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Wprowadzenie

Natura od zawsze zaskakiwała ludzkość swoją 

różnorodnością, począwszy od niszczycielskich 

żywiołów, magicznego, nocnego nieba, po 

różnorodność form i kształtów organizmów 

żywych. Do tych ujmujących i tajemniczych 

zagadek natury należą również występujące w 

niej kolory i zapachy, które kryją w sobie znacznie 

więcej niż mogłoby się wydawać. W tej 

prezentacji postaramy się pokrótce przedstawić 

część informacji na ten temat. 



Odbiór bodźców

• Odbiór barw i zapachów wśród zwierząt jest bardzo zróżnicowany.

• Odbiór zmysłów zapachowych może zachodzić dzięki różnym strukturom, np. u 

owadów dzięki stożkom węchowym, a u człowieka dzięki komórkom węchowym 

umieszczonym w jamie nosowej. 

• Jedne organizmy mają silniej rozwinięty zmysł węchu od innych. Przykładowo w świecie 

bezkręgowców najlepiej rozwinięty zmysł mają owady, natomiast psy mają węch 10 

tysięcy razy silniejszy niż ludzie. 

• Wszystkie zwierzęta mogą odbierać bodźce świetlne, jednak tylko nieliczne wyraźnie 

rozróżniają kolory.

• Organy wzroku wszystkich gatunków mają podobną strukturę, aczkolwiek zmienia się 

stopień ich złożoności.



Odbiór bodźców cd.
• Za widzenie barwne odpowiadają czopki. Jeśli czopki 

odpowiedzialne za widzenie niebieskiego nie są stymulowane, 
działają tylko czopki odpowiedzialne za widzenie czerwieni i 
zieleni. Przekazują sygnał do nerwu wzrokowego i dalej do mózgu, 
który odczytuje je jako kolor żółty.  

• Większość ssaków nie rozróżnia lub słabo rozróżnia kolory, bo 
siatkówki ich oczu składają się niemal wyłącznie z pręcików.

• Najlepiej widzą kolory ssaki nadrzewne żywiące się owocami, m.in. 
naczelne  

• Ptaki rozróżniają kolory, ale wiele gatunków widzi je inaczej niż 
ludzie. Najprawdopodobniej ich wzrok jest ostrzejszy niż większości 
ssaków. Naukowcy sądzą, że ptaki wędrowne widzą także 
ultrafiolet.

• Każdy człowiek jest inny i ma inną percepcję kolorów, np. kobiety 
rozróżniają więcej odcieni barw niż mężczyźni.





Struktura i budowa kolorów
o Barw są tworzone przez różne związki 

chemiczne.

o W niektórych przypadkach, np. upierzenie 

ptaków   i pancerzyki owadów kolor może 

być  rozpatrywany jako kolor strukturalny i 

pigment. 

o Kolor strukturalny powstaje w skutek integracji 

światła przechodzącego przez struktury 

budujące np. powierzchnie piór ptaków-

powstaje wtedy metaliczny połysk. Jest o 

wiele trwalszy od pigmentu, np. zasuszone 

pancerzyki chrząszczy, które początkowo 

były zielone, po latach będą mieć kolor 

jaskrawego, metalicznego złota.

o Pigment znajdujący się np. w piórach i skórze 

składa się ze związków chemicznych, 

absorbujących fale światła o różnej długości. 

o Czasem kolor jest kombinacją 2 powyższych, 

np. niebieski kolor strukturalny w połączeniu z 

żółtym pigmentem u aleksandretty obrożnej 

daje żywe odcienie zielonego.

o Niektóre kolory w naturze są rzadko 

spotykane w formie pigmentu, np. niebiski, 

który głównie występuje jako kolor 

strukturalny.



Struktura i budowa                                                                                                 
kolorów cd. 

• Barwniki odpowiedzialne za barwę ciała głowonogów oraz 
kręgowców (ryb, płazów i gadów) zlokalizowane są w 
komórkach barwnikowych określanych mianem 
chromatoforów. Do chromatoforów zalicza się ksantofory 
(zawierające żółte pterydyny), erytrofory (zawierające 
czerwone lub pomarańczowe karotenoidy) oraz melanofory 
(zawierające brązowo-czarne eumelaniny). Odpowiednikiem 
chromatoforów u ptaków i ssaków są melanocyty 
zawierające ziarna melaniny. 

