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Előszó

Talán furcsának, sőt, meglepőnek tűnik,
hogy a húsevő növények századok óta ér-
deklik a világot, mert ezek a figyelemre
méltó növények adaptálódtak ahhoz, hogy
túléljék a táplálékban szűkös körülménye-
ket. Ennek érdekében áldozatul ejtenek és
elfogyasztanak rovarokat, ízeltlábúakat és
más, kisebb gerincteleneket, amelyekből
szervetlen tápanyagokat, különösen nitro-
gént és foszfort állítanak elő. [1] Különbö-
ző zárt vagy zárható formájú leveleikkel,
esetleg csápjaikkal rovarok és más ízeltlá-
búak elejtésére képesek. Ezeket metaboli-
zálják (megemésztik), majd a képződött
folyadékterméket magukba szívják növe-
kedésük és szaporodásuk érdekében. A le-
velek tulajdonképpen csapdaként, kelep-
ceként alakulnak ki és működnek. A hús-
evő növények 10–80% nitrogént tudnak
kivonni a csapdába ejtett áldozataikból. [2]
A zárhatóvá tehető levelek akkorák lehet-
nek, hogy a növények kisebb békákat vagy
egereket is magukba tudnak fogadni és
megemésztve elfogyasztani. 

Bevezetés

Charles Darwin volt az első, aki a viktori-
ánus Angliában (1875) publikált Insectivo-
rous plants című könyvében kimutatta,
hogy húsevő növények emésztő fluidomot
(folyadékot) bocsátanak ki nitrogént tar-
talmazó élőlények (főleg rovarok) befogá-
sára és feldolgozására, ezáltal megalapoz-
va a húsevő növények mindmáig tartó ku-
tatását. Jelenleg több mint 650 húsevő nö-
vényfajta ismeretes, többségük olyan öko-
rendszerben él, amiben bőséges a napfény
és a víz, például lápokban, mocsarakban,
és vizes, sziklás területeken. [3] Lévén, hogy
ezúttal a botanika szerepe csak másodla-
gos, a húsevő növények felsorolására nem

kívánunk kitérni, de példaként egy húsevő
növénycsaládot, a szegfűvirágúak rendjé-
be tartozó kancsókát röviden megemlí-
tünk. A kancsóka vagy kancsóvirág (tudo-
mányos neve, a Nepenthes görög eredetű:
né = tagadó előtag, penthes = bánat, szo-
morúság) a szegfűvirágúak (Caryophylla-
les) rendjébe tartozó kancsókafélék csa-
ládjának egyetlen nemzetsége. Nevét a ro-
varfogás céljaira kancsó alakúvá módosult
levelekről kapta (1. ábra). Ez a trópusi in-
dás faj Dél-Kínában, Indonéziában, Malaj-

ziában és a Fülöp-szigeteken honos. A kan-
csókák a harmatfűelődökből származhat-
nak, eddig kb. 160 kancsókacsaládot azo-
nosítottak. [4, 5] 

Emésztési mechanizmus 

A húsevő növények többféle módon vonz-
zák magukhoz a prédát. Például a kancsó-
ka a nektárral való édesgetést, a nagy
szájnyílást, valamint virágillat terjesztését
használja. Csalogatási lehetőség még CO2-

gradiens kialakítása is a levélcsapda körül.
[6] Bizonyos fajok, mint az N. rafflesiana,
a levélcsapdában a zsákmány helyben tar-
tására viszkoelasztikus, ragacsos fluidu-
mot tartogat. A kancsóka számos rovart,
legtöbb esetben hangyákat zsákmányol. A
kancsóbeli fluidum általában savas, 2–6
pH-jú annak érdekében, hogy megköny-
nyítse a préda enzimes lebontását. Az
emésztési mirigyek számos enzimfajtát
bocsátanak ki, például proteázokat, kiti-
názokat, RNS-ázokat és foszfatázokat. [4]
Más fehérjék is hozzájárulhatnak a zsák-
mány bomlasztásához. Ilyenek például a
béta-D-xilozidázok. [7] További fehérjék
feladata a húsevő növények védelme a pa-
togének ellen. Ezeket patogénkapcsolatú
fehérjéknek nevezik. [8] Bizonyos viták van-
nak a húsevő növények emésztőfolyadé-
kaiban talált enzimek eredetéről például
abban, hogy az enzimeket a növény bo-
csátja-e ki, vagy az emésztő fluidumban lé-
vő mikrobiális közösségből származnak-e.
Egyesek úgy vélik, hogy az enzimek a le-
velekről kerülnek a csapdákban lévő fo-
lyadékba. Amikor a rovarokból származó
nitrogéntartalmú vegyületeket az emész-
tési enzimek feldolgozták, azokat a növény
szöveteibe juttatják annak érdekében, hogy
növekedését és szaporodását támogassák.

