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I. WPROWADZENIE.
Rośliny powszechnie postrzegane są jako nieruchome organizmy, niezauważalnie
wykorzystujące zasoby środowiska (wodę, dwutlenek węgla i sole mineralne). Okazuje się jednak, że
ewolucja biologiczna może zmienić taki bierny obraz roślin jeśli poddane są one presji niekorzystnych
warunków środowiska. Takim przypadkiem są rośliny mięsożerne, które wyewoluowały w ubogich w
fosfor i azot środowiskach i wykształciły mechanizmy pozwalające na zaspokojenie braku tych
pierwiastków dzięki zdolności łapania owadów i drobnych zwierząt. Mechanizm ten wymaga by
roślina była w stanie szybko przewodzić sygnały w swoich tkankach – i jak się okazuje rośliny
mięsożerne posiadają najszybsze w świecie roślin drogi przekazywania informacji pozwalające im
szybko reagować na obecność ofiary.

Poziom nauczania: gimnazjum i liceum

Przedmiot: Biologia.
Dział programowy: Botanika / Ekologia
(do wyboru w zależności od ujęcia tematu przez nauczyciela)

Temat: Przystosowania roślin do łapania drobnych zwierząt.
Cele lekcji:


Główny: Poznanie grupy roślin mięsożernych i przystosowań jakie wykształciły.



Cele szczegółowe:
 poznawcze – uczeń:

- definiuje pojęcia: przystosowanie, adaptacja, bodziec
- potrafi wskazać ograniczenia środowiskowe prowadzące do ewolucji mięsożerności roślin
- poznaje krajowe gatunki roślin mięsożernych
- posiada usystematyzowaną wiedzę na temat rodzajów strategii używanych przez rośliny w
łapaniu owadów
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 kształtowanie określonych umiejętności – uczeń:
-

potrafi zastosować komputer do poszerzania wiedzy z wykorzystaniem informacji zawartej
w Internecie
rozumie związek między adaptacją a czynnikiem środowiskowym
umie przyporządkować adaptacje roślinne do organów z których się one rozwijają
nabywa praktyczne umiejętności hodowli wymagających gatunków roślin
zdobywa praktyczną zdolność wykonywania i obserwowania preparatów mikroskopowych

 wychowawcze – uczeń:
-

potrafi odnieść naukowe fakty dotyczące roślin mięsożernych do wyobrażeń popkultiurowych
posługuje się zdobytą wiedzą w odnajdywaniu innych przykładów alternatywnych sposobów
odżywiana się roślin
zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia na kierunkach ścisłych
i przyrodniczych

II. CZĘŚCI LEKCJI.
1. Część wstępna.
-

nauczyciel przedstawia plan pracy na lekcji
rozdaje uczniom karty pracy
prosi o uważne obejrzenie filmu

2. Część realizacji.
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Zagadnienie

Cele
edukacyjne

Czynności
nauczyciela

Czynności
ucznia

Poznanie
grupy roślin
mięsożernych

- pokazanie istnienia
alternatywnych strategii
odżywiania się roślin
- pokazanie różnorodności
biologicznej i tego jak
odpowiada ona na
ograniczenia
środowiskowe
- poznanie mechanizmów
łapania ofiar przez rośliny
mięsożerne

- omawia z uczniami
fotosyntezę i jej
podstawowe cechy
- naprowadza uczniów na
alternatywne strategie
odżywiania się roślin
(Karta I, zadanie A)
- wyjaśnia znaczenie
poszczególnych
czynników środowiska
potrzebnych roślinom do
życia
- naprowadza uczniów na
ograniczenia
środowiskowe
prowadzące do ewolucji
mięsożerności roślin
(Karta I, zadanie A,C)

- Omawia znaczenie
poszczególnych
czynników biorących
udział w fotosyntezie
(karta I, zadanie A)
- Poznaje różnorodność
pułapek roślin
mięsożernych (Karta I,
zadanie B)
- Ustala czynniki
środowiskowe jakie
powinny być spełnione by
rośliny mięsożerne mogły
być z powodzeniem
hodowane (karta I, zdanie
C)

Poznanie
mechanizmów
działania
pułapek roślin
mięsożernych

- poznanie struktury
pułapek w skali
mikroskopowej i
zrozumienie roli
poszczególnych
elementów

- poznanie roli czynników
środowiskowych w
sterowaniu reakcjami
roślin (rola wody)

- prowadzi uczniów przez
ćwiczenie mikroskopowe
(karta II)

- przygotowuje rośliny do
wykonania eksperymentu
(karta III)
- prowadzi uczniów przez
sam eksperyment i
interpretację jego
wyników

