Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.
1. Pęd = łodyga + liście + kwiaty (u roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych) + owoce (u roślin okrytozalążkowych).
2. Funkcje łodygi:

3. Rodzaje łodyg:
a) podział ze względu na stopień trwałości i typ budowy

b) podział ze względu na typ środowiska, w którym wyrastają

c) rodzaje łodyg ze względu na zawartość chloroplastów

d) rodzaje łodyg ze względu na długość międzywęźli

4. Rozgałęzienia pędów.

a) dychotomiczne ( widlaste) – szczytowy stożek wzrostu dzieli się na dwa stożki, - dają dwa rozgałęzienia, - widłaki
b) monopodialne (jednoosiowe) –wyraźna pojedyncza oś główna, - odchodzą od niej słabiej rozwijające się osie boczne, - dąb, dereń, buk, klon, jesion, drzewa szpilkowe

c) sympodialne (wieloosiowe) – oś pierwotna stopniowo przestaje rosnąć, - jej funkcje przejmuje odgałęzienie I rzędu, - potem jego funkcje przejmuje odgałęzienie II rzędu itp., - wiele drzew
liściastych np. lipa, brzoza, wiąż, drzewa owocowe
d) pseudodychotomiczne (pozornie widlaste) – pąk wierzchołkowy przestaje rosnąć bądź zamiera, - odgałęzienia boczne tworzą się z dwóch naprzeciwległych pąków pachwinowych, jemioła, bez lilak, magnolia, szakłak,
5. Budowa pierwotna łodygi – charakterystyczny układ tkanek stałych, powstający w wyniku działalności merystemu wierzchołkowego (tkanki twórczej pierwotnej)
a) budowa łodygi podziemnej paproci- kłącza – Otoczone skórką, głębiej występuje kora pierwotna zbudowana z miękiszu spichrzowego, w środkowej części łodygi rozmieszczone są wiązki
przewodzące koncentryczne hadrocentryczne – w centrum znajduje się drewno pierwotne zbudowane z cewek, otoczone pierścieniem łyka pierwotnego, pomiędzy którymi nie ma kambium.
Nie występuje przyrost na grubość. Kłącze służy również do rozmnażania wegetatywnego.

b) budowa pierwotna łodygi roślin nasiennych – eustela (rośliny nagozalążkowe i okrytozalążkowe dwuliścienne), ataktostela (rośliny okrytozalążkowe jednoliścienne)



charakterystyczne cechy budowy pierwotnej łodygi
 układ drewna i łyka w wiązkach jest naprzeciwległy





odśrodkowy kierunek różnicowania się drewna
brak okolnicy i endodermy u większości roślin nasiennych
u dwuliściennych wiązki przewodzące otwarte (pomiędzy drewnem i łykiem występuje kambium) , ułożone w pierścień, u jednoliściennych wiązki zamknięte (bez
kambium), rozproszone po całym przekroju łodygi

łodyga traw – źdźbło – międzywęźla wewnątrz puste, zanik tkanki miękiszowej w centralnej części łodygi
6. Budowa wtórna łodygi- charakterystyczny układ tkanek stałych, powstający w wyniku działania merystemów wtórnych – kambium i fellogenu. Przyrost na grubość wykazują rośliny
nagozalążkowe i dwuliścienne.

przyrost rozpoczyna się od wyróżnicowania się z komórek miękiszu kambium międzywiązkowego, leżącego na przedłużeniu pasma kambium wiązkowego (A)

pasma kambium międzywiązkowego i wiązkowego łączą się, tworząc nieprzerwany pierścień tkanki twórczej (B)







kambium rozpoczyna podziały- do wnętrza odkłada drewno wtórne, na zewnątrz – łyko wtórne
powstaje ciągły cylinder drewna wtórnego – grubszy i łyka wtórnego – cieńszy
niektóre nowo powstałe komórki różnicują się w komórki miękiszowe – tworzą się tzw. promienie drzewne i łykowe – wąskie pasma miękiszu drzewnego i łykowego. Jest to system
żywych komórek łączący drewno i łyko wtórne z tkankami innych organów, niezbędny dla sprawnego przewodzenia wody i substancji odżywczych, a także hormonów roślinnych
stale tworzące się warstwy drewna i łyka wtórnego rozrywają korę pierwotną i skórkę
funkcję okrywającą przejmuje zatem peryderma (korkowica)- wtórna tkanka okrywająca wytwarzana przez wtórny merystem – fellogen.
 fellogen powstaje przez odróżnicowanie się żywych komórek kory pierwotnej
 w skład korkowicy wchodzi felogen – miazga korkotwórcza, felem czyli korek – odkładany przez fellogen na zewnątrz oraz felloderma – komórki miękiszowe, odkładane prze
fellogen do wnętrza łodygi



powstające sukcesywnie warstwy korka odcinają leżące na zewnątrz od nich tkanki od dopływu wody i pokarmów – tkanki te zamierają i wytwarza się tzw. martwica korkowa.
Obejmuje wszystkie tkanki na zewnątrz od ostatniego fellogenu. U niektórych drzew z wiekiem łuszczy się i odpada płatami (brzoza) lub w postaci cienkich, niedużych płytek (sosna),
u wielu pęka wskutek rozrastania się pnia, tworzy spękania i bruzdy.
Martwica korkowa chroni żywe tkanki pnia drzewnego przed wysychaniem, zmarznięciem, przegrzaniem i uszkodzeniem przez pasożyty. Zrzucanie martwicy korkowej oczyszcza
drzewo z osiedlających się na nim pasożytów, które odpadają wraz z martwicą.