• Wśród zwierząt tylko nieliczne potrafią same wytworzyć 
karotenoidy, większość je uzyskuje dzięki spożywanemu 
pożywieniu, np. ibis szkarłatny zawdzięcza swoje czerwone 
pióra dzięki spożywaniu krewetek, które żywiły się algami 
bogatymi w te barwniki i jeśli w diecie tego ptaka zaczyna 
brakować krewetek to zaczyna on blaknąć.

• U motyla modraszka kolor wynika ze struktury jego skrzydeł, a 
u osobników dorosłych także z obecności flawonoidów w 
spożywanym pokarmie.



Struktura i budowa        
kolorów cd.

• Barwa kwiatów i liści u roślin jest zapisana w ich genomie.

• Głównymi barwnikami roślin są chlorofile nadające roślinom 
(głównie liściom) barwę zieloną, karotenoidy (ksantofile, 
karoteny) nadające kwiatom i owocom barwę żółtą, 
czerwoną, pomarańczową i różową, flawonoidy nadające 
kwiatom i liściom barwę żółtą oraz antocyjany nadające 
kwiatom, owocom i liściom barwę czerwoną, fioletową i 
niebieską.

• Skałom kolory nadają m.in. różne sole, tlenki, węglany, np. 
czerwone skały zawierają tlenki żelaza, wapienie- węglan 
wapnia.

• Barwa minerałów zależy od domieszek i zanieczyszczeń, im 
ich mniej tym bardziej są przezroczyste. Kryształ górski to 
tlenek krzemu w czystej postaci i jest bezbarwny, jeśli 
podczas krystalizacji dostanie się do niego żelazo jest 
fioletowy(ametyst), a jeśli odrobina tytanu i manganu-
różowy.





Struktura i budowa związków 
zapachowych

• Związek między strukturą cząsteczek odorantów a ich zapachem –
rodzajem i intensywnością wrażenia przy określonym stężeniu – nie jest 
do końca wyjaśniony, mimo wieloletnich bada

• Niektóre zapachy są naturalne, a inne syntetyczne.

• Skład zapachów nie jest jeszcze do końca poznany. Przykładowo na 
zapach kwiatu róży składa się około 400 różnych związków 
chemicznych.

• Do substancji zapachowych zaliczane są hydrofobowe związki 
organiczne, m.in. terpeny (np. geraniol o zapachu różanym, mentol o 
zapachu miętowym), estry (np. octan etylu o zapachu owocowym, 
maślan etylu o zapachu ananasa), aminy (np. trimetyloamina o 
zapachu ryb, putrescyna o zapachu psującego się mięsa), tiole i inne 
organiczne związki siarki (np. merkaptan allilu o zapachu czosnku, 
propanotiol o zapachu cebuli), związki heterocykliczne (np. indol i 
skatol o zapachu odchodów) oraz mieszaniny związków 
organicznych.



Struktura i budowa związków 
zapachowych c.d

o Substancjami zapachowymi są również mieszaniny 

lotnych związków organicznych, spośród których 

wymienić można olejki eteryczne stanowiące mieszaninę 

różnorodnych alkoholi, aldehydów, ketonów, estrów, 

laktonów, terpenów oraz innych związków organicznych 

(amin, tioli).  

o Olejki eteryczne obecne są w kwiatach, nasionach, 

owocach, liściach, pędach, korzeniach i kłączach roślin 

olejkodajnych (aromatycznych), m.in. gatunków 

zaliczanych do rodziny baldaszkowatych, fiołkowatych, 

jasnotowatych, różowatych, rutowatych i sosnowatych.

o Niemal wszystkie zwierzęta wydzielają feromony, które 

stanowią najczęściej mieszanki substancji chemicznych, 

w których zwykle dominuje 1 składnik. Większość 

feromonów to zapachowe sygnały pozwalające 

odnaleźć się samcowi i samicy.



Powiązania między barwą a 
zapachem

❑W świecie roślin istnieje silne 

powiązanie między barwą a 

zapachem.

❑Białe kwiaty mają najczęściej słodki 

zapach, brązowe   i pomarańczowe 

ostry i cuchnący.

❑Kwity o jaskrawych kolorach rzadko 

posiadają zapach, np. orchidee.