- wykonuje i interpretuje
preparaty mikroskopowe
pułapek roślin
mięsożernych (Karta II)

- wykonuje pomiary
tempa zamykania się
pułapek wg instrukcji
nauczyciela (karta III)

Proponowane
procedury
osiągnięcia
celów
-analizowanie
treści zawarte
w filmie
- uzupełnianie
kart pracy

Proponowane
środki
dydaktyczne
- film „Co to
jest dobór
naturalny?”
- karty pracy
wykonane na
podstawie
filmu
- instrukcje
hodowli
popularnych
gatunków
roślin
mięsożernych
w domu
- zasoby
internetowe
(artykuły w
Wikipedii)
dotyczące
polskich
gatunków
roślin
mięsożernych
- żywe okazy
roślin i
zaplecze
mikroskopowe
(karty II i III)
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3. Część podsumowująca.
Nauczyciel:
-

podsumowuje informacje uzyskane przez uczniów na lekcji
analizuje i ocenia ich pracę
wskazuje, że ewolucja życia na ziemi odbywa się wyłącznie drogą doboru naturalnego
zadaje i wyjaśnia pracę domową
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KARTA PRACY I
Zadanie A
Przyporządkuj wymienione poniżej zasoby środowiska potrzebne roślinom do sposobów w jaki mogą
sobie one poradzić z ich brakiem lub zdobywać je mniejszym kosztem. Który z zasobów nie posiada
alternatywnej metody pozyskiwania ze środowiska?
Czynniki środowiskowe:
1) światło
2) woda
3) sole mineralne azotu i fosforu
4) dwutlenek węgla

Alternatywne strategii zdobywania:
a) wchłanianie azotu i fosforu ze strawionych zwierząt;
b) uniezależnienie od fotosyntezy przez pobieranie cukrów od innych roślin;
c) uniezależnienie od korzeni poprzez pasożytowanie na innych roślinach
Umieść wymienione czynniki środowiskowe (1-4) na poniższym schemacie fotosyntezy dopisując
brakujące elementy tego procesu (X-Y-Z). Czy potrafisz podać przykłady roślin wykorzystujące
wymienione (a-c) strategie alternatywnego zdobywania zasobów przez rośliny?

………
………
Liść

Y: ………

X: ………………………

………

Z: ………
………
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Zadanie B
Pułapki roślin mięsożernych działają w sposób analogiczny do wielu narzędzi stworzonych przez
człowieka. Przyporządkuj przedstawione poniżej gatunki roślin do odpowiednich mechanizmów
stworzonych przez człowieka. Skorzystaj z informacji przedstawionych w filmie oraz podanych
poniżej opisów działania pułapek aby przyporządkować je do różnych wytworów inżynierii
człowieka.

A. Muchołówka amerykańska –
pułapka zamyka się po podrażnieniu
włosków czuciowych

B. Rosiczka okrągłolistna – lepkie
włoski unieruchamiają i przytrzymują owada
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C. Dzbanecznik – owad wpada do wyoełnionego
sokiem trawiennym dzbanka

D. Żenlisea - wwad wchodzi do podziemnych rurek
i nie potrafi wyjść blokowany przez ustawione
na sztorc włoski
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E. Pływacz zwyczajny – drobne pęcherzyki
wsysają małe organizmy wodne

FOSA
1.

4.

2.

3.

5.

