Świat grzybów i mszaków
Wigierskiego Parku Narodowego
Zeszyty edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych

Grzyby makroskopijne, zwane również grzybami wielkoowocnikowymi, formują
dostrzegalne gołym okiem organy, zwykle służące do reprodukcji (np. owocniki, podkładki). Zwykle ich wielkość waha się od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Znakomita większość grzybów włączanych do
tej grupy to przedstawiciele grzybów podstawkowych (podstawczaki) oraz,
w mniejszym stopniu workowych (workowce). Do chwili obecnej na świecie opisano od 80 do 120 tys. gatunków grzybów makroskopijnych. Z tego
około 65 tysięcy gatunków przypada na grzyby workowe i około 30 tysięcy
na podstawkowe. W Polsce występuje 4 tys. gatunków grzybów makroskopijnych,
z czego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego stwierdzono obecność ponad 500 gatunków.
Podobnie, jak zwierzęta grzyby są organizmami cudzożywnymi. Nie mają one
możliwości wytwarzania pokarmu, dlatego są całkowicie uzależnione od dostępności materiału organicznego, żywego lub martwego. Jednak w odróżnieniu od zwierząt, grzyby pochłaniają substancje pokarmowe ze środowiska zewnętrznego osmotroficznie (na drodze absorpcji).

Ciało grzybów zbudowane jest z nitkowatych, rozgałęzionych strzępek, mających postać
mikroskopijnych, nitkowatych rurek wypełnionych cytoplazmą, w której znajdują się struktury komórkowe. Zespół wszystkich strzępek nazywa się grzybnią. W odpowiednim momencie z grzybni formuję się owocniki, służące do rozmnażania – w nich bowiem powstają
zarodniki. Owocniki grzybów są tworami niezwykle zróżnicowanymi. Dotyczy to zarówno
ich budowy anatomiczno-morfologicznej, jak również wielkości, kształtu, zabarwienia, czy
konsystencji.
Mszaki uznawane są za jedne z najstarszych żyjących obecnie roślin lądowych. Ich przodkami były glony, co widoczne jest w wielu cechach budowy mszaków oraz w ich cyklach
rozrodczych. Mimo przystosowania się do życia na lądzie, mszaki do rozmnażania wciąż
wymagają obecności wody. Występuje u nich charakterystyczna i regularna przemiana
pokoleń, a oba pokolenia cechują się odmienną budową anatomiczną i morfologiczną, pozostając jednak cały czas w ścisłym kontakcie. Pokoleniem bezpłciowym jest diploidalny (2n)
sporofit, który rozwija się na ulistnionym lub plechowatym, haploidalnym (1n) gametoficie, będącym pokoleniem płciowym. Mszaki są jedyną grupą roślin lądowych, u której fazą
dominującą jest gametofit. Może on być wykształcony w formie plechy (glewiki, niektóre
wątrobowce) lub ulistnionej łodyżki, przytwierdzonej do podłoża chwytnikami, które przypominają korzenie roślin Mszaki rozmnażają się również wegetatywnie, za pomocą różnego typu
rozmnóżek, wytwarzanych na gametofitach, a także na sporofitach (u mchów).
Na świecie opisano dotąd ponad 18 tys. gatunków mszaków, z czego w Polsce stwierdzono ponad 950. Zdecydowana większość z nich – ok. 700 gatunków – stanowią mchy,
250 – wątrobowce, a jedynie 4 – glewiki. W Wigierskim Parku Narodowym stwierdzono
występowanie 285 gatunków mszaków, w tym 226 gatunków mchów, 43 gatunki wątrobowców i 2 gatunków glewików.

1 Wyjaśnij pojęcie „mszaki jako gatunki pionierskie”.
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2 Zróżnicowanie mszaków. W Polsce występuje ponad 950 gatunków mszaków, w tym 4 gatunki glewików,
około 250 wątrobowców i ponad 700 mchów. Dopasuj nazwę gromady (WĄTROBOWCE, MCHY, GLEWIKI)
do gatunku mszaka przedstawionego poniżej.

............................................................
............................................................

............................................................

