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Написала Камила де ла Бедојер

Илустровао Тим Баџен

 Који је твој 
омиљени цвет?

Да ли некад 
пожелиш да 

загрлиш дрво?

Које је твоје 
омиљено 
поврће?

Које је твоје 
омиљено 

воће?

Да ли би радије да ти пријатељ буде шишмиш или 
пчела?

Да ли би радије 

гусеницу или 

лептира за 

пријатеља?

ЗАНИМ ИВА

питања

Биљке
и одговори 
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Шта су биљке?
Биљке су жива бића  
и могу да чине разне ствари.

Биљке немају децу, али могу да направе 
нове, истоветне биљке. То се зове 
репродукција и већина биљака је врши 
тако што производи семе.

1  Праве нове биљке

Семе израста у 
нову биљку која 
онда производи 
сопствено семе.

Семе 

Стабљика

Лишће 

Биљке су сјајне јер производе гас који 
се зове кисеоник када дишу – тај гас 
нам је неопходан за живот!

Биљке удишу ваздух кроз ситне 
отворе на листовима.

2  Дишу 3  Пречишћавају ваздух

Хвала ти што 
ми дајеш чист 

ваздух!

Ми удишемо  

угљен-диоксид из 

ваздуха и издишемо 

кисеоник.
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Шта су биљке?
Биљке окрећу своје листове ка 
Сунцу. И семе такође путује. Неке 
семенке које ветар однесе стигну 
веома далеко.

Биљке немају очи али 
могу да осете све-
тлост, додир, 
мирис, а могу  
и да чују.

Неке биљке се хране инсектима, 
али већина прави сопствену храну. 
Она им служи да...

Већина биљака – чак и високо дрвеће – 
започне живот као малено семе, али 
убрзо порасте и промени се.

4  Имају чула

6  Хране се

7  ... расту

5  Померају се

Ја сам лепљива биљка 
росуља и хватам бубе 

за вечеру!

Идем да нађем 
згодно место да 
израстем у нову 

биљку!

 ... може 
израсти моћни 

храст.

Из мајушног 

жира...
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Могу ли биљке да огладне?
Биљке не осећају глад на исти начин 
као животиње, али им јесте потребна 
храна. Животиње своју 
храну једу, а биљке могу 
да произведу онолико 
хране колико им је 
потребно.

Биљке користе сунчеву светлост да угљен-диоксид и воду из ваздуха претворе у храну. То се зове фотосинтеза.

Храну коју произведем 

могу да складиштим на 

различитим местима и 

тако је сачувам за зиму.

Биљка  
у цвату

Зашто је лишће зелено?
Због тога што у себи садржи зелену материју 
која се зове хлорофил. Он помаже биљци да упије 
енергију из светлости и да је претвори у храну.

Све
тло

ст

Угљен-диоксид 
улази

Кисеоник 
излази

Корен биљке 
упија воду из 

земље.

Корење такође упија 
минерале који биљци 

помажу да расте.

Цвет

Стабљика

Лист
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Ланац исхране показује 
како енергија и 

хранљиве материје 
прелазе са једног живог 

бића на друго.

Како биљке прехрањују свет?
Биљке су прва карика у већини ланаца исхране. Тако се назива 
међусобна зависност живих бића када је у питању исхрана. 
Животиње једу биљке – воће, поврће, коштуњаво воће и 
семенке – а неке једу и друге животиње.

Зашто биљкама 
опада лишће?
На јесен већина листова 
промени боју и опадне. 
То се дешава да би 
биљка могла да сачува 
воду и енергију током 

зиме, да би после могла 
да створи ново лишће у 

пролеће.

Ја сунчеву енергију 
претварам у храну  

за себе.

Ја добијам 
енергију 

хранећи се 
биљкама.

Ја се храним 

ситним животињама 

и биљкама и тако 

добијам енергију за 

трчање и игру.

Зима Пролеће

Јесен
Лето
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Да ли знаш?
Соларни панели раде на исти 
начин као лишће јер упијају 
енергију сунчеве светлости. 
Ми користимо ту енергију 
да бисмо произвели струју.

Стидљива мимоза је 
врло срамежљива! Ако је 

нешто додирне, брзо 
склапа све своје листове. 

То је мудар начин да 
спречи друге да је поједу.

Када поједине биљке чују како 
гусеница једе у њиховој 

близини, производе супстанцу 
гадног укуса како би их гусе-

ница оставила на миру!

Нутријенти су све намирнице, минерали и витамини који су нам потребни да живимо и растемо.

