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Име                                        Дата    

  

Папрат – Жизнен цикъл 

Работен лист 
  

1. Знаете ли, че папратта е по-стара от динозаврите? Папратовите растения са много стара група растения. 

Намерени са фосили, които датират от преди 350 милиона години. Папратовите растения са били 

основната флора на земята, преди цветята да се развият преди около 120 милиона година. По-голямата 

част от папратовите расатения не могли да се конкурират с цветните растения и почти изчезнали. Само 

една група оцеляла, като живеела в сенките и всички днешни папратови растения са нейни потомци.  

 

2. Папратите принадлежат към група растения, наречени Птеридофити. Те са съдови, което означава, че 

имат специализирана тъкан за транспортиране на храна и вода до различни области на растението. Те 

също са безсеменни и се възпроизвеждат чрез спори. Птеридофитите имат листа, наречени "фронд". 

Фрондът е дълъг лист, който има ръб разделен на много тънки листчета, наречени пинай. Обърнете 

модела на папратта, така че да можете да видите сорите, редове от точки, които съдържат много спори, 

от долната страна на всеки фронд. 

 

3. Папратовите растения се размножават различно от цветните растения. Нека си припомним как се 

размножават цветните растения. Повечето цветни растения зависят на насекоми, птици  и дори прилепи 

за опрашване. Опрашването се получава, когато прашец от мъжката част на растението се пренесе към 

женската част. Прашникът съдържа цветния прашец. Анализирайте цветето и намерете разположението 

на яйцеклетките в женската репродуктивна част на растението. Поставете яйцеклетките под правилния 

етикет и снимайте.  

 

4. Цветните растения се размножават чрез произвеждане на гамети. Гаметата е мъжка или женска 

репродуктивна клетка, която съдържа един комплект от хромозоми, или половината генетичен материал, 

необходим за нов организъм. При цветните растения, прашецът е мъжката размножителна клетка, а 

яйцеклетката е женската. Опрашването се получава, когато прашецът oплоди яйцеклетката. Когато двете 

гамети се съберат, се оформя семе, което има два комплекта хромозоми, или пълния генетичен материал, 

необходим за ново растение. Какви сходства има този начин на размножаване с животинския?  

 

 

 

 

5. Папратта е деликатно растение, което расте във влажни условия под гористи навеси, близо до реки и 

потоци. За разлика от цветните растения, те не могат да се развиват добре в горещи, сухи условия. Влагата 

е много важна за папратта поради начина, по който се размножават. Не забравяйте, че цветните растения 

порастват веднага, след като прашецът оплоди клетката. Папратта се размножава от спори и има 

междинен стадий, наречен гаметофит. Това се нарича редуване на поколение. Нека изучим процеса!  
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6. За разлика от повечето животни, примитивните растения като папратта, често се изменят между две 

форми на зряло състояние; този процес е познат като редуване на поколение. В жизнения цикъл на 

папратта, някои части на растението придобиват спорофитна възрастна форма, а други приемат 

гаметофитна форма. Възрастният спорофит произвежда спори. Спорите се освобождават от долната 

страна на листата на папратовите растения и ако условията са подходящи, спората израства в малко, 

сърцевидно растение, наречено гаметофит. Този процес изглежда сходен на процеса, при който семето 

расте в зряло растение, но гаметофитите не са изцяло изградена папрат, а растение с по едно копие от 

всяка хромозома.  

То е междинна фаза, в която растението се намира и е между спората и зрялата папрат. Какви прилики 

има гаметофита със семенната течност и яйцеклетките?  

 

 

 

 

7. Зрялата спорофитна форма на папратовото растение е подобна на възрастно животно, защото и двата 

вида имат две копия от всяка хромозома. Въпреки това, за разлика от животните, папратта не произвежда 

гамети, или т.нар. полови клетки, които се сливат, за да създадат нов организъм. Вместо това, спорофитът 

произвежда малки, леки спори, които прерастват в междинната фаза – гаметофити. Спорите са в много 

различни цветове и форми, но всички са много малки и леки като перце. За организъм като папратта, 

който не може да се движи, какви предимства имат малката форма и лекото тегло?  

 

 

 

 

 

8. Спорите от спорофитите са подобни на гаметите, защото имат само един комплект хромозоми. Въпреки 

това, за разлика от гаметите, спорите не се съединяват за сексуална репродукция. Вместо това, те се 

разпростират, за да може папратта да увеличи обхвата си и да расте на различни места. Поради малкия 

им размер и лекото им тегло, спорите са лесно носени от вятъра.  

 

9. Спорите прерастват във възрастен гаметофит. Гаметофитът има два комплекта от репродуктивни органи, 

които се намират недалеч един от друг. Мъжката част се нарича антеридий, а женската архегоний. Коя от 

тези части съдържа семенната течност и коя яйцеклетката?  

 

 

 

 

10. Анализирайте антеридия и архегония. Разгледайте вътрешните им части. Поставете семенната течност и 

яйцеклетката под правилните етикети и снимайте.  

 

 

 

 



3 
 

 

11. Папратовите растения изискват влажност, за да се размножават, защото мъжките клетки трябва да плуват 

до женските яйцеклетки. Ако има влага по листата на папратта, мъжките клетки от антеридия успяват да 

доплуват до женските клетки в архегония. Това може да се случи на листата на един гаметофит или между 

листата на два съседни. Как тези специализирани структури увеличават шанса за размножаване?  

 

 

 

 

 

 

12. Когато мъжките клетки открият женските, те смесват генетичния си материал, за да направят клетка с 

пълен генетичен материал, необходим за зряло папратово растение. Това е началото на зрялата 

спорофитна папрат. Тя стои закрепена за гаметофита за протекция, захранване и влага, докато расте. Как 

структурата на гаметофита увеличава шанса на папратта да прерасне в ново зряло растение?  

 

 

 

 

 

13. Папратта може да се размножава и асексуално (само един родител участва в процеса.) Те могат да растат 

чрез разпръсването на коренища (ризоми), които са модифицирани стъбла и корени. Ако коренището се 

отдели, то може да се развие в нови папратови растения. Всъщност, огромни колонии могат да се развият 

само от едно папратово растение! Папратта също така може да заражда малки от върховете на своите 

листа. Когато листата на родителя паднат надолу и докоснат земята, малките се отделят и се вкореняват в 

почвата. Как се различава този начин на размножаване от размножаването със семенна течност и 

яйцеклетка?  

 

 

 

 

 

 

14. Папратта е примитивно растение, което се размножава различно от цветните растения. Поставете 

моделите на папрат в правилен ред, показващ жизнения ѝ цикъл. Снимайте. Идентифицирайте две 

специализирани структури и опишете как тези структури увеличават шанса на папратта да се размножи 

успешно.  

 


