
Temat: Świat paprotników.

Zapraszam Was dzisiaj do przeglądu 
gatunków paprotników.



PAPROTNIKI

PAPRPCIE SKRZYPY WIDŁAKI

Przypominam, tak 
wygląda podział 
paprotników.



PAPROCIE

NARECZNICA SAMCZA ORLICA POSPOLITA

Przepiszcie do 
zeszytu gatunki 
paproci.



PAPROCIE

PAPROTKA ZWYCZAJNA PODRZEŃ ŻEBROWIEC



PAPROCIE

SALWINIA PŁYWAJĄCA DŁUGOSZ KRÓLEWSKI



Paprocie chronione w 
Polsce

Języcznik zwyczajny

Długosz królewski

Pióropusznik strusi



Salwinia pływająca

• Jest to paproć wodna.

• Występuje na powierzchni stawów i jezior.

• To roślina bardzo rzadka i objęta w Polsce ochroną gatunkową.

• Ma dwa rodzaje liści. Dwa liście są płaskie i pływające, a podwodne liście są 
nitkowate i przypominają korzenie. Prawdziwe korzenie zanikły, ze względu na 
środowisko życia.



Dla miłośników roślin doniczkowych…

• Paprocie są to  wyjątkowe rośliny. 

• Są  uważane za korzystnie oddziałujące na człowieka:

– Jonizują one powietrze ujemne, a to sprzyja tworzeniu się 
korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach. 

– Posiadają biopole wzmacniające biopole człowieka 

– i wydzielają przy tym dużo tlenu. 

– Lubią być obficie podlewane, więc woda parując zwiększa 
wilgotność powietrza. 

– Niektóre dodatkowo wydzielają przyjemną woń (mają 
aromatyczne liście).

• Ponadto paprocie mają taką różnorodność kształtów, 
bogactwo odcieni zieleni oraz przebarwienia blaszki 
(białe srebrzyste, różowe, brunatne), że są bardzo 
atrakcyjne. 



SKRZYPY

Skrzypy to niewielkie rośliny o 

specyficznej budowie. Ich łodygi są 

przesycone krzemionką. Podczas zgniatania 

wydaja charakterystyczny dźwięk, od 

którego wzięły nazwę.



BUDOWA SKRZYPU

KORZENIE

KŁOS
ZARODNIONOŚNY

PĘD
LETNI

PĘD 
WIONENNY

KŁĄCZE

Spójrzmy 
jeszcze raz 
na budowę 
skrzypu.



PRZEGLĄD SKRZYPÓW

SKRZYP POLNY SKRZYP LEŚNY

Przepiszcie do 
zeszytu gatunki 
skrzypów.



Skrzyp olbrzymi



WIDŁAKI

• Niewielkie rośliny o płożących się łodygach, 

pokrytych spiralnie ułożonymi, 

łuskowatymi listkami.

• Łodygi tych roślin rozgałęziają się widlasto, 

stad nazwa tej grupy.



WIDŁAKI

• Pędy widłaków są 
zielone przez cały rok. 
Ich cykl rozwojowy 
jest bardzo długi.

• Obecnie wszystkie 
występujące w Polsce 
gatunki widłaków są 
objęte ochroną 
prawną.



• Widłak goździsty

• Widłak wroniec 

Wypisz gatunki 
widłaków.

Przepiszcie do 
zeszytu gatunki 
widłaków.



Obecnie paprotniki nie mają większego znaczenia jako składnik różnych biocenoz. 
Wielką rolę odgrywały natomiast w dawnych epokach geologicznych, 
głównie w karbonie. Z ich szczątków powstały ogromne złoża węgla kamiennego. 

Skrzypy ze względu na zawartość krzemionki były używane do czyszczenia 
i polerowania metali, obecnie stanowią surowiec dla zielarstwa,
Paprocie cenione są jako rośliny ozdobne,



Zadanie 

Wyjaśnij jaką rolę dla człowieka 
spełniają paprotniki kopalne.

Proszę udzielić odpowiedzi w zeszycie. Proszę mi nic nie 
odsyłać. 

Za tydzień przygotuję Wam test, więc proszę się przygotować. 
Dziękuję  za dzisiejszą lekcję i do widzenia.


