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Az

idegen.

tájak

élővilága

témakör

A különböző
földrészek
élővilágának
megismerése
a 7. osztályos
tananyag,
de talán az egész általános/isko:lai Élővi lág legkedve Itebb témája.
Közismert
az a fe j lődé,lélektani
tény,
hogya
13-14 éves tanulók
érdeklődését
különösen a kalandos
elemek ragadják
meg. Érthető tehát,
hogy az olvasmányokból
ismert izgalmas expediciók,
kalandos vadászatok
"fószerep lói" iskolai keretek
között is komoly érdeklődés
tárgyai.
A tananyag
feldolgozása
részben a tantárgyon.
belüli (5. és 6. osztályos
tananyag),
részben a földrajzzal
kapcsolatos koncentráción
alapul.
A didaktikai
feladat:
a tényanyagnyujtás
mellett az iskolán belül és részben az iskolán
kivül szerzett
ismeretek
elemzése,
kiegészitése
és rendszerezése.

Az

állat

szervezete

és

a

virágos

szervezete

témakörök

növény

Ehhez, az előző osztályok
ismereteit
szintetizáló
két anyagrészhez
olyan tárgyu dia-anyagot
válogattunk
öszsze, me Iyhez,
mint eredeti
természeti
anyaghoz
nehezen
lehet hozzájutni,
vagy tanulmányozása
mikroszkópos
vizsgála- \.

tot igénye Ine, aminek ereamenyes
egy egész osztály
viszonylatában

és gyors lebonyolitása
nehézségekbe
ütközik.

Fő didaktikai
fe ladat az á Italánositás,
az eddig
megismert
- egyes élőlényekhez
kötött - morfológiai
ismeretek csoportositása,
rendezése.
E munkához hatékony
segitséget
nyu jtanak a témakörökhöz
kapcsolódó
diaképek

A

szemléltetés

.

lehetőségei:

A téma természetéből
adódik,
hogya
közvetlen
tapasztalás
lehetősége
többnyire
kizárt.
A közvetett
tapasztalatok
szerzésének
jelen esetben
legalkalmasabb
módja a diakép . Eltekintve
általában
a diavetités
pedagógiai
jelentőségének
taglalásától,
vizsgáljuk
meg e sorozat képeinek a téma szemléltetésével
kapcsolatos
jelentőségét.
A gyüjtemény
képei szinesek,
és az élőlényt
többnyire természetes környezetében
ábrázol [ök . Fényképek,
tehát a valósághoz hüek. Mindezek
a tények
lehetőséget
nyujtanak
a
képek elemzésére,
a tanu lók leolvashatják
az egyes képekről az é lől ény je lIemző jegyeit.
Mód van az éghaj lati és
növényzeti
övek, valamint
az élőlény
szervezete
és környezete közöt+i összefüggések
fe Iismertetésére.
Az érzelmi nevelés területén
is jelentős szerepet
kaphatnak
a szép , szines fotók.
Összefoglaló
órákon pl. a
megismert á llatokró I fe 10 lvashatunk
rövid e Ibeszé léseket r történeteket,
ilyenkor a vetitett
kép az ismeretnyujtás
mellett
élőbbé,
maradandóbbá
teszi az élményt.
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A sorozat képeinek
a tanitási
órákon való alkalmazása igen sokféle
lehet.
Mint már emlitettük,
a tananyag feldolgozásakor
kapcsolatot
kell teremteni
az 5-6.
osztályban
tanult idevágó
ismeretekkel
és a megfelelő földrajzi ismeretekke I egyaránt.
Ugyanakkor
szem e lőtt ke II
tartanunk
a sokoldalu
ráhatás elvének
érvényesitését
is.
Éppen ezért egy-egy
tananyagrész
feldolgozása
szemléltetés szempontjából
nem alapulhat
csupán diaképeken
. Vetitése me lIett fe Ihaszná Ihat juk az applikációs
képsor e lifmeit
(Applikációs
készlet az Élővi lág tcnitősöhoz},
a konturtérképeket
(fö Idrajz),
csonttani
készitményeket
stb. A vetitett képeknek
megfe le lő app likációs képeket
kikerestetjük
a tanulókkal,
majd a vaslemez
táblára
függesztett
konturtérképen
elhelyezhetjük.
Haszná Ihatunk az órákon két vetitőgépet
is. Ezáltal
lehetőséget
adunk az összehasonlitásra.
A fent emlitett témáva I kapcso latban pl. a gaze Ilákat ábrázoló
képpel együtt kivetithetjük
az őzet,
amelyről
a 6. osztályban esett szó, s e két élőlényt
összehasonlittatjuk
a tanulókkal.
(Élet az erdőben,
Élővilág 6. osztály,
26. kép.)

