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ROŒLINY I UPA£Y
Co robisz w czasie upa³u? Zapewne starasz siê schroniæ w cieniu, zak³adasz ciemne okulary dla ochrony przed ostrym œwiat³em
i du¿o pijesz, poniewa¿ upa³ sprawia, ¿e tracimy wodê, która stanowi znaczn¹ czêœæ naszego cia³a. Roœliny nie maj¹ takich
mo¿liwoœci - nie mog¹ przenieœæ siê w inne, bardziej zacienione miejsce, nie mog¹ niczym
siê os³oniæ przed nadmiernym nas³onecznieniem, zwykle nie mog¹ tak¿e pobieraæ wiêcej
wody - poniewa¿ s³oñce wysusza tak¿e ziemiê.
Co wiêc robi¹? Okazuje siê, ¿e one tak¿e opracowa³y
swoje, ca³kiem skuteczne sposoby na upa³. Jednym z nich jest
sk³adanie liœci - z³o¿enie liœci wzd³u¿ ich
g³ównego nerwu sprawia, ¿e na dzia³anie
s³oñca wystawiona jest mniejsza powierzchnia. Inny sposób - to nasycenie skórki liœci
woskiem, kutyn¹ lub krzemionk¹ - czyli substancjami odpornymi na
dzia³anie wody, które zapobiegaj¹ wyparowywaniu jej z liœci. Niektóre
roœliny ustawiaj¹ liœcie pionowo, równolegle do padania promieni
s³onecznych, dziêki temu s¹ one w niewielkim stopniu nara¿one na
dzia³anie tych promieni. Liœcie roœlin nazywanych kompasowymi ustawione s¹ jedn¹
krawêdzi¹ w stronê pó³nocy, a drugim w stronê po³udnia. Roœliny ¿yj¹ce w suchych
œrodowiskach, zwane ksenofitami maj¹ drobne lub igie³kowate liœcie - co sprawia, ¿e
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powierzchnia z której paruje woda jest niewielka, czasami u takich roœlin liœcie zanikaj¹
ca³kowicie. Jeszcze innym, skutecznym sposobem ograniczenia oddzia³ywania s³oñca na
roœliny jest b³yszcz¹ca powierzchnia liœci - takie liœcie odbijaj¹ promienie
s³oneczne, nie dopuszczaj¹c do przegrzania roœliny i wyparowania z niej
wody. Z kolei roœliny wysokogórskie, wystawione na ostre, górskie s³oñce
czêsto maj¹ ow³osione liœcie. Gêste w³oski daj¹ cieñ i utrudniaj¹ parowanie
wody. Podobnie "postêpuje" wiele roœlin pustynnych i stepowych. Doœæ ciekawym sposobem ochrony przed s³oñcem jest... czerwone zabarwienie liœci
i ³odyg roœlin. Tak zabarwione roœliny odbijaj¹ czerwon¹ czêœæ promieni, co sprawia,
¿e ich wnêtrze jest ch³odniejsze ni¿ wnêtrze roœlin zabarwionych na zielono.
POKOLORUJ OBRAZEK
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PA J A C Y K
- Wyspa³am siê - oœwiadczy³a zdumionym rodzicom Ela, rano przed godzin¹ szóst¹.
Sta³a w pokoju rodziców w nocnej koszulce i nie okazywa³a najmniejszej ochoty, aby siê
znowu po³o¿yæ. Ojciec jednak by³ zmêczony po podró¿y i energicznie rozkaza³ Eli, aby siê
po³o¿y³a. Ela musia³a us³uchaæ. Najchêtniej pobieg³aby jednak na pla¿ê, aby zobaczyæ
morze. Ba³a siê go troszkê, ale chcia³a czym prêdzej poznaæ to wszystko, co nowe. Nie
mog³a wiêc zasn¹æ. Le¿a³a w ³ó¿ku i próbowa³a p³ywaæ. Potem cichutko podkrad³a siê do
³ó¿ka brata i ³askota³a go w stopy, a¿ oburzony wyskoczy³
z ³ó¿ka. Teraz ju¿ wszyscy musieli wstaæ.
Dobrowolscy od dziesiêciu godzin mieszkali nad
Adriatykiem z dzieæmi i pajacykiem - ukochan¹ w ostatnich
czasach zabawk¹ Eluni, zrobion¹ z we³ny, drutu i materia³u.
Podczas kiedy matka przygotowywa³a œniadanie, Heniek
poszed³ po mleko, a ojciec ogl¹da³ najbli¿sz¹ okolicê. Ela zaœ
opowiada³a pajacykowi o tym, co go tutaj czeka.
- A wiêc s³uchaj, pajacyku, tutaj jest du¿o piasku
i wody. Woda nazywa siê morze. Piasek jest po to, aby
w nim robiæ dziury, a woda, aby siê w te dziury wlewaæ.
S¹ tutaj tak¿e domy. W niektórych mieszkaj¹ ludzie,
w innych s¹ sklepy. Nie musimy siê ubieraæ, przez ca³y dzieñ mo¿na chodziæ
w strojach k¹pielowych.
Matka s³ysza³a tê rozmowê i œmia³a siê z tego wygodnego dla Eli opowiadania. Jednak
przy nastêpnym zdaniu nie mog³a milczeæ. Ela t³umaczy³a w³aœnie pajacykowi:
- A wiesz, co tutaj jest najlepsze? To, ¿e Heniek i ja nie musimy siê w ogóle
myæ, poniewa¿ przez ca³y dzieñ k¹piemy siê w morzu.
- Stop! - zawo³a³a mama. - I tutaj musicie siê myæ i to za ka¿dym razem, gdy
wyjdziecie z wody, gdy¿ woda morska jest s³ona.
- Ach tak?! - zawo³a³a rozczarowana Ela i zaraz weso³o mówi³a dalej - widzisz pajacyku, jednak musimy siê zawsze myæ, gdy wyjdziemy z morza, poniewa¿ woda
morska jest s³ona. Gdyby nie by³a s³ona, nie by³oby s³onych œledzi. One p³ywaj¹
w morzu. Ale wiesz, tam gdzie my siê k¹piemy, ich nie ma.
Pajacyk cierpliwie s³ucha³. Elunia jednak musia³a przerwaæ swe opowiadanie, gdy¿
wo³ano j¹ na œniadanie.
"Rodzina Dobrowolskich. Wakajce."
Anton Schulte, 1982
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RÓ¯NICE
WSKA¯ PIÊÆ RÓ¯NIC,
A NASTÊPNIE POKOLORUJ
OBRAZKI.

REBUSY

WAKACYJNY
LABIRYNT
POMÓ¯ TURYŒCIE SZUKAÆ
DROGI DO NAMIOTU.

REBUSY
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