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Stonek

Zvláštností .1sou
ztloustlé stonky
kaktusů, které 1sou
zásobárnou vody
pro rostIinu,

především

u stromů se
vytváří nad
prvotní kůrou
různě silná
vrstva nazývaná
borka.
Zjisti, k čemu ji
používají zahrad
níci.

Funkce stonku:

- nese ostatní orgány rostliny (listy, květy, plody);

- přivádí vodu a minerální |átky z kořenů do listů a vede produkty fotosyntézy
z listů do místa spotřeby;

- stonkem rostlina roste;

- u některých rostlin má stonek zásobní funkci.

Stonky jsou výrazně členěny na delší ťtseky, články, a kratší úseky, uzliny. Člárrky
auzltny se pravidelně střídají, Zttzlin vyrůstají listy. Podle stonkll dělíme rostliny na
byliny a dřeviny, Nejčastějším bylinným stonkem, u kterého vyrůstají listy z uzlin, je
lodyha. Stonek bez listů zakončený květem nebo květenstvím se nazývá stvol, Zpravt-
dla dutý stonek s nápadně ztloustlými kolénky je stéblo.

ra1 Uvedie příklady bylin s lodyhou, stvolem nebo stéblem. Využijte obrázků

L_U_j v učebnici na str. 90-I09.

Dřeviny se dělí podle větvení stonku na stromy a keře. Stromy mají různě vysoký
kmen, který se větví a vytváří korunu. Stonek keřů se rozvětvuje hned od zemé,

Na stonku jsorr umístěny základy budoucích orgánů v podobě pupenťr. Na vrchoiu
stonku se nachází vrcholový pupen. V ťržlabí listůjsou úžIabni pupeny, zekterýchvzn
kají postranní stonky. Podle rychlosti rťrstu stonku hlavního a postranních stonků roze-
znáváme hroznovité a vrcholičnaté větvení stonku. Kromě těchto dvou způsobů vět-
vení se může stonek také větvit vidličnatě (např. plavtrň vidlačka).

u hroznovitého větvení hlavní
stonek roste a současně se
větví. Postranní stonky rostoll
pcllrlirleji, takže jsor,r kratší než
stonek lr|avní.

U vrclroličnatého větvení hlav-
ní stonek zpomaluje svůj růst
a nové postranní stonky ho
přerůstají.

Hroznovite větveni Vrctloltčna[e větt,e.

Povrclr stonku tvoří pokožka, pod kterou se nalézá prvotní kťrra. Tato kťrra plní och:,,,

nou a podpťrrnou furrkci. Pod prvotrrí kůror,r je středrrí r,álec. jenž obsahuje vodiré p.,-

tivo a dřeň. Během života rostlinv se však stavba stonku rnění. vzniká tzv, clrr:hotrl,,

7o

pokus se sarno-
statně zjistit roz-
díl mezi keřem
a polokeřem.
Uved'příklady.


