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Taurlapiai. Saugo pumpurą, 
padeda išskleisti ir suskleisti žiedą.

Piestẽlė. Žiedo
moteriškoji dalis.

Kuokẽliai. Žiedo 
vyriškoji dalis.

nektarinė

žiedkotis

Vainklapiai. Spalvoti ir 
kvapūs, todėl vilioja vabzdžius.

žiedsostis

	 1.2	 Žiedas – dauginimosi organas

Užduotys
Pagal 2  nurodyk žiedo 
sudedamųjų dalių paskirtį.
Kur augalų žieduose bręsta 
vyriškosios ir moteriškosios 
lytnės ląstelės?
Pagal 4 , 5  apibūdink kuo-
kelio ir piestelės sandarą.
Palygink 6  pateiktus žie-
dus. Nurodyk panašumų ir 
skirtumų.
Naudokis 8  ir paaiškink, 
kuo piesteliniai žiedai skiria-
si nuo kuokelinių.
Palygink žiedų išsidėstymą 
žiedynuose 9  ir nurodyk 
skirtumus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ar žinai?
Indonezijos džiunglėse augantis pa-
razitinis augalas Arnoldo raflezi-
ja išskleidžia didžiausią pasaulyje 
žiedą. Jo skersmuo iki 1 m, o masė 
iki 7 kg. Žiedas skleidžia dvėsenos 
kvapą, todėl ant jo spiečiasi mai-
ta mintančios musės, kurios perneša 
žiedadulkes.

1	 Vyšnios žiedas.

Ne tik gyvūnai, bet ir augalai turi lytiniùs organus ir gali daugintis 
lytiniù būdù. Gaubtasėklių augalų lytnio dauginimosi organai – žiedai.

Žiedo sandara
Žiedą laikanti ūglio dalis vadinama žedkočiu. Paplatėjusi jo viršū-

nė sudaro žedsostį, prie kurio koncentriniais apskritimais prisitvirti-
nę į lapelius panašūs žiedo dariniai (2 pav.). Išorniame rate matyti žali 
taurlapiai, antrajame rate – ryškiaspalviai vainklapiai. Giliau išsi-
dėstę į smeigtukus panašūs kuokẽliai, o žiedo viduryje – piestẽlė. Prie 
kiekvieno vainiklapio pagrindo yra nedideli sustorėjimai – nektãrinės. 
Jos išskiria nektarù vadinamą saldų skystį vabzdžiams privilioti.

Kuokeliai ir piestelė
Kuokeliai yra žiedo vyriškoji dalis. Kiekvienas kuokelis susideda iš liau-

no kotẽlio ir apvalaino gumbelio jo viršūnėje – dùlkinės (4 pav.), kurioje 
bręsta žiedãdulkės. Jose formuojasi vyriškosios lytnės ląstelės.

Piestelė yra žiedo moteriškoji dalis. Ji susideda iš paplatėjusios pùrkos
viršūnėje, liauno liemenlio ir išsipūtusios mezgnės apačioje (5 pav.). 
Mezginėje yra sėklãpradis, kuriame bręsta moteriškoji lytnė ląstelė.

Žiedų įvairovė
Augalų žiedai skiriasi ne tik pavidalu, dydžiu, bet ir sandara. Įvairių rū-

šių augalams būdinga nevienoda vainiklapių, kuokelių, piestelių forma ir 
skaičius (6 pav.). Vainiklapiai būna skirtingų spalvų, laisvi arba prie pa-
grindo suaugę. Miglinių augalų žiedai be vainiklapių. Jie žali ir neišvaiz-
dūs (7 pav.). Vienų augalų žiedai išsiskleidžia pavieniui, kitų – susitelkę į 
grupes, kurios vadinamos žiedýnais. Žiedynų įvairovė parodyta 9 pav.

Dauguma augalų yra hermafroditai – turi dvilyčius žiedus. Juose yra 
moteriškoji dalis (piestelė) ir vyriškoji dalis (kuokeliai). Kai kurie auga-
lai turi vienalyčius žiedus. Jie būna dviejų rūšių. Vienuose žieduose yra 
tik kuokeliai, piestelių nėra. Jie vadinami kuokẽliniais žiedas (arba vy-
riškaisiais). Kituose žieduose yra tik piestelės, kuokelių nėra. Jie vadina-
mi piestẽliniais žiedas (arba moteriškaisiais). Vienalyčius žiedus turi 
lazdynas, kukurūzas, tuopa, gluosnis (8 pav.).

Pùrka. Surenka žiedadulkes.

sėklapradis

Dùlkinė.
Vidinėse ertmė-
se (lizduose) 
bręsta žiedadul-
kės.

Kotẽlis.
Palaiko dulkinę.

moteriškoji lytinė ląstelė

Liemenlis. Palaiko purką.

Mezgnė. Saugo sėklapradį 
su moteriškąja lytinè ląstele.

2	 Vyšnios žiedo pjūvis.

4	 Kuokelio sandara. 5	 Piestelės pjūvis.3	 Tulpės kuokeliai ir piestelė.

6	 Rapso (A), vėdryno (B) ir notrelės (C) žiedai.

7	 Miglinio augalo svidrės žiedai.

9	 Žiedynų įvairovė (žiedai pavaizduoti raudonais rutuliukais).

