گیاهان گوشتخوار:
در بعضی مناطق جهان گیاهانی می رویند که به گیاهان گوشتخوار مشهورند و
به محض این که حیوان یا پرنده کوچک یا حشره ای روی برگ های آن گیاهان
بنشیند ,برگها به طور ناگهانی بسته می شوند و گیاه تیغهای خود را در بدن این
جاندار گرفتار فرو می برد و شیره جان وی را که از خون یا نوعی لنف تشکیل شده است,
توسط خارهای خود می مکد .این گیاهان اگر پرنده باب میلشان بر سر شاخه و برگ آنها
بنشیند ,با بستن برگ های خود آن را گرفتار می کنند و اگر حشرات و یا پرندگان باب میل و
سلیقه آنها نباشد هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند.
اما چرا یک گیاه حشره می خورد؟
گیاهان حشره خوار در زمینهایی مانند مردابها یا لجنزارها رشد می کنند که خاک آن از نظر
مواد مغذی بسیار فقیر است .این گیاهان برای دریافت نیتروژن و مواد مغذی دیگر ،به شکار
حشرات و استفاده از مواد موجود در آنها پرداخته و برای این منظور تکامل یافته اند.
تنها گیاه گوشتخوار ایران گونه پشه گیر یا انبانی با نام علمی  Utricularia neglectaاز
تیره Lentibulariaceaeتنها گونه گوشتخوار (حشره خوار) ایران است .این گونه یک گونه
جالب آبزی غوطه ور در آب است و در تاالب های استان گیالن می روید.

آیامیدانستید کهاگرمیخواهیدکیفیتهوایداخلخانهتانرابهترکنید،گلهایخانگیبهترینراه
هستند؟
محققان پی بردهاند که گونههای خاصی از گلهای آپارتمانی نه تنها اکسیژن بیشتری وارد محیط خانه ما میکنند،
بلکه میتوانند مواد شیمیایی مضر را پاکسازی کنند.
این دسته از گیاهان عبارتند از:
سانسوریا،پوتوس،اریکا

اریکا

پوتوس

سانسوریا

میوهایی شبیه هندوانه به اندازه انگور و طعم خیار!
مواد غذایی کمی هستند که هم خیلی خوشمزه باشند هم خیلی زیبا و دوست داشتنی ،اما «کیوکاملون» حتما باعث
شگفتی شما می شود .این میوه که بومی مکزیک و آمریکای مرکزی است نوعی خیار مینیاتوری به اندازه تقریبا یک
حبه انگور است .از زوایای خاص اگر به تصویر این میوه نگاه کنید احتماال فکر می کنید یک هندوانه کامل است .با این
حال طعم این میوه بیشتر به خیار شباهت دارد تا هندوانه ،و ترشی کمی دارد .به خاطر همین طعم به آن ها لقب
خیارترشی مکزیکی داده اند.

برگزاری کالس های آموزشی توسط کارشناسان مراکز تام

کالستراریومودیشگاردن
درسرایمحلهنوروزآباد
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انواعبرگهادر
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