
„Kilka ciekawostek…” 

 

Rośliny trujące 

Rośliny wykształciły różne mechanizmy obronne, aby się chronić przed roślinożercami lub 
pasożytami. Wiele krzewów ma ciernie i kolce, kontakt z niektórymi roślinami powoduje 
podrażnienia skóry, a inne gatunki wytwarzają substancje trujące. 
 
Zwierzęta unikają roślin o nieprzyjemnym dla nich smaku lub zapachu. My także kierujemy 
się tymi informacjami, by uniknąć problemów zdrowotnych – gorzki lub ostry smak to 
ostrzeżenie mówiące: „Nie jedz mnie, bo zachorujesz lub umrzesz!”. Co ciekawe, rośliny 
trujące dla człowieka są stałym składnikiem zdrowej diety wielu zwierząt. Dlatego 
obserwacje roślinożerców nie wystarczą, by rozpoznać, które rośliny nadają się do spożycia 
przez ludzi. Nigdy nie jedz nieznanych Ci roślin ani żadnych ich części. 
 
Roślina może być toksyczna w całości, ale niekiedy trujące są tylko jej niektóre części, np. 
nasiona, liście lub owoce. U wielu gatunków roślin zawartość substancji szkodliwych się 
zmienia, np. w zależności od pory roku.  
 
Liczne trujące gatunki roślin można stosować w ziołolecznictwie, a niektóre są nawet 
przyprawami kuchennymi. Muszą być jednak w odpowiedni sposób przygotowane i 
dawkowane, by nam nie zaszkodziły. 
 
W Polsce do śmiertelnie niebezpiecznych gatunków roślin należą m.in.: cis, tojad, pokrzyk 
wilcza jagoda i konwalia majowa. 

 

 

 

 



 

Największe motyle świata 

W dalekiej, egzotycznej krainie żyje największy gatunek dziennego motyla na świecie – 
rozpiętość jego skrzydeł dochodzi do 27 cm. 
 
Ten piękny owad to motyl z rodziny paziowatych – Ornithoptera alexandrae. Gatunek ten 
występuje wyłącznie w Papui-Nowej Gwinei, żywi się nektarem i jest zagrożony wyginięciem. 
 
Natomiast największy spośród nocnych motyli żyje w południowo-wschodniej Azji – można 
go spotkać np. w Chinach i Indonezji. To pawica atlas (Attacus atlas) o rozpiętości skrzydeł 
dochodzącej do 30 cm. 
 
Samce tego gatunku, jak na ćmy przystało, mają pierzaste czułki, dzięki którym nawet z 
bardzo dużej odległości wyczuwają obecność samicy. Ich larwy odżywiają się liśćmi. 
Natomiast dorosłe pawice atlas nie jedzą wcale – po wyjściu z poczwarki ich życie trwa 
zaledwie kilka dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkielet 

Ciało człowieka zawdzięcza swój kształt twardym elementom, które, niczym rusztowanie, 
podtrzymują nasze mięśnie i narządy wewnętrzne. Dzięki nim możemy się również poruszać. 
Te elementy to kości tworzące skomplikowaną konstrukcję, nazywaną szkieletem. 
 
Kości człowieka znajdują się wewnątrz ciała i dlatego nasz szkielet nazywamy szkieletem 
wewnętrznym. U dzieci jest on zbudowany z większej liczby drobnych kosteczek, które rosną 
wraz z wiekiem, łączą się w większe elementy i twardnieją. U dorosłego człowieka waży on 
od 10 do 12 kg i jest zbudowany aż z 206 kości różnej wielkości i kształtu. 
 
Szkielet nie tylko pozwala utrzymać pionową pozycję i nadaje kształt naszemu ciału, ale jest 
także miejscem przyczepu mięśni i pełni ważne funkcje ochronne. Przykładowo kości czaszki 
stanowią naturalny kask dla najważniejszego z naszych organów - mózgu, a żebra osłaniają 
między innymi płuca i serce. 
 
Jak widzicie, nasz szkielet jest dla organizmu bardzo ważny, więc dbajcie o niego. Podczas 
uprawiania ekstremalnych sportów lub wykonywania niebezpiecznych czynności stosujcie 
ochraniacze, które zabezpieczą kości przed złamaniami. 

 


