Zadziwiający
świat roślin
duże, pachnące, a w czasie kwitnienia wyraźnie rozchylone. Ponadto intensywna barwa sprawia, że są one widoczne ze znacznej odległości. Młode
niedoświadczone owady zwabione wyglądem i zapachem rośliny zapylają
ją, mimo że nie dostają za to żadnej zapłaty. Po kilku, a czasem kilkunastu dniach owady uczą się odróżniać fałszywe źródła pokarmu i zaczynają
omijać storczyki. Te kilka dni wystarczy jednak, żeby zapylić część kwiatów
i zapewnić ciągłość gatunkowi. Bardziej drastyczne metody stosuje kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine. Rośnie on w lasach, a jego kwiaty są
mało atrakcyjne dla owadów. Na dodatek okres kwitnięcia tej rośliny trwa
nawet do września, gdy w lesie nie kwitną już żadne inne rośliny zwabiające
owady. Dlatego też, gdy przez przypadek w okolicy pojawi się jakiś owad,
roślina musi zrobić wszystko, żeby zatrzymać go na dłużej. Ucieka się zatem
do podstępu i wytwarza nektar, w którym znajdują się związki narkotyczne.
Owad spijając nektar na początku staje się otępiały. Wraz ze wzrostem dawki spożytego narkotyku jego ruchy stają się coraz wolniejsze, aż wreszcie
ma on kłopoty z lataniem. Tym samym możliwość przemieszczenia owada
ograniczona jest do, co najwyżej, sąsiedniego kwiatu storczyka, który przy
okazji jest przez niego zapylany.

Zadziwiający
świat roślin

Włosienicznik rzeczny

wiskach włosienicznik rzeczny w ogóle nie wytwarza nasion i rozmnaża się
wyłącznie wegetatywnie. Niestety wiąże się to z tym, iż rzadko można spotkać
kwitnące okazy tego gatunku.

Jak przetrwać bez owadów?

Nie wszystkie kukułki to… ptaki

Niektóre rośliny nie potrzebują ani wiatru, ani wody, ani też zwierząt, żeby
doszło do zapylenia ich kwiatów. Są to tzw. rośliny samopylne. Przykładem
jest buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, którego kwiaty są słabo otwarte lub całkowicie zamknięte, co uniemożliwia przedostanie się do ich wnętrza zarówno owadów jak i obcego pyłku. Pomimo tego
dochodzi do zawiązania owoców i wytworzenia nasion przez roślinę.

Istnieje kilka gatunków roślin z rodziny storczykowatych, które podobnie jak
ptaki noszą nazwę kukułka. Jednym z nich jest kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii. Jej liście posiadają fioletowe lub brunatne plamy, stąd też bywa
ona nazywana stoplamkiem. Z uwagi na znaczne podobieństwo do kukułki
plamistej Dactylorhiza maculata jeszcze do niedawna gatunki te nie były od
siebie odróżniane, dlatego też nie jest do końca poznana ilość ich stanowisk
na terenie kraju.

Na początku jest nasiono ?
Istnieje wiele sposobów rozmnażania roślin. Najczęściej odbywa się to
przy pomocy nasion. Czasem jednak skuteczniejszym sposobem okazuje się rozmnażanie wegetatywne, w wyniku którego organizm potomny
powstaje z części organizmu rodzicielskiego. Tak właśnie rozmnaża się
włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans. Bylina ta posiada bardzo długą
łodygę (dorastającą do 6 m długości) z mocno porozcinanymi, a przez to
przypominającymi włosy liśćmi. Zasiedla ona szybko płynące wody rzek
i strumieni, nawet te o rwącym nurcie, dlatego też często ulega uszkodzeniom. Oderwane fragmenty łodyg mają jednak zdolność zakorzeniania
się, przez co dają początek nowym okazom rośliny. Przypadkowe uszkadzanie łodyg u tego gatunku zdarza się na tyle często, iż wykorzystywane
jest przez roślinę jako główny sposób rozmnażania. Na niektórych stano-
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Jak utrzymać się na wodzie?
Większość roślin rosnących w wodzie posiada liście w niej zanurzone. Są także gatunki, których liście pływają po powierzchni wody. U kotewki orzecha
wodnego Trapa natans ogonki liściowe są rozdęte, a w ich środku znajdują się
komory powietrzne, które umożliwiają utrzymywanie się roślin na powierzchni wody. Nazwa gatunku pochodzi od owocu, którym jest duży orzech posiadający 4 wyrostki zakończone ostrymi harpunami. Wyrostki te umożliwiają
zakotwiczenie się owoców na dnie zbiornika. Dawniej orzechy kotewki miały
wiele zastosowań zarówno kulinarnych (ze zmielonych orzechów wypiekano
chleb) jak i praktycznych, m.in. rozsypywane pod oknami skutecznie odstraszały złodziei próbujących nocą, na boso wtargnąć do domu.

Dlaczego niektóre rośliny
nie posiadają liści?