8	 Gluosnio kuokeliniai (A) ir piesteliniai
(B) žiedynai.

A B C

A B

kekė

pakalnutė saulėgrąža raktažolė garšva

graižas skėtis sudėtinis skėtis

varpa

gyslotis miglė kalija dobilas

šluotelė burbuolė galvutė
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Užduotys
Išnagrinėk 1  ir nurodyk, iš 
kurios žiedo dalies susidaro 
vyšnios kaulavaisis. Apibū-
dink jo sandarą.
Naudokis 2  ir paaiškink, 
kaip susidaro obels vaisius 
(obuolys). Apibūdink jo 
sandarą.
Į kokias dvi pagrindines 
grupes skirstomi vaisiai? 
Kokiais dar kriterijais 
remiantis juos galima 
skirstyti?
Paaiškink, kam augalams 
reikalingi vaisiai.
Pagal 3  nurodyk sėklų pla-
tinimo būdùs. Pateik pavyz-
džių.
Jūratė parduotuvėje nusipir-
ko gėlių sėklų ir pasėjo sode. 
Apie kokį sėklų platinimo 
būdą čia kalbama?
Išnagrinėk 1 , 4  ir paaiš-
kink, kuo skiriasi:  
a) ankštis nuo ankštaros;  
b) kaulavaisis nuo uogos;  
c) riešutas nuo lukštavaisio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Platina vanduo
Vandens lelijos ir 
lūgnės vaisiai plū-
duriuoja vandens 
paviršiuje, juos perneša srovės.

Paskleidžia pats augalas
Plyštančio sprigės 
vaisiaus sąvaros 
tarsi katapultos 
nusviedžia sėklas 
kelis metrus.

Platina gyvūnai
Varnalėšos vaisiai 
lenktais kabliukais 
prikimba prie gyvū-
no kailio arba žmo-
gaus drabužių.

Žinduoliai, paukš-
čiai minta saldžio-
mis uogomis, paskui 
sėklas pašalina su 
išmatomis.

Platina vėjas
Pučiant vėjui kiaulpienės 
vaisių skristukai (plau-
kelių kuokštai) veikia 
kaip parašiutai.

Į sparnus panašios išaugos įsuka 
krintantį klevo vaisių  
ir lyg  
propeleris 
neša tolyn.

	 1.4	 Sėklos ir vaisiai Ar žinai?
Braškės arba žemuogės uogos yra 
netikrieji vaisiai. Mat jų minkštimas 
susidaro iš žiedsosčio. Tikrieji vai-
siai matyti uogų paviršiuje – nedi-
deli gelsvi rie-
šutėliai.

3	 Sėklų platinimo būdai.

2	 Obels netikrojo vaisiaus (obuolio) susidarymas.

1	 Vyšnios tikrojo vaisiaus (kaulavaisio) susidarymas.

Vaisiaus susidarymas
Apvaisinto vyšnios žiedo vainiklapiai nuvysta ir 

nukrinta, o mezginė ima pūstis. Augdama ji perplėšia 
žiedsostį, kuris irgi nukrinta kartu su nudžiūvusiais 
taurėlapiais ir kuokeliais.

Per kelis mėnesius subręsta vyšnios vasius. Jį den-
gia plona blizgi odelė, sauganti giliau esantį sultingą 
minkštimą nuo išdžiūvimo. Minkštime yra kietas kau-
liukas, kuriame glūdi sėkla. Vaisiaus odelė, minkšti-
mas ir kauliukas susidaro iš mezginės sienelės ir va-
dinami apývaisiu (1 pav.).

Vaisių grupavimas
Vyšnios ir daugelio kitų augalų vaisiai susidaro tik 

iš mezginės. Jie vadinami tikrasiais vasiais. Obels 
vaisiai susidaro ne tik iš mezginės, bet ir iš žiedsosčio 
(2 pav.). Jie vadinami netikrasiais vasiais.

Subrendus sėkloms vaisiai atsidaro arba neatsida-
ro. Tad jie skirstomi į atsidarančiuosius ir uždaruosius 
vaisius. Pagal apyvaisio konsistenciją dar skiriami sul-
tingieji ir sausieji vaisiai, o pagal sėklų skaičių – vie-
nasėkliai ir daugiasėkliai vaisiai.

Kam augalams reikalingi vaisiai?
Augalai vaisius brandina dėl kelių priežasčių. Pir-

ma, apyvaisis saugo bręstančias sėklas nuo nepalan-
kių aplinkos sąlygų ir mechaninių pažeidimų. Antra, 
vaisiai padeda paskleisti sėklas. Tai vadinama sklų 
plãtinimu. 3 pav. parodyta, kaip augalai yra prisitai-
kę paskleisti sėklas.

4	 Kai kurių vaisių sandara.

sėklapradis virsta sėkla

mezginės sienelė 
virsta apyvaisiu

sėklapradžiai virsta sėklomis

mezginės sienelė 
virsta apyvaisiu

žiedsostis virsta 
sultingu minkštimu

odelė

minkštimas

kauliukas

apyvaisis

sėkla

vaiskotis

taurėlapių likučiai

odelė

vaiskotis

apyvaisis 
(obuolio šerdis su sėklalizdžiais)

sėklos

minkštimas

žirnio ankštis rapso ankštara

aguonos dėžutė lazdyno riešutas

serbento uoga saulėgrąžos lukštavaisis

vaiskotis

taurėlapiai

sėklos

apyvaisis

vaiskotis

pertvara

sėklos

apyvaisis

vaiskotis

apyvaisis

sėklos

sėkla

apyvaisis 
(lukštas)

sėkla

sumedėjęs
apyvaisis
(kevalas)

gvildas

vaiskotis

sėklos

apyvaisis 
(minkštimas)

taurėlapių 
likučiai

Vaisių įvairovė
Ánkštis – pailgas dviejose pusėse plyštantis daugiasėklis sausasis 

vaisius (žirnio, pupos, vikio).
Ánkštara – pailgas, į ankštį panašus daugiasėklis vaisius su plona 

vidine pertvara (garstuko, rapso, kopūsto).
Dėžùtė – pailgas arba apvalus daugiasėklis sausasis vaisius 

(aguonos, tulpės, drignės, lino).
Kaulãvaisis – vienasėklis sultingas ar pusiau sausas vaisius su 

kauliuku (vyšnios, slyvos, persiko) arba daugiasėklis – su kauliukais 
(šaltalankio).