❑Najintensywniejsze zapachy mają 

kwiaty monochromatyczne i o 

subtelnych kolorach



Znaczenie barw
• Wabienie partnera

• Kamuflaż i przetrwanie

• Chłodzenie zwierzat pustynnych- jasne barwy 

odbiją swiatło

• Odstraszanie wroga

• Rozprzestrzenianie i rozsiewanie

• Zapylanie

• Rozróżnianie płci-dymorfizm płuciowy

• Wabienie zapylaczy

• Fotosynteza

• Zróznicowanie krajobrazu

• Walory estetyczne

• Symbol zdrowia i witalności np. u pawia czy ibisa 

szkarłatnego

• Ostrzegawcza



Znaczenie barw c.d

o Kolor czerwony często przyciąga ptaki, a biały, 

żółty i niebieski owady.

o Barwy mają duże znaczenie na rozmnażanie się organizmów np. 

odwłok czarnej mrówki zostaje zabarwiony na czerwono przez 

drobne robaki pasożytnicze , które zamieniają jej tylny koniec  w 

czerwoną cebulkę, nadając jej wygląd dojrzałej czerwonej 

jagody.Naukowcy uważają, że ta zmiana koloru to sztuczka mająca 

na celu nakłonienie ptaków do zjedzenia mrówki.Jeśli tak się stanie, 

ptak dostaje kęs jaj pasożyta i ostatecznie rozprowadza je w 

odchodach. Odchody są pełne nasion i są zbierane przez inne 

mrówki. Następna grupa nieświadomych mrówek zostaje zarażona, 

kontynuując pasożytniczy cykl życiowy.

o Rośliny używają kolorów, aby móc się rozprzestrzeniać. Niektóre 

mają specjalne oznaczenia widoczne tylko dla owadów, które 

mogą je zapylać. Inne natomiast sprawiają, że ich owoce lub 

nasiona są atrakcyjne dla innych gatunków, więc zostaną zjedzone 

i rozproszone(np.czerwone nasiona drzewa tygrysiego przyciągają 

ptaki, które zjadają nasiona, trawią je, a następnie rozrzucają w 

odchodach).



Znaczenie zapachów

• Wabienie zapylaczy- dziwidło olbrzymie

• Zdobywanie pożywienia-dzbanecznik, rosiczka

• U roślin odstraszanie roślinożerców- mak polny

• Przywabianie patnera- lew

• Znaczenie terytorium- wilki, lew

• Rozpoznawanie się osobników- pszczoły

• Odstraszanie-skunks

• Czy coś jest jadalne czy nie/świeże czy nie.

• Szansa na przeżycie- gazela czuje geparda i 

odwrotnie, żmija wyczuwa swoja zdobycz



Znaczenie zapachów c.d

o Specyficzne zapachy przyciągają określone 

zapylacze. 

o Pszczoły i muchy zapylają słodko pachnące 

kwiaty, a kwiaty o ostrym lub stęchłym zapachu 

przyciągają chrząszcze do zapylania. 

o Owady potrafią rozróżniać różne zapachy, 

wybierając nie tylko swój ulubiony zapach, ale 

także najsilniejszy kwiat o tym zapachu.



Barwy, zapachy a krajobraz

Barwy i zapachy zależą od rodzaju 

środowiska np. w lasach dominują zielenie    

i brązy( bardziej ciemne i tajemnicze 

barwy), unosi się zapach żywicy w 

przeciwięstwie do terenów pustynnych 

gdzie dominują jasne barwy a zapach 

przypomina zgnilizne, natomiast w górach 

przeważają ciemne barwy skał 

poprzeplatane z zielenią lasów, z których 

unosi się zapach mokrego drewana 











Wykorzystanie barw i zapachów w 
życiu człowieka

o Moda

o Kosmetyki

o Farby

o Psychoterapia i poprawa 

samopoczucia

o Medytacja

o Perfumy

o Środki czystości

o Środki odstraszające owady i pułapki 

feromonowe



Koniec 

o Dziękujemy za poświęconą uwagę i obejrzenie naszej prezentacji

o Zdjęcia zostały wykonane przez Marcelinę Mrowiec i Wiktorię Pytel-Baran         

z klasy 2bg 

o Literatura: -,,Niezwykłe sekrety przyrody” (,,The amazing secrets of nature”)

Warszawa 2009, wydawca Reader’s Digest Przegląd Sp.z.o.o.

https://www.bbc.com/news/in-pictures-3667457

https://www.nhm.ac.uk/discover/rainbow-nature-ravishing-

red.html?utm_source=insta-

20160722&utm_medium=social&utm_campaign=colour-and-vision

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-

srodowiska/zapach 