/
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A 7. osztá Iyos tananyag

Felhasználható

diaképek

fejezetei
1. Idegen tájak

II. Az állat

élővilága

szervezete

Idegen tájak élővi lága
Élővilág 7.osztály
1-26.
képig.
Az emberi szervezet felépitése és müködése
Élővi lág 8. osztá ly
7, 8, 10, 71. képek
A mezők, a vizek, a VIZpartok é lővi lága
Élővilág 6. osztály
3, 24, 25, 26, 28, 29,
37, 38, 39, 40, 41, 42,
45, 46, 52, 55, 57, 59,
62. képek.
Élet az
Élővilág
27, 33,
47, 48,

erdőben
6. osztály
34, 38, 40, 46,
49 képek

Idegen tájak élővilága
Élővilág 7. osztály
27, 33. képek
IV. A virágos noveny
szervezete

Idegen tájak élővilága
Élővilág 7. osztály 34-50.
képiq .

A

,i e .r r o, s o

képek

1. kép: A tenger
Végtelen

viztükör,

amely

az éggel.
Néha szelid,
nyugalmat
letmagas hu l lőrnok barázdá I [ök .
Ez az óriásiviztőmeg

"összeér"

a látóhatáron
sugárzó.

számtalan

- Máskor

élőlényt

rejt

emema-

gában.

2.

kép: A tenger

8-10 méter mélyre,

Ha lemerülünk
nyalatu,
egyéb

áttetsző
fenéklakó

vizben

moszatok,

élőlények

Cousteau,

a zöldes

korallok,

kerülnek

a hires

francia

egy ti Itott

vi lágot

szemeink

s

elé.

könnyübuvár

loptam

ár-

kagylók,

első leme-

igy örökiti
meg "A csend vi lága"
alatt az volt az érzésem, mintha

rülésének élményét
könyvében:
liA viz
pi lIantásommal

mélyén ...

volna

meg.

cirnü
minden
Ezt az

erős benyomást azóta is vá Itozat lanu I érzem, valahányszor
lemerülők ...
Közvetlenül
az öböl mellett kis völgy tárult
elém

hosszu füvével,

és azálea

barna

virágokhoz

3.

kép:

A nyilt

apró,

vizekben

szabadon

A plankton
cm-es

hogy szervezetük

ze l iti

a viz

piciny

A tenger

összességét planktonnak
az egy-két

és mályvaszin

hasonló

lebegő

sünjeivel

algáival."

élőlényei.

lebegő

apró élőlények

nevezzük.

alkotóinak
nagyságig

viztartalma

fajsulyát

tengeri

fehér

-

mérete

terjedhet.
igen

lebegő

a mikroszkopikustói
Jellemző

magas,

életmódjuk

sajátságuk,

fajsulyuk
ezzel

megkö-

magyaráz-

ható.
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A kép mikroszkopikus
roszkopi kus (rőkocskök]
méretü

4.

kép:

(egyse jtö moszatoki
és makp lanktona lkotökct
ébré zo 1.

Meduzák

A tenger nagyobb
méretü lebegő élőlényeÍ
a gomba
vagy harang aiaku meduzák.
Testük többnyire
áttetsző,
viztartalmuk
igen magas. Csc lönozok . Táplálékukat
csalánsejtjeik segitségével
szerz ik .

5.

kép:

Szcruszivccs

A fénykép a telep térbeli
kiterjedését
és felületét
mutatja a nagyobb kivezető
nyilásokkal
és az apró likacsokkal, melyeken
keresztül
jut be a táplálék
a vizzei együtt
az ürbé!be.
A keresztemetszeti
rajz sematikus ábrázolással
teszi érthetővé
ezt a folyamatot.

