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Lista powszechnych błędnych mniemań
Poniższa lista przedstawia wyjaśnienia obalające niektóre powszechnie występujące błędne mniemania,
przeświadczenia i miejskie legendy.

Historia
Krzysztof Kolumb, usiłując uzyskać ﬁnansowanie dla swojej wyprawy do Indii, nie musiał walczyć z poglądem,
że Ziemia jest płaska. W rzeczywistości, w jego czasach żeglarze i nawigatorzy wiedzieli, że Ziemia jest kulą,
natomiast, w przeciwieństwie do Kolumba, prawidłowo szacowali jej rozmiary. Gdyby Ameryka nie istniała i
Kolumb płynąłby z tą samą prędkością dalej na zachód, zabrane przez niego zapasy skończyłyby się, zanim
dotarłby do Indii. Głównym problemem w takiej nawigacji było wtedy określenie swojej długości geograﬁcznej,
ponieważ używane wtedy zegary wahadłowe nie działały na morzu. Dopiero skonstruowaniechronometru w
XVIII wieku przez Johna Harrisona rozwiązało ten problem. Ludzie wykształceni wiedzieli, że Ziemia jest kulą,
od czasów starożytnych[1], od prac Platona i Arystotelesa[2]. Eratostenes oszacował prawidłowo jej rozmiary w III
wieku p.n.e[3][4].
Wzrost Napoleona Bonapartego, zmierzony po śmierci, wynosił 5 stóp francuskich i 2 cale, czyli 169 cm[5][6]. W
jego czasach był to wzrost powyżej przeciętnego.
Nie ma dowodów na to, że Wikingowie nosili hełmy z rogami[7][8].
W starożytnym Rzymie nie było rozpowszechnionych praktyk zwracania posiłków po ich
zjedzeniu. Womitoria to słowo określające przejście w murze, służące jako wejście i wyjście ze stadionu[9][10].
Mikołaj Kopernik nie wymyślił, że Ziemia krąży wokół Słońca. W swoim dziele O obrotach sfer
niebieskich dokonał przeglądu różnych znanych wcześniej teorii na temat ruchów planet, w tym
heliocentrycznej teorii Arystarcha z Samos[11] i wskazał ją jako najlepiej odpowiadającą nowym obserwacjom[12].
Spalona przez Marcina Lutra bulla Exsurge Domine nie zawierała jeszcze wyroku o ekskomunice, lecz groźbę
klątwy. Ta została ogłoszona bullą Decet Romanum Pontiﬁcem z 3 stycznia 1521 roku[13].

Astronomia
Wielki Mur Chiński nie jest budowlą widoczną z przestrzeni kosmicznej. Z wysokości umownej granicy
pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną (100 km) nieuzbrojone oko swobodnie dostrzega obiekty o
szerokości 30 metrów – jest wśród nich bardzo wiele obiektów stworzonych ręką człowieka. Mur Chiński do
nich nie należy – jest zbyt wąski, a zauważenie go gołym okiem nawet z tak niskiej orbity jest bardzo trudne.
Faktem jest, że żaden z astronautów programu Apollo nie dostrzegł go z powierzchni Księżyca.
Czarne dziury, wbrew czasem przedstawianym wizjom, nie przyciągają materii mocniej, niż gwiazdy z których
powstały[14]. Przykładowo, gdyby Słońce zamienić w czarną dziurę o tej samem masie, Ziemia dalej krążyłaby
po tej samej orbicie. W praktyce, ponieważ czarne dziury powstają w procesie wybuchu supernowej, gwiazda
traci cześć swojej masy i powstała czarna dziura przyciąga otoczenie słabiej[15].
Gdy meteor dociera do powierzchni Ziemi (i staje się meteorytem), zwykle nie jest gorący. Wiele jest nawet
pokrytych lodem. Dzieje się tak dlatego, że przy wchodzeniu watmosferę ogrzewają się tylko zewnętrzne
warstwy meteoroidu, które natychmiast wyparowują. Ponieważ kamienie są bardzo słabymi przewodnikami
ciepła, wnętrze meteoroidu nie zdąża się ogrzać w tak krótkim czasie[16].

