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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Bluszcz obserwowany z bliska: ewolucja i dziedziczenie  

Bluszcz: późne źródło nektaru dla  
owadów 

Zbierz bluszcz z terenu szkoły lub ogrodu i obserwuj 

 

Uczniowie zbierają bluszcz i korzystają z arkusza identyfikacji roślin 
Pappus dla bluszczu. 

Cel: Wiedzieć, w jaki sposób rośliny są przystosowane do środowiska na różne sposoby i że adaptacja może 
prowadzić do ewolucji. 
 
Materiały: szeroka gama liści i łodyg bluszczu; lupy 
 
Działania: 
Uczniowie szukają różnych rodzajów bluszczu i zbierają bardzo długie 
łodygi z każdej z nich, niektóre z niższych partii rośliny, a niektóre z 
wyższych.  Jeśli zdecydowaliście się przynieść przykłady do klasy, 
potnijcie je na kawałki, aby każda grupa uczniów mogła obserwować je z 
bliska. 
Oto kilka pytań, które możesz zadać uczniom: 

• Weź liść z dolnej części rośliny i liść z górnej części. Przyjrzyjcie 
się uważnie ich kształtom.  Czy są takie same? 

• Jak wiele kształtów i odmian kolorystycznych liści można 
znaleźć na jednej roślinie?  

• Jakie różnice i podobieństwa zauważasz? 
• Czym różnią się od siebie poszczególne gatunki bluszczu? (wskazówka: zwróć uwagę na kolor i 

fakturę liści, zapach, wielkość) 
• Dowiedz się, co to jest "bluszcz płożący". Czy możesz znaleźć przykłady młodego i dorosłego 

bluszczu? 
• Przyjrzyj się uważnie żywej łodydze. Czy widzisz małe korzenie?   
• Bluszcz jest bardzo żywotną rośliną; czy myślisz, że te łodygi urosną, jeśli zostaną zasadzone?  

Umieść łodygę z korzonkami w doniczce z kompostem. Obciąż część łodygi kamieniem i 
codziennie podlewaj doniczkę.  Obserwuj, co będzie się działo przez następny tydzień lub dwa. 

• Te korzonki to tzw. korzenie przybyszowe, które pomagają bluszczowi przyklejać się do ścian. 
Dlaczego niektórzy ludzie uważają, że bluszcz może uszkadzać ściany?? 

 
Więcej odskoczni.:   
• Science Learning Springboard: Propagation 
 
Kryteria sukcesu: Uczniowie potrafią:         
ü opisać, dlaczego bluszcz musi wspinać się na drzewo lub ścianę 
ü wyjaśnić, w jaki sposób bluszcz jest w stanie wspiąć się na szczyt drzewa 
ü określić cechy bluszczu, które sprawiają, że jest on odpowiedni dla swojego siedliska 
ü rozmnażać bluszcz w wodzie lub kompoście. 
 
Kluczowe słownictwo: 
Podobieństwa, różnice, porównanie, żywotne, przybyszowe, płożące. 

Cel: Zrozumienie znaczenia późnych źródeł nektaru dla owadów (najlepszą porą roku na tę czynność jest 
jesień) i zaobserwowanie różnicy między młodymi i starszymi łodygami bluszczu.. 
 
Materiały: pędy bluszczu pospolitego (dojrzałego bluszczu); arkusz identyfikacyjny rośliny Pappus Ivy 
 
Działania: 
• Zbieraj młode i starsze rośliny bluszczu w rundach.  
• Młody bluszcz jest elastyczną rośliną pnącą, która wysyła długie łodygi szuka pionowych powierzchni 

do wspinaczki.  
• Kiedy bluszcz staje się wysokim, dojrzałym krzewem (około 10 lat), przestaje się wspinać, zaczyna 

kwitnąć i rozmnażać się. To dojrzałe stadium nazywane jest "arborescent" (przypominające drzewo). 
• Zwróć uwagę na starsze rośliny bluszczu, które jesienią również mają zielonkawe kwiaty. Jest to 

prawdopodobnie brzęczenie z życia owadów. 
• Zbadaj, które owady potrzebują tego późnego źródła nektaru jesienią i zimą. Bez owadów 

zapylających (np. motyli, os i pszczół) mielibyśmy mniejszy wybór żywności. 
 

 
Zapylanie                                          http://polli-nation.co.uk 
   
 

Pszczelarze twierdzą, że bluszcz stanowi ostatnie główne źródło nektaru dla pszczół i motyli pod koniec 
września i w październiku, aby uzupełnić ich zapasy przed zimową hibernacją.  Wsłuchaj się w cichy ryk 
pszczół na bluszczu w późnojesienny dzień. 
Oprócz kwiatów i nektaru, na bluszczu można znaleźć także bardzo małe owady (zwykle mszyce, mączliki i 
wełnowce) oraz stworzenia, które je zjadają. 
 
Więcej odskoczni: 
• Pappus resource library: University of Sussex – Karta informacyjna o bluszczu i jego owadach 
• Science Learning Springboard: Rozmnażanie roślin 
 
Kluczowe słownictwo: 
Arborescent, młode, zapylanie, nectar 
 
Kryteria sukcesu: Uczniowie potrafią 
ü użyj wyszukiwarki, aby znaleźć informacje o roślinie bluszczu 
ü wykorzystać umiejętności obserwacji do zbadania rośliny bluszczu i zidentyfikowania jej jako późnego 

źródła nektaru dla owadów 
ü zrozumieć i wyjaśnić, dlaczego bluszcz jest ważny dla pszczół, motyli i innych owadów 

   

 


