug         Photo 4 The flap is raised above the jug 
 
(Photo Jakubczyk)               (Photo Jakubczyk) 
 
 

Fot. 2. Wzniesione liście asymilacyjne dzbaneczników (Ne-
penthes) (Fot. Jakubczyk)
Photo 2. Upright assimilation leaves of Nepenthes (Photo 
Jakubczyk)   

             

 

 

Fot.2 Wzniesione liście asymilacyjne dzbaneczników (Nepenthes) (Fot.Jakubczyk) 

Photo 2. Upright assimilation leaves of Nepenthes (Photo: Jakubczyk) 
 

                   

Fot.3 Klapka przykrywająca dzbanek    Fot.4 Klapka uniesiona nad dzbankiem 
(Fot.Jakubczyk)                (Fot.Jakubczyk) 

Photo 3 The flap covering the jug         Photo 4 The flap is raised above the jug 
 
(Photo Jakubczyk)               (Photo Jakubczyk) 
 
 

             

 

 

Fot.2 Wzniesione liście asymilacyjne dzbaneczników (Nepenthes) (Fot.Jakubczyk) 

Photo 2. Upright assimilation leaves of Nepenthes (Photo: Jakubczyk) 
 

                   

Fot.3 Klapka przykrywająca dzbanek    Fot.4 Klapka uniesiona nad dzbankiem 
(Fot.Jakubczyk)                (Fot.Jakubczyk) 

Photo 3 The flap covering the jug         Photo 4 The flap is raised above the jug 
 
(Photo Jakubczyk)               (Photo Jakubczyk) 
 
 

Fot. 3. Klapka przykrywająca dzbanek (Fot. Jakubczyk)
Photo 3. The flap covering the jug (Photo Jakubczyk)

Fot. 4. Klapka uniesiona nad dzbankiem (Fot. Jakubczyk)
Photo 4. The flap is raised above the jug (Photo Jakubczyk)

na drodze fragmentacji łodyg (Pawłowski, Jasiewicz; 
Szweykowska, Szweykowski 2007; Szweykowska, 
Szweykowski 2008).

Dzbanki pułapkowe kilkukrotnie w ciągu życia ro-
śliny spełniają funkcje, a następnie obumierają, a na 
ich miejsce roślina wytwarza kolejne dzbanki na no-
wych liściach (fot. 5, 6).
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Fot. 5. Obumierający dzbanek      Fot. 6. Obumierający dzbanek i powstające nowe (Fot. 
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Ryc. 1. Budowa dzbanka 

               Fig.1 Construction of a jug 

Ryc. 1. Budowa dzbanka
Fig. 1. Construction of a jug
https://www.rosliny-owadozerne.pl/forums/topic/13141-bu-
dowa-dzbanka/.

Wyniki

Badania prowadzone w niniejszej pracy miały na 
celu ocenę skuteczności działania powyższych enzy-
mów w trawieniu schwytanych owadów. Oceny do-
konywano na podstawie obserwacji stopnia rozkładu 
ciała owadów wyjętych z dna pułapki. Owady samo-
dzielnie schwytane (fot. 7, 8) i wrzucane do dzbanka, 
po upływie pięciu, dziesięciu i piętnastu dni obserwo-
wano w mikroskopie i oceniano stopień strawienia 
ofiary. Wyniki obserwacji wykazały, że chitynowe 
oskórki pokrywające ciało owadów nie ulegały trawie-
niu. Tkanki miękkie wnętrza ciała owadów podlegały 
enzymatycznemu rozkładowi. Wnioskować należy, że 
ta część budowy ciała ofiary ze względu na skład che-

Tabela 1. Stopień rozkładu tkanek zwierzęcych z upływem 
czasu trawienia
Table 1. Degree of degradation of animal tissues over time 
of digestion

Roślina nr
Czas trawienia

5 dni 10 dni 15 dni
1 (trzy 

dzbanki) BR CR CR

2 (dwa 
dzbanki) BR CR RC

3 (jeden 
dzbanek) CR RC RC

4 (cztery 
dzbanki) BR CR CR

Tabela 1. Stopień rozkładu tkanek zwierzęcych z upływem czasu trawienia 

Table 1. Degree of degradation of animal tissues over time of digestion 
 

Czas trawienia Roślina nr 

5 dni 10 dni 15 dni

1 (trzy dzbanki) BR CR CR 

2 (dwa dzbanki) BR CR RC 

3 (jeden dzbanek) CR RC RC 

4 (cztery dzbanki) BR CR CR 

 