)

6.

kép:

Hering

A hering a hideg tengerek
kis termetu hala, egyike a leg je lentősebb
tengeri
táp ló lékforrásunknak
. Ha lászata gazdaságos,
mert hatalmas
rcjokbcn
usz ik ivás ide jén és
igy nagy 'tömegben
fogható.

7.

kép:

(ápa

és kalauzhal

A cápáknak
mintegy 150 feje ismeretes.
Ezek közül legtöbb a meleg vizü tengerekben
fordul elő. Testük
orsó alaku,
gyors, kitartó uszók.
Néhány ki véte Itől e Ite-
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kintve ragadozók.
A legvérszomjasabb fajok közé tartozik
a képen látható kék cápa is. Hossza 3-6 méter, szine felül sötétkék vagy szürke, alul fehér. Szardiniókkal és heringekkel táplálkozik.
A cöpökof szinte mindig kalauzhalak
kisérik. Ezek
a 25-30 ern-re megnövő, szürkéskék szinü, és 5-6 sötétebb
harántcsikkal
diszitett halacskák a cápa zsákmányának hullodékciböl
élnek. Ezért kisérik állandóan az óriás ragadozót.

8. kép: Bálnák,

vagy cetek

A vizi életmódhoz tökéletesen alkalmazkodott
emlősök. Testük orsó alaku, farokuszójuk vizszintesen áll. Végtagjaik közül a hátulsók visszafejlődtek,
az elsők uszókká
alakultak.
Fejük a testhez viszonyitva aránytalanul
nagy. Kitünően uszó, mozgékony állatok. ÁltaláHan a felszin közelében tartózkodnak.
A ceteket napjainkban zsirjuk miatt vadásszák, amelyből szappant,
margarint, különbözó ipari olajokat, vitaminokat stb. állitanak elő.

9. kép: Bálna szi la és cápa fogsor
A cetek egyik csoportját képezik aszi lás cetek. A
szilák elszarusodott hámsejtekből álló háromoldalu lemezek,
amelyek a szájpadlásról függenek a szájüregbe. Ezek a hatalmas emlősök (egyes fajok elérhetik a 30 méter hosszuságot is)
a tengervizből
a szilák segitségével szürik ki az apró, lebe-
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gő élőlényekből álló táplálékukat.
A két kép közül az
egyiken a szilás cet koponyáját látjuk, amelyen jól megfigyelhetők a felső állkapocsról
lecsüngő szaru lemezek. A
másikon a tenger veszedelmes ragadozójának,
a cápának
félelmetes fogaival tekintünk szembe. A szájüreg hátulsó
részén a kopo Ityurések is megfi gye lhetők .

10. kép: Északi -sarki táj
Északi-sarknak a sarkkörön belüli területet nevezzük. Éghajlata rendkivül zord. Az év nagy részében sötétség uralkodik.
A képen jól megfigyelhető a sarkokon gyakori sajátos fényjelenség:
az uqynevezett sarki fény.

ll. kép: Rénszarvas
Az északi sarkvidék jellegzetes állata. Erdeinkben élő szarvasoktói alapvetően abban különböz ik, hogya
himnek és nősténynek is van agancsa. Mint a képen is látható, az állat testalkata zömök, lábai rövidek, patája
széles, lopós és mélyen hasitott. Nyáron füvekkel, télen
zuzmóval töplölkoz ik , Az eszkimók háziasitják.

12. kép: A Jóka
A fókák a tenger ragadozó emlősei . Testük orsó
alaku, végtagjaik uszökkő
alakultak,
ujjaik között uszóhártya van. Hallójárataik
és ornyi lásaik elzárhatók.
Mint
látjuk, szervezetük tökéletesen alkalmazkodott az életmódjukhoz. A fókák halakkal,
kagylókkal és rákokkal táplál-
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koznak.
A szárazföldet
csak
fe 1. Szinte minden tengerben
ribbak északon.

