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PINGWINY CESARSKIE znoszą tylko jedno
jajko na rok i bardzo troskliwie się nim opiekują.
Szczególnie tata pingwin, który przez
sześćdziesiąt pięć dni nic nie je i nigdzie się nie
rusza, a tylko trzyma cenne jajo na stopach
i ogrzewa je fałdami skóry. Kiedy mały pingwin
przychodzi na świat, jego tata waży o połowę
mniej niż na początku wysiadywania! Jaja
pingwinów mają gruszkowaty kształt, bo w ten
sposób łatwiej jest je trzymać między nogami.
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MA SWÓJ FRAK

Ptaki to najbardziej zróżnicowana grupa zwierząt lądowych.

Istnieje aż dziesięć tysięcy gatunków ptaków i każdy z nich
jest inny! Mało tego – każdy z nich składa inne jaja!

PODSTĘPNA kukułka

Sroka

MĄDRALA
SROKA to jedyny ptak,
który zdał „test lustra”,
polegający na rozpoznaniu
własnego odbicia.
Świadczy to o wyjątkowej
inteligencji. Gniazdo sroki
ma kształt kuli. Sroka
składa w nim od czterech
do siedmiu bladozielonych jaj
w brązowe kropki.
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KUKUŁKA podrzuca jajka do cudzych gniazd.
Właściciele tych gniazd dają się nabrać, bo jaja kukułki
przypominają ich własne. Mało tego – kukułka
po podrzuceniu własnego jajka zjada jajo gospodarza,
tak żeby liczba jaj w gnieździe się zgadzała.
Ptaki wprawdzie nie uczą się matematyki, lecz mają
instynkt i dzięki niemu wiedzą bez liczenia,
ile zniosły jaj i czy któregoś brakuje.

„KUKUŁCZE JAJO
”
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SPRYTNY

zaganiacz...

ZAGANIACZ jest ptakiem,
któremu prawie zawsze
udaje się rozpoznać
podrzucone jajko kukułki.
Takiego jajka natychmiast się
pozbywa. Jaja zaganiacza
są różowofioletowe
w ciemne kropki.

...i drozd
Z kukułczymi jajami
radzi sobie również DROZD.

ZNÓW PRZED

DROZDEM

WIELKA PRÓBA:
KTÓRE Z JAJEK
TO

PODRÓBA?

gdzie,
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Starożytni Rzymianie

także malowali jajka
i podobnie jak Egipcjanie
wierzyli, że mogą one pomóc
zmarłej osobie, dlatego często
znajdowano je w rzymskich
grobowcach.

Zwyczaj zdobienia
jajek jest bardzo stary.
Jajka malowano w różnych
częściach świata,
najczęściej w celach
religijnych.

W Polsce
pierwsze pisanki
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Podobno

najstarsze pisanki pochodzą
z Mezopotamii , starożytnej krainy,
która już nie istnieje, a która leżała kiedyś
na Bliskim Wschodzie.

.
Jajka zdobili też Egipcjanie

chrząszczy – skarabeuszy
Pojawiały się na nich wizerunki
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ty sławnych postaci (jajka kairsk
– oraz ludzi, na przykład portre
ono wiele pisanek. Miały pomóc
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śmiertelności.
zmarłej osobie w osiągnięciu nie

samym czasie co samo państwo,
czyli ponad tysiąc lat temu.
Na skorupkach rysowano woskiem
geometryczne wzory, a potem
zanurzano jajko w naturalnym
barwniku (na przykład
w wywarze z łupin cebuli),

W Sudanie, innym afrykańskim
państwie, jajka też miały duże
znaczenie religijne. Zapisywano
na nich fragmenty Koranu,
tamtejszej świętej księgi.

pod wpływem którego skorupka
pokrywała się kolorem, a woskowy
wzór pozostawał biały.
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Artyści

są poszukiwaczami

form. Wielu z nich uważa,
że jajko to wzór

kształtu idealnego.

Szczególnie architekci,
których formy MUSZĄ BYĆ nie tylko piękne,
lecz także praktyczne.

Już starożytni
budowniczowie
wiedzieli, że konstrukcje
oparte na łuku są bardzo
wytrzymałe. I rzeczywiście,
wiele z tych olbrzymich
budowli zachowało się
do dzisiaj (akwedukty,
łuki triumfalne).

Dlaczego łuk jest tak wytrzymały?
To przede wszystkim kwestia równowagi. Łuk znosi bardzo duże obciążenie,
ponieważ siły, które na niego działają, rozkładają się równomiernie (nacisk nie jest z żadnej
strony większy). Stopy, na których opiera się cały ciężar naszego ciała, również mają
kształt łuku. Jeśli takiego łuku brak, mówi się o płaskostopiu – naraża ono strukturę całego
ciała na szkody. Natura wie, co robi! Dlatego aby uchronić zarodek, który jest w jajku,
przed wstrząsami zewnętrznymi czy przypadkowym zgnieceniem przez wysiadującą kurę,
zamknęła go w wytrzymałym, owalnym kształcie.

Dzisiaj również wielu architektów nawiązuje do kształtu jajka. Mówi się o nich

czasem żartobliwie „wielkanocni architekci”. Niektórzy, podobnie jak starożytni Rzymianie,
wzorują się na krzywiźnie skorupki, inni inspirują się jajkiem bardziej bezpośrednio.
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się kolorami?
zy, które różnią

przedstawiające jajka obra

David Vela

Może chciał pokazać,
że kolor zmienia
wygląd dzieł, nawet
jeśli ich kompozycja
jest identyczna?

sportretował Pabla Picassa
i Salvadora Dalego malującyc
h
to samo jajko. Ale na obrazie każ
dego
z mistrzów wygląda ono zupełn
ie
inaczej. Które z nich jest prawd
ziwe?
Jajko Picassa, jajko Dalego czy
to,
które służy im jako model?
A może żadne? A może każde?
Może wszyscy mają prawo
widzieć je inaczej?
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A może to jest sytuac
ja
„przed” i „po”, czyl
i dwa okienka
„komiksu” opowia
dającego o tym,
jak powstały koloro
we jajka?
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A może po prostu
pierwszy obraz ukazuje zwykłe
jajka, a drugi pisanki?