Im więcej dzbanków pułapek tym rozkład tkanek zachodzi wolniej. W przypadku rośliny o 

czterech dzbankach po upływie piętnastu dni obserwacji nie stwierdzono całkowitego 

strawienia schwytanego owada. W przypadku rośliny z wykształconym jednym dzbankiem po 

upływie dziesięciu dni nastąpiło całkowite strawienie tkanek (Fot. 9, 10, 11).  

    

Fot. 7, 8. Owady samodzielnie schwytane (Fot. Jakubczyk) 

Photo 7, 8. Self-caught insects (Photo by Jakubczyk) 

 

Fot. 7, 8. Owady samodzielnie schwytane (Fot. Jakubczyk)
Photo 7, 8. Self-caught insects (Photo by Jakubczyk)
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Fot. 9, 10, 11. Stopień rozkładu tkanek zwierzęcych z upływem czasu trawienia 

Photo 9, 10, 11. The rate of decomposition of animal tissues with the passage of time of 
digestion 
 

PODSUMOWANIE  

Rośliny mięsożerne są przystosowane do wzrostu w środowisku ubogim w składniki 

mineralne. Zdolne są do pozyskiwania azotu i innych pierwiastków z tkanek zwierzęcych. W 

tym celu rozwinęły przystosowania anatomiczne, morfologicznych, fizjologicznych i 

biochemicznych, które ułatwiają im ten proces. Ich liście zostały przekształcone w różnego 

typu pułapki dostosowane do przywabiania, zabijania i trawienia bezkręgowców w 

szczególności owadów. Możliwe jest to dzięki wydzielaniu enzymów oraz reaktywnych form 

tlenu, rozkładających złożone biopolimery budujące organizmy ofiar, do związków 

prostszych, które mogą zostać pobrane przez liście pułapkowe. Ponadto mogą uzupełniać 

niedobór azotu korzystając z odchodów zwierząt wypróżniających się na powierzchnię ich 

liści. 

WNIOSKI 

1.Dzbaneczniki skutecznie trawią zarówno owady samodzielnie schwytane jak i owady 
celowo wrzucane do pułapki 

2. Liść pułapka spełnia swoją rolę 2, 3 razy a następnie obumiera 

Fot. 9, 10, 11. Stopień rozkładu tkanek zwierzęcych z upływem czasu trawienia
Photo 9, 10, 11. The rate of decomposition of animal tissues with the passage of time of digestion
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miczny (wielocukier) nie jest atrakcyjnym dla rośliny 
składnikiem pokarmowym.

Im więcej dzbanków pułapek tym rozkład tka-
nek zachodzi wolniej. W przypadku rośliny o czte-
rech dzbankach po upływie piętnastu dni obserwacji 
nie stwierdzono całkowitego strawienia schwytanego 
owada. W przypadku rośliny z wykształconym jednym 
dzbankiem po upływie dziesięciu dni nastąpiło całko-
wite strawienie tkanek (fot. 9, 10, 11).

Podsumowanie 

Rośliny mięsożerne są przystosowane do wzrostu 
w środowisku ubogim w składniki mineralne. Zdol-
ne są do pozyskiwania azotu i innych pierwiastków  
z tkanek zwierzęcych. W tym celu rozwinęły przysto-
sowania anatomiczne, morfologicznych, fizjologicz-
nych i biochemicznych, które ułatwiają im ten proces. 
Ich liście zostały przekształcone w różnego typu pu-
łapki dostosowane do przywabiania, zabijania i trawie-
nia bezkręgowców w szczególności owadów. Możliwe 
jest to dzięki wydzielaniu enzymów oraz reaktywnych 
form tlenu, rozkładających złożone biopolimery budu-
jące organizmy ofiar, do związków prostszych, które 
mogą zostać pobrane przez liście pułapkowe. Ponadto 
mogą uzupełniać niedobór azotu korzystając z odcho-
dów zwierząt wypróżniających się na powierzchnię ich 
liści.

