
A növények szervei
A harasztok törzse



A harasztoknál jelentek meg először a szövetekből felépülő valódi  szervek.
A hajtásos növényeknek a következő szervei lehetnek/vannak:
• szár
• levél
• gyökér
• virág (ez a harasztoknál még nincs, ezért ők

hajtásos, de virágtalan növények, spórával
szaporodnak)

A gyökér
• rögzíti a növényt a talajban
• felszívja a vizet és az ásványi sókat, majd továbbítja azokat
A gyökérzet állhat: (a gyökérzet típusai)
• főgyökérből – oldalgyökerekből – és hajszálgyökerekből (ezek alkotják a 

főgyökérzetet)
• ha egyforma mellékgyökerekből áll, akkor mellékgyökérzetnek nevezzük
A hajszálgyökereken mikroszkopikus gyökérszőrök vannak, melyek a felszívást 
végzik. A gyökerek tápanyagokat is raktározhatnak (pl. répa).

hajtás



1. Milyen szervei vannak egy hajtásos növénynek?

2. Melyik szerv nem található meg a harasztoknál?

3. Mi a gyökér feladata?

4. Milyen típusú gyökérzeteket tanultunk?

5. A gyökér mely részei felelnek a felszívásért?



A hajtás
• az új hajtások rügyekből fejlődnek (pl. levél rügy, virág rügy)

A szár
• a növény tengelye, a gyökerek és a levelek összeköttetését biztosítja
• lehet lágy vagy fás
lágy szár
• egy-két évig él
• bőrszövet borítja
• belsejét alapszövet tölti ki, melyben

szállítónyalábok húzódnak
fás szár
• sok évig élhet
• kéreg borítja
• a fa és háncsrészek egységes hengerré nőnek

össze a fa és háncsrész között osztódószövet
(kambium) található

• az évről évre vastagodó szállítónyaláb rétegek alakítják  ki a fák 
évgyűrűit



6. Milyen típusú szárakat tanultunk felépítése alapján?

7. Milyen szövet borítja a növény felszínét?

8. Milyen - fontos feladatot ellátó - szövet található a 

gyökérben és szárban?

9. Miben különbözik a lágy és fás szár?



Lomblevél feladatai
• fotoszintézis
• párologtatás
• gázcsere
• levélnyélből és levéllemezből áll
• az erezetét a benne lévő szállítónyalábok adják, melyek a vizet és 

ásványi sókat, továbbá kész szerves tápanyagokat szállítanak
• erezete lehet főeres (hálózatos), vagy mellékeres (párhuzamos)

• kívülről bőrszövet borítja, melyek között táplálékkészítő alapszövet 
található nagy számú zöldszíntesttel, itt zajlik a fotoszintézis



10. Milyen feladatai vannak a levélnek?

11. Milyen részekből áll a levél?

12. Milyen típusú levélerezete lehet a leveleknek?



A harasztok
• régen fatermetűek voltak, mai képviselőik kis 

termetűek
• elszenesedett maradványaik kőszéntelepeket 

alkotnak

közéjük tartoznak a zsurlók és a páfrányok
zsurlók:

pl. mezei zsurló
• földalatti szárból körkörösen 

pikkelylevelek nőnek, továbbá meddő 
és spóratermő hajtásai fejlődnek

páfrányok:
pl. erdei pajzsika
• földalatti szár
• nagyméretű tagolt levelek
• a levelek fonákján spóratokok 

találhatók

Mindkét növény a nyirkos környezetet kedveli, 
lehullott spóráik szintén nyirkos környezetben 
indulnak fejlődésnek.



13. A harasztok mely két nagy csoportját tanultuk?

14. Mivel szaporodnak a harasztok?

15. Méret alapján miben különböznek az ősi, ill. ma élő 

harasztok?


