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List

,!e slova tist
V cestlne Jeono-
značné, anebo
mnohoznačné?

Proč myslíš, že
na podzim listy
ze stromŮ opadá
vaji?

Listy jsotr clalším nadzemnínl orgárlem rostliny, Na rozclíl od kot'enťl a stotrkťr vŠak ttl_-

ukončený rťrst.

l Funkce listů:

- r iistech probíhá fotosyntéza;

i - pruduchy v listech zajišfují výměnu plynů mezi rostlinou a vnějŠím prostředím

, - p*auchy se odpařuje voda.

Které plyny jsclu ll),ntěňtlvány nte7i rostLtnou a wňiším prostřerlún'?

t
a

zjisti přítomnost
zeleného barviva
(chlorofylu) v lis-

ilr čerstvé zelené
listy nastříhej
na kousky;

. vlož je do
kádinky a přelij
vroucí vodou;

. spařené listy
bez vody roze-
tři s pískem
v třecí misce
na kaši;

. přidej 30 rnl

ethanolu a dále
roztírei;

. extrakt přefilt-
ruj do zku-
mavky;

. smaragdově
zelená barva
roztokll je způ-
sobena chloro-
fylem rozpuště-
ným v ethanolu,