Rešutas – vienasėklis sausasis vaisius storu ir kietu sumedėjusiu 
kevalu (lazdyno).

Lukštãvaisis – vienasėklis sausasis vaisius plonasieniu lukštu 
(saulėgrąžos, kiaulpienės).

Úoga – daugiasėklis sultingasis vaisius be kauliukų (serbento, 
agrasto, mėlynės, bruknės, pomidoro).

Grdas – vienasėklis sausasis vaisius, kurio apyvaisis suaugęs su 
sėkla (rugio, kviečio ir kitų miglinių augalų).

pakitęs 
žiedsostis



62 63

	 3.1	 Kintamumas

Užduotys
Visi žmonės priklauso tai 
pačiai rūšiai – Homo sa-
piens. Išvardyk kelis požy-
mius, kurie būdingi visiems 
šios rūšies individams. Rem-
kis 1  ir nurodyk skirtumus.
Savais žodžiais paaiškink, 
kas yra kintamumas.
Palygink 4  ir 5 . Nurodyk, 
kuo skiriasi tolygusis ir ne-
tolygusis kintamumas. Pa-
teik pavyzdžių.
Paaiškink, kodėl vaikai pa-
našūs į tėvus, tačiau ne tokie 
patys kaip jie.
Naudokis 7  ir išvardyk po-
žymius, kuriuos lemia genai 
ir aplinkos sąlygos.
Kurios aplinkos sąlygos ir 
kaip gali lemti žmogaus ūgį?
Kai kurių veislių šunų uode-
ga yra trumpinama. Ar su-
poravus tokius šunis gim-
tų trumpauodegių šuniukų? 
Paaiškink kodėl.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Panašūs, bet skirtingi
Pasižiūrėk į kačiukus (2 pav.). Kuo jie panašūs ir kuo skiriasi? Kaip 

matai, vienos rūšies organizmai labai panašūs, tačiau turi ir skirtumų, 
pavyzdžiui: kailio spalva, kūno masė, dydis. Šie nedideli skirtumai atsi-
randa dėl kintamùmo.

Kintamumas būdingas ir žmonėms (1 pav.). Pasižiūrėk į savo klasės 
mokinius. Jie skirtingi, nėra dviejų vienodų: vieni aukštesni, kiti žemes-
ni; vieni stambesni, kiti smulkesni; vieni šviesiaplaukiai, kiti tamsiaplau-
kiai. Jei įsižiūrėsi atidžiau, pastebėsi, kad skiriasi ir kiti požymiai, pavyz-
džiui, akių spalva, nosies ir ausų kaušelių forma.

Tolygusis ir netolygusis kintamumas
Jeigu išmatuosi visų klasės mokinių ūgį ir tyrimo duomenis pateiksi 

grafiškai, gausi panašią į 4 pav. nubrėžtą kreivę. Iš jos matyti, kad daugu-
ma mokinių – vidutinio ūgio. Yra ir žemesnių ar aukštesnių nei vidurkis. 
Jų skaičius nuo vidurio į kraštus tolygiai mažėja, todėl kreivė yra varpo 
pavidalo. Klasės mokinių ūgis tolygiai kinta nuo mažiausio iki didžiau-
sio. Tai vadinama tolygiúoju kintamumù. Kūno masė taip pat yra to-
lygiai kintantis požymis.

Kai kurie požymiai yra individualūs, todėl tolygiai nekinta. Labai tin-
kamas pavyzdys – lytis. Tu esi vaikinas arba mergina – kito pasirinki-
mo nėra. Dar vienas pavyzdys – gebėjimas susukti liežuvį. Tu arba gali 

tai padaryti, arba negali. Tai vadinama netolygiúoju kintamumù. Prie 
netolygiai kintančių požymių priskiriama ir akių spalva. Tokiems požy-
miams apibendrinti labiausiai tinka stulpelinė diagrama (5 pav.).

Kintamumo priežastys
Įdėmiai įsižiūrėk į moterų fotografiją (6 pav.). Ar pastebi panašumų? 

Smakro ir nosies forma, akių ir plaukų spalva – iš kartos į kartą perduo-
dami požymiai. Jie dar vadinami paveldimasiais póžymiais. Juos pavel-
dėjome iš tėvų, mūsų tėvai – iš savo tėvų ir t. t. Tėvai ir vaikai yra pana-
šūs, bet ne vienodi. Netgi tarp brolių ir seserų galima įžvelgti skirtumų.

Kokių požymių paveldės vaikas, lemia gènai. Jie slypi kiekvienos ląs-
telės branduolyje. Genuose saugoma informacija apie visas organizmo 
savybes. Vykstant apvaisinimui spermatozoido ir kiaušinėlio branduo-
liai susilieja, tad genus vaikas paveldi iš abiejų tėvų. Per kiekvieną ap-
vaisinimą susidaro naujas genų derinys, todėl net tų pačių tėvų vaikai 
kiek skiriasi. Išimtis – iš vieno apvaisinto kiaušinėlio išsivystę dvyniai. 
Jie yra genetiškai tapatūs, todėl panašūs it du vandens lašai.

Organizmo požymius lemia ne tik genai, bet ir aplinkõs slygos. Pa-
vyzdžiui, odos spalva priklauso nuo genų, bet vasarą žmogus gali pasikai-
tinti paplūdimyje ir oda taps rusvesnė. Medžių laja paprastai yra simetriš-
ka, tačiau vėjuotose vietovėse šakos krypsta į pavėjinę pusę. Kultūristai 
užsiaugina įspūdingų raumenų. Tai ne paveldėjimo, bet atkaklaus treni-
ravimosi išdava. Kai kurie paveldimieji ir aplinkos sąlygų nulemti požy-
miai parodyti 7 pav.