13. kép:

a szaporodás
ide jén keresik
előfordu Inak, de leggyako-

Pingvinek

A pingvinek
a Déli-sarkvidék
madarai.
Testük a
VIZI
életmódhoz
alkalmazkodott.
Szárnyaik
uszókká alakultak, 's rajta a tollak pikkelyszerüek.
A képen a nagyobb
testü pingvinek egy fajtáját,
o császárpingvineket
látjuk.
Jellemző
tulajdonságuk,
hogy egy vagy két tojásukat
a
has bőrének redőjében,
az ugynevezett
költőtasakban
költik ki, sőt amint ez a közeli felvételeken
látható,
a ki,kelt, de még tehetetlen
fiókákat
is itt szállitják.
A pingvi nek a szárazföldön
főként a szaporodás
ide jén tartózkodnak.
Nagy csapatok ban költenek,
s a fiókákat
is közösen neve Iik.

14. kép: Az őserdő
A forró és nedves éghajlat
erdőtipusa.
Mint a képen is jól megfigyelhető,
több szintü.
Ugyancsak
megfigyelhetők
a trópusi őserdők jellegzetes
kuszónövényei,
a
liánok.
Az aljnövényzet
szinte áthatolhatatlanul
sürü.

15.

kép:

Bambusznád

A bambusznád
rokona a hazánkban
ismert gabonaféléknek.
- Pázsitfüféle.
Mint a képen is jól látható,
igen
magasra nő (a 40 métert is elérheti),
szára fásodó.
Indiában
és Ke let-Áz s.dbcn elterjedt,
ahol az épitészet és az i par fontos nyersanyaga .
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16.

kép:

A cukornád

aratása

Ez a gazdasági lag igen fontos noveny Ázsiából származik. A trópusokon
mindenütt
termesztik.
A bambusznádhoz hason lóan pózsitfüféle,
tehát rokona hazai gabonáinknak.
Szaporitása
a hajtásrészek
dugványozásával
történik. A képen az aratás nehéz munká ját figye Ihetjük meg.
17.

kép:

Csimpánz

A csimpánzok
emberszabásu
majmok. Afrika őserdeiben, a folyók mentén élnek.
Élénk, mozgékony
állatok.
Testük karcsu,
kecses,
lábaik hosszuak,
karjuk kissé rövidebb.
(Nemcsak
kizárólog
fákon élnek!)
Arcuk,
tenyerük
és talpuk csupasz.
Többnyire
gyümölcsökkel
táplálkoznak.
Há lóhe Iyük a fék tete jén gólyafészekhez
hason ló épitmény.
18.

kép:

Ni lusi krokodi I

A forró éghajlatu
vidékek
lassu folyásu vizeiben,
mocsaraiban
élnek a krokodilok.
Kiméletien
ragadozók.
Legismertebb fajuk a nilusi krokodil.
A kifejlett
állat hosszusága
elérheti
a 6 métert is. Napközben
a vizparton
tátott szájjal sütkéreznek
(fe Iső kép) - egyes fe Itevések szerint,
hogy
a fogaik között felhalmozódott
ételmaradék
kiszáradjon
és ne
induljon
bomlásnak,
de az is lehet, hogy csupán belsőleg hütik magukat.
- Besötétedés
után e lIepik a folyót,
és hajnalig tart a vadászat.
Táplálékuk
nagy részét halak alkotják.
A krokodi lok to jásokka I szaporodnak.
Az a Isó képen a
tojásból
éppen kike It fiókát látunk.
19.

kép:

A si vatagi
ki a szavannák.
10

A fr ika i szavanna
és a trópusi őserdők öve között alaku Itak
Ezek a magas gyepü,
facsoportokka
I tark i-

,I,I

'J

tott puszták
zellafajoknak
20.

a zebráknak,
és a kü lönböző
lakóhelyei .
kép:

anti lop-

és ga-

Gaze Ilák

Törékeny,

kecses állatok.
Testük sz me a homokszintől vörhenyes barnáig hajló,
hasoidaluk
fehér.
Könynyed, gyors futásu állatok.
Hazájuknak
tekinthetők
Északés Kelet-Afrika,
valamint
Közép-Ázsia
sztyeppvidékei,
ahol nagy nyájakat
alkotnak.
21.

kép:

Kenguru

A kenguruk erszényes
emlősök.
Ausztrália
füves sikságain élnek.
Hátulsó lábuk erősen fejlett,
helyüket hatalmas ugrásokkal
változtatják.
A kenguru kölykök,
fejletlen
állapotban
születnek,
a teljes kifejlődést
az erszényben
érik el. A kis kenguru növekedése
során egyre kevesebb
időt
tölt az erszényben,
de veszélyesetén
még hosszu ide ig itt
keres menedéket.
A képen kenguru-anya
látható kölykével.
Jól megfigye Ihető az erszény is.
22.

kép:

Strucc

Az afrikai és arábiai
sztyeppek
lakói,
földünk legnagyobb madarai a struccok.
Testalkatukra
je Ilemző az erőteljes törzs, a hosszu,
majdnem csupasz nyak, és a testhez
viszonyítva
kicsi,
lapos fej. Szárnyuk nagy, de repülésre alkalmatlan.
A helyváltoztatás
szerve a hatalmas,
két ujjal
rendelkező
láb. A strucc fészke homokba vájt mélyedés.
A
112-15 fehér vagy barnás tojást a him és a tojó felváltva
költik ki. A kb. 16 cm hosszu és 1-2 kg su Iyu tojásokból
42
nap alatt fejlődnek
kí az utódok.
A képen tojót,
amelynek
toltazata
barnásszürke
és csak a végek fe léfeketés,
koromfekete törzsü hímet,
és a tollazat
szempontjából
nöstényr e hasonlitó fiókákat
látunk.
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23.

kép:

Citrom

és narancs

A citrom és a narancs termése hazánkban
is kedve It és ismert gyümölcs.
E növények
örökzöld
fák, vagy
cserjék.
E gyümölcsöket
Elő-Indiában,
Dél-Ázsiában
és
Észak-Amerikában
termesztik
nagy mennyiségben.
A bal
oldali képen gyümölcsöktől
roskadozó
citromlugast,
a jobb
oldalin
narancsfa
hajtásrészletét
látjuk.

24.

kép:

Dato Iyapá Ima

Fatermetü
növények.
Torzsüket a lehullott
levelek csonkjai
boritják,
és csak a csucson figye Ihetó'k meg
levelek.
A datolyapálma
jellemző
sajátságain
kivül a bal
oldali képen az összetett
virágzat, a jobb oldalin
a füzéreket alkotó bogyótermések
figyelhetők
meg. Ez a pálmafaj jellemző
növénye
a Szahara oázisainak.

25.

kép:

Kakaófa

és termése

A kakaó őshazája
Dél-Amerika,
de a trópusokon mindenütt
termesztik.
A növény alacsony
fa, sennek
megfelelően
a virágok és a toktermés
a törzsön fejlődik.
(Baloldali
kép.) A toktermésben
helyezkednek
el a zsir-.
ban és hatóanyagokban
gazdag magvak.
(Jobb oldali kép).

26.

kép:

Agyap

Gyapotszüret

.~ Dé

l-Amer lköböl származó

textilnövény.

Részben cserje,
részben
lágyszáru
növény.
A hosszu maghéjszőrök
a tu la jdonképpen i gyapot vagy vatta.
Egyi ptornban, Kinában,
Indiában,
a Szovjetunió
déli részén és
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f
f

Észak-Amerikában
hatalmas területeken termesztik.
pen agyapotot
kombájnokkal szüretelik.

A ké-

(

r

l 27.

kép: Az áll atok bőrfügge Iéke il.

a) A hal bőrének keresztmetszeti
rajzán láthatók
a kötőszöveti rétegbe beágyazódó pikkelyek.
Nem a pikkelyek vannak tehát legkivül, hanem a nyálkás hámréteg.
A fénykép pikkelyes halbőrt mutat felülnézetből,
jól látható a pikkelyeken a gyürüs felépités.
b) A gyikbőr keresztmetszeti
rajzáról megállapitható, hogya pikkelyek a hámréteg legkülső, elszoruso+
dott képződményei.
A hámréteggel oly szorosan egybenőttek, hogy attól el sem különithetők.
Ezt a gyikbőr
fényképe is demonstrálja.

~ 28.

kép: Az állato k bőrfügge Iéke i II.

a) A madárbőr keresztmetszeti
vázlatából megállapitható, hogy atoll
a hámréteg képződménye s éppugy elszarusodott hámrész, mint a hüllők pikkelye. A fénykép a
sürü, tömött tollazatot
szemlélteti.
b) Az emlősök bőrének keresztmetszeti
rajzán elkülönül a hámréteg, irharéteg és bőra/ja. A szaru anyagu
szór itt is a hámréteg képződménye,
akár a toll vagy a.
hüllők pikkelye.
A fénykép a szőrbundát szemlélteti.
29. kép: Az izeltlábuak

és gerincesek

mozgása

A rajz egy rovarlábat mutat hosszmetszetben.
izmok a külsó kitinváz szomszédos két izén tapadnak

Az
belül13

ről és vagy távolitják,vagy
hoz.

közelitik

azokat

egymás-

b) A két izesülő csonton kivülról tapadnak
az izmok. Összehuzódásukkal
mozgatják a csontokat.

30. kép: A kutya emésztő szervrendszere
A rajz a kutya emésztő szervrendszerét
rnu>
tat jak ieme Iten . Magát az emésztést a szervrendszerrel kapcsolatos mirigyek, illetőleg azok váladékai végzik: 1. nyálmirigyek,
2. gyomornedvet termelő mirigyek' 3. máj, 4. hasnyálmirigy,
5. bélnedvet termelő mirigyek.

L

31.

kép: Az állatok

légzése

a) A földi giliszta vékony,
látott bőrén keresztül lélegzik.

1.
dus erezettel

el-

b) A rovarok trachea rendszere a külvilág felé a légnyilásokon keresztül nyilik, a szervezer belseje felé egyre jobban elágazó csőrendszer egyenesen a
sejtekig s-záll it ja a levegőt.

L

32.

kép: Az állatok

légzése

II.

a) A halfej haránt irányu metszetein a kopoltyuk helyzete és a viz áramlási iránya tanulmányozható
nyeléskor és a viznek a kopoltyulemezek
közt való kipréselésekor. Mellette nagyban egy kopoltyuiv lemezkéi lát14

· hatók az elhasznált
frissült vért szállító

vért hozó artériával
vénával
(piros).

(kék)

és a fel-

b'J Az emlős jobb tüdejének
kereszt metszetén
a
légcsövek
elágazó
rendszere
látható.
A légcsövek
és érrendszer
kapcsolódását
a léghólyagokat
ábrázoló
kinagyitott rajz mutatja.

j

33.

kép:

Agerincesek

tüde jének

fe j lődése

A béka- (kétéltü),
a gyik- (hüllő! és embertüdő
(emlős) rajzait , a béke és emberi tüdő fényképeit
(200szoros ill. 300-szoros
nagy itás) összehason li tva kennyer
megállapitható
a tüdő egyre fejlettebbé
válása,
ami főleg
a belső felület
növekedésében
nyilvánul
meg.

34.

kép:

Bőrszövet

A képen egyszikü
növény lombleve lének bőrszövet-részletét
látjuk.
- A se jtek egyirányban
megnyu ltck ,
a gázcserenyi
lésokot két-két,
zöld-szintestben
gazdag zárosejt határolja.

35.

kép:

Bőrszövet

Kétszikü növény levélfonákján
a bőrszövet
egy
részletét
mutatja be a kép. A sejtek alakja
szabálytalan.
A gázcsere nyi lásokat vese alaku záróse jtek határo Iják.

15

36.

kép:

Szá IIilószöve

t

(hossz metszet i kép)

A kukorica
szárából
készült metszet középső részén nagy vizszá lIitó cső (faedény)
figye Ihető meg (rajta
gyürüs se jtfalvastagodás)
r
me Ilette szükebb keresztmetszetü faedénye k he Iyezkednek
el. A kép jobb és ba I szé lén
tégla alaku alapszöveti
sejtek figyelhetők
meg.

37.

kép:

Kétszikü

edénynyaláb

Az előző képhez hason Iitva itta
edények
között lcpos cserjéket
is látunk,
tódó szövet (kambium) sejtjei.