Medycyna
Różne smaki mogą być odczuwane na całej powierzchni języka[17], a różne osoby mają różnie
rozmieszczone kubki smakowe na języku. Prezentowane czasem mapy obszarów języka, rozpoznających
różne smaki, są nieprawidłowe[18]. Pochodzą one prawdopodobnie z nieprawidłowego przetłumaczenia
niektórych prac niemieckich ﬁzjologów z początku XX wieku[19] .
Ludzie nie używają tylko 10% swojego mózgu. Choć w każdym momencie tylko niewielka część neuronów w
mózgu pracuje, różne aktywności angażują różne grupy neuronów[20][21]. Mit ten pojawił się prawdopodobnie na
początku XX wieku, a za jego autora przyjmuje się Williama Jamesa, który użył takiego sformułowania w
sensie metaforycznym[22]. Czasem ten mit wiąże się również ze stosunkiem liczby komórek
glejowych do neuronów. Choć komórki glejowe nie przesyłają sygnałów tak jak neurony, są również istotne w
pracy mózgu[22].

Czytanie przy słabym świetle nie powoduje krótkowzroczności. Z drugiej strony badania pokazały, że
zmęczenie wzroku związane z czytaniem z bliskiej odległości, lub graniem w gry komputerowe może ją
powodować, choć przyczyny tego nie są w pełni wyjaśnione[23][24].
Golenie nie sprawia, że odrastające włosy są ciemniejsze ani grubsze. Mogą się takie wydawać, ponieważ
nieścinane włosy są często wypłowiałe od światła słonecznego, oraz mają starte końcówki. Odrastające po
zgoleniu włosy mają płaskie i kanciaste końce, co sprawia, że są bardziej widoczne[25].
Włosy i paznokcie nie rosną po śmierci. Może się tak wydawać, ponieważ schnąca skóra kurczy się,
odsłaniając większe ich fragmenty[26]. Po ustaniu krążenia, procesy metaboliczne w skórze ustają najpóźniej po
kilkunastu godzinach[27].
Cukier nie powoduje nadpobudliwości u dzieci[28]. Podwójnie ślepe próby nie wykazały różnicy między
zachowaniem dzieci, którym dawano produkty zawierające i niezawierające cukru, nawet przy skupieniu się
na dzieciach z ADHD, albo określanych jako wrażliwe na cukier. Wykazano, że różnice w zachowaniu są
powodowane czynnikami psychologicznymi[29].
Wychłodzenie organizmu, spowodowane wystawieniem na deszcz albo zimny wiatr, nie zwiększa
prawdopodobieństwa przeziębienia[30]. Choć przeziębienie występuje częściej w zimie, dotychczasowe
eksperymenty potwierdzają, że wynika to głównie ze zmian w trybie życia, takich jak dłuższe przebywanie w
zamkniętych pomieszczeniach blisko potencjalnych nosicieli wirusów[31][32][33][34]. Ponadto wirusy łatwiej
rozprzestrzeniają się, gdy wilgotność powietrza jest niska, tak jak to ma miejsce w zimie[35]. Obniżenie
temperatury ciała może jednak osłabić organizm, który już walczy z chorobą[36].
Istnieje przeświadczenie, że lunatycy nie powinni być budzeni. Choć gwałtownie obudzona osoba może być
przez chwilę zdezorientowana, nie powoduje to dla niej żadnego zagrożenia. Z drugiej strony, niebudzeni
lunatycy często robią sobie krzywdę, potykając się i przewracając się na niezauważonych przeszkodach[37][38].
Brodawki na ludzkiej skórze są wywoływane przez specyﬁczne dla ludzi wirusy HPV. Nie można ich zatem się
zarazić od ropuch ani żadnych innych zwierząt. Wzgórki na skórze ropuch nie są brodawkami[39].
Popularny mit mówi, że mężczyźni myślą o seksie raz na siedem sekund. W rzeczywistości nie ma żadnej
metody, żeby to obiektywnie zmierzyć. Przeprowadzone badania sugerują jednak, że takie myśli są o wiele
rzadsze[40][41][42].
Inny mit dotyczacy seksualności mówi, że homoseksualizm występuje wyłącznie u ludzi. W
rzeczywistości, homoseksualne zachowania zaobserwowano u kilkuset gatunków zwierząt[43][44][45].
Popularny mit mówi, że większość ciepła ciało człowieka traci przez głowę. Faktycznie utrata ciepła przez całą
powierzchnię skóry jest podobna[46].
Osoba, która tonie, nie macha rękami i nie wzywa pomocy, jak jest to często przedstawiane. Poza rzadkimi
przypadkami, tonące osoby nie są w stanie wydobyć z siebie głosu i nie przejawiają objawów paniki.
Instynktowne ruchy, które wykonują, usiłując utrzymać głowę nad powierzchnią wody, mogą przez
niedoświadczoną osobę być uznane za zabawę w wodzie[47].
Zjedzenie posiłku bezpośrednio przed pływaniem nie zwiększa prawdopodobieństwa kurczu ani utonięcia[48].
Procesy myślowe nie są w pełni rozdzielone pomiędzy półkule mózgu[49]. Niektóre z nich, jak
rozpoznawanie języka i artykulacja są zlokalizowane w pewnych obszarach. Jeśli jednak jedna z półkul
zostanie uszkodzona w młodym wieku, ich funkcje mogą przejąć inne obszary. Inne zdolności, takie jak
koordynacja ruchowa, zapamiętywanie i myślenie, angażują równomiernie obie półkule[50].
Nowe neurony powstają w mózgu przez całe życie. Choć komórki nerwowe nie mogą się
dzielić, neurogeneza zachodzi dzięki komórkom prekursorowym[51][52]. Uczenie się nowych rzeczy nie wymaga
jednak powstawania nowych neuronów, wystarczy do tego powstawanie nowych
połączeń synaptycznych pomiędzy już istniejącymi.
Ludzie posiadają więcej niż pięć zmysłów. W zależności od deﬁnicji, wyróżnia się ich od 9 do ponad 20. Pięć
zmysłów zidentyﬁkowanych przez Arystotelesa to wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Ludzie posiadają jednak
oprócz tego jeszcze zmysł równowagi, zmysł bólu, zmysł kinestetyczny i zmysł temperatury[53]. Niektórzy do tej
listy dodają jeszcze ﬁzjologiczne poczucie czasu, ciśnienia, głodu, pragnienia, duszności, potrzeby wydalania
itp[54][55].

