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Barwy i zapachy u roślin mają wiele określonych funkcji, m.in. 
przyciąganie owadów do zapylania kwiatów oraz zwierząt              
do spożywania owoców i rozprzestrzeniania ich, obrona                     
i odstraszanie drapieżników, kamuflaż. Najwięcej na świecie jest 
kwiatów żółtych i białych, a te białe mają bardzo często żółte 
oczka. To także pierwsze kwiaty, jakie pojawiają się po zimie. 
Natura wie, iż pszczoły i trzmiele są najbardziej wyczulone na te 
barwy. Wiosną jako pierwsze budzą się z zimowego letargu. 
Potrzebują szybko nakarmić się, by wzmocnić swoje owadzie ciała  
i dlatego potrzebują właśnie takich płatków, by mogły je zobaczyć. 
Dzięki temu wiedzą, gdzie pofrunąć, by się odżywić nektarem         z 
kanalików znajdujących się w środku kwiatostanu.
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 Śnieg jest biały, ale przyczyną nie jest 
jakikolwiek barwnik. Śnieg składa się 
z wielu bezbarwnych, prawie 
całkowicie przeźroczystych 
kryształków lodu. 

    Barwa śniegu jest wynikiem 
budowy kryształków. Światło 
padające na kryształki lodu ulega 
wielokrotnemu odbiciu 
i załamaniu. Każdy kryształek lodu 
odbija w różne strony (czyli 
rozprasza) wszystkie barwy prawie 
jednakowo silnie, 
a złożenie tych barw wywołuje w oku 
wrażenie światła białego. Fakt ten 
sprawia, że widzimy śnieg jako biały.
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Dlaczego śnieg jest biały?



Upierzenie łabędzia niemego jest białe, i tym 
bielsze, im jest on starszy. Młode osobniki, które 
dopiero co wykluły się z jaja są szarobrązowe z 
białym „nalotem”. Po zupełnym wypierzeniu do 
szaty dorosłego osobnika  osiągają dojrzałość 
płciową, a co za tym idzie, mogą przystępować do 
lęgów.

Zapach pomaga ptakom morskim odnajdować drogę w ciemności oraz 
rozpoznać krewniaków po zapachu. Dzięki temu unikają krzyżowania 
się z krewnymi. Występowanie takiego zjawiska na dużą skalę 
degeneruje populację i sprzyja utrwalaniu chorób genetycznych.
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Niebieski jest najzimniejszą z barw. 
Kojarzy się z otwartą przestrzenią, 
wodą, morzem, niebem.Większość  
z pigmentów nie powstaje w ciele 
organizmów żywych. Pigment 
widoczny na skórze, futrach          
czy piórach jest związany ze 
spożywanym pokarmem. Łosoś jest 
różowy, ponieważ zjada różowe 
skorupiaki, szczygieł uzyskuje swój 
pigment z żółtych kwiatów. 
Podobnie w przypadku czerwonego, 
brązowego czy pomarańczowego.  
W rzeczywistości kolor niebieski  
nie jest pigmentem. Jeżeli pojawia 
się u zwierząt jest to związane        
ze strukturą ich cząsteczek i 
sposobu w jaki odbijają światło. fot. Julia Płuska
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Kolor niebieski jest jednym z najrzadziej 
występujących w przyrodzie. Bezchmurne 
niebo ma kolor niebieski z powodu efektu 
Rayleigha, natomiast lekko niebieska 
barwa czystej wody wynika z częściowego 
pochłaniania przez nią czerwonej 
składowej światła białego. 
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ZIELONY
spokój, harmonia, równowaga 
wewnętrzna, 
Kolor zielony od zawsze jest 
utożsamiany z naturą, przyrodą                    
i kojarzy się najczęściej z wiosną. 
Zielony oznacza wzrost, odrodzenie         
i płodność.



Chlorofile to główne barwniki fotosyntetyczne, którym rośliny 

zawdzięczają zieloną barwę. Mają one zdolność absorbowania 

promieniowania świetlnego w zakresie widzialnym, dzięki 

układowi wiązań sprzężonych, czyli występujących po sobie 

wiązań podwójnych oraz pojedynczych.

