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Svrchní i spodní stranu listu
kryj e j ednovístevná pokožka
U většiny rostlin je svrchní
stíana pokožky celistvá. Na
spodní straně listu pokožku

vodivá naruŠují lzavíratelnó Štěrbinn
Pletiva úv. průduchy, Prostřednic-

tvím pruduchi docházi
k výměně §slíku a oxidu
uhličitého mezi prostředím
a rostlinou, ale i k odpařování
vody ve formě vodních par.

Pod svrchní pokožkou se
nacházi pletivo s velkým
ob s ahem zeleného barviva,

tzv. chlorofylu. Toto pletivo se nazývá asimilační a probílra v nČrn tbtosyntéza. Pod

tímto pletivern je pletivo provzdušňovací. Mezi buňkanli tohoto pletiva jsou ve|ké

volné prostory, kter:ými prouclí plyny z prťrduchťr k asirrlilačnímu pletivu a naoPak.

Přeměny listu
Kromě hlavních funkcí listů, fotosyntézy a výměny plynů, mohou být listy tvarem

i stavbou přizpůsobeny dalším funkcím. Zásobni funkci mají ztloustlé dolní Části listu

cibule. Ochrannou funkci plní listy přeměněné v trny (dřišťál). Hrách má koncové Části

složeného listu přeměněny na úponky.

Listy tvoří většinr_r zeletlé htrrtlty v přírodě. Jsou lrlavní potravou býloŽravýcli ŽivoČichL.

Tvoří součítst potravy člověkii (listovir zelenina * zeli. špenát).

Listy rnnoha rtlstlin obsahLr.|í účinné 1átky. kterých se vytržívii při |éčení chorob. List1

vavřínu zdobného se používa.ií.iako koření (bobkový list), Příkladetn pochutiny jsorr

listy čajovníkLr.
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VysvětIi pr ncip foto-

SyntéZy, se kterým
jsi se seznámil(a)
v loňském roce.

Průduchy

průduch tvoří dvě

svěrací buňky íazo-
lovitého tvaru, mezi

kterými 1e průdu-

chová štěrbrna. při

nedostatku vody se

tato štěíbina uzavírá.

Rostliny
v suchých obla:
tech mají listy
přizpůsobeny
k zadržování ve

kého množství
vody, Zjistijak,
Uved'příklady,

PCIuúR!
Listy některýclr
rostlirr obsahují
jedovaté látky!

U některých rostlin
se na jedné íostllně
vyskytují dva typy

listů, ]edná se

o různolistost.
U kterých rostlin jsi

se již s tímto
pojmem setkal(a)?

asimllačni
p]etiVO

provzdušňovaci
p etiV0

spodní
pokožka

průduch

Shrnutí

M Hlavními funkcemi listů jsou fotosyntéza, výměna plynů a hospodařenís vodou

v rostlině. List se skládá z řapíku a čepele. Listy mohou být na rostlině umístěny

střídavě, vstřícně nebo přeslenitě. Podle stavby čepele se listy dělí na jednoduché

a složené.

r úkoly

I Uvedte, jaký význam mají pro rostlinu listy.

N Popište vnější a vnitřní stavbu listu.

il Jak se rozdělují listy podle listovó čepele? Uveďte příklady

! rary význam mají listy rostlin pro člověka?
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SElV{ENNE ROSTLlNY

vnitřní stavba listu

74