Az aszpartikus proteáz azért vált érde-
kessé, mert ez az enzim stabilabb és job-
ban működik savas környezetben, mint a
pepszindigesztív proteáz. [9] Nemrég fe-
dezték fel a kancsókában az endopeptidá-
zok két új enzimjét. Ezek szerepe a hiszton
teljes proteomos kialakítását helyettesítve
tripszint, fehérjéket hidrolizál az emésztő-
rendszerben. Aszpartikus proteázt példá-
ul a hidrogén/deutérium cserés kísérletek-
ben vagy natív diszulfidhidak elemzésében
alkalmaznak. [10] Ugyancsak kimutatták,
hogy a kitinindukció – az N-acetilglükóz-
amin (2. ábra) révén – a kancsóka oligo-
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merjeiben jelentősen ösztönzi az oldható
endokitináz metabolizáló enzimek kelet-
kezését. [4] 

A húsevő növények ökológiailag defini-
ált csoportot képeznek, de filogenetikailag
nem. Ezért esetükben nem várható, hogy
szekunder (másodlagos) metabolitjaik ho-
mogének legyenek. Újabb filogenetikai köl-
csönhatások tanulmányozása során bizo-
nyos vegyületek jelenlétére/hiányára is rá-
mutattak [11] a húsevő növényeknél. A 3.
ábrán feltüntetünk néhány fontos meta-
bolitmolekulát. 

A húsevő növények ökológiája 

A húsevő növények legalább 6 különböző
nemzetségből erednek, mindegyikük meg-
változtatott levelek fejlődését alakította ki
állatok (főleg rovarok) befogására és meg-
emésztésére tápanyagok szerzése érdeké-
ben. Miközben a mérsékelt égövön a leg-
több húsevő növény lápokban és mocsa-
rakban található, trópusi és szubtropikus

nosság sokak szerint ellensúlyozza, sőt,
túl is szárnyalja a húsevő növények raga-
dozó jellegű ijesztő elnevezését. Még egy-
szer említenénk, hogy nem a gyilkolás ösz-
töne rejlik a húsevő növények tevékenysé-
ge mögött, hanem a létfenntartásé. Sajnos,
a gyilkolás igazi motivációs ösztöne csak
az emberi fajnál van jelen. 

Az írás elején említettük: Charles Dar-
win fedezte fel, hogy ezek a növények be-
fognak és megemésztenek élő rovarokat.

Ezt a tevékenységet persze még a biológi-
ai szükséglet magyarázatával sem kell és
lehet elfogadhatóan vonzóvá tenni. Talán
nem felesleges említeni, hogy a darwini
időkben születtek olyan művek, amelyek
a fentiek ellentéteiként mutatták be a nö-
vények életét és fejlődését. 

Végül talán az Annals of Botanyban, a
botanika egyik legrangosabb folyóiratában
megjelent: Quite a few reasons for calling
carnivores the most wonderful plants in the
world című összefoglaló cikkel [12] fejez-
nénk be a húsevő növények bemutatását,
amit ajánlunk azoknak az olvasóinknak,
akik mélyebbre kívánnának ásni dolgoza-
tunk témájában. ���
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helyeken bizonyos fajok erdős zónákban,
valamint szárazabb talajokban és napos
helyeken is fellelhetők. A húsevő növények
gyakran meglepő és összetett kölcsönha-
tásba lépnek bizonyos rovarokkal amel-
lett, hogy egyeseket bekebeleznek. 

A húsevő növények többféle ökorend-
szeri szolgálattal az embert is segítik. Pél-
dául nagy mennyiségű dipterát is fogyasz-
tanak, mint például moszkitókat (szúnyo-
gokat), sőt, szentjánosbogarakat is, ame-
lyek emberi betegségeket hordoznak. Ezen-
felül egyes húsevő növényfajták moszkitó-
tojásokat és -lárvákat is fogyasztanak. Ez
azért is fontos, mert a moszkitók és társaik
évente körülbelül 200 millió embert fer-
tőznek meg, 700 milliót veszélyeztetnek,
valamint 20 millió ember komoly egész-
ségügyi következményektől szenved. En-
nek megfelelően fontos, hogy a húsevő nö-
vények komolyan védenek a dipterák csípé-
seitől és a betegségek továbbadásától, ezál-
tal az emberiségnek szüksége van rájuk. 

Utószó 

Annak ellenére, hogy valószínűleg a hús-
evő (tulajdonképpen rovarevő) jelleg egyes
olvasók számára zavarónak, illetve riasz-
tónak tűnik, hozzá kell tennünk, mint már
említettük, ezt a tevékenységet a növé-
nyekben nem a gyilkos ösztön, a ragadozó
kegyetlenség váltja ki, hanem a fejlődés
során alakult ki, amikor más úton nem
tudták fenntartani a létüket. Hogy ne csak
tevékenységük nem igazán vonzóan hang-
zó jellegét említsük, szót kell ejtenünk vi-
rágjellegű külsejükről és kis túlzással, mond-
hatnánk, szépségéről, amit a 4. ábra il-
lusztrál. A szépség, a vonzó külső, valamint
a dipterák pusztításából származó hasz-

2. ábra. N-acetilglükózamin oligomer 

3. ábra. 
Húsevő 
növényekben
azonosított, 
jellemző meta-
bolitmolekulák 

4. ábra. A húsevő kancsókák virágszerű
szépsége 


