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ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ
Τι κάνουν οι επικονιαστές;

Οι επικονιαστές όπως οι μέλισσες, τα έντομα και τα πουλιά
μεταφέρουν τη γύρη από το ένα φυτό στο άλλο. Τα άνθη
τούς προσελκύουν με ένα ζαχαρούχο υγρό που λέγεται νέκταρ.
Η γύρη κολλάει πάνω τους όταν πάνε να πιουν το νέκταρ,
και έτσι ταξιδεύει μαζί τους ως το επόμενο φυτό.

Νυχτερινή όραση

Τα άχρωμα ή άσπρα άνθη επικονιάζονται
συχνά από νυκτόβια έντομα όπως
η νυχτοπεταλούδα, που βλέπουν
εύκολα τα φυτά στο σκοτάδι.

Κίτρινα προσωπάκια
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Καθώς οι νυχτερίδες ρουφούν το νέκταρ
από τα μάνγκο και τις μπανανιές,
τα τριχωτά τους πρόσωπα γεμίζουν γύρη.

Γλωσσοδέτες

Η μεγάλη γλώσσα του ξιφοφόρου
του γνήσιου είναι ό,τι πρέπει για να
ρουφάει το νέκταρ από άνθη
σε σχήμα σωλήνα.

Πρωταθλητές επικονιαστές

Οι μύγες των λουλουδιών είναι
οι σπουδαιότεροι επικονιαστές
σε καλλιέργειες και αγριολούλουδα.

Καλάθι για τα ψώνια

Τα πίσω πόδια των μελισσών έχουν τριχούλες
και είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μαζεύουν
το νέκταρ και τη γύρη.
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ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Γιατί είναι κόκκινα τα τριαντάφυλλα και μοβ οι βιολέτες;

Τα περισσότερα λουλούδια έχουν ζωηρά χρώματα για να τα ξεχωρίζουν
οι επικονιαστές σε έναν πράσινο κήπο ή στα χωράφια. Οι γραμμές και
τα σχέδια στα πέταλα δείχνουν στους επικονιαστές πού να προσγειωθούν.

Ποιος έχει αχρωματοψία;

Οι μέλισσες δεν βλέπουν το κόκκινο
χρώμα, αλλά βλέπουν το μπλε, το πράσινο
και την υπεριώδη ακτινοβολία, που είναι
αόρατη στον άνθρωπο. Επισκέπτονται
συχνά τα μπλε και μοβ άνθη.

Μια στάση εδώ!
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Τα πέταλα της μπλε ίριδας
με το κίτρινο χρώμα στο κέντρο
προσελκύουν τα έντομα.

Ο δρόμος για το νέκταρ

Οι γραμμές στα πέταλα
του νυχτολούλουδου
οδηγούν τις νυχτοπεταλούδες
στο νέκταρ.

Ζωηρά και εντυπωσιακά

Τα πουλιά επικονιαστές προσελκύονται από
φανταχτερά χρωματιστά λουλούδια –κυρίως
κόκκινα. Τα κολιμπρί τρελαίνονται για
τις κόκκινες φούξιες και τα τούι
στη Νέα Ζηλανδία καλοβλέπουν
το λινάρι.

Ζώνη προσγείωσης
Το κέντρο του άνθους της λιναρίας
έχει χτυπητό κίτρινο χρώμα
και το διακρίνουν εύκολα
οι μπάμπουρες.
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Γιατί είναι χρήσιμα τα λουλούδια;

Τα λουλούδια προσελκύουν τους επικονιαστές με έντονα
χρώματα και ευωδιές και σχηματίζουν νέους σπόρους.
Με το πέρασμα των χρόνων οι άνθρωποι κατάλαβαν
ότι τα φυτά μπορούν να κάνουν και πολλά
άλλα ενδιαφέροντα πράγματα.

Μικρά αλλά θαυματουργά

Για δεκαετίες οι ουσίες της δαφνούλας
της Μαδαγασκάρης χρησιμοποιούνται
στην ιατρική για την καταπολέμηση
του καρκίνου.

Μια γουλιά δυναμωτική!

Μια κούπα ζεστό τσάι με εχινάκεια
ή ιβίσκο κάνει καλό στην υγεία
και στο ανοσοποιητικό.
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Αψούουουου!

Κάποια φυτά θεραπεύουν, όμως
άλλα προκαλούν ενοχλήσεις
στους ανθρώπους. Η γύρη ορισμένων
φυτών, όπως της αμβροσίας και
της βελανιδιάς, μπορεί να προκαλέσει
αλλεργίες.

Πανάρχαιο φάρμακο

Για χιλιάδες χρόνια η λεβάντα
χρησιμοποιείται για να ανακουφίσει
από μυαλγίες. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι
συνήθιζαν να ρίχνουν άνθη
λεβάντας στα λουτρά τους.
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ΜΥΓΟΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Τι θα φάει σήμερα η μυγοπαγίδα της Αφροδίτης;

Αυτό το τρομακτικό μικρό φυτό είναι σαρκοφάγο και τρώει,
όχι μόνο μύγες, αλλά και σκαθάρια, γυμνοσάλιαγκες,
αράχνες, ακόμα και μικρά βατράχια, αν και το αγαπημένο
του φαγητό είναι τα μυρμήγκια. Μμμ, νόστιμα!

Μία και μοναδική

Υπάρχει μόνο ένα είδος
μυγοπαγίδας της Αφροδίτης και
το συναντάμε σε ημιτροπικούς
υγρότοπους στην Ανατολική
Ακτή των ΗΠΑ.

Εφήμερη παγίδα!

Οι παγίδες ανοιγοκλείνουν μόνο δύο τρεις
φορές, μετά μαυρίζουν και πεθαίνουν.
Τότε φυτρώνουν καινούριες παγίδες.
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(ΔΙΩΝΑΙΑ)

Τσακ μπαμ!

Τα φύλλα κλείνουν αστραπιαία
σαν όστρακα και σχηματίζουν
την τέλεια παγίδα.

Στη φάκα

Όταν ένα έντομο αγγίξει τις
τριχούλες των φύλλων, ενεργοποιεί
τις δαγκάνες. Αυτές κλείνουν στη
στιγμή και εγκλωβίζουν
το έντομο.
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