Paveldėti požymiai kartais įgrysta, todėl žmonės siekia juos keisti. Nu-
sidažę plaukus pakeičiame natūralią jų spalvą. Specialiomis plokštelėmis 
arba kabėmis ištiesiname kreivai išdygusius dantis. Kai kurių įgimtų trū-
kumų galima atsikratyti pasitelkiant plastinę chirurgiją.140
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1	 Žmonės yra skirtingi.

2	 Vienos vados kačiukai.

3	 Mokinių ūgis kinta tolygiai.

4	 Ūgio kreivė. 5	 Akių spalvos diagrama.

6	 Keturios vienos šeimos moterų kartos. 7	 Paveldimieji ir aplinkos sąlygų
nulemti požymiai.

Ar žinai?
Dekoratyvinis augalas hortenzija yra 
geras pavyzdys, rodantis, kaip orga-
nizmo požymius lemia aplinkos są-
lygos. Rūgščioje dirvoje augančios 
hortenzijos žydi mėlynai, šarminėje – 
raudonai, neutralioje – baltai.

natūrali plaukų 
spalva

lemia genai lemia aplinka

dažyti plaukai

akių 
spalva

įdegusi
oda

natūrali 
odos
spalva

įvertas 
auskaras

plaukų 
pavidalas

šukuosena



Laboratorija

18

1. Įvairių vaisių tyrimas
 Jums reikės: įvairių vaisių (iš parduotuvės, 
sodo, daržo), peilio, pjaustymo lentelės, replių 
riešutams gliaudyti, popierinio rankšluosčio. Dar-
bą atlikite grupėmis po 3–4 mokinius.

Apžiūrėkite vai-
sius. Suskirstykite 
juos į sausuosius 
ir sultinguosius, į 
atsidarančiuosius 
ir uždaruosius. At-
verkite vaisius, ras-
kite sėklų.

Nesusižeiskite!

Suskirstykite vaisius į vienasėklius ir daugiasėklius. 
Sąsiuvinyje trumpai apibūdinkite kiekvieną vaisių 
pagal tirtus kriterijus.

Vaisių tyrimas

2. Kaip skrenda vaisiai?
 Tau reikės: klevo, liepos, pie-
nės (arba snaudalės, kiaulpie-
nės) vaisių, žirklių.

Atsistok ant kėdės ir po vieną 
paleisk skrieti vaisius. Ventiliato-

riumi arba plaukų džiovintuvu gali su-
kelti „vėją“. Stebėk ir aprašyk vaisių 
skrydžio trajektoriją. Kuris nuskrie-
jo toliausiai?

Nukirpk pienės skristuką, klevo bei 
liepos vaisių sparnelius ir vėl paleisk 
skrieti. Kaip pakito skrydžio trajekto-
rija? Padaryk išvadų.

4. Slyvos kaulavaisio ir obuolio tyrimas
 Jums reikės: slyvos (arba abrikoso, nektarino) 
kaulavaisio ir obuolio (su koteliais), peilio, pjaus-
tymo lentelės, replių riešutams gliaudyti, popieri-
nio rankšluosčio. Darbą atlikite dviese.

Vienas mokinys tiria slyvos kaulavaisį, kitas – obuo-
lį. Paskui palyginkite rezultatùs, padarykite išvadų.

A. Išilgai perpjauk slyvos kaulavaisį.
Neįsipjauk!

Apžiūrėk pjūvį. Nurodyk, iš 
kokių dalių sudarytas apyvai-
sis. Išgliaudyk kauliuką, ap-
žiūrėk sėklą. Paaiškink, kodėl 
sėklą dengia kelių sluoksnių 
apyvaisis.

Sąsiuvinyje nusipiešk per-
pjautą kaulavaisį ir nurodyk jo dalis.

B. Skersai perpjauk obuolį.
Neįsipjauk!

Apžiūrėk pjūvį. Suskaičiuok 
sėklalizdžius. Kur yra obuolio 
apyvaisis? Iš kurios žiedo da-
lies susidarė vaisiaus minkš-
timas? Nurodyk šios dalies 
paskirtį. Paskui iš obuolio pu-
selių išpjauk sėklalizdžius.

Neįsipjauk!

Atskirk ir suskaičiuok sėklas. Kiek sėklapradžių 
buvo apvaisinta?

Sąsiuvinyje nusipiešk perpjautą obuolį ir nuro-
dyk jo dalis.

3. Kibūs vaisiai
 Tau reikės: varnalėšos, lakišiaus vaisių, didina-
mojo stiklo.

Pro didinamąjį stiklą apžiūrėk vaisius. Apibūdink 
jų išaugas. Kokiu būdù plinta šie vaisiai? Ar juos gali 
platinti žmogus?

Išbandyk ir nurodyk, prie kokių drabužių ar audi-
nių geriausiai prikimba šie vaisiai.

5. Vaisių kolekcija
 Tau reikės: A4 formato piešimo popieriaus, 
lipnios juostos arba klijų, mažų užspaudžiamų 
plastikinių maišelių.

Prirink įvairių laukinių augalų vaisių. Apžiūrėk juos 
ir atpažink. Priklijuok vaisius prie popieriaus lapo arba 
sudėk į maišelius. Sultinguosius vaisius prieš tai reikia 
gerai išdžiovinti. Užrašyk augalų ir vaisių pavadinimus 
(ant plastiko – nenuplaunamu flomasteriu).
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Metodas

Bakterijų auginimas mitybinėse terpėse

Norėdami atpažinti ir ištirti bakterijas mokslininkai 
turi jų užsiauginti. Tam jie naudoja specialias mitybi-
nes terpes. Mikrobiològas paima tepinėlių nuo tiria-
mų paviršių, terpėse „pasėja“ bakterijų ir kelias dienas 
laiko tam tikroje temperatūroje. Palankiomis aplinkos 
sąlygomis bakterijos greitai dauginasi ir mitybinės ter-
pės paviršiuje sudaro kolonijas. Jos matyti ir plika aki-
mi. Patyrę specialistai pagal kolonijų spalvą, formą ir 
terpės pokyčius gali nustatyti bakterijų rūšį.

