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ROŚLINY

Rośliny
nagonasienne
Cykl rozwojowy

Rośliny
nagonasienne,
to grupa roślin
nasiennych,
u których zalążki
oraz nasiona
nie są osłonięte
dodatkowymi
osłonkami.

CYKL ROZWOJOWY
ROŚLINY
NAGONASIENNEJ
W cyklu życiowym
roślin nagonasiennych
występuje przemiana
pokoleń z dominacją
sporoﬁtu, który zazwyczaj
ma postać okazałego
drzewa. Większość
roślin nagonasiennych
jest wiatropylna, co oznacza,
że ich ziarna pyłku
są przenoszone przez
wiatr. Cykl rozwojowy
rośliny nagonasiennej
został przedstawiony
na przykładzie sosny
zwyczajnej.
Rośliny nagonasienne
są najczęściej
dużymi drzewami,
rzadziej – krzewami.
Zwykle są długowieczne
i zimozielone (nie zrzucają
igieł na zimę).

gałęzie

Liście
mają postać igieł
połączonych
razem po kilka
(ich liczba jest cechą
gatunkową).

pień

sosna zwyczajna
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Kwiatostan żeński,
podobnie
jak kwiatostan męski,
ma postać szyszki.
Jest zbudowany
z owocolistków,
na których znajdują się
zalążki.

Kwiatostan męski
ma postać szyszki
zbudowanej
z pręcików.
Na pręcikach
występują
woreczki pyłkowe,
w których powstają
ziarna pyłku.

Siewka rozwija się
z nasiona
kiełkującego
w sprzyjających
warunkach.

W młodych szyszkach
męskich powstają
ziarna pyłku, natomiast
w łuskach nasiennych
młodych szyszek żeńskich,
w zalążkach, rozwijają
się rodnie z komórkami
jajowymi.

Nasiona sosny
są zaopatrzone
w skrzydełka,
które umożliwiają
im przenoszenie
przez wiatr.

WIEK DRZEWA
Na przekroju pnia drzewa są widoczne pierścienie (słoje)
rocznych przyrostów. Dzięki nim można określić wiek
drzewa.
Najstarsze drzewo nagonasienne w Polsce to cis, którego
wiek jest szacowany na ponad 1000 lat.
Najstarszą rośliną lądową żyjącą na Ziemi jest sosna
Pinus longaeva występująca w Ameryce Północnej,
we wschodniej Kalifornii – ma ponad 4600 lat.

Dojrzała szyszka
powstaje
w wyniku
stwardnienia
łusek młodej
szyszki żeńskiej.
Stanowi ona
ochronę
dla nasion
rozwiniętych
z zapłodnionych
zalążków.
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ROŚLINY

Rośliny
nagonasienne
Przegląd roślin
nagonasiennych

W Polsce występuje
niewiele rodzimych
gatunków roślin
nagonasiennych,
liczne są natomiast
gatunki obce,
sprowadzane
do Polski
i z powodzeniem
uprawiane.

RODZIME GATUNKI
ROŚLIN
NAGONASIENNYCH
W polskich lasach iglastych
zwanych borami występują
licznie rodzime gatunki roślin
nagonasiennych, takie jak: sosna
zwyczajna, jałowiec pospolity
czy jodła zwyczajna.

cis pospolity

jałowiec zwyczajny

sosna górska
(kosodrzewina)

sosna limba

sosna zwyczajna

świerk pospolity

jodła pospolita

modrzew europejski
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OBCE GATUNKI ROŚLIN NAGONASIENNYCH SPOTYKANE W POLSCE

jałowiec sabiński

żywotnik zachodni

żywotnik olbrzymi

sosna wejmutka

sosna czarna

sosna Banksa

daglezja zielona

świerk kłujący

miłorząb dwuklapowy

WELWICZJA
PRZEDZIWNA
Istnieją jeszcze inne rośliny
nagonasienne, takie jak rosnąca
na pustyni Namib welwiczja
przedziwna. Przez kilkaset lat swojego
życia wytwarza tylko dwa liście.
W miarę upływu czasu liście strzępią
się na pasy i skręcają. Pień znajduje
się w piasku, na szczycie jest płaski,
kwiatostany wyrastają u nasady liści.

