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Име   Дата     

  

Ботаника: Изучаване на цветята  

Работен лист 
 

1. Учените са на мнение, че на Земята има поне 400,000 растителни вида. Тези производители са в основата 

на хранителните вериги на планетата. Папратта принадлежи към групата растения, наречени 

Папратовидни. Тези растения са първите, които развили съдова тъкан. Какви предимства носи тази тъкан 

на растенията?  

 

 

 

 

2. Голосеменните, като секвоята, са първите растения, които развили семена. В допълнение на семената, те 

също така развили и шишарки, които да пазят семената. Какви предимства носят семената на 

растенията?  

 

 

 

 

 

3. Папратовидните и голосеменните растения се размножават от над 350 милиона години! Преди около 

125 милиона години, друг вид растение еволюирало и оттогава до днес, то се е превърнало в 

доминантната растителна група на Земята. Това растение използва похвати като вятъра, водата и други 

организми за размножаване. Кои растения са най-разпространени днес?  

 

 

 

 

4. Покритосеменните са една история за успешна еволюция. Цветните растения представляват поне 

352,000 от видовете растения на Земята! От малки диви цветя до величествени цъфтящи дървета, 

иновациите на цветето подобряват способността на покритсеменните да се възпроизвеждат, 

позволявайки на тази група растения да разнообразяват и колонизират екосистемите по целия свят. Нека 

разгледаме структурата на тези цветя и да научим за функциите на всяка част.  

 

5. Стеблото свързва цвета с останалата част от растението. Също като при вашата съдова система, съдовата 

тъкан в стеблото носи храна и вода на цветето. Стеблото също така е опората на цветето.  

 

6. Много цветя имат чашелистчета, които обикалят и предпазват пъпката на цветето. Също така, 

чашелистчетата служат за основа на венчелистчетата, които са и най-видимата част на растенията. Какви 

са функциите на венчелистчетата?  
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7. Венчелистчетата се срещат в много форми, размери и цветове, всеки от които привлича специфични 

организми, наречени опрашители. Те също така предпазват размножителната система на цветето.  

 

8. Повечето цветя имат и мъжка, и женска размножителна структура, както е показано в този модел. Това 

се нарича съвършено цвете. Какви са предимствата на съвършените цветя за растението?  

 

 

 

 

9. Някои растения имат два типа несъвършени цветя, такива с женски части и такива с мъжки. Какви 

предимства носи тази адаптация на растението? Съвет: Ако мъжките гамети и женските гамети се 

зараждат на различни места, как влияе това върху генетичното разнообразие?  

 

 

 

 

10. Основната мъжка репродуктивна структура се нарича тичинка. Тичинката има две части. Прашникът и 

дръжката. В прашника се произвежда цветния прашец. Дръжката е стъблото, което държи прашника.  

 

11. Основната структура на женската репродуктивна система се нарича плодник. Плодникът има три части: 

близалце, стълбче и завръз (яйчник).  

 

12. Близалцето е върхът на плодника. Изпуска се лепкав секрет, който гарантира, че прашецът, който 

достигне до цветето, дали чрез вятър, дъждовна вода или опрашител, ще залепне за плодника.  

 

13. Може да има стотици различни видове прашец, които се движат в даден район. Само прашец от 

съвместимо растение ще предизвика верижна реакция. Опрашването се извършва, когато върху 

близалцето се насища съвместимо семенце от цветен прашец. Възниква химическа реакция, която 

предизвиква развитието на тръба за прашеца. Тръбата ще порасне надолу, носейки мъжките гамети до 

яйчника в основата на плодника. 

 

14. Женските гамети в цветето се наричат неоплодени яйца. Те се зараждат в яйчниците. Оплождането се 

случва в яйчниците, когато мъжките и женските гамети се съединят.  

 

15. Добавете бележки, за да назовете женските части на растението. Снимайте. Какви въпроси имате за 

цветята или размножаването на растенията?  

 


