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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Nauka o szyszkach: higrometry 

Pomiar wilgotności za pomocą szyszek 

Czego można się nauczyć z szyszki? 
Szyszki są częściami prokreacyjnymi sosny. Wersje męskie wytwarzają pyłek, a zapylone formy żeńskie dają nasiona. Pestki otwierają się i zamykają w zależności od wilgotności powietrza. 
Dzięki temu, że komórki szyszki reagują na wodę zawartą w powietrzu, może ona być używana jako higrometr! Kiedy wilgotność powietrza wzrasta i istnieje prawdopodobieństwo deszczu, 
szyszka zamyka się, i odwrotnie, kiedy pogoda jest sucha, szyszka otwiera się.  
 
Dlaczego szyszka otwiera się podczas suchej pogody, skoro nasiona potrzebują wilgoci do kiełkowania? 
Kiedy jest deszczowo lub wilgotno, szyszka jest zamknięta, aby chronić nasiona przed ucieczką, ponieważ jest tak lekka, że nasiona będą zamakać i będą podróżować tylko na krótką odległość 
od oryginalnego źródła. W suchą pogodę stożek otwiera się, aby rozproszyć nasiona w powietrzu z dala od oryginalnego drzewa. To właśnie przystosowania szyszek zapewniają lepsze 
warunki do rozprzestrzeniania się nasion. Nasiona mogą się najlepiej przemieszczać, gdy powietrze jest ciepłe i suche. 
 
Sztuczka z szyszką w butelce: Umieść wąską szyszkę w butelce o wąskiej szyjce.  Napełnij butelkę wodą i odstaw, aż szyszka całkowicie się otworzy.  Pozostałą wodę należy wylać.  Masz teraz 
"statek w butelce" z szyszek - jak on się tam znalazł? 
 
 

Eksperyment 1: 
Będziesz potrzebował kilku nasion szyszki i wody. Namocz kilka nasion sosny w wodzie, a kilka pozostaw suchych. 
Umieść suche nasionko na dłoni i dmuchnij w nie. Jak daleko poleciało? Powtórz eksperyment z jednym z namoczonych nasion.   
• Omów różnice, które zaobserwowałeś. 

 
 
 
 
 
Eksperyment 2: 
Potrzebne będą dwie szyszki i dwie wystarczająco duże szklanki  
aby przytrzymać szyszki. Przygotuj swój eksperyment, 
wkładając po jednej szyszce do każdej szklanki. Następnie 
napełnij jedną szklankę wodą, a drugą pozostaw suchą.  
Zapisz, jak długo trwa zamykanie i ponowne otwieranie 
mokrej szyszki, gdy wylejesz z niej wodę. 
 
Jak to robi szyszka? 
Zewnętrzne i wewnętrzne części łusek sosny mają różną 
zdolność do wchłaniania wilgoci z otoczenia. W suchych warunkach zewnętrzne części łusek szyszek wysychają i przepuszczają więcej wody niż części wewnętrzne, co powoduje otwarcie 
szyszki. 
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Eksperyment 3: 
Będziesz potrzebował kawałka grubego papieru, kredek lub flamastrów, nożyczek i szklanki z wodą. 
Na grubym papierze narysuj kilka kształtów kwiatów, różnej wielkości.  Ozdób kwiaty, wytnij je i zagnij płatki w kierunku środka kwiatu. Połóż złożony kwiat na powierzchni wody.  Obserwuj, jak 
kwiat zaczyna się powoli otwierać, aż w końcu otwiera się całkowicie. 
 
Jak robi to papierowy kwiat? 
Papier jest również wykonany z drewna, więc nadal zachowuje zdolność do wchłaniania wody. Gdy włókna drewna wchłaniają wodę, lekko pęcznieją, powodując otwarcie kwiatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Domek pogodowy: Zdolność włókien naturalnych do reagowania na wilgoć jest 
podstawą tradycyjnych Domów Pogody.  Postacie mężczyzny i kobiety poruszają 
się na drążku balansowym, który jest zawieszony na włóknach wełny lub włosach.  

Pasmo to rozluźnia się lub kurczy w zależności od wilgotności otoczenia.  Gdy 
wilgotność powietrza jest wysoka, pasmo rozluźnia się i jedna z drewnianych 

figurek wyskakuje na światło dzienne.  Gdy powietrze jest suche, nitka kurczy się i 
wyłania się druga figurka. 

 
 
 
 
 

   

 