7. Nietypowy przyrost na grubość u jednoliściennych –ma miejsce w nielicznych przypadkach np. u palmy, draceny, juki, aloesu. Kambium zawiązuje się w korze pierwotnej (odróżnicowanie
się komórek miękiszowych lub okolnicy). Kambium odkłada do środka komórki różnicujące się w zamknięte wiązki łykodrzewne i otaczający je miękisz, a na zewnątrz nieliczne komórki
miękiszowe.
8. Sezonowa działalność kambium (od wiosny do jesieni) – słoje przyrostu rocznego
a) drewno letnie – cewki i naczynia o mniejszych średnicach i grubszych ścianach, więcej włókien drzewnych, ciemniejsze niż drewno wiosenne
b) drewno wiosenne – średnica cewek i naczyń większa, ściany cieńsze, włókien drzewnych mniej, ma barwę jaśniejszą od drewna letniego
Granica między obydwoma rodzajami drewna jest wyraźna- oddziela przyrosty poszczególnych sezonów wegetacyjnych – powstają tzw. słoje przyrostu rocznego (określenie wieku rośliny).

w klimacie tropikalnym kambium jest aktywne nieprzerwanie – brak słojów przyrostu rocznego

9. Funkcje przewodzące drewna.

w młodych gałęziach lub pniach całe drewno pełni funkcje przewodzące

w starszych pniach obecne są dwa rodzaje drewna
 biel – tzw. drewno miękkie, bardziej zewnętrzna, młodsza część drewna
 twardziel –tzw. drewno twarde, wewnętrzne, środkowe, starsze partie ksylemu, komórki martwe, funkcja mechaniczna
10. Przekształcenia łodygi.
11. Porównanie budowy anatomicznej łodygi i korzenia.

KARTA PRACY: : Pęd. Budowa i funkcje łodygi.

Nazwisko i imię .....................................................................

Zadanie 1 ( 2 pkt.)
Rozpoznaj na rysunku elementy budowy pędu i podpisz je.

A - ..........................................................
B - ............................................................
C - .......................................................................... D - ...........................................................................
Zadanie 2 (2 pkt.)
Podanym rodzajom łodyg przyporządkuj odpowiadające im opisy.
A – łodygi zielne
B – łodygi zdrewniałe
1. są grube i masywne,
2. rosną tylko na długość,
3. są delikatne i wiotkie,
4. pokrywa je korkowica,
5. pokrywa je cienka skórka,
6. przyrastają na grubość
7. są trwałe i długowieczne
8. są nietrwałe i obumierają na zimę
A - .............................................................
B - .................................................................
Zadanie 3 (3 pkt.)
Na schemacie przedstawiono budowę anatomiczną łodygi rośliny dwuliściennej i rośliny jednoliściennej.

a) Porównaj budowę anatomiczną przedstawionych łodyg i podaj dwie, widoczne na schemacie, różnice w ich budowie.
1. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2 - ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Wymień cechę budowy różniącą wiązki przewodzące roślin jednoliściennych i dwuliściennych, która decyduje o ich odmiennym rozwoju. Odpowiedź uzasadnij.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zadanie 3 (1 pkt.)
Wskaż nazwę tkanki, która powoduje przyrost łodygi na grubość.
A. łyko
B. drewno
C. skórka
D. miazga
Zadanie 4 (2 pkt.)
Na rysunku widoczne są słoje przyrostu rocznego. W każdym z nich występuje część jaśniejsza- drewno wiosenne i część ciemniejsza – drewno letnie.

Podaj dwie cechy, którymi różnią się komórki tworzące jaśniejsze pierścienie od komórek tworzących ciemniejsze pierścienie.
1. ................................................................................................................................................ 2 .....................................................................................................................................................
Zadanie 5 (5 pkt.)
a) Wpisz do tabeli oznaczenia rysunków i nazwy organów (modyfikacji łodyg) odpowiadające podanej charakterystyce.

b) Zaznacz poprawny opis cierni pędowych:
A. cienkie i wiotkie przekształcone łodygi, owijające się wokół podpory
C. zielone, płaskie łodygi podobne do liści, prowadzące fotosyntezę

B. krótkie, ostro zakończone wyrostki pędów bocznych, usztywnione przez wiązkę przewodzącą
D. wydłużone pędy płożące się po podłożu

Proszę zapisać temat lekcji, notatkę i rozwiązaną kartę pracy. Efekty swojej pracy proszę przesłać na adres bozena.stopa@wp.pl do 26 maja.