Cząsteczka chlorofilu jest zbudowana z pierścienia 
porfirynowego oraz łańcucha fitolowego. W centralnej części 
pierścienia znajduje się wzbudzany światłem atom magnezu. 
Chlorofile różnią się rodzajem grupy dołączonej do 
pierścienia: chlorofil a ma grupę metylową, a chlorofil b - 
grupę aldehydową.
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Do przeprowadzenia fotosyntezy niezbędny jest zielony barwnik - chlorofil, który pochłania światło, 
rozpoczynając ciąg reakcji chemicznych. Jedną z nich jest rozkład wody na wodór i tlen. Tlen, jako 
produkt uboczny, jest wydalany do atmosfery, z kolei wodór wraz z dwutlenkiem węgla służą do 
wytwarzania cukrów. Energia świetlna zostaje zmagazynowana w cząsteczkach glukozy. 
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Łąki, korony drzew, krzewy są 
miejscem, gdzie zwierzęta 
żerują, odpoczywają                    
i rozmnażają się.
Rozległe tereny zielone                    
z roślinnością zarówno iglastą jak   
i liściastą są siedliskiem dla życia i 
rozrodu kolejnych gatunków. Są 
to ptaki np. kowalik, rudzik, 
dzięcioły, słowiki, sowy.                
W zielonej ,,dżungli” zamieszkują 
też drobne ssaki, w tym drobne 
gryzonie dla których pożywieniem 
są różne bezkręgowce też tam 
żyjące (ślimaki, owady, mszyce). 
Motyle, pszczoły, kolorowe 
chrząszcze, koniki polne pojawią 
się tylko wówczas na terenach 
zielonych, gdy ich fragmenty 
zostaną porośnięte roślinnością 
łąkową, a kwiaty na niej rosnące 
wydadzą nasiona.
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W liściach roślin oprócz zielonego chlorofilu znajdują się inne 
barwniki – karotenoidy. One także są zaangażowane w proces 
fotosyntezy i pochłaniają tę część światła, której nie może 
pobrać chlorofil. Ponadto chronią chloroplasty, rozpraszając 
światło. W lecie pomarańczowa i żółta barwa karotenoidów jest 
maskowana zielenią chlorofilu. Jesienią, gdy liście się starzeją, 
chlorofil jest rozkładany – wtedy ujawnia się obecność innych 
barwników.
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ŻÓŁTY
radość, ciepło, pewność siebie
Żółty, to żywy kolor, pełen radości, idealny na 
smutek i depresję. Inspiruje i dodaje pewności 
siebie. Rozjaśnia myślenie i poprawia pamięć. 
Wskazany dla ludzi poszukujących zastrzyku 
energii.

fot. Martyna Leśko

Karotenoidy to grupa barwników roślinnych 
odpowiedzialna za żółty, pomarańczowy i 
czerwony kolor wielu owoców i kwiatów. Są one 
rozpuszczalne w tłuszczach i występują w 
chromoplastach, które są zwykle pozbawione 
chlorofilu.



Kwiaty rzepaku zachwycają nie tylko fanów polskich 
krajobrazów. Złociste grona są atrakcyjne również dla 
owadów, a największy udział w ich zapylaniu ma 
pszczoła miodna. Miód rzepakowy posiada 
rozpoznawalną jasnożółtą barwę, a za sprawą szybkiego 
procesu krystalizacji, osiąga kremową konsystencję, jest 
jednym z najpopularniejszych miodów w Polsce. Zawiera 
bogactwo składników mineralnych i jest znany ze 
zbawiennego wpływu na pracę wątroby i układu 
krążenia.
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Dlaczego Słońce wydaje się żółte? 
Oprócz tego, że ze Słońca dociera 
do nas światło zielone, dociera 
także czerwone - choć w 
mniejszej ilości. Ich połączenie 
mózg człowieka odbiera jako 
kolor żółtawy.

Morze Bałtyckie ma w 
większości naturalne plaże. 
Jedne są szerokie inne wąskie, 
z wydmami i klifami, 
wszystkie jednak mają piękny 
drobnoziarnisty (lub 
średnioziarnisty), jasno-żółty 
piasek. Składa się on w 95 
procentach z kwarcu (SiO2 ).
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Antocyjany w zaliczane do flawonoidów 
występują w kwiatach i owocach. W zależności 
od pH soku komórkowego przyjmują barwę: 
różową, czerwoną, niebieską, fioletową.

