
Ro śli ny po zna je się po ochach

i achach do ro słych. Och, ja kie pięk -

ne! Ach, co za wspa nia łe po wie trze!

Dzie ci po zna je się po tym, że czę sto

uwa ża ją ro śli ny za nud ne – i na ich

wi dok nie wy krzy ku ją „och!” czy

„ach!”. Nie wy da ją im się one ani

tro chę tak ład ne jak kloc ki Le go. Je -

dzą je też nie ko niecz nie chęt nie.

Szko da, że z zie mi nie wy ra sta ją li za -

ki – by ły by wte dy tak zdro we jak sa -

ła ta.

W grun cie rze czy do brze wie my, że

bez ro ślin – drzew, krze wów, owo -

ców, wa rzyw, ziół i chwa stów – nas

rów nież nie by ło by na świe cie. Po -

trze bu je my ich, by jeść, by od dy -

chać, bo pro du ku ją tlen, a tak że by

mieć się w co ubrać. Nikt nie wąt pi,

że ro śli ny są po ży tecz ne, ale ma ło

kto po dej rze wa, ja kim od zna cza ją

się spry tem, ja kie po tra fią bić re kor -

dy, ja ką ener gię mo gą wy two rzyć

i jak wie le zna ją cza ro dziej skich sztu-

czek. I wca le nie mu szą się nad tym

głowić. Bez za sta no wie nia do ko nu -

ją jed ne go z naj więk szych cu dów:

ro sną.

Dlaczego rośliny rosną?



czy. I ca łe szczę ście, bo gdy by dzie siąt ki mi liar dów
drzew, któ re ro sną w Pol sce, za czę ły wrzesz czeć, ozna -
cza ło by to ko niec wiel ce za chwa la nej le śnej ci szy i zro -
bi ło by się tak nie zno śnie gło śno, że lu dzie mu sie li by
cią gle cho dzić w słu chaw kach i roz ma wiać ze so bą za
po mo cą spe cjal nych urzą dzeń. Tym cza sem moż na
usły szeć tyl ko, jak drze wa szu mią, kie dy wiatr po ru sza
ich li ść mi lub igła mi.
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Ro śli ny są dziw ne. Wy star czy przyj rzeć się naj zwy klej -
szej ro śli nie do nicz ko wej. Nie ma oczu, uszu ani ust,
ma za to o wie le za du żo rąk, a na do le – nie zgrab ne,
po wy gi na ne sto py. Stoi so bie na nich ca ły mi dnia mi
gdzieś w na szym oto cze niu. Moż na przy pusz czać, że
ży je, ale trud no to po niej po znać.

Je śli chcesz, że by sta nę ła w ja kimś in nym miej scu
al bo się ob ró ci ła, sam mu sisz się tym za jąć. Prze su wa -
my więc tro chę do nicz kę i uży wa my jej ja ko słup ka
bram ki w me czu do mo wej pił ki noż nej. Go ool! Pił ką
znów uda ło się tra fić mię dzy do nicz ki z fi ku sem i pa -
pro cią – pro sto w re gał z książ ka mi. Ale żad na z ro ślin
nie pod no si gło wy ani rąk, by na gro dzić nas choć by
naj słab szy mi bra wa mi. Ma ją zie lo no w gło wie! Pił ka
noż na nic a nic ich nie in te re su je. Nie za uwa ża ją na -
wet bu rzy, któ rą ścią gnę li na sie bie fut bo lo wi bo ha te -
ro wie. Sza le ją cy ze zło ści, krzy czą cy ro dzi ce są im obo -
jęt ni. Czy moż na być aż tak nie wzru szo nym? Żyć aż
tak ina czej niż lu dzie?

To, że ro śli ny ży ją, po zna je się tyl ko w je den spo sób:
sta ją się więk sze i grub sze – a więc ro sną. Ale na wet
w tym róż nią się od nas. Gdy by lu dzie ro śli tak jak ro ś-
li ny, pod ko niec ży cia mie li by ja kieś 7 me trów wzro stu.
Bo ro śli by nie przez pierw szą ćwierć ży cia, lecz do
śmier ci.

Choć wła ści wie jest jesz cze coś, po czym po zna je -
my, że ro śli ny ży ją. Mo gą wy schnąć al bo zgnić, cho ru -
ją, da je się je za truć, prze kro ić na pół czy w pew nym
sen sie za bić. A więc mo gą umrzeć.

Isto ty ży we zwy kle ro bią wo kół sie bie wię cej szu mu
niż ro śli ny. Te zde cy do wa nie nie na le żą do krzy ka -
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Dla na ukow ców zaj mu ją cych się
bio lo gią roz wo ju nie ma 

wiel kiej róż ni cy 
mię dzy ro śli ną, bak te rią, 
mu chą czy czło wie kiem. 