Biologia
Nieprawdą jest, że złote rybki mają pamięć trwającą tylko trzy sekundy[56][57]. Pokazano, że można je nauczyć
drogi przez labirynt, a także potraﬁą rozpoznawać swoich właścicieli po kilku miesiącach[58].
Lemingi nie giną masowo, spadając z klifów w czasie migracji. Mit ten został rozpowszechniony przez
ﬁlm Disneya White Wilderness z 1958 roku, w którym ﬁlmowano lemingi na pokrytej śniegiem, obracającej się

platformie. Filmowane lemingi należały do gatunku, który nie migruje[59].
Nietoperze nie są ślepe. Choć większość gatunków nietoperzy używa echolokacji aby wspomóc swój wzrok,
wszystkie mają normalnie działające oczy[60][61].
Istnieje przeświadczenie, że po przecięciu na pół dżdżownicy (nie przecinając otworu gębowego), obie jej
połowy przeżywają. W rzeczywistości przeżyć może tylko przednia połowa (wyposażona w aparat gębowy)[62].
Z drugiej strony, istnieją gatunki płazińców, które po przecięciu na pół potraﬁą się zregenerować w dwa
osobniki[63].
Występujący w Polsce owad przypominający komara, ale znacznie od niego większy, nie jest samcem komara,
tylko koziułkowcem. Samce komarów nie są istotnie większe od samic. Koziułkowce nie polują też na komary,
choć ich larwy mogą zjadać larwy komarów[64].
Jedna z miejskich legend mówi, że występujacy powszechnie pająk nasosznik trzęś jest najbardziej jadowitym
pająkiem na świecie, ale jego aparat gębowy nie umożliwia mu przegryzienia ludzkiej skóry. W rzeczywistości
pająk taki jest w stanie ugryźć człowieka, ale posiada tak niewielką ilość jadu, że wywołuje to tylko niewielki
ból przez kilka sekund[65]. Pająk ten jest też często mylony z kosarzami, które w ogóle nie są jadowite[66][67].
Strusie nie chowają głowy w piasek. Źródłem tego mitu prawdopodobnie jest fakt, że strusie kopią głębokie
jamy w ziemi, w których składają jaja, a złożone tam jaja obracają kilka razy dziennie za pomocą głowy. Z
dużej odległości wygląda to, jakby chowały głowy w piasek[68].
Jeden z popularnych mitów głosi, że zgodnie z prawami aerodynamiki, trzmiele nie mogą latać. Mit ten
powstał prawdopodobnie w latach 30. XX wieku, w oparciu o teorieszybownictwa[69]. Trzmiele rzeczywiście nie
mogą szybować, ale aerodynamika ich lotu jest obecnie precyzyjnie naukowo wyjaśniona.
Rekiny mogą chorować na nowotwory. Mit że jest inaczej, został rozpowszechniony w 1992 roku przez książkę
"Sharks Don't Get Cancer" (Rekiny nie chorują na raka) Williama Lane'a i miał na celu
wypromowanie chrząstek rekinów jako specyﬁku zapobiegającego nowotworom. W rzeczywistości u rekinów
również wykrywano nowotwory, a aktualny stan wiedzy nie pozwala rozstrzygnąć, czy występują one u nich
częściej czy rzadziej niż u innych ryb[70].
Byki nie stają się agresywne na widok czerwonego koloru, ponieważ nie widzą kolorów. Matadorzy używają
czerwonych chust głównie dlatego, że są one dobrze widoczne. Byki są prowokowane do ataku przez
odpowiednie ruchy matadorów[71][72].

