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Czym są substancje barwiące?

Substancje barwiące nadają barwę innej 
substancji pozbawionej koloru lub zmieniają 
zabarwienie substancji o wcześniej 
określonym zabarwieniu. Można je podzielić 
na:

- pigmenty

- laki

- barwniki
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                                                    Czym jest barwnik?

Barwnik jest to substancja 
przepuszczająca światło i zabarwiająca 
sobą obiekt, w którym jest rozpuszczona 
lub stopiona, może również z nią reagować. 

W przemyśle chemii organicznej 
barwnikami są substancje, które wchodzą 
w reakcje chemiczne z włóknem 
naturalnym, sztucznym lub skórą.
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“Chemiczne” rodzaje barwników 

Barwniki zasadowe to duża grupa 
barwników syntetycznych o charakterze 
zasadowym. Dysocjują one z 
odszczepieniem barwnego kanionu 
związanego w niezdysocjowanej cząsteczce 
z anionem kwasu solnego, siarkowego lub 
szczawiowego. Zalicza się do nich m.in. 
barwniki arylometanowe, antenowe, azowe i 
azynowe. Stosuje się je do barwienia wełny, 
jedwabiu naturalnego, papieru, drewna oraz 
skóry. 
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“                                   Chemiczne” rodzaje barwników 
Barwniki kwasowe występują w postaci soli 
sodowych kwasów sulfonowych, niekiedy 
karboksylowych. Cząsteczki tych barwników 
zawierają barwny anion, który podczas barwienia 
wiąże się z zasadowymi grupami cząsteczek 
włókien białkowych lub poliamidowych. Dają niezbyt 
trwałe wybarwienia.

Barwniki zawiesinowe (dyspersyjne) są to przede 
wszystkim barwniki azowe i antrachinonowe. Są 
stosowane w postaci trwałej zawiesiny wodnej do 
barwienia jedwabiu octowego i włókien 
syntetycznych, głównie poliestrowych, 
poliamidowych, poliakrylonitrylowych. 
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“Chemiczne” rodzaje barwników 

Barwniki zaprawowe mają zdolność tworzenia 
barwnych nierozpuszczalnych laków. Są solami 
metali (głównie glinu i chromu), zwanymi zaprawami. 
Zalicza się do nich alizaryna i jej pochodne, barwniki 
nitrozowe, azowe i barwniki roślinne. 

Barwniki bezpośrednie (substantywne) utrwalają 
się na włóknach roślinnych bezpośrednio dzięki 
procesom fizykochemicznym (adsorpcji i dyfuzji). 
Uzyskane wybarwienia są nietrwałe.

          Fot. Wiktoria Choła



                                              Znaczenie barw w życiu człowieka

Kolory odgrywają ważną rolę w życiu 
człowieka. Prowadzone od lat pięćdziesiątych 
badania wykazują, że najsilniej działa na nas 
kolor czerwony oraz niebieski. 

Wszystkie kolory mają swoje indywidualne 
znaczenie. Wpływają one na nasze 
samopoczucie oraz nastrój.

Przykładowo:

- kolor czerwony - wzmacnia pewność 
siebie, pobudza i motywuje

- kolor żółty - napawa optymizmem  
- kolor niebieski - odpręża i uspokaja 

Fot. Roksana Śledziona



Wykorzystanie barwników w życiu człowieka

Chlorofil (w składach produktów oznaczany jest jako 
E140) jest wykorzystywany w produktach 
farmaceutycznych i kosmetykach. 

Jak widać, służy on także naszym czworonożnym 
przyjaciołom. Co ciekawe, chlorofil zawarty w trawie 
służy im jako naturalna “pasta do zębów”! W sklepach 
zoologicznych można dostać przysmaki z chlorofilem, 
który niweluje nieprzyjemne zapachy z pyszczka 
naszego pupila.

Antocyjany (E163) mają pozytywny wpływ na zdrowie: 
wpływają korzystnie na ostrość widzenia, chronią przed 
chorobami krążenia oraz przed chorobami takimi jak 
cukrzyca i otyłość. Występują m.in. w borówkach, 
bakłażanach i czarnej porzeczce. 
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Wykorzystanie barwników w życiu człowieka

Ryboflawina (E101) bierze udział w syntezie 
hemoglobiny. Wykorzystywana jest w celu 
barwienia produktów zbożowych oraz mlecznych, 
przypraw i napojów energetyzujących. 

Kurkumina (E100) w przemyśle spożywczym jest 
wykorzystywana do produkcji wyrobów 
cukierniczych, piekarniczych, produktów 
mlecznych, musztard, konserw i napojów. 

Karotenoidy (E160) są stosowane w przemyśle 
mleczarskim i produkcji pasz dla kur w celu 
uzyskania żółtek jaj o intensywnym, 
żółto-pomarańczowym zabarwieniu. 

