
„Kilka ciekawostek…” 

 

Huba 

W czasie spacerów po lesie dzieci chętnie wypatrują hub o różnych kształtach i kolorach. 
Chociaż huba nie ma trzonu ani kapelusza tak jak borowik czy muchomor, to także jest 
grzybem. Należy do organizmów pasożytniczych, ponieważ rozwija się na osłabionych, 
uszkodzonych lub chorych drzewach, korzystając z ich soków i wartości odżywczych. 
 
W dawnych czasach ludzie używali wysuszonej huby do rozniecania ognia, gdyż łatwo ją było 
podpalić. W starożytnej mitologii (religii) ludów arabskich bóg przyrody miał na imię Huba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dusiciele 

Węże to niezwykle ciekawa grupa zwierząt. Zazwyczaj kojarzą się nam z niebezpiecznym 
jadem. Tymczasem jest wiele gatunków, które nie zatruwają swoich ofiar, lecz je duszą.  
 
Dusiciele różnią się od jadowitych węży m.in. tym, że mają dwa płuca (a nie tylko jedno). 
Najbardziej znanymi przedstawicielami tej grupy gadów są: boa, anakonda i pyton. 
 
Dusiciele podkradają się do ofiary lub czekają, aż sama podejdzie wystarczająco blisko,  
i w odpowiednim momencie błyskawicznie atakują. Następnie ciasno oplatają swoją zdobycz, 
utrudniając jej oddychanie i miażdżąc jej ciało w żelaznym uścisku. 
 
Węże nie potrafią żuć pokarmu, dlatego upolowane zwierzęta połykają w całości. Dzięki 
specjalnej budowie kości czaszki mogą bardzo szeroko otwierać paszczę, by pożreć nawet 
całkiem duże ofiary. Po posiłku stają się ospałe i leżą, trawiąc swój pokarm. Jedno polowanie 
może wystarczyć im nawet na kilka tygodni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gęsia skórka 

Z pewnością znasz to dziwne uczucie, kiedy przez ciało przebiega dreszcz i pojawiają się na 
nim maleńkie wybrzuszenia nazywane gęsią skórką. Taką reakcję może spowodować chłód, 
strach lub inne silne emocje. 

Gęsia skórka to pozostałość po przystosowaniu z czasów, gdy nasze ciało porastała sierść. 
Gęste włosy podnosiły się, gdy było zimno – stając dęba, lepiej ogrzewały ciało. W sytuacji 
zagrożenia, np. spotkania z drapieżnikiem, stroszenie sierści sprawiało, że ich właściciel 
wydawał się potężniejszy, niż był w rzeczywistości. Podobne reakcje możemy zaobserwować 
u wielu zwierząt – w chłodne dni ptaki stroszą pióra, a wilki unoszą sierść na grzbiecie, 
 kiedy bardzo się boją. 

Za podnoszenie włosów odpowiada adrenalina. To specjalna substancja chemiczna, która 
jest wydzielana w sytuacji stresu. Dzięki niej całe nasze ciało mobilizuje się do działania – 
błyskawiczna reakcja na zagrożenie pomaga nam wyjść z opresji, np. ratując się ucieczką lub 
podejmując walkę, do której inaczej nie bylibyśmy zdolni. 

Adrenalina zaczyna płynąć w naszej krwi, gdy jesteśmy poddani działaniu silnych emocji. 
Sprawia, że mięśnie przywłosowe kurczą się, przez co włoski stają nam dęba. Nasza skóra 
przez chwilę podobna jest do skóry oskubanego ptaka i z tego powodu w Polsce i wielu 
innych krajach nazywa się ją „gęsią”. 

 