Фуј!

Ијао!

Биљке су чудо! Док упијају светлост да 
би себи направиле храну, истовремено 
расхлађују ваздух. То помаже да се  
регулише температура на Земљи.

Ако једемо банане, можемо бити срећнији! 

Оне садрже нутријенте који чине да се 

осећамо добро и да лепо спавамо.

D32_04-31_Curious_QA_Plants_UK_US.indd   8 5/25/2021   9:47:41 AMV0564-B  D32好奇问答之植物_Ser版   再版A_R1    内文P8     2021-05-26



D32_04-31_Curious_QA_Plants.indd   9 13/02/2020   16:42

9

Биљке из породице козлаца 

имају највеће листове. Неке имају 

срцолике листове који могу бити 

широки више од 3 метра.

Неке биљке могу да „поцрне“ на 
сунцу. Мењају боју како се 

загревају у току дана.

Ја сам јапански 

ладолеж и у току 

дана променим 

боју од љубичасте 

до плаве.

Биљке немају нос, али неке од њих 
осећају мирисе. Вилина косица 

расте на другим биљкама. Може да 
нањуши своје омиљене биљке и да 

расте ка њима.

Само један слон поједе  
200 кг биљака сваког дана.

Ммм, баш лепо 

миришеш! 

Обмотаћу се око 

тебе.
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Које биљке 
шкљоцају, жваћу 
и лепљиве су?

Неке биљке не праве храну 
само од светлости већ једу 
и ситне животиње! То су 
такозване карниворне 
биљке или месождерке.

Како биљке лове инсекте?
Венерина мухоловка има листове у обли-
ку замке, прекривене длачицама. Када 
паук, мува или други инсект дотакне 
длачице, клопка се затвара! Инсект поку-
шава да се ослободи, али излаза нема.

Ми живимо на тамним, влажним местима без много светлости од које бисмо правиле храну, па једемо ситне инсекте да бисмо преживеле.

Шкљоц!

Мљац!

Ве

не
рина мухоловка
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Која биљка  
утапа своју храну?
Биљке цеволовке имају лишће у обли-
ку врча који се пуни водом. Њихов 
мирис мами ситне животиње које 
онда упадају у врч и даве се у води 
која се тамо налази.

Када заробим свој плен, правим течност која бубу претвара у 
кашу.

Росуље по себи имају црвене 
капљице које изгледају укусно 

и привлаче бубе. Заправо је 
реч о врсти лепка и када буба 

слети на биљку, залепи се. 
Биљка се тада пресавија и 

почиње да једе бубу. Мљац!

Цеволовка

Неке цеволовке су 
толико велике да 
могу ухватити 
мишеве и жабе!

Фљас!

Које биљке заробљавају уз помоћ лепка?

Росуља
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Зашто је цвеће лепо?
Цветови имају важан задатак – зове се 

опрашивање – и већини су потребни 
инсекти да би га извршили. Боја, мирис и 
облик цветова је оно што инсекте 

привлачи биљци како би је опрашили.

Биљке производе полен. Он 

настаје у мушком делу биљке и 

спаја се са јајном ћелијом цвета 

да би настало ново семе. 

Инсекти носе полен са једног 

цвета до јајне ћелије другог. То 

се зове опрашивање.

Зрнца полена су 
веома ситна и 

личе на жути или 
наранџасти прах.

Разнобојне 
латице привлаче 

инсекте.

Цветови производе 
нектар у подножју 

латица. То је слатка 
течност коју 

инсекти обожавају.

Полен расте у 
прашницима – мушком 

делу цвета.

Јајна ћелија се 
налази у семеном 

заметку. То је 
женски део биљке.

Полен пада овде и спушта 
се низ стубић до плодника 

где прави ново семе.

Шта је опрашивање? 
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Зашто је банани 
потребан шишмиш?
Дрво банане, какаовца и манга 

опрашују шишмиши. Они слећу на 
цветове да би пили нектар, 

полен се залепи за њих и они га 
преносе са једне биљке на другу. 
И птице и мољци могу опраши-

вати неке биљке.

Ја лепо миришем ноћу да привучем мољце да слете и опраше ме.

Полен

Цвет  
банане

Шишмиш

Орлови нокти

Зашто пчеле имају корпице?
Неке пчеле имају посебне избочине на 
ножицама које користе као 
 корпице за разношење 
полена који сакупе са 
цветова.

Мољац

Пчела

Ја сакупљам полен са цветова који користимо као храну у нашој кошници.
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