
 

Metodický list  Biologie – Adaptace stavby listů ke snížení výparu vody Zadání pro žáky 1 

Téma: Adaptace částí rostlin k jejich funkci 

Úkol: 
Pozorujte konkrétní adaptace stavby listů ke snížení výparu vody u: 

1. ptačího zobu obecného 

2. pýru plazivého, či jiné lipnicovité rostliny 

3. oleandru bobkovnice 

Teorie: 
Pro životní funkce zeleného listu je nutná výměna plynů. Jde především o příjem oxidu uhličitého pro fotosyntézu a výdej 

vody při transpiraci. Výměna plynů nemůže být volná, protože by mohlo docházet k nadměrnému vypařování vody a tím 

k vysychání vnitřních pletiv. Tomu brání pokožka s průduchy, které tuto výměnu regulují. Udržení správného a vyrovnaného 

stavu je poměrně složitý proces. Úplné uzavření průduchů v době nedostatku vody totiž znamená zamezení příjmu oxidu 

uhličitého a omezení transpirace, která zároveň zásobuje rostlinu důležitými minerálními látkami.  

K vyřešení této situace pomáhá rostlinám mikroklima v jejich blízkém okolí, kde je vyšší vlhkost vzduchu, takže průduchy 

mohou zůstat otevřeny, aniž by se jimi uvolňovalo nadměrné množství vody a zároveň je příjem oxidu uhličitého neomezen. 

Kromě toho mohou určité typy adaptací omezovat kutikulární transpiraci, což je obzvlášť výhodné v období extrémního sucha. 

Pomůcky: 
Listy uvedených zástupců rostlin, mikroskop, pomůcky na mikroskopování, bezbarvý lak na nehty, izolepa, bezová duše nebo 

hranolky kořene mrkve. 

Postup: 
1. Připrav mikroreliéfový preparát svrchní i spodní strany listu ptačího zobu. 

a) Na suchý povrch pokožky nanes tenkou vrstvičku bezbarvého laku na nehty. Pracuj se dvěma listy, na jeden nanes 

vrstvičku na svrchní stranu listu a u druhého na spodní. 

b) Hmotu nech utuhnout a asi po 5 minutách nalep izolepu (o trochu kratší než je délka podložního sklíčka) na blanku 

laku tak, že ji budeš přitlačovat z jedné strany ke druhé. 

c) Rychlým pohybem odděl izolepu s lakem a přilep ji na podložní sklíčko, které označíš tak, aby bylo jasné, šlo-li o 

svrchní či spodní stranu listu 

d) Pozoruj a zakresli dle pokynů v pracovním listu 

2) Zhotov, nakresli a popiš dle pokynů v pracovním listu nativní preparát příčného řezu listem pýru plazivého (pomocí 

bezové duše či hranolku mrkve). Zaměř se na buňky CELLULAE BULLATAE (motorické ohýbací buňky), které jsou 

nápadně velké, naplněné vodou a ve skupinkách. Jejich význam spočívá v účasti na svinování listů trav v suchých 

obdobích. 

3) Připrav, nakresli a popiš dle pokynů v pracovním listu nativní preparát příčného řezu listem oleandru (pomocí bezové duše 

či hranolku mrkve). Zaměř se na způsob uložení průduchů a poměrně velké dutinky na spodní straně listu. 

Zajímavost: 
Množství vody, které rostlinou projde za vegetační období dosahuje značných hodnot. Například u kukuřice jde o 200 litrů 

vody. Avšak pouze 2% se využijí na stavbu rostlinného těla. Zbylých 98% rostlinou pouze prochází a je transpirací opět 

uvolněn do ovzduší. 
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