3 Sposoby rozmnażania mszaków. Oprócz rozmnażania płciowego, u mszaków występuje również rozmnażanie
bezpłciowe. Napisz, jakie korzyści wynikają z tego typu rozmnażania dla rośliny oraz co to są rozmnóżki.
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4 Dopasuj podpisy do rysunków: flagelle między listkami, rozmnóżki w „koszyczkach” na powierzchni plechy,

specjalne rozetki w postaci różyczek, pędy potomne na brzegach plechy, rozmnóżki na chwytnikach, rozmnóżki na powierzchni liścia.
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5 Porównanie cyklu rozwojowego wątrobowców i mchów na przykładzie porostnicy wielokształtnej i mchu
płonnika. Wpisz nazwy poszczególnych faz cyklu w odpowiednie miejsca na rysunkach:

• zarodniki • kiełkujące zarodniki • splątek • dojrzewająca rodnia • dojrzewająca plemnia
• dojrzała rodnia z komórką jajową • dojrzała zarodnia

• wysyp zarodników • zarodniki • kiełkujące zarodniki • splątek • dojrzewająca rodnia • dojrzewająca plemnia
• dojrzała rodnia z komórką jajową • dojrzała plemnia • gametofor z dojrzewającym sporofitem
• powstawanie zarodników w puszce

6 Znaczenie grzybów w przyrodzie. Rozwiń pojęcie: grzyby a obieg materii w ekosystemie.
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7 Napisz jakie znaczenie (w sensie pozytywnym i negatywnym) mają grzyby dla człowieka:
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8 Budowa grzybów na przykładzie pieczarki. Połącz kreskami nazwy z odpowiednimi częściami rysunku.

grzybnia
pierścień
trzon
podstawki
kapelusz
owocnik

9 Rozwiąż rebusy, a dowiesz się, jakie grzyby możesz znaleźć w Wigierskim Parku Narodowym (ilość kresek
w miejscu na nazwę oznacza ilość liter w nazwie). W razie problemów skorzystaj z podpowiedzi w ostatniej
rubryce.
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„a = o” – oznacza, że należy literę
a zamienić na o;
„bez s” – oznacza, że z wyrazu należy
usunąć literę s

10 Cykl rozwojowy grzybów. Wpisz nazwy w odpowiednie miejsca na rysunku.
• hymenofor z podstawkami
• podstawki
• diploidalne jądro
• podstawki z czterema zarodnikami
• dyspersja zarodników
• kiełkowanie dwóch typów grzybni

11 Jak odżywiają się grzyby?

..................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

12 Co to jest grzybnia?
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13 Podaj 4 przykłady grzybów występujących na terenie WPN i jednocześnie objętych ochroną gatunkową.
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Wigierski Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1989 r. Powierzchnia Parku wynosi 15 085,49 ha, w tym lasy zajmują prawie 9460 ha (62,7% powierzchni WPN),
wody – 2907 ha (19,3%), grunty orne – 1682 ha (11,1%), łąki i pastwiska – 536
ha (3,6%), drogi, tereny zabudowane i inne (3,3%). Park położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, największego zwartego kompleksu leśnego na
niżu Europy. Geograficznie Park leży w granicach Pojezierza Litewskiego, w krainie
Mazursko-Podlaskiej, w północno-wschodniej części dzielnicy Pojezierza Mazurskiego
i północnej dzielnicy Puszczy Augustowskiej. Park charakteryzuje się dużym bogactwem florystycznym, które wynika z urozmaiconej rzeźby terenu i związanej z nią
mozaiki różnorodnych siedlisk. Stwierdzono tu ponad 1000 taksonów roślin naczyniowych, wśród których występują rzadkie gatunki wchodzące często w skład unikatowych zbiorowisk roślinnych, 285 gatunków mszaków i ponad 600 taksonów glonów.
Znaczna część gatunków związana jest ze środowiskiem wodnym i terenami podmokłymi. Wiele z tych roślin rzadko już występuje we florze Polski, a ich istnienie zależy od różnorodności i jakości środowisk wodno-błotnych. Obszar Parku stanowi
coraz ważniejsze ogniwo w sieci obszarów chronionych całej Europy. Już w 1975 r. umieszczono jez. Wigry (główny akwen
Parku) na liście najcenniejszych ekosystemów świata (Project AQUA Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody), a w 1998 r.
Międzynarodowe Towarzystwo Limnologiczne objęło jezioro programem pomocy naukowej, czyniąc z niego obiekt badań
o znaczeniu międzynarodowym. W 2002 r. cały obszar Parku został objęty Konwencją Ramiarską, której celem jest ochrona
i utrzymanie najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Europy. Park został także włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, i to zarówno jako specjalny obszar ochrony siedlisk, jak i obszar specjalnej ochrony ptaków.
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