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Téma: Adaptace částí rostlin k jejich funkci 

Úkol:  
Porovnejte epidermis zelených, fotosyntetizujících listů s epidermis modifikovaných listů cibule (suknic) 

Teorie: 
Schopnost organizmu přizpůsobovat se odlišným podmínkám prostředí říkáme přizpůsobivost, neboli modifikabilita. 

Modifikace je reakcí organizmu na zcela určité podmínky. Různorodost prostředí bývá nejčastěji dána rozdílnou nadmořskou 

výškou, rozdílnou vlhkostí prostředí, nebo odlišnými podmínkami výživy a osvětlení. Modifikace nejsou změny trvalé, ale 

udržují se tak dlouho, dokud trvá určitý vliv prostředí, který tyto fenotypové změny způsobuje. 

Nejrůznější modifikace jsou dány tím, že genotypy obsahují faktory, které umožňují zcela zvláštní reakci na podmínky 

životního prostředí. 

Podobným způsobem lze vysvětlit i adaptace. V tomto případě se však organizmy nejen přizpůsobí, ale toto přizpůsobení trvá, 

i když už vybavující předmět přestal působit- a tak vznikají trvalé formy. Mohou to být znaky morfologické, anatomické a 

cytologické a znaky ve stavbě květů, vedoucí k udržení reproduktivní izolace, tak aby nedocházelo ke křížení mezi taxony. 

Cibule je modifikovaný prýt. Je složená ze silně zkráceného a tlustého stonku- podpučí a silně ztloustlých zdužnatělých a po 

všech stránkách změněných listů, které vyrůstají z podpučí a nazývají se suknice. Na povrchu každé suknice je zachována 

jednovrstevná epidermis. 

Pomůcky: 
Narašené cibule Allium cepa se zelenými listy, nenarašené cibule, mikroskop, pomůcky na mikroskopování 

Postup: 
1. vyřízněte z cibule asi jeden centimetr širokou výseč 

2. oddělte části jednotlivých suknic a z jedné z nich , vystřihněte  kousek ve tvaru čtverce 5x5 mm a zhotovte nativní 

preparát. Pracujte tak, aby byly objekty stále ve vodě, aby jemná epidermis neoschla a aby na ní neulpěl vzduch, který 

by v nativním preparátu tvořil bublinky 

3. epidermální buňky pozorujte nejprve malým a pak velkým zvětšením 

4. zakreslete část epidermis a zvlášť při větším zvětšení jednu buňku se všemi jejími pozorovatelnými součástmi 

5. odřízněte vhodnou část zeleného listu, seřízněte žiletkou šikmo jeho povrch a stáhněte epidermis. Části, na nichž 

zůstaly zbytky mezofylu, odřízněte a z bezbarvé epidermis zhotovte nativní preparát.  

Dále postupujte podle bodů 3 a 4 

Vypracování: 
1. Do pracovního listu zakresli a popiš stavbu epidermis a) modifikovaných a b) zelených listů cibule 

2. Vypracuj úkoly v pracovním listu. 

3. Promysli a zapiš závěr 

 