Pro fe sor Gerd Jürgens 
roz po czął od stu diów nad 

mu cha mi i bak te ria mi, 
a na stęp nie sku pił się na 
nie po zor nym, ale do brze 

na da ją cym się do ba dań ma łym
chwa ście, zwa nym 

rzod kiew ni kiem po spo li tym. 
Na je go wy kła dzie o ro śli nach

każ de dzie cko otrzy ma ło 
orze szek ziem ny – ja ko na sio no

do ob ser wa cji. Gerd Jürgens 
do ra dzał nam przy pi sa niu 

te go roz dzia łu.



oprócz te go fi ku sa zwię dły wszyst kie in ne ro śli ny na
świe cie, ludz kość tak że szyb ko by wy gi nę ła.

Czy po trze bu je my oso bi ste go do staw cy tle nu?

Ro śli ny pro du ku ją tlen. A bez tle nu nie da się żyć,
przy naj mniej lu dzie te go nie po tra fią. Jak to jest, gdy
nie ma tle nu, ła two się prze ko nać pod czas nur ko wa nia.
Ty le że wte dy wy star czy wy pły nąć na po wierzch nię, by
za czerp nąć po wie trza. Być mo że lu dzie po wie lu ćwi -
cze niach kon dy cyj nych i od de cho wych mo gli by się na -
uczyć wy trzy mać bez tle nu przez mi nu tę. Ale po tem
bra ko wa ło by im po wie trza, zro bi łoby się ciem no przed
ocza mi – i roz dział hi sto rii świa ta z ich udzia łem był -
by skoń czo ny. 

Sko ro ro śli ny pro du ku ją tlen, nie zbęd ny do ży cia,
trze ba zwra cać uwa gę na to, że by za wsze znaj do wać się
w po bli żu ja kie goś drze wa. W prze ciw nym ra zie mo -
że my nie mieć czym od dy chać. Na szczę ście to nie do
koń ca praw da. Gdy by tak by ło, mu sie li by śmy cią gle
no sić ze so bą ro śli nę w do nicz ce. Co ozna cza ło by mor -
der czy wy si łek, bo ma ły do nicz ko wy fi kus na pew no by
nie wy star czył. Czło wiek po trze bu je do ży cia ta kiej ilo -
ści tle nu, ja ką wy twa rza drze wo z ko ro ną o śred ni cy
oko ło 5 me trów. Ro śli ny o ta kim roz mia rze nie spo sób
na wet pod nieść. 

Wte dy już le piej by ło by usiąść pod drze wem i głę -
bo ko ode tchnąć. Wła ści wie to szko da, że do staw cy tle -
nu nie ska za li nas na ta kie przy jem ne le ni stwo. Od 
se tek mi lio nów lat ro śli ny przy go to wy wa ły dla nas 
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Ale kto wie, czy nie na uczą się jesz cze ha ła so wać?
Bo jed no trze ba ro śli nom przy znać: po tra fią się wręcz
nie sa mo wi cie przy sto so wy wać. Zno szą wszyst ko: po -
twor ne zim no, strasz ne upa ły, trwa ją ce wie le ty go dni
su sze al bo ży cie pod wo dą. Czło wie ko wi znacz nie
trud niej się przy sto so wać – pod tym wzglę dem ustę pu -
je my ro śli nom. Umie my funk cjo no wać tyl ko we dług
jed ne go mo de lu. W świe cie ro ślin ist nie je wie le ta kich
mode li; one do pa so wu ją się do oto cze nia. Lu dzie –
od wrot nie: do pa so wu ją oto cze nie do swo ich pra gnień
i po trzeb. Je śli im zim no, bu du ją cie pły dom al bo le -
cą na Ma jor kę.

Ro śli ny – cho ciaż są za twar dzia ły mi zwo lenni ka mi
ży cia na świe żym po wie trzu – w swo im do sto so wy wa -
niu się za szły tak da le ko, że przy zwy cza iły się na wet do
ludz kich do mów. Praw do po dob nie każ da ro śli na, gdy -
by tyl ko dać jej na to pa rę mi lio nów lat, przy sto so wa -
ła by się do do wol ne go oto cze nia.

Je śli na zwie my ko goś opor tu ni stą, zo sta nie to po -
trak to wa ne ja ko wy zwi sko. Opor tu ni sta jest czło wie -
kiem bez cha rak te ru, schle bia in nym i z każ dej sy tu a-
cji sta ra się wy nieść dla sie bie ja kąś ko rzyść. Ro śli ny są
znacz nie więk szy mi opor tu ni sta mi – i moż na im te go
tyl ko po gra tu lo wać. Zresz tą, my, ludzie, też powinni-
śmy się z tego cieszyć. Gdy by ro śli ny w swo ich stra te -
giach prze trwa nia i do sto so wy wa nia się nie by ły tak
spryt ne, lu dzie rów nież nie mie li by żad nych szans na
prze ży cie.