Barwa antocyjanów zależy od pH środowiska, 
w jakim się one znajdują. W przypadku pH poniżej 
7 (kwaśne) są one czerwone, a w pH obojętnym  lub 
zasadowym (pH > 7) mają barwę niebieską   lub 
fioletową. Jeśli jednak występują one w kompleksie 
z jonami glinu lub żelaza (III), to mimo kwaśnego 
odczynu środowiska, również mają barwę 
niebieską. 
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FIOLETOWY
spokój, relaks, emocje
Fioletowy znakomicie wycisza i łagodzi 
objawy stresu, dlatego zalecany jest dla 
osób, które mają problem na tle nerwowym 
i cierpią na bezsenność. Jego zaletą jest 
również wspomaganie organizmu przy 
wysiłku umysłowym gdyż poprawia 
koncentrację. Ułatwia panowanie nad 
emocjami oraz zwiększa poczucie własnej 
wartości.
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Lilak pospolity zachwyca nas swym 
przepięknym zapachem. i kolorem płatków. 
Olejek eteryczny otrzymywany z rośliny świetnie 
nadaje się jako dodatek w mydłach, świecach 
zapachowych oraz w świecach do masażu. 
Pobudzający zapach wykorzystywany jest także w 
produktach do kąpieli tj. żelach pod prysznic czy 
płynach do kąpieli. Ponadto, lilak posiada 
udowodnione działanie ściągające, dlatego może być 
używany jako surowiec do produkcji toników. 

OLEJKI ETERYCZNE
Ciekłe, lotne substancje zapachowe, znajdujące się 
komórkach roślin,
które są charakterystyczne dla
roślin olejkodajnych.
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Owoce takie jak wiśnie, truskawki, swój kolor 
zawdzięczają barwnikom z grupy 
antocyjanów przy stosunkowo wysokiej ich 
kwasowości, w której barwniki te nabierają 
koloru czerwonego. Synteza antocyjanów jest 
procesem fotochemicznym, dlatego też owoce 
(np. morele, jabłka) dojrzewające na
drzewach i bezpośrednio naświetlane 
promieniowaniem słonecznym mają 
pełniejsze zabarwienie w stosunku do 
owoców zerwanych wcześniej i 
dojrzewających w magazynach . Antocyjany 
są uznawane za jedne z najsilniejszych 
przeciwutleniaczy, zwalczających szkodliwe 
działanie wolnych rodników, które 
przyspieszają proces starzenia komórek i 
zwiększają ryzyko zachorowania na niektóre 
nowotwory.

CZERWONY
witalność, aktywność, miłość
Czerwony pobudza do działania, ożywia, 
wzmacnia oraz rozgrzewa i rozpala zmysły. 
Dodaje optymizmu i siły dzięki czemu mamy 
więcej energii do zdobywania celów i walki z 
depresją. Idealna dla ludzi ospałych i 
przemęczonych.
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RÓŻOWY
optymizm, radość
Różowy zmniejszając agresję oraz irytację zalecany jest 
szczególnie w celach łagodzenia stresu i stanów 
napięciowych. dodatkowo napawa optymizmem oraz 
sympatią łagodząc uczucie osamotnienia.

Kwiaty Iglicy pospolitej  są zebrane w baldachokształtne 
kwiatostany i mają barwę od różowej do liliowej. Ziele zawiera 
m.in. garbniki kwas cytrynowy, jabłkowy, flawony, olejek 
eteryczny sole mineralne głównie krzem i witaminy A i C. W 
kwiatach znajdują się też antocyjaniany i ich pochodne. W 
medycynie napary z iglicy były wykorzystywane przeciw 
gorączce, jako środek przeciwreumatyczny, 
przeciwkrwotoczny, moczopędny i regulujący 
miesiączkowanie.

Najbardziej charakterystyczną częścią jasnoty 
purpurowej, odróżniającą jej odmianę od innych, są 
kwiaty, które wydają silny, bardzo nieprzyjemny 
zapach, mające różową lub jasnopurpurową barwę



Feromony to naturalnie występujące, lotne substancje chemiczne wydzielane przez organizmy żywe. 
Feromony to podstawa komunikacji zapachowej. Osobniki tego samego gatunku komunikują się za ich 
pomocą w celu wymiany informacji. W świecie zwierząt, samiec jest zdolny do zlokalizowania partnerki, 
mimo odległości często przekraczających kilometry. Wśród ssaków dosyć ważne są feromony, które są 
wykorzystywane do zaznaczania określonego terytorium. Gatunki takie jak: psy, lisy, wilki dzięki 
substancjom zawartym w moczu znaczą swój rewir. Jeżeli osobnik wtargnie na teren zaznaczony przez inne 
zwierzę, to wywoła to walkę, która może się zakończyć śmiercią jednego z nich.

fot. Julia
Płuska
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