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KORZENIE-SZCZOTKI, LIŚCIE NA BACZNOŚĆ, ECHOLOKACJA — JAK SZCZEGÓŁY BUDOWY 
ZEWNĘTRZNEJ POZWALAJĄ ROŚLINOM NA DOSTOSOWANIE SIĘ DO ŚRODOWISKA

Streszczenie

W ciągu 500 mln lat istnienia na Ziemi rośliny wykształciły szereg przystosowań obejmujących między innymi szcze-
góły budowy zewnętrznej. Adaptacje te pozwalają na przeżycie w trudnych warunkach takich jak niedobór i nadmiar 
wody, niedostatek składników pokarmowych, obecność pierwiastków toksycznych, ekstremalne temperatury i oświetlenie. 
Inne służą skutecznemu zapylaniu lub przenoszeniu nasion przez wiatr, wodę i zwierzęta. Niektóre z nich mogą jednak 
zagrażać stabilności ekosystemów, co w związku z globalizacją, ułatwiającą rozprzestrzenianie się gatunków obcych, staje 
się poważnym problemem.
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ROOTS-BRUSHES, LEAVES AT ATTENTION, ECHOLOCATION — HOW THE ANATOMICAL ARRANGEMENT 
ALLOWS PLANTS TO ADAPT TO THE ENVIRONMENT

Summary

Over 500 million years of their existence on Earth plants have developed a huge number of adaptations including, 
among others, their morphology. These adaptations allow them to survive in harsh conditions such as scarcity or excess 
of water, deficiency of nutrients, toxic elements, extreme temperatures and illumination. The others are effective in the 
case of pollination or seed dispersal by wind, water and animals. Some of them may, however, threaten the stability of 
ecosystems, which becomes a serious problem due to globalization, facilitating the spread of alien species..