Większość roślin to organizmy samożywne, wytwarzające związki organiczne
w procesie fotosyntezy dzięki obecności w liściach zielonego barwnika, tzw.
chlorofilu. Istnieje jednak grupa roślin, która przystosowała się do cudzożywnego
trybu życia. Rośliny cudzożywne nie potrzebują chlorofilu, a tym samym zbędne
są im liście. Taki sposób odżywiania występuje m.in. u żłobika koralowego
Corallorhiza trifida. Gatunek ten żyje w symbiozie z grzybem, który dostarcza
roślinie związki organiczne, pochodzące z rozkładu martwych szczątków roślin
i zwierząt. W zamian grzyb pobiera od rośliny wodę z solami mineralnymi. Żłobik
koralowy tworzy pod ziemią pozbawione korzeni kłącza, które rozgałęziają się
jak korale. Stąd też wzięła się nazwa gatunku. Roślina ta nie potrzebuje do życia
światła, dlatego też na powierzchni zaobserwować ją można jedynie w okresie
kwitnienia. Kwitnie jednak krótko i może to się odbywać w odstępach co kilka
a nawet kilkanaście lat. Powyższe sprawia, że żłobik koralowy jest jednym z najmniej
znanych gatunków roślin.

funkcję pułapek dla drobnych zwierząt wodnych. Swym wyglądem zwabiają zwierzęta poszukujące bezpiecznego schronienia. Gdy tylko zwierzę znajdzie się w pobliżu pułapki natychmiast jest do niej wciągane wraz
z odrobiną wody. Po wessaniu zdobyczy klapka zamyka się uniemożliwiając jej ucieczkę. Następnie przez ścianki pęcherzyków wydzielane są
enzymy trawienne, które rozkładając ofiarę dostarczają roślinie azot i inne
mikroelementy konieczne do życia.

Wygląd to nie wszystko…
Jest kilka gatunków storczyków, których kwiaty są niepozorne i dlatego
trudno je wypatrzyć wśród innych roślin. Jednym z nich jest listera jajowata Listera ovata, której kwiaty są drobne i zielonawe. Pomimo swojego
wyglądu gatunek ten jest chętnie odwiedzany przez zapylające go owady. Wszystko za sprawą oferowanego przez kwiaty pożywnego nektaru.
Ponadto roślina specjalnie dla gości przygotowała lądowisko. Owad po

Kotewka orzech wodny

Salwinia pływająca

Pływacz

Czy wszystkie paprocie żyją na lądzie?

Polowanie na owady…

Paprocie zwykle kojarzą się z okazałymi roślinami rosnącymi w lesie. Są jednak gatunki, które rosną na powierzchni wody. Jednym z nich jest salwinia
pływająca Salvinia natans. Jej liście zebrane są po 3 w okółkach. Dwa liście
są zielone i unoszą się na wodzie, trzeci zaś jest zanurzony i przypomina
z wyglądu korzeń. Roślina ta posiada specjalne zabezpieczenie, aby jej liście
pływające po wodzie nie uległy zamoczeniu. Pod koniec lata salwinia pływająca wytwarza zarodniki, które gdy dojrzeją, opadają na dno zbiornika,
gdzie zimują. W następnym sezonie wegetacyjnym zarodniki wypływają na
powierzchnię wody i dają początek nowym roślinom.

Rośliny występują także na siedliskach ubogich w azot oraz niezbędne do
życia pierwiastki. Aby mogły tam przetrwać zaczęły ”polować” na zwierzęta.
Z uwagi na niewielkie rozmiary ofiarami tych roślin padają zwykle drobne
bezkręgowce, a szczególnie owady. Najbardziej znanymi gatunkami owadożernymi są rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia oraz tłustosz pospolity
Pinguicula vulgaris. Mniej znane są rośliny żyjące w wodzie, m. in. aldrowanda
pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa oraz kilka gatunków z rodzaju pływacz Utricularia. Pływacz pośredni Utricularia intermedia swobodnie unosi się
w toni wodnej co umożliwiają mu pęcherzyki powietrzne. Pęcherzyki te zaopatrzone są w klapki, które otwierają się do wewnątrz. Pełnią one również

wylądowaniu zaczyna spijać nektar systematycznie przemieszczając się
do wnętrza kwiatu. Wreszcie dociera on do miejsca, w którym czeka na
niego pakiecik z pyłkiem. Pakiecik przylepia się do owada w czasie, gdy
ten się posila. Odwiedzając kolejne kwiaty owad przenosi pyłek i w ten
sposób przyczynia się do ich zapylenia.

Jak zmusić owady do zapylania?
W celu zwabienia zwierząt rośliny stosują różne sztuczki. Mistrzami w tej
dziedzinie są przedstawiciele rodziny storczykowatych. Buławnik czerwony
Cephalanthera rubra stara się jak najtańszym kosztem wykorzystać zapylające go owady, dlatego też nie wytwarza nektaru. Kwiaty tego gatunku są