Ewolucja
Słowo teoria określające teorię ewolucji nie oznacza, że naukowcy mają wątpliwości co do jej prawdziwości. W
nauce używa się pojęcia teorii naukowej, będącej zestawem reguł tłumaczącym jakieś obserwowane zjawiska
jako naturalne (a nie nadprzyrodzone)[73][74]. Podobnie mówi się o teorii grawitacji i teorii tektoniki płyt[75].
Teoria ewolucji nie twierdzi, że ludzie wyewoluowali od szympansów[76] ani żadnych innych małp, jakie można
współcześnie zobaczyć[77]. Dowody kopalne świadczą o tym, że ludzie i inne naczelne wywodzą się
ze wspólnych przodków, żyjących około 40 milionów lat temu[78]. Rozdzielili się oni na różne rodziny, z których
wyewoluowałymakakowate i człekokształtne. Podobnie ludzie i szympansy pochodzą ze wspólnych przodków,
żyjących 5-8 milionów lat temu[77]. Dlatego żadne współcześnie żyjące gatunki nie mogą być uznawane jako
reprezentanci tego, jak wyglądali przodkowie człowieka. Wszystkie podlegały równie długo trwającym
zmianom ewolucyjnym, tylko idącym w różnych kierunkach.
Ewolucja nie jest procesem prowadzącym do powstawania coraz lepszych organizmów żywych, ani nie
oznacza ciągłego zwiększania ich złożoności. Zmiany ewolucyjne powodują upraszczanie genomu i tracenie
niepotrzebnych w danym środowisku zdolności i tworzenie nowych sekwencji DNA. Nie jest to deewolucja, ale
procesprzystosowawczy[79][80].

Fizyka
Wbrew popularnemu przeświadczeniu[81], efekt Coriolisa nie determinuje kierunku wirowania wody
wypływającej ze zlewu ani spłukiwanej w toalecie. Efekt ten jest obserwowalny jedynie w dużej skali i wpływa
na rozwój cyklonów i prądów oceanicznych[82]. Dodatkowo, większość spłuczek wypuszcza wodę
niesymetrycznie, nadając jej prędkość o wiele za dużą, żeby siła Coriolisa mogła na nią wpłynąć[83].
Efekt żyroskopowy nie jest potrzebny, aby jadący rower się nie przewracał[84][85][86]. Rower zachowuje stabilność
głównie dzięki bezwładności i sterowaniu przez rowerzystę. Doświadczenia z umieszczeniem dodatkowych kół,
obracających się w przeciwną stronę pokazały, że takim rowerem równie łatwo się jeździ, choć nieco trudniej
jest nim kierować bez trzymania kierownicy, a puszczony samodzielnie przewraca się szybciej[87].
Nie jest prawdą, że powietrze opływa skrzydło samolotu w takim samym czasie po obu stronach, choć takie

wytłumaczenie powstawania siły nośnej jest często spotykane. W rzeczywistości powietrze nad skrzydłem
porusza się znacznie szybciej niż wynikałoby to z różnicy dróg do pokanania[88]. W powstawaniu siły nośnej
kluczowe znaczenie ma kąt natarcia, co sprawia, że niektóre samoloty mogą latać również do góry kołami.
Przesąd, że piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce, jest nieprawdziwy. W rzeczywistości pioruny
uderzają zwykle w najbardziej wysunięte punkty, takie jak iglice wysokich budynków albo najwyższe drzewa.
Dlatego w szczególności wysokie budynki są traﬁane wielokrotnie[89][90].
Kuchenki mikrofalowe nie podgrzewają potraw w całej ich objętości. Mikrofale używane w takich kuchenkach
przenikają tylko na pewną głębokość do wnętrza potraw, np. w przypadku mięsa na około 1 cm[91].

