Podkast Jesienne Kolory Stanu Illinois

Jesień jest piękną pora roku w stanie Illinois. Czerwone, purpurowe, pomarańczowe, żółte i brązowe
odcienie liści odzwierciedlają wielka różnorodność ponad 250 gatunków drzew w naszym stanie. Nasz
sezon jesienny trwa kilka tygodni, zaczynając się zwykle w północnych hrabstwach stanu Illinois w
trzecim albo czwartym tygodniu września. Kolor liści zaczyna się zmieniać w czasie drugiego tygodnia w
październiku w centralnym Illinois i w czasie ostatnich dwóch tygodni października w południowej części
stanu. Punkt szczytowy jesiennych kolorów w Illinois normalnie następuje w środku października w
północnym i centralnym stanie Illinois i w późnym październiku albo wczesnym listopadzie w
południowej trzeciej części stanu.
Zmieniające się Kolory
Zmieniające się kolory liści na drzewach liściastych, te, które tracą liście w jesieni i na których roasna
nowe na wiosenne, powodują ze jesień jest piękną pora roku w Illinois, przynosząc każdego dnia nowe
cuda. Czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym, dlaczego liście zmieniają kolor?
Liście zmieniają kolor jesienią, kiedy zmniejszają się godziny światła dziennego i kiedy kat, pod którym
świeci słonce obniża się na niebie. W czasie wiosennych i jesiennych miesięcy pigment chlorofil jest
obecny w liściach w ogromnych ilościach. Wydaje się ze chlorofil jest zielony, ponieważ odbija on
zielona cześć światła słonecznego. Jeśli widziałaś tęcze, wiesz ze światło słoneczne jest tak naprawdę
kombinacja kolorów: czerwonego; pomarańczowego, żółtego, zielonego; niebieskiego; indygo;
fioletowego. Chlorofil absorbuje energie z tych innych kolorów w świetle słonecznym i używa go do
przemienienia dwutlenku węgla i wody na cukry, które są używane przez drzewo jako pokarm.
Ponieważ czas trwania światła dziennego i kat pod którym świeci słonce zmniejszają się w czasie
późnego lata i jesieni, produkcja chlorofilu jest zmniejszona i zaczyna zanikać. Karotenoidy, pigmenty
które były obecne w liściach w czasie okresu wegetacyjnego ale które nie były widoczne z powodu
ogromnej ilości chlorofilu, zaczynają pojawiać się jako żółte i pomarańczowe kolory w liściach. Żółty
karotenoid nazywa się xanthophyll, a pomarańczowy pigment to karoten.
Jesienią w liściach niektórych gatunków drzew tworzą się antocyjany i produkują czerwone i purpurowe
odcienie. Pigmenty powstają z cukrów które są uwiezione w liściach. W cieple, słoneczne jesienne dni,
te liście produkują cukry. W nocy, kiedy powietrze się oziębia, rośliny transportują powoli, i cukry nie
mogą być transportowane z liści. Im jaśniej jesienią świeci słonce, tym więcej produkuje się cukrów, i
tym bardziej jaskrawe są kolory. Antocyjany reagują na skład chemiczny gleby, mając wpływ na kolor
ukazujący się w liściu. W kwaśnej glebie, liść może być czerwony jesienią. Jeśli jednak ten sam typ
drzewa rósłby na glebie zasadowej, jesienią jego liście mogłyby być purpurowe.
Pogoda jest najważniejszym czynnikiem jeśli chodzi o to jak kolorowe będą liście jesienią. Dostatecznie
duże opady deszczu latem prowadzi do zdrowych drzew z wieloma pigmentami i cukrami w liściach. Te
liście zapewnia piękne kolory jesienią. Jasne, słoneczne niebo w czasie późnego lata i wczesnej jesieni

prowadzi do większej ilości czerwonych, żółtych, brązowych i pomarańczowych odcieni na liściach.
Wiele pochmurnych dni w tym czasie może spowodować produkcje większej ilości złotych i żółtych
odcieni. W warunkach suszy, liście mogą spadać z drzew bez żadnej wielkiej zmiany w kolorze. Jeśli
temperatury będą zbyt niskie, liście mogą umrzeć zanim zmienia kolory. Jakkolwiek, w niektórych
latach jesienne kolory są obfite nawet jeśli warunki pogodowe nie są idealne.
Gatunki drzew które produkują głębokie czerwone, brązowe i pomarańczowe odcienie na jesiennych
liściach obejmują czerwony dąb, klon cukrowy, kwitnący dereń, hurma, sweetgum, sumak i nyssa
aquatica. W drzewa z jaskrawymi pomarańczowymi i żółtymi odcieniami na liściach jesienią wliczane są
klon cukrowy, cottonwood, dzika czarna czereśnia, jesion, brzoza, hikora, sasafras i drzewo tulipanowe.
Głębokie purpurowe i czerwone odcienie są kolorami jesiennymi wspinających się po drzewach
winorośli, w tym winobluszcz pieciolistkowy i sumak pnący.
Punkty Docelowe z Jesiennymi Kolorami
Poznaj malownicze piękno jesieni stanu Illinois w parkach stanowych i na terenach rekreacyjnych stanu
Illinois. Znajdziesz listę wszystkich parków stanowych i terenów rekreacyjnych IDNR na
http://dnr.state.il.us.
Malownicze przejażdżki to świetny sposób na doświadczenie jesieni w Illinois. Aby uzyskać informacje o
malowniczych przejażdżkach w czasie których będziesz mógł podziwiać jesienne liście, skontaktuj się z
Biurem Turystyki Stanu Illinois, 800‐226‐6632 (TDD 800‐406‐6418) albo www.enjoyillinois.com.
Zabranie twojej klasy do lasu w Illinois może być przyjemnym doświadczeniem. Wiele parków
stanowych w Illinois to znakomite miejsca na wycieczki związane z lasem. W Kilku parkach zatrudnieni
są interpretatorzy, którzy mogą pomoc twoim uczniom dowiedzieć się więcej na temat lasu. Zadzwoń z
wyprzedzeniem, aby zawiadomić interpretatora i innych pracowników o twoim zamiarze wizyty. Aby
uzyskać listę interpretatorów parków stanowych, odwiedź stronę http://dnr.state.il.us.