Wnioski

1. Dzbaneczniki skutecznie trawią zarówno owady 
samodzielnie schwytane jak i owady celowo wrzucane 
do pułapki

2. Liść pułapka spełnia swoją rolę 2, 3 razy a na-
stępnie obumiera

3. Zasadniczą rolę w tworzeniu pułapek odgrywa 
ubogość w składniki mineralne podłoża i jego wilgot-
ność

4. Im więcej liści pułapkowych wytworzy roślina 
tym czas trawienia tkanek zwierzęcych przebiega wol-
niej

5. Powolne tempo rozkładu tkanek zwierzęcych u 
roślin z dużą ilością pułapek wynika najprawdopodob-
niej z faktu, że wiele liści chwytających spełnia zapo-
trzebowania pokarmowe rośliny

6. Im mniej pułapek tym tempo enzymatycznego 
rozkładu jest większe by szybciej zrealizować zapo-
trzebowania pokarmowe rośliny. 
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STRESZCZENIE

Mięsożerność roślin wynika z uwarunkowań bio-
topowych. Polują na owady i trawią je, by uzupełniać 
niedobory składników odżywczych w podłożu ponie-
waż rośliny mięsożerne zasiedlają gleby ubogie w azot. 
Składnikami tymi są to głównie azotany i fosforany 
które są roślinie potrzebne do budowy białek komór-
kowych. W celu uzupełniania składników odżywczych 
rośliny mięsożerne modyfikują budowę tak aby wy-
kształcić skutecznie działające pułapki do chwytania 
potencjalnych ofiar. Dzięki temu pędy dzbaneczników 
są zmodyfikowane a ich końcówki o długości kilku lub 
kilkunastu centymetrów mają kształt dzbankowaty. 
Wydłużona, dzbankowata końcówka liścia zaopatrzo-
na jest na swoich brzegach w nektarniki przywabiają-
ce owady. Wnętrze dzbanka wypełnione jest płynem 
trawiennym, w którym topią się ofiary. Płyn ten jest 
lepki, co utrudnia schwytanym ofiarom poruszanie się.  
W jego skład mogą wchodzić surfaktanty czyli sub-
stancje powierzchniowo czynne. Surfaktanty posiadają 
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zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego cie-
czy co w pułapce przyspieszają proces topienia się ofia-
ry. Dzbanki od strony górnej zaopatrzone są w klapkę/ 
wieczko/ pokrywkę, która zapobiega dostawaniu się do 
wnętrza dzbanka wody deszczowej. Ciecz trawienna 
wewnątrz dzbanka nie ulega więc rozcieńczeniu.

Aby uzupełnić braki i wykorzystać azot zawarty 
w ciałach zwierząt, rośliny mięsożerne muszą roz-
łożyć złożone związki organiczne do substancji pro-
stych, takich jak aminokwasy i jony amonowe, które 
są zaabsorbowane przez gruczoły obecne wewnątrz 
pułapki. Gruczoły te produkują i wydzielają enzymy 
niezbędne do trawienia zdobyczy: proteazy, esterazy, 
amylazy, chitynazy, glikozydazy, kwaśne i alkaliczne 
fosfatazy, peroksydazy, nukleazy i inne enzymy. Bada-
nia prowadzone w niniejszej pracy miały na celu ocenę 
skuteczności działania powyższych enzymów w tra-
wieniu schwytanych owadów. Oceny dokonywano na 
podstawie obserwacji stopnia rozkładu ciała owadów 
wyjętych z dna pułapki. Owady wrzucano do dzbanka 
a następnie po upływie pięciu, dziesięciu i piętnastu dni 
oceniano stopień strawienia schwytanej ofiary. Wyniki 
obserwacji wykazały, że chitynowe oskórki pokrywa-
jące ciało owadów nie ulegały trawieniu. Tkanki mięk-
kie wnętrza ciała owadów podlegały enzymatycznemu 
rozkładowi. Wnioskować należy, że ta część budowy 
ciała ofiary ze względu na skład chemiczny (wielocu-
kier) nie jest atrakcyjnym dla rośliny składnikiem po-
karmowym.