Kas yra mitybinė terpė?
Pagrindinė mitybinių terpių sudedamoji dalis – aga-

ras. Tai į drebučius panaši iš jūrinių dumblių išskiria-
ma medžiaga. 

Mitybinės terpės gaminamos specialiose laborato-
rijose iš mišinių. Juose yra ne tik agaro, bet ir priedų, 
kurie būtini bakterijoms augti. Mitybinės terpės ga-
minamos steriliomis sąlygomis. Karšta terpė išpilsto-
ma į Petri lėkšteles. Vėsdama ji sustingsta.

Kaip auginti bakterijas?
Mikrobiologiniams eksperimentams reikia kruopš-

tumo ir sterilumo. Juos atlikdami griežtai laikykitės 
darbo aprašymo ir klausykite mokytojo nurodymų. 
Pagrindiniai darbo etapai aprašyti ir pavaizduoti že-
miau.

Sterilizuokite įrankį, 
kuriuo imsite mėginį. 
Metalinį pincetą arba 
vielinę kilpą reikia 10 s 
pakaitinti virš ugnies. 
Paskui palaukite, kol 
įrankis atvės.
Sterilizuotu 
įrankiu paim-
kite mėginį. 
Kilstelėkite 
lėkštelės 
dangtelį ir 
mėginiu 
palieskite 
mitybinės terpės 
paviršių. Tada iš 
karto uždenkite 
lėkštelę.
Dangtelį 
užklijuokite lip-
nia juosta.
Nenuplau-
namu flomas-
teriu užrašykite 
datą, mėginio 
pavadinimą.
Mitybinę terpę laikykite šiltoje ir nuo 
tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
Maždaug po savaitės apžiūrėkite bakterijų 
kolonijas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Saugumo reikalavimai atliekant 
mikrobiologinius eksperimentus

Tyrinėjant mikroorganizmùs draudžiama valgyti 
ir gerti.
Prieš darbą ir po jo kruopščiai nusiplaukite rankas.
Mėginiams paimti naudokite sterilizuotus 
įrankius.
Jokiu būdù neatidarykite ir pirštais nelieskite 
mitybinių terpių su pasėliais! Užaugintas 
bakterijų kolonijas apžiūrėkite tik pro dangtelį.
Panaudotas mitybines terpes surinks ir sterilizuos 
mokytojas.

•

•
•

•

•
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Žvilgsnis iš arčiau

Sodininkai vaismedžius daugina skiepijimo būdù – 
prie laukinuko stiebo ar šakos priaugina kultūrinio au-
galo ūglį arba pumpurą. Laukinukas – tai iš vaismedžio 
sėklos išaugęs jaunas medelis. Kultūrinio vaismedžio au-
ginys dar vadinamas įskiepiu, o laukinukas, į kurį skiepi-
jama, – poskiepiu.

Skiepijimui atrenkami gerai išsivystę laukinukai. Daž-
niausiai jie turi išsikerojusią šaknų sistemą, nereiklūs dir-
vožemiui, atsparesni šalčiams. Įdomu tai, kad prie lauki-
nuko stiebo priaugintas įskiepis veda tokius pat vaisius 
kaip ir motininis kultūrinis augalas. Kai kurie sodinin-
kai įsigudrina į vieną medį įskiepyti kelis skirtingų veis-
lių auginius. Tokia obelis ant skirtingų šakų brandina ke-
lių veislių obuolius.

Žaizdų apdorojimas
Skiepijant vaismedžius daugiau ar mažiau sužalojami 

jų kamienai ar šakos. Kiekvieno sodininko pareiga padė-
ti medžiams greičiau užsigydyti žaizdas. Dažniausiai tam 
naudojamas specialus sodo tepalas, kuriuo patepamos 
žaizdos. Jos dar apvyniojamos plėvele, kuri neleidžia iš-
džiūti karnienai.

Skiepijimo laikas
Vaismedžiai skiepijami dažniausiai pavasarį orams su-

šilus iki 10 °C. Geriau skiepyti šiek tiek anksčiau negu 
per vėlai. Mat įskiepis turi prigyti ir ūgtelėti, antraip žie-
mą gali nušalti.

Įskiepių paruošimas
Skiepijimo rezultatai priklauso nuo įskiepių gyvybin-

gumo. Jie turi būti neapšalę, nesudžiūvę ir sveikais pum-
purais. Įskiepiai ruošiami žiemos pradžioje, iki pirmųjų 
stipresnių šalčių. Nupjauti vaismedžių ūgliai suvyniojami 
į plastikinę plėvelę ir iki pavasario laikomi vėsiame rūsy-
je, šaldytuve arba užkasti į sniegą.

Vaismedžių skiepijimas

Užduotys
Kuo poskiepis skiriasi nuo įskiepio?
Kodėl sodininkai kultūrinių vaismedžių auginius 
įskiepija į laukinukų stiebus?

1.
2.

Sudūrimas
Šis būdas naudojamas, 

kai ūglių skersmuo panašus. 
Įskiepis ir poskiepis įstrižai 
nupjaunami, paskui suglau-
džiami ir tvirtai surišami.

Įskėlimas
Šis būdas naudojamas, 

kai poskiepis storesnis už 
įskiepį. Šakos galas nulygi-
namas, įskeliamas ir į plyšį 
įstatomi pleištiškai nudrož-
ti įskiepiai.

Šoninis įpjovimas
Skiepijama šaka įstri-

žai įpjaunama, įstatomas ir 
tvirtai aprišamas įstrižai nu-
pjautas įskiepis. Jam prigi-
jus šaka nupjaunama.

Akiavimas
Poskiepio žievėje pada-

roma įpjova, į kurią įsta-
tomas su plonu medienos 
sluoksniu atpjautas pum-
puras. Paskui įskiepyta vie-
ta stipriai aprišama nelie-
čiant pumpuro.

Įskiepyta vaismedžio šakelė.

Skiepijimo būdai
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Pasitikrink!

Dauginimasis ir vystymasis
Kuris organizmas yra paveldėjęs abiejų tėvų 
požymius?
A. Dalijimosi būdù susidariusi ameba.
B. Iš kiaušinio išsiritęs viščiukas.
C. Pumpuravimo būdù susidaręs mieliagrybis.
D. Pumpuruojanti hidra.

Kurie organizmai vadinami hermafroditais?
A. Turintys moteriškuosius lytiniùs organus.
B. Turintys vyriškuosius lytiniùs organus.
C. Turintys ir moteriškuosius, ir vyriškuosius 
lytiniùs organus.

Iliustracijoje pavaizduotos žiedų schemos.

1. Kuris žiedas yra dvilytis, o kurie – 
vienalyčiai?
2. Kuris žiedas vadinamas kuokeliniu, kuris – 
piesteliniu?

Kurie du teiginiai apibūdina vabzdžių 
apdulkinamų žiedų, o kurie du – vėjo 
apdulkinamų žiedų požymius?
1. Dulkinės ir purkos išsidėsčiusios žiedo 
viduje.
2. Dulkinės ir purkos styro žiedo išorėje.
3. Vainiklapiai dideli ir spalvoti.
4. Žiedai maži ir neišvaizdūs, dažniausiai žali.

Iliustracijoje pavaizduotas 
gilės pjūvis.
1.	 Kokios vaisiaus dalys
pažymėtos A ir B raidėmis? 
Iš kurių žiedo dalių jos 
susidarė?
2.	 Šis vaisius yra:
 a) atsidarantysis ar uždarasis;
 b) sultingasis ar sausasis;
 c) vienasėklis ar daugiasėklis?

1.

2.

3.

4.

5.

Kaip plinta varnalėšos sėklos?
A. Paskleidžia pats augalas.
B. Platina gyvūnai.
C. Platina vanduo.
D. Platina vėjas.

Kaip vadinamas augalo vystymasis nuo šakne-
lės prasikalimo iki pirmųjų lapelių išskleidimo?
A.	 Augimas.
B.	 Brinkimas.
C.	 Dauginimasis.
D.	 Dygimas.

Sėkloms sudygti būtinos sąlygos.
A. Dirvožemis, oras ir šviesa.
B. Oras, šiluma ir dirvožemis.
C. Šiluma, drėgmė ir oras.
D. Šviesa, drėgmė ir šiluma.

Bulvė vegetatyviniu būdù dauginasi:
A. stiebagumbiais;
B. šakniagumbiais;
C. šakniastiebiais;
D. ūsais.

Iliustracijoje pavaizduotas vištos kiaušinis.

A

trynys

baltymas

lukštas

1. Koks darinys pažymėtas A raide?
2. Kokia trynio paskirtis?
3. Kodėl kiaušinis padengtas tvirtu lukštu?

Kuris medžio kamieno sluoksnis sudarytas iš 
gaminamojo audinio?
A.	 Brazdas.
B.	 Mediena.
C.	 Karniena.
D. Kamštis.

Kuriems iš žemiau išvardytų vabzdžių būdingas:
A. nepilnutinio kitimo vystymasis;
B. pilnutinio kitimo vystymasis?

Amaras, bitė, blakė, drugys, musė, vabalas, žiogas.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A CB

A

B

gvildas
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Aplinkos sąlygos
Vandenų yra stovinčių ir tekančių, skirtingo dydžio ir gylio, todėl aplin-

kos sąlygos juose smarkiai skiriasi. Pavyzdžiui, ežerai, didžiosios upės žie-
mą užšąla, o sraunesni upeliai čiurlena ir per stipriausius speigus. Saulė 
seklų telkinį įšildo greičiau, gilus įšyla lėčiau. Jo priedugnyje ir vidurva-
sarį vanduo išlieka ledinis. Vieni telkiniai vandeningi ištisus metus, kiti 
per sausras išdžiūsta. Balos gali telkšoti vos kelias dienas.

Skiriasi ne tik fizinės, bet ir cheminės įvairių telkinių vandens savybės. 
Pavyzdžiui, tekančiuose vandenyse deguonies daugiau negu stovinčiuo-
se. Nevienodas ir vandens pH.

Vandens telkinio organizmų bendrija
Vandens telkiniuose gausu įvairių organizmų. Kaip dera bendrijai, vie-

ni yra gamintojai, kiti vartotojai arba skaidytojai. Kiekviename vandens 
telkinyje arba jo pakrantėje veša žiediniai augalai, atvirame vandenyje 
plūduriuoja planktonas. Gamintojais minta pirmuonys ir smulkūs gyvū-
nai, kurie vėliau tampa stambesnių plėšrūnų grobiu. Vandens telkinyje 
maisto randa vandens paukščiai ir kai kurie žinduoliai, pavyzdžiui, ūdra, 
audinė, vandeninis kirstukas. Čia darbuojasi ir visas būrys skaidytojų: 
kirmėlių, vandens asiliukų, šoniplaukų.

Augalų pasiskirstymas ežero priekrantėje
Ežero augalai prisitaikę augti skirtingomis sąlygomis, todėl telkiasi tam 

tikrose priekrantės zonose (5 pav.). Jie yra užėmę skirtingas nišas.
Pakrantėje rymo juodalksniai, gluosniai. Šių medžių (arba krūmų) šak-

nys plačiai išsikerojusios, atsparios potvyniams ir deguonies trūkumui.
Nuo kranto linijos iki kelių metrų gylio driekiasi nendrynas. Be nendrių, 

čia dar auga meldų, švendrų. Šių augalų šakniastiebiai stori ir tvirti. Tai ne 
tik maisto sandėlis, bet ir puikus „inkaras“ bangų blaškomiems ūgliams. 
Jie tuščiaviduriai ir tvirti, sudaryti panašiai kaip miglinių augalų stiebai. 
Be to, pro ūglius oras pasiekia šakniastiebius.

Giliau telkiasi lūgnės, vandens lelijos – augalai plūduriuojančiais lapais 
(plūduriuoja dėl oro ertmių). Šių augalų žiotelės išsidėsčiusios lapų vir-
šutinėje pusėje. Lankstūs lapkočiai atlaiko bangavimą ir prisitaiko prie 
kintančio vandens lygio. Jie išvarpyti oro kanalų, kuriais oras pasiekia 
dumble įsitvirtinusius šakniastiebius (6 pav.).

Nertys, plunksnalapės, elodėjos auga 4–8 m gylyje. Tai visai panirę au-
galai. Jų lapai smulkūs, turi didelį paviršiaus plotą, todėl gali sugerti dau-
giau šviesos. Pro lapus vyksta ir dujų apykaita, skverbiasi mineralinės 
medžiagos. Povandeninių augalų ūgliuose irgi yra oro, todėl jie stiebia-
si į viršų, šviesos link. Didesniame negu 8 m gylyje augalai negali augti. 
Čia aptinkama tik dumblių.

Planktonas
Kiekviename vandens telkinyje galima aptikti įvairių planktoninių or-

ganizmų: melsvabakterių, vienaląsčių dumblių, pirmuonių, smulkių vė-
žiagyvių (7 pav.). Tai labai svarbus smulkių žuvų, buožgalvių, kai kurių 
vabzdžių lervų maisto šaltinis.

Planktoninių organizmų kūnai yra didesnio tankio nei vanduo, tačiau 
naudodami įvairius būdùs jie gali plūduriuoti. Vėžiagyviai (dafnijos ir 
ciklopai) iriasi antenomis, pirmuonys – blakstienėlėmis ir žiuželiais. Mels-
vabakterės plūdrumą reguliuoja į citoplazmą išskirdamos dujų burbuliu-
kų, o vienaląsčiai dumbliai – riebalų lašelių.

4.8 Projektas „Gėlojo vandens telkinio ekosistema“

Stovintys vandenys
Balà – nedidelis seklus vandens 

telkinys, laikinai atsiradęs pavir-
šiaus įdubime.
Kdra – nedidelis dirbtinis ke-

lių metrų gylio vandens telkinys.
Tvenkinỹs – patvenkto upelio 

ar upės slėnyje susidaręs įvairaus 
gylio ir dydžio vandens telkinys.
Ẽžeras – natūralus įvairaus gy-

lio ir dydžio vandens telkinys pa-
viršiaus įdubime.

Tekantys vandenys
Upẽlis, upókšnis – nedidelis, 

iki kelių metrų pločio vandenta-
kis. Per sausras gali išdžiūti.
Ùpė – didelė, plati vandens 

tėkmė. Vandeninga dažniausiai 
visus metus.

1	 Gėlieji vandens telkiniai: bala (A),
kūdra (B), ežeras (C), upelis (D) ir
upė (E).

2	 Nendrynas. 3	 Švendrų burbuolės. 4	 Plūdės lapai ir žiedai.
7	 Planktonas pro mikroskopą.

A B C

D E 5	 Augalų pasiskirstymas ežero priekrantėje.

pakrantės medžiai, 
krūmai

nendrynas 
(iki 1,5–2 m) augalai

plūduriuojančiais 
lapais (2–4 m) panirę augalai (per 4 m)

vilkdalgiai, 
papliauškos, nendrės, 

švendrai, meldai

vandens lelijos, 
lūgnės, rūgtys, 

plūdės
nertys, 

plunksnalapės, 
elodėjos

planktonas

dumbliai

lapuose yra oro 
ertmių, todėl jie 

plūduriuoja

lapkočiai lankstūs, 
atlaiko bangavimą

lapkočiai
išvarpyti oro 

kanalų

žiotelės 
viršutinėje

lapo pusėje

vandens paviršius

lapkotis

šakniastiebis

žiedai iškilę 
virš vandens 

paviršiaus

6	 Lūgnė prisitaikiusi augti vandenyje.
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Dauginimasis ir vystymasis
Organizmų dauginimosi būdai: 

nelytnis dáuginimasis;
lytnis dáuginimasis.

•
•

Nelytniam dauginimuisi reikia tik vieno 
motininio organizmo. Šiuo būdù susidarę nauji 
individai yra tkslios motininio organizmo 
kopijos. Nelytnio dauginimosi būdai:

Lytniam dauginimuisi būtini du skirtingų lyčių 
organizmai. Jie turi lytiniùs òrganus, kuriuose 
susidaro lytnės ląstẽlės. Gyvūnų vyriškosios 
lytnės ląstelės yra spermatozòidai, 
moteriškosios – kiaušinliai. Dvilyčiai 
organizmai vadinami hermafrodtais.

Vyriškosios ir moteriškosios lytnių ląstelių bran-
duolių susiliejimas vadinamas apvaisnimu. 
Dalijantis apvaisintam kiaušinėliui susidaro 
gẽmalas. Iš jo vystosi naujas organizmas, kuris 
paveldi abiejų tėvų požymius.

Žiedas – gaubtasėklių augalų  
dauginimosi organas.                    

Kuokelio ir piestelės sandara. 
kuokelis piestelė

dulkinė

kotelis

purka

liemenėlis

mezginė

sėklapradis

moteriškoji 
lytinė ląstelė

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dauguma augalų yra hermafroditai – turi 
dvilyčius žiedus. Kai kurie augalai turi 
vienalyčius žiedus. Jie būna dviejų rūšių: 

kuokẽliniai žieda;
piestẽliniai žieda.

•
•

Kuokelių dulkinėse bręsta žiedãdulkės, 
kuriose yra vyriškųjų lytnių ląstelių. Jei 
išbyrėjusios žiedadulkės pasiekia piestelės 
purką, įvyksta apdùlkinimas. Žiedadulkes 
dažniausiai perneša vabzdžiai arba vėjas.

Skiriami du apdulkinimo būdai: 

savdulka;
kryžmãdulka.

•
•

Ant purkos patekusi žiedadulkė išleidžia 
dulkiãdaigį, kuris liemenėliu skverbiasi gilyn. 
Jo galiuke keliauja vyriškoji lytnė ląstelė. 
Prasiskverbęs į sėklapradį dulkiadaigis plyšta, 
įvyksta apvaisinimas.

Augalo vasių sudaro  
skla (sėklos) ir apývaisis.  
Sėkla formuojasi iš 
sėklapradžio, apyvaisis –  
iš mezginės sienelės.                                                  sėkla

apyvaisis 
(lukštas)

Pagal vaisiaus susidarymą skiriami: 

tikreji vasiai (formuojasi tik iš mezginės);
netikreji vasiai (formuojasi iš mezginės 
ir kitų žiedo dalių).

•
•

 
Remiantis įvairiais kriterijais vaisiai dar  
skirstomi į: 

atsidarančiuosius ir uždaruosius;
sultinguosius ir sausuosius;
vienasėklius ir daugiasėklius;

•
•
•

Vaisiai saugo bręstančias sėklas ir padeda jas 
paskleisti. Pagrindiniai sklų plãtinimo būdai: 

platina gyvūnai;
platina vėjas;
platina vanduo;
paskleidžia pats augalas.

•
•
•
•

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Pupelės sėklos sandara.

Į dirvą įterpta sėkla iš pradžių išbriñksta, 
paskui išleidžia šaknelę ir stiebelį. Dygmui 
daigas naudoja sėkloje sukauptas maisto 
atsargas.

Sudygsta tik tos sėklos, kurių gemalai gyvi. 
Dygimui būtina drėgmė, šiluma ir oras.

Pagal sėklaskilčių skaičių žiediniai augalai 
skirstomi į dvi grupes: 

vienaskičiai augala;
dviskičiai augala.

•
•

Augalams būdingas vegetatỹvinis 
dáuginimasis. Kai kurie vegetatyvinio 
dauginimosi būdai: 

šakniastiebiais;
šakniagumbiais;
šakninėmis atžalomis;
ūglio atplaišomis;
svogūnais;
ūsais;
stiebagumbiais.

•
•
•
•
•
•
•

Vegetatyviniu būdù augalai dirbtinai 
dauginami stiebiniais, lapiniais ir šakniniais 
auginias. Kai kurie krūmai dauginami 
atlankoms, o vaismedžiai skiẽpijami.

Du gyvūnams būdingi apvaisinimo būdai:

Išornis apvaisinimas būdingas vandens 
gyvūnams, vidinis apvaisinimas – sausumos 
ir kai kuriems vandens gyvūnams. Dauguma 
sausumos gyvūnų deda kiaušinius tvirtu 
apvalkalu, žinduoliams būdinga gyvavedỹstė.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Organizmo augimas vyksta dėl ląstẽlių 
daljimosi, o skirtingų rūšių ląstelių randasi 
dėl ląstẽlių diferenciãcijos.

Dauguma gyvūnų auga tol, kol subręsta. 
Žmogaus augimas yra laipsniškas, 
nariuotakojų – periodiškas.

Augalas auga visą gyvenimą, tačiau tik tose 
organizmo vietose, kur yra gamnamųjų 
audini. Dalijantis šių audinių ląstelėms ūglis 
stiebiasi į viršų, šaknys skverbiasi gilyn. 

Medžio kamiene 
dalijantis brãzdo 
ląstelėms į vidų 
formuojasi me-
diena, o į išo-
rę – karniena. Pa-
viršinis karnienos 
sluoksnis atmirš-
ta, iš jo susidaro kaštis.

Dėl metų laikų kaitos medžiai auga sezoniškai. 
Pavasarį ir vasaros pradžioje formuojasi 
šviesi ankstyvoji mediena, antroje vasaros 
pusėje – tamsesnė vėlyvoji mediena. Vienas 
ankstyvosios ir vėlyvosios medienos žiedas 
sudaro mẽtinę riẽvę.

Augančio organizmo výstymasis: kinta kūno 
forma, proporcijos, atsiranda naujų požymių. 
Dauguma organizmų nustoja vystytis, kai 
lytiškai subręsta.

Vabzdžiams būdingas dvejopas vystymasis:

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

išorinis apvaisinimas vidinis apvaisinimas

kūno ilgis

laikas

ūgis

laikas

žmogaus 
augimas

nariuotakojo 
augimas

piestelė

kuokeliai

taurėlapiai

žiedsostis

vainiklapiai

nektarinė

žiedkotis

dalijimasis

pumpuravimas

žievė
kamštis

karniena

brazdas
mediena

pilnutinio kitimo 
vystymasis

nepilnutinio kitimo 
vystymasis

gemalas sėklos 
luobelėšaknelė

stiebelis
pumpurėlis

sėklaskiltės