Zadanie C
Dlaczego nawożenie hodowanych roślin mięsożernych może być dla nich szkodliwe? Jak myślisz –
dlaczego podlewa się je w hodowli niemal wyłącznie wodą destylowaną?
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KARTA PRACY II
Obserwacja mikroskopowa organów chwytnych muchołówki i rosiczki.
Materiały:
- mikroskop
- szkiełka podstawowe i nakrywkowe
- kilka liści muchołówki i rosiczki
- żyletka lub skalpel
- woda oraz zakraplacz lub plastikowe pipety
- igły preparacyjne lub do strzykawek
Wykonanie:
Na szkiełko nakrywkowe należy nakropić niewielką ilość wody. Z pomocą nauczyciela za pomocą
żyletki należy delikatnie odciąć jeden włosek z liścia rosiczki lub wewnętrznej powierzchni liści
muchołówki. Należy uważać, by skrawek był jak najcieńszy i zawierał kompletny włosek. Za pomocą
igły umieszczamy go w kropli wody, przykrywamy szkiełkiem nakrywkowym i oglądamy w
powiększeniu od 50 do 200 x pod mikroskopem. Naszkicuj poniżej obydwa włoski zaznaczając z
pomocą nauczyciela następujące elementy:
Włosek muchołówki: komórki czuciowe u podstawy włoska, pokryty kutykulą kolec włoska, gruczoły
tarczowe znajdujące się w skórce liścia otaczającej włosek.
Włosek rosiczki: czerwone komórki wydzielnicze włoska; naczynie doprowadzające wodę do części
gruczołowej.
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KARTA PRACY III
Eksperymentalna weryfikacja roli wody w zamykaniu się pułapek muchołówki.
Materiały:
- żywe okazy muchołówki przygotowane przez nauczyciela w 2 grupach: część okazów podlewana i
trzymana w spodku z wodą; część okazów pozbawiona wody na 48 godzin przed zajęciami
- igły preparacyjne
- stoper
Wykonanie:
- każda grupa uczniów otrzymuje roślinę podlewaną oraz pozbawioną wody
- za pomocą igły preparacyjnej uczniowie pobudzają włoski czuciowe roślin (dotykając jeden po
drugim 2 włoski czuciowe na powierzchni liścia)
- jeden członek każdej grupy uruchamia stoper w chwili zbliżenia igły do liścia i wyłącza go po
zamknięciu się liścia
- doświadczenie należy powtórzy na wszystkich otwartych liściach rośliny i obliczyć średni czas jaki
trwa zamykanie się liścia na roślinie podlewanej oraz pozbawionej wody. Obserwacje wpisujemy
poniżej.
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ZADANIE DOMOWE
1. Korzystając z zasobów internetowych ustal ile gatunków roślin mięsożernych żyje w Polsce?
Które z nich są pod ochroną? Wypisz typu pułapek, które posiadają polskie gatunki roślin
mięsożernych.
2. Rośliny mięsożerne żyją w naturalnym środowisku na otwartych bagnach i torfowiskach
(muchołówka, rosiczki) lub też jako epifity czyli rośliny rosnące na drzewa i innych dużych
roślinach (dzbaneczniki). Korzystając z tej wiedzy ustal jakie warunki (ilość wody, wilgotność
powietrza oraz ilość światła) powinno się im zapewnić by z powodzeniem hodować je w
domu.
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ROZWIĄZANIA
KARTA PRACY I
Zadanie A
Przyporządkuj wymienione poniżej zasoby środowiska potrzebne roślinom do sposobów w jaki mogą
sobie one poradzić z ich brakiem lub zdobywać je mniejszym kosztem. Który z zasobów nie posiada
alternatywnej metody pozyskiwania ze środowiska?
Czynniki środowiskowe:
1) światło - b
2) woda - c
3) sole mineralne azotu i fosforu - a
4) dwutlenek węgla – nie jest znany taki przypadek

Alternatywne strategii zdobywania:
a) wchłanianie azotu i fosforu ze strawionych zwierząt;
b) uniezależnienie od fotosyntezy przez pobieranie cukrów od innych roślin;
c) uniezależnienie od korzeni poprzez pasożytowanie na innych roślinach
Umieść wymienione czynniki środowiskowe (1-4) na poniższym schemacie fotosyntezy dopisując
brakujące elementy tego procesu (X-Y-Z). Czy potrafisz podać przykłady roślin wykorzystujące
wymienione (a-c) strategie alternatywnego zdobywania zasobów przez rośliny?

1
4
Liść

Y: tlen

X: chlorofil

3

Z: cukry
2
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Zadanie B
Pułapki roślin mięsożernych działają w sposób analogiczny do wielu narzędzi stworzonych przez
człowieka. Przyporządkuj przedstawione poniżej gatunki roślin do odpowiednich mechanizmów
stworzonych przez człowieka. Skorzystaj z informacji przedstawionych w filmie oraz podanych
poniżej opisów działania pułapek aby przyporządkować je do różnych wytworów inżynierii
człowieka.

A. 1

B. 5
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C. 2

D. 4

E. 3
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Zadanie C
Dlaczego nawożenie hodowanych roślin mięsożernych może być dla nich szkodliwe? Jak myślisz –
dlaczego podlewa się je w hodowli niemal wyłącznie wodą destylowaną?
Rośliny mięsożerne wyewoluowały w środowisku ubogim w azot i fosfor (składniki nawozów) i dlatego
nie są przystosowane do życia w obecności tak wysokich stężeń tych związków.
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KARTA PRACY II
Obserwacja mikroskopowa organów chwytnych muchołówki i rosiczki.

Komórki czuciowe

Kolec

Gruczoły tarczowe
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Komorki gruczołowe

Naczynie

KARTA PRACY III
Eksperymentalna weryfikacja roli wody w zamykaniu się pułapek muchołówki.
Rośliny w grupie pozbawionej przez pewien czas wody powinny średnio wolniej reagować na bodziec
dotykowy.
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