Fot. Wiktoria Choła



Znaczenie barw dla owadów

Barwa kwiatów ma za zadanie przyciągać owady, które 
je zapylają. Ich wygląd jest dostosowany do wzroku 
zapylaczy. Pszczoły widzą tylko niektóre kolory 
(niebieski, biały, czarny oraz żółty), jednak udaje im się 
trafić także do kwiatów o innym zabarwieniu. Jak do tego 
dochodzi? Wytłumaczymy na przykładzie czerwonych 
kwiatów. 

Czerwony kolor odbija promieniowanie ultrafioletowe, 
które jest dla nich widoczny. Dzięki temu mogą one 
dostrzec kwiat. 

W dostaniu się do miodników ukrytych w głębi kwiatu, 
pszczołom pomagają barwne plamki na płatkach korony. 

               Fot. Roksana Śledziona



Dominujące barwy w krajobrazie
W krajobrazie występuje ogrom barw, jednak gdziekolwiek nie spojrzymy, to naszym 
oczom ukazuje się kolor zielony. Prawie każda roślina posiada zieloną część, np. 
łodygę bądź liście. Jest to uwarunkowane występowaniem chlorofilu w ich 
komórkach, który jest niezbędny do przeprowadzania fotosyntezy. 

                                Fot. Roksana Śledziona



Chlorofile

Chlorofile to grupa organicznych związków 
chemicznych, występujących m.in. w 
roślinach, algach i bakteriach 
fotosyntetyzujących (np. w sinicach). Nadaje 
częściom roślin (głównie liściom) 
charakterystyczny zielony kolor. Wyróżnia 
się wiele rodzajów chlorofili. Najbardziej 
rozpowszechnione w przyrodzie to chlorofil a 
i chlorofil b występujące u wszystkich roślin 
przeprowadzających fotosyntezę. Chlorofile c 
i d występują jedynie u części glonów.
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                                             Fiolet w przyrodzie - skąd się bierze?

Kolor ten jest uwarunkowany występowaniem 
barwników zwanych antocyjanami. 

Antocyjany to grupa związków organicznych z 
klasy flawonoidów. W komórkach roślinnych 
występują w wakuolach w postaci granulek - 
głównie w kwiatach i owocach. Obecnie uważa 
się, że w organizmie pełnią funkcje ochronne, 
m.in. przed promieniowaniem UV. W kwiatach 
służą jako “wabik” dla zapylaczy oraz zwierząt 
rozprzestrzeniających nasiona. 

Fot. Wiktoria Choła



Barwa antocyjanów
Barwa antocyjanów jest zależna od wielu czynników. 

Jednym z nich jest pH środowiska w jakim się znajdują. W 
przypadku pH na poziomie kwaśnym przyjmują barwę czerwoną, 
a w pH zasadowym lub obojętnym mają barwę niebieską bądź 
fioletową. 

Następnym czynnikiem jest temperatura. Wraz z jej wzrostem 
początkowo barwa antocyjanów staje się bardziej intensywna, 
gdyż następuje rozszczepienie glikozydów na odpowiednie 
aglikony. Następnie intensywność barwy gwałtownie spada - w 
wyniku utlenienia barwników do związków o kolorze brunatnym 
oraz bezbarwnym. 

Zmiana barwy antocyjanów może być uwarunkowana działalnością 
enzymów w obecności jonów metali. Wpływ ma nie tylko rodzaj 
jonów metalu zawartych w środowisku, a także gatunek rośliny - 
przykładowo jony cyny zmieniają barwę truskawek, malin i wiśni na 
kolor bladoczerwony.

Jeśli występują one w kompleksie z jonami glinu lub żelaza(III), to 
mimo kwaśnego odczynu środowiska, również mają barwę 
niebieską.       Fot. Wiktoria Choła



                                                 Czerwień, pomarańcz, żółć i róż...

Wszystkie te barwy zawdzięczamy karotenoidom oraz ich 
pochodnym związkom  - karotenom i ksantofilom. 

Karotenoidy to grupa organicznych związków chemicznych, 
pochodnych węglowodorów nasyconych. W roślinach znajdują 
się w chloroplastach i chromatoforach.

Karotenoidy występują u wszystkich organizmów 
fotosyntetyzujących. Absorbują pewne zakresy promieniowania 
świetlnego, aby następnie przekazywać energię stanu 
wzbudzonego na cząsteczkę chlorofilu. Spełniają też funkcję 
ochronną rośliny, bo zabezpieczają chlorofil przed nadmiernym 
promieniowaniem słonecznym. 

