
Temat: Budowa i różnorodność mchów. 

 

Teoria: 

1. Różnorodność mchów 

Mchy są niewielkimi roślinami, ich wysokość nie przekracza zazwyczaj kilkunastu 

centymetrów. Rosną w kępach, tworząc zwarte skupiska zwane darniami. W odróżnieniu od 

większości roślin lądowych mchy nie mają korzeni i tkanek przewodzących. 

 

 

2. Środowisko życia 

Mchy są przeważnie roślinami lądowymi, które zasiedlają przeróżnie tereny. Rosną 

w wilgotnych lasach (wchodzą w skład runa leśnego), na łąkach, w szczelinach skalnych, 

między kamieniami, na pustyniach, na szczytach wysokich gór, w koronach drzew. Kilka 

gatunków mchów to rośliny wodne np. zdrojek. Inne, np. torfowiec, wraz z innymi roślinami 



tworzą cenne zbiorowiska roślinne – torfowiska, które powstają na zarastających jeziorach 

lub powoli płynących, krętych rzekach. 

3. Budowa zewnętrzna mchów 

 Płonnik pospolity 

W jego budowie można zaobserwować: łodyżkę, listki, a także chwytniki 

(przytwierdzają roślinę do podłoża). 

 

 Torfowiec 

To mech związany z terenami podmokłymi. W jego budowie wyróżniamy: łodyżkę 

i listki. Listki zbudowane są z dwóch rodzajów komórek – żywych zielonych komórek, 

zawierających chloroplasty i znajdujących się pomiędzy nimi martwych komórek, w których 

gromadzi się woda – komórki wodonośne. 

 

Płonnik jest rośliną 

zarodnikową, ponieważ latem na 

szczycie ulistnionej łodyżki 

wyrasta długa, bezlistna łodyżka 

zakończona zarodnią, w której 

powstają służące do rozmnażania 

zarodniki. 



4. Znaczenie mchów 

- mchy przyczyniają się do tworzenia gleby – ich obumarłe szczątki wzbogacają podłoże 

w próchnicę; 

- podczas deszczu chłoną dużą ilość wody – dlatego biorą udział w regulacji ilości wody 

w środowisku; 

- torfowce tworzą torf, torf jest używany jako materiał opałowy oraz naturalny nawóz; 

- torf stosuje się także do produkcji leków i kosmetyków. 

 

 

  



Zadanie 1. 

Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w ramce – pamiętaj o odpowiedniej formie 

gramatycznej. 

 

 

Mchy rosną w miejscach …………………………….. i wilgotnych. W lasach wchodzą 

w skład …………………… leśnego. Tworzą tam zwarte skupiska zwane 

…………………… . Mchy mogą magazynować duże ilości ………………… . Niektóre 

gatunki mchów rosną na skałach, starych murach lub ………………………. drzew. 

 

Zadanie 2. 

Wpisz nazwy wskazanych elementów budowy płonnika. Skorzystaj z określeń 

podanych w ramce. Odszukaj zarodniki, zaznacz je i podpisz. 

 

 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie (rysunki przerysuj), zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy 

biologia.sps40@o2.pl. W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 14:00 

 

Ankieta: Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

Pytanie nr 1.  Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 

*darnie, *kora, *runo, *woda, *zacienione 

*ulistniona łodyżka, *bezlistna łodyżka, *zarodnia, *chwytniki 
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