Chemia
Woda destylowana jest słabym przewodnikiem prądu[92]. Jednak w praktyce (w wannach, jeziorach czy podtopionych
piwnicach) ludzie stykają się z wodą zawierającą dużo elektrolitów, które umożliwiają dobre przewodzenie prądu.
Szkło nie jest cieczą o wysokiej lepkości – jest ciałem bezpostaciowym i posiada tylko niektóre cechy cieczy. Jako
argument za jego płynięciem podaje się przykład, że stare witraże są często grubsze na dole niż na górze. Wynika
to jednak z niedoskonałości procesu tworzenia witraży w przeszłości i z umieszczania grubszego szkła w niższych
partiach. Dodatkowo ołów, z którego robione są framugi witraży, ma mniejszą lepkość niż szkło i gdyby takie
spływanie zachodziło, różnice w grubości framug byłyby większe niż w grubości szkła[93][94].

Sport
Czarny pas nie jest najwyższym stopniem umiejętności w sztukach walki. Oznacza jedynie, że jego posiadacz
poznał wszystkie podstawowe techniki i może uczyć innych. W różnych sztukach walki istnieją różne
oznaczenia na wyższe poziomy umiejętności[95].

Religia
Niepokalane Poczęcie nie ma związku z dziewictwem Marii. Jest to dogmat Kościoła katolickiego, według
którego Marii nie dotyczyły skutki grzechu pierworodnego[96].
Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że Trzej Królowie przyszli odwiedzić nowonarodzonego Jezusa. Tradycja
przedstawiania pokłonu mędrców przy okazji Bożego Narodzenia powstała w średniowieczu[97]. Jedyna
wzmianka o takim wydarzeniu znajduje się w Ewangelii Mateusza, ale opisuje ona odwiedziny nieokreślonej
liczby pielgrzymów, którzy przynieśli trzy dary[98][99].
Biblia nigdy nie wymienia daty 25 grudnia jako daty narodzin Jezusa. Inne opisane w Nowym Testamencie
wydarzenia sugerują, że było to bliżej września[100]. Obchodzenie Bożego Narodzenia 25 grudnia
prawdopodobnie wynika z zaadaptowania wcześniej obchodzonego w tym okresie w Rzymie święta przesilenia
zimowego[101].
Żadna z Ewangelii kanonicznych nie mówi o narodzeniu Jezusa w stajence, a jedynie o złożeniu niemowlęcia w
żłobie. Żłoby w palestyńskich domach często znajdowały się w głównych izbach domów, oddzielając część
przeznaczoną dla zwierząt od części zamieszkiwanej przez domowników[102]. Żłoby umieszczane były też w
grotach w pobliżu pastwisk. Dopiero w średniowieczu utożsamiono stajnię w miejscem narodzin Jezusa[103].
Greckie słowo κατάλυμα użyte w Ewangelii Łukasza 2,7 zapewne nie oznacza „gospoda”. W literaturze
antycznej używane jest ono ogólnie na określenie noclegu[104]. Wątpliwe, by w Betlejem znajdowała się
jakakolwiek gospoda[105].
Nigdzie w Biblii piekło nie pojawia się jako królestwo, w którym panuje Szatan[106].

Technologia
Thomas Edison nie wynalazł żarówki[107]. Ulepszył jednak te wynalezione wcześniej i uzyskał patent na żarówkę
na rynek USA.
Henry Ford nie wynalazł samochodu ani linii produkcyjnej. Miał jednak swój udział w znacznym usprawnieniu
obu wynalazków, zarówno przez własną prace jak i ﬁnansowane przez siebie badania.
Guglielmo Marconi nie wynalazł radia, a jedynie jako pierwszy uzyskał na nie patent w 1897[108][109][110] (w 1943
roku anulowany[111]). Faktycznie wynalazku radia nie można przypisać pracy jednej osoby.
Toalety w samolotach nie są opróżniane w locie. Cała ich zawartość gromadzi się w zbiornikach, opróżnianych
po wylądowaniu. Toalety są próżniowo wysysane, ponieważ to pozwala oszczędzić wodę i umożliwia
prawidłowe działanie toalety również w przypadku turbulencji[112][113].
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