Występują także u skorupiaków i ptaków: nadają skorupom i 
upierzeniu charakterystyczne czerwono-pomarańczowe 
zabarwienie.
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Budowa karotenoidów

Karotenoidy zbudowane są z jednostek 
izoprenowych, które zawierają pięć 
atomów węgla. Z chemicznego punktu 
widzenia, charakterystyczną cechą 
karotenoidów jest występowanie dwóch 
pierścieni cykloheksylowych 
połączonych długim łańcuchem 
węglowym, w którym występuje układ 
szeregu sprzężonych wiązań 
podwójnych węgiel–węgiel. Są to więc 
mieszane cykliczno-liniowe polieny.
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                                                    Czym są estry? 

Estry to związki zbudowane z atomów węgla, wodoru i 
tlenu.

Estry posiadają charakterystyczne zapachy, przypominające 
zapachy owoców i kwiatów. Wiele estrów kwasów 
karboksylowych wykazuje intensywny, przyjemny zapach. 
Najliczniejszą tego typu grupą estrów są pochodne kwasu 
octowego i kwasu masłowego. 

Lista zapachów wybranych estrów:

- octan benzylu - zapach jaśminu 
- octan oktylu - zapach pomarańczy
- butanian metylu - zapach ananasa i jabłka 
- cynamonian metylu - zapach truskawki 
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Zapachy w przyrodzie, czyli olejki eteryczne 

Olejek eteryczny to ciekła, lotna substancja 
zapachowa, znajdująca się najczęściej w 
specjalnych komórkach tkanki wydzielniczej 
roślin. Takie komórki są charakterystyczne dla 
roślin olejkodajnych, np. gatunków z rodziny 
sosnowatych, jasnotowatych, mirtowatych, 
rutowatych i baldaszkowatych. Pod względem 
składu olejek jest mieszaniną rozmaitych 
związków chemicznych, jak ketony, aldehydy, 
alkohole, estry, laktony, terpeny, oraz innych 
związków organicznych, w tym zawierających 
azot i siarkę związków o nieprzyjemnym 
zapachu (aminy, tiole).
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Występowanie olejków eterycznych w roślinach

Olejki eteryczne gromadzone i wytwarzane są w 
różnych organach roślinnych.

Wytwarzane są w tkankach wydzielniczych w 
zewnętrznej części roślin (np. we włoskach 
gruczołowych lub w kwiatach), niekiedy wewnątrz 
roślin (w kanałach i zbiornikach olejowych).

Zawartość olejków w organach roślin bywa bardzo 
różna i zmienna w zależności od warunków 
otoczenia a nawet pory dnia. Zwykle najwięcej jest 
go przed kwitnieniem.
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Znaczenie olejków zapachowych w przyrodzie

Najważniejszym znaczeniem olejków eterycznych 
jest: 

- wabienie zapylaczy - w wielu przypadkach 
potwierdzono, że owady wabi zapach olejków 
eterycznych, w których skład wchodzą związki 
będące feromonami tych owadów

- oddziaływania allelopatyczne - działają 
szkodliwie na rozwój niektórych grup roślin

- ochrona przed zgryzaniem - wydzielany 
przez kwiaty bardzo silny zapach działa 
odstraszająco zarówno na dużych 
roślinożerców, jak i na niektóre bezkręgowce, 
np. larwy owadów

     Fot. Roksana Śledziona 



       Wykorzystanie olejków eterycznych

Olejki eteryczne wykorzystywane są głównie jako specyfiki 
medycyny naturalnej, kosmetyki oraz dermatologii, m.in:

- do produkcji perfum 
- jako przyprawy w gospodarstwie domowym
- jako leki przeciwbakteryjne, wykrztuśne, moczopędne, 

żółciopędne, żołądkowe i uspokajające  
- aromaterapia  

Olejki lotne użyte w zbyt dużych dawkach mogą wywołać 
reakcje alergiczne lub lokalne podrażnienia skóry, co 
może doprowadzić do powstania pęcherzy i zapaleń. 

Stosowane w nadmiarze przyprawy mogą powodować 
podrażnienia błon śluzowych i schorzeń układu 
pokarmowego. 
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Zalety pachnących roślin

Zapachy kwiatów wspierają pracę rozmnażania roślin. 
Natomiast wonie liści odstraszają głodne zwierzęta przed jej 
zjedzeniem. 

Co ciekawe…
Zapach róży zmienia się w ciągu dnia. Najbardziej intensywny 
jest słonecznych godzinach porannych lub po krótkim ciepłym 
deszczu. Wtedy w powietrze wnoszą się lekkie olejki eteryczne, 
które róże wytwarzają w płatkach kwiatowych.

W chłodne dni roślina oszczędza swoje słodkie perfumy,  
ponieważ zapylacze i tak się nie pojawiają. 

Są rośliny, np. obrazki plamiste, które przygotowują zapach 
zgnilizny przywabiający muchy.

         Fot. Wiktoria Choła
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