
Ciekawe dlaczego – 
Pająki tkają sieci 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat owadów i nie tylko, między innymi odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego pająki tkają sieci. 

 

Który owad jest największy? 

 

Indonezyjski gigantyczny patyczak jest najdłuższym owadem na świecie. Ma 33 cm 

długości! 

Mistrzem świata wagi ciężkiej wśród owadów jest żuk Goliat. Jest tak ciężki, jak 

chomik. 

Przed epoką dinozaurów potwornych rozmiarów ważki krążyły w powietrzu. Niektóre 

z nich były tak wielkie, jak mewy. 

Motyle Monarchowie wędrowni są rekordzistami na 

duże odległości. Każdego roku lecą z Kanady do Meksyku – jest 

to podróż licząca 3500 kilometrów.  

 

Który owad jest najmniejszy? 

 

Trudno by nam było zobaczyć błonkówkę, ponieważ jest nie większa od przecinka. 

Samica składa maleńkie jaja wewnątrz jaj innych owadów. Może 

ona pomieścić aż 20 jaj w jednym jaju motyla.  

 

Czym jest owad? 

 

Owady mają 3 pary nóg (to razem 6) i 3 części ciała. 

Pierwsza część to 

głowa, druga – tułów, a 

trzecia – odwłok.  



Kiedy mucha to nie mucha? 

 

Prawdziwa mucha, taka jak mucha domowa, ma tylko jedną parę skrzydeł. Motyle, 

ważki, świtezianki i jętki – wszystkie one mają po dwie pary 

skrzydeł. 

Więc tak naprawdę wcale nie są muchami! 

 

Czy pająki są owadami? 

 

Nie, pająki mają osiem, a nie sześć nóg. 

Co więcej, ich ciało składa się z dwóch, zamiast z trzech 

części. To dlatego, że głowa i tułów pająka połączone są ze sobą 

bezpośrednio.  

 

Dlaczego pająki tkają pajęczyny? 

 

Lepka sieć pająka jest jego domem i spiżarnią. Kiedy owad wlatuje w pajęczynę, 

zostaje uwięziony. Pająk śpieszy wtedy, żeby utkać wokół niego sieć. Wewnątrz sieci owad 

przechodzi w płynną papkę. Później pająk może go wyssać jak napój! 

Większość pajęczyn ma owalny wzór – są one 

utkane przez pająki ogrodowe. Inne pająki tkają 

pajęczyny o innych wzorach.  

  

Jak pająki robią nić? 

 

Pająki robią nić wewnątrz swoich ciał, wyciągając ją przez specjalne wypustki na 

odwłoku. Tkając sieć, pająk wplata ją w pajęczynę, używając swoich wypustek jak palców. 

Pewien Francuz zajął się hodowlą pajaków. Wkrótce jednak zrezygnował z tego 

pomysłu, ale zanim to zrobił, zdołał wykonać trochę rajstop i rękawiczek z pajęczych 

włókien. 

Wszystkie pająki tkają włókna, ale nie wszystkie robią pajęczyny. Plujący pająk 

chwyta owady, opluwając je kleistą substancją.  

 



Kiedy pająki latają? 

 

Kiedy małe pajączki wykluwają się z jaj, tkają sobie długie liny. Potem 

czekają na bryzę, która poniesie je przez powietrze do nowych domów, które 

często znajdują się setki kilometrów dalej.  

 

Czemu ćmy gromadzą się wokół lamp? 

 

Kiedy ćmy latają w nocy, korzystają z księżyca i gwiazd, żeby 

odnaleźć drogę. Jasne światło kompletnie je ogłupia. Krążą i wpadają na 

lampę, mogą nawet spalić sobie skrzydła na gorącej żarówce.  

 

Jak koniki polne grają na skrzypcach? 

 

Konik polny gra na swoim ciele, jak na skrzypcach. Używa swoich tylnych nóg jak 

smyczka, pocierając nim o skrzydło. Powstaje głośny, świergoczący dźwięk. W ciepły letni 

dzień możemy mieć całą orkiestrę w swoim ogrodzie! 

Najgłośniejszym owadem na świecie jest cykada. 

Słychać ją w promieniu ponad 500 metrów – to mniej 

więcej długość pięciu boisk piłkarskich!  

 

 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Pająki tkają sieci i inne pytania na temat 

owadów i nie tylko” Amandy O’Neil.  

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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