38.

kép:

Táplálékkészitő

fa- és a háncsamelyek az osz-

alapszövet

A képen levél-keresztmetszet
részletet
lül a levél szinén levő bőrszövet
sejtjeit/oiotto
sen e Ihe Iyezkedő osz lopos se jteket figye Ihetjük
mi láció he lye l )

39.

kép:

Raktározó

alapszövet

A burgonyagumó
vékony
jól megfigye Ihetők az excentrikus
szemek.

40.

bőrszövete
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kép:

Kiválasztó

látunk.
Fea merőlegemeg. (Asszi-

falu alapszöveti
rétegezettségü

sejtjeiben
keményitő-

alapszövet

A metszet citrom leveléből
készült.
alatt,
az alapszövetbe
ágyazva,

A levélnyél
a se jtek eggyé-

oldódásával
üreg látható

41.

illóolajtartó
a képen.

kép:

alakult

Osztódó

ki.

Ez az illóolajjal

telt

szövet

A képen a vöröshagyma
gyökértenyésztőcsvcsának
egy részletét
látjuk.
Közvetlenül
a gyökérsüveg
fölött e 1he Iyezkedő
osztódó szövetet
(meristema)
figye Ihetjük meg.
Egyes sejtekben
az osztódás
különböző
fázisai
is jól láthatók.

42. kép:

Gyökérszőrök

A mikrofoto a gyökér fe Iszivási övének keresztmetszetéről
készü It. A gyökérszőrök
tu la jdonképpen
egyegy bőrszöveti
se jt erŐs kitüremkedései.
Megfigye Ihető,
hogy mi Iyen dusan boritják
be a gyökérnek
ezt a szakaszát.

43 . ~ép:

Mód~~~yökere

a) A sárgarépa
vás és rögzités
mellett
gái.

~

megvastagodott
gyökere a fe iszia tápanyagok
raktározására
is szol-

b) A fénykép
a vöröshere
apró gömb alaku gyökérgümőkkel,
tő baktériumok
élnek.

gyökérzetél"
mutatja az
melyekben
nitrogéngyüj-

c) Az élősködő napraforgószádor
szivó gyökereivel
mé Iyed gazdanövénye
, a napraforgó
gyökérzetébe
ahonnan
táplá léköt
sz iv]c ,
I

.'

)

44.

kép:

Módosult

föld

feletti

hajtások

v
A fényképek
a tök kapaszkodó
ágtövisét
mutatják.

elágazó

45.

kép:

Módosult

földbeni

és a kökény

kacsát

hajtások

1.

A vöröshagyma
hagymája
szárból (tönk) és raktározó leve lekből álló hajtás,
ame Iyből a bojtos gyökérzet
kiindul.
A burgonyanövény
gyökerén
fejlődő gumók is hajtások, amit a rajtuk látható rügyek is bizonyitanak.

46.

kép:

Módosult

földbeni

hajtások

II.

I
pajzsikáé
gőlegesen

l

tét,

A gyöktörzs
a tápanyagokat
raktározza.
Az erde i
vizszintesen
fut, mig a pongyola
pitypangé
füghe Iyezkedik
el.

47.

kép:

A levél

A fényképeken
a fő- és me Ilékeres

\

48.

kép:

a bükkfa
erezetet

Összetett

Az összetett

erezete
és a tu lipán levélerezefigye lherjük meg.

leve lek

leve lek egyetlen

le-vélnyelén

több

levél lemez he Iyezkedik
el. A fényképek
a veteményborsó
párosan szárnyas,
a diófa páratlanul
szárnyas és a kender
tenyeresen
összetett
leve lét mutatják
be.
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49.

kép:

Hiányos

virágok

A rök hiányos virágai közül az első az ivarleveIekből csak porzókat
tartalmazó
him virág.
A másik a termős női viröq , A mocsári gólyahir
takarólevelei
közül
hiányoznak
asziromlevelek,
és a csészelevelek
sz ine zód-

'sk ;·,{nw"e.
50.

kép:

Vi rágzatok

A buza kc losz v i éigzo:o' tömöttebb,
a riz" bugavirágzata
laza, széteső.
Mindkettő
virágaiból
hosszan kicsüngenek
a porzók.
A pongyola
pitypang
fészekvirágzata
csupa nyelves virágból
áll.
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