Z pew no ścią to nic wiel kie go, je śli do pu ści my, by fi -
kus w na szym po ko ju zwiądł. Mo że odro bi nę drę czy
nas su mie nie, ale da się z tym żyć. Gdy by jed nak
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SŁUCHAĆ, JAK ROŚNIE TRAWA 

Naj szyb szą ze wszyst kich ro ś-
lin jest bam bus. W cią gu jed -
ne go dnia po tra fi uro snąć aż
2 me try. Więk szość ro ślin ro -
śnie pew nie naj wy żej 1 cen ty -
metr dzien nie. Choć bam bus
osią ga znacz ną wy so kość (po -
noć na wet do 50 me trów), nie
jest drze wem, lecz ro dza jem
tra wy. A po nie waż jego pę dy
sze lesz czą, skrzy pią i trzesz -
czą, gdy ro sną, ma my do wód,
że moż na słu chać, jak ro śnie
tra wa.



uda ło się udo wod nić żad nej ro śli nie, że ro śnie po to,
by wy świad czyć nam przy słu gę. Być mo że ro śnie tyl ko
dla te go, że mu si ro snąć. W ja ki spo sób to ro bi, na -
ukow cy sta ra ją się do ciec od stu le ci. Nie od kry li jesz -
cze naj drob niej szych szcze gó łów, ale z pew no ścią wie -
dzą co raz wię cej.

Jak przy spie szyć tem po na tu ry?

Sta re py ta nie – co by ło pierw sze: jaj ko czy ku ra? –
od no si się rów nież do ro ślin. Co by ło pierw sze: na sion -
ko czy ro śli na? Od po wiedź przy po mi na ka ru ze lę –
wszę dzie jest po czą tek i wszę dzie jest ko niec. Wy -
obraź my so bie wzrost ro śli ny w przy spie szo nym tem -
pie. Za cznij my od na sion ka. Na sion ko kieł ku je, z kieł -
ka wy ra sta ją li ście, jest ich co raz wię cej, w koń cu
po ja wia się tak że kwiat. Roz wi ja się z pącz ka, po tem
więd nie, a gdy za sło na z płat ków opad nie, wi dać owoc,
któ ry ro śnie i doj rze wa. Gdy już uro śnie i doj rze je, za -
czy na gnić, a je śli jest to jabł ko, spa da z ga łę zi na zie -
mię, za mie nia się w pap kę, ule ga roz kła do wi i zo sta ją
tyl ko pest ki. Od nich ca ła za ba wa za czy na się od po-
czątku. To praw dzi wa fraj da przy glą dać się wy sił kom
ro sną cej ro śli ny w przy spie szo nym tem pie. Wy obra -
żać so bie, jak ka me ra przy ro dy pra cu je na naj wyż szych
ob ro tach. Ob ra zy mi ga ją jak na sta rych, nie mych fil -
mach, bo wciąż zmie nia się świa tło: raz ma my dzień,
raz noc. Z za wrot ną pręd ko ścią kie łek wy ska ku je z zie -
mi, a owoc ro śnie jak dmu cha ny ba lon. Jesz cze więk -
sze wra że nie ro bi to wszyst ko oglą da ne wstecz, gdy 
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KOMÓRKI SĄ NAJMNIEJSZYMI
ELEMENTAMI ISTOT ŻYWYCH

Wie le po łą czo nych ko mó rek
two rzy tkan kę, a tkan ki two -
rzą na rzą dy. Ro śli ny rów nież
ma ją na rzą dy – są ni mi ko -
rze nie, li ście, ło dy gi i kwia ty.
Gdy by śmy ja kąś su per ka me -
rą ro bi li co raz więk sze zbli-
że nie ro śli ny, do tar li by śmy
w koń cu znów do ko mór ki
i mo gli za uwa żyć, że ko mór -
ki róż nych tka nek wy glą da ją
zu peł nie ina czej.

at mos fe rę ziem ską i wciąż pro du ku ją mnó stwo tle nu.
Każ dy, na wet naj mniej szy glon pra cu je na po wie trze,
któ rym od dy cha my. Dzię ki te mu moż na od dy chać
wszę dzie, rów nież tam, gdzie nie ro sną ro śli ny. Za to
na po zba wio nym ich Księ ży cu czło wiek mo że spa ce ro -
wać tyl ko z tle nem, któ ry za bie rze ze so bą z Zie mi.

Tak oto od po wie dzie li śmy na py ta nie: „Dla cze go
ro śli ny ro sną?”. Ro sną, aby lu dzie mo gli od dy chać
i mie li co jeść. Lu dzie je dzą ro śli ny oraz zwie rzę ta, któ -
re żywią się ro śli nami. Jak do tąd jed nak ni ko mu nie
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