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NAUKI ŚCISŁE odskocznie do nauki	
Siły: praca naukowa  Adaptacje: ewolucja i dziedziczenie 

Eksperyment - wpływ wiatru na drzewa obrośnięte bluszczem  
Przystosowania roślin do warunków lokalnych, glebowych i 
mikroklimatycznych 

Cel: Poznanie wpływu siły wiatru na drzewa, przeprowadzenie rzetelnego testu i 
przedstawienie wyników. 
 
Materiały: gałązki, wełna, taca z piaskiem lub ziemią, suszarka do włosów lub wentylator 
 
Działania: 
Które drzewa są najbardziej narażone na upadek podczas wichury? 
Zbadaj teren lub miejsce, w którym rośnie starsze drzewo liściaste, pełne bluszczu, który 
rozrósł się na pniu, a także na górnych gałęziach.  Bluszcz nie jest rośliną pasożytniczą, ale 
wspina się na baldachim drzew.  Zrób zdjęcia drzew obrośniętych bluszczem. 
• Dlaczego właściciele drzew mogą obawiać się rozległego rozrostu bluszczu? 
• Dlaczego rozległy porost bluszczu może być niebezpieczny przy silnych wiatrach jesienią 

lub zimą, gdy drzewo straci liście? 
 
Przeprowadź eksperyment, aby zobaczyć, co się stanie. 
• Zbierz małe, cienkie, nagie gałązki symbolizujące zimowe drzewa bez liści i umieść 

połowę "drzewek" na tacy z ziemią lub piaskiem, blisko gniazdka elektrycznego. 
• W przypadku drugiej połowy "drzew" owiń ich gałęzie wełną, a następnie umieść je na 

tej samej głębokości w innej tacy z ziemią. 
• Używając suszarki do włosów lub wentylatora, na wysokim ustawieniu, spróbuj przewrócić 

oba zestawy drzew.  
• Które drzewa mają większą szansę wytrzymać na wietrze? 
 
Udokumentuj wyniki.  Czy któreś z drzew, które wcześniej sfotografowałeś wygląda tak, jakby 
mogło zostać dotknięte przez silne wiatry jesienią lub zimą?  Jakie byłyby skutki upadku tych 
drzew?  Co można zrobić, aby zmniejszyć to ryzyko? 
 
Kryteria sukcesu: uczniowie potrafią 
ü Wyjaśnić, jaki wpływ ma bluszcz na odporność drzewa na silne wiatry 
ü Przeprowadzić i zapisać rzetelny test 
ü Przeanalizować dane  
ü Wyciągnąć wnioski 
 
Kluczowe słownictwo: 
Siła, skala Beauforta 

 Cel: Wiedzieć, w jaki sposób rośliny są przystosowane do środowiska na różne sposoby i że 
adaptacja może prowadzić do ewolucji. 
 
Działania: 
Uczniowie wymieniają sposoby, w jakie rośliny przystosowują się do swojego środowiska: 
• Rywalizacja o wodę, minerały i składniki odżywcze 
• Zapewnienie wystarczającej ilości światła słonecznego/przestrzeni dla fotosyntezy 
• Strategie rozprzestrzeniania się nasion z dala od rośliny macierzystej. 
• Kształt i struktura, np. niskie rośliny rosnące w górach lub kształtowane przez wiatr. 
Uczniowie badają swój teren (lub ogrody/rośliny domowe, jako zadanie domowe), aby 
sprawdzić, czy mogą znaleźć szereg roślin wykazujących cechy przystosowawcze.  Następnie 
badają i dokumentują rośliny, które wykazują takie przystosowania jak: 
• małe liście, woskowa skórka i kolce - przystosowania do radzenia sobie w suchym, 

gorącym klimacie i przy bardzo małej ilości wody (pustynia) kaktusy i sukulenty 
• kroplówki, woda spływa, aby zniechęcić bakterie i grzyby do rozwoju w wilgotnym 

klimacie (dżungla) 
• podpory podtrzymują rośliny w płytkich, miękkich glebach (bagna) 
• Rośliny pnące i epifityczne, aby dotrzeć do światła słonecznego (lasy deszczowe) 
• Rośliny stawowe/mokradłowe - kieszenie powietrzne w liściach ułatwiają im unoszenie się 

na wodzie, a unoszące się na wodzie nasiona służą do rozprzestrzeniania się. 
Zadanie rozszerzające - Odwołaj się do pracy Carla Linnaeusa, pioniera klasyfikacji. 
 
Więcej odskoczni 
• Geography Learning Springboard: Navigation by Plants (buttress reference) 
• Science Learning Springboard: Seed Dispersal 
• Science Learning Springboard: Pinecone hygrometer 
 
Kryteria sukcesu: uczniowie potrafią: 
ü Używać szerokich grup do sortowania roślin 
ü Rozumieć szereg przystosowań roślin 
 
Kluczowe słownictwo: 
Adaptacja, skarpa, epifit 

 


