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Witam,   

1. Dzisiaj zajmiemy się porostami, które zaliczane są do królestwa grzybów. To już ostatni temat z tego  

działu. Jeszcze będzie powtórzenie. 

2. Po świętach 23.04.2020r. sprawdzenie wiadomości z zakresu : Protisty – grzyby – porosty.  

Sposób  przeprowadzenia sprawdzianu podam później. 

3. Pamiętajcie o systematycznym prowadzeniu zeszytu (jest potwierdzeniem, że uczestniczyliście  

w lekcjach). 

4. Proszę przesłać na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl odpowiedzi np. zdjęcie z zeszytu na 

pytania z lekcji z dnia   26.03.200r.  

1. Kto i kiedy odkrył penicylinę, z czego ją otrzymał? 

2. Dlaczego nie wolno jeść spleśniałej  żywności?  

5. Jeśli masz do mnie  pytania to  prześlij je na email zdzislawalapczynska@psplubniany.pl  

6.  Teraz: 

a) zapisz temat w zeszycie 

b) obejrzyj film/y dotyczący porostów 

c) przepisz  notatkę do  zeszytu lub wydrukuj tekst i wklej  do zeszytu 

 

Pozdrawiam serdecznie.  

Zdzisława  Łapczyńska  

 

 

Temat: Budowa i różnorodność  porostów. 
 

Obejrzyj film na  https://www.youtube.com/watch?v=u2n22mzNKMk , pomoże Ci zrozumieć informacje 

dotyczące  porostów. Zwróć uwagę na nazwy gatunkowe, zapisz na kartce – przyda się przy robieniu 

notatki. 

 

1. Porosty to „organizmy 2 w 1”, powstałe w wyniku współdziałania grzyba i glonu: 

a) grzyb ochrania glonowego partnera, przytwierdza do podłoża oraz dostarcza wodę z solami 

mineralnymi (wprost z atmosfery – z deszczu, mgły i pary wodnej). U większości gatunków to grzyb 

odpowiada za kształt „ciała” porostu – plechy. 

b) samożywny glon dostarcza pokarm grzybowi, który wytworzył podczas procesu fotosyntezy.  

2. Budowa  porostów - podręcznik str. 86  rysunek; : różnią się wielkością, kolorem oraz kształtem.  

3. Przykłady przedstawicieli porostów  ( wpisz kilka nazw gatunków, które zobaczyłeś/aś na filmie): 
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4. Występowanie - pustynie, wysokie góry, rejony polarne, w pobliżu siedlisk ludzkich – na korze miejskich 

i przydrożnych drzew, betonowych murkach, słupach telefonicznych, drewnianych płotach. 

5.  Porostom szkodzą głównie zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki (SO2). 

 Do przeczytania: Organizmy te chłoną wodę z atmosfery, nie filtrując jej – niczym gąbka. Trujące 

substancje rozpuszczone w wodzie łatwo dostają się do wnętrza plechy, niszcząc w pierwszej kolejności 

komórki glonu. Co więcej, porosty często nie potrafią usunąć toksyn i gromadzą duże ich ilości w swoim 

wnętrzu. Tylko nieliczne gatunki porostów są bardzo odporne na skażenia powietrza. 

6. Znaczenie  porostów: 

     a) są organizmami pionierskimi tzn. ze względu na niewielkie wymagania życiowe często jako  pierwsze 

zasiedlają nowe środowiska – przyczyniają się do powstawania gleby i tworzą miejsca bytowania dla 

bardziej wymagających organizmów, 

 b) są wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza (bioindykatory) dwutlenkiem siarki (SO2); została 

opracowana  Porostowa skala czystości powietrza. 

 c) są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym. 

 

Dla chętnych, krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=IKjAq1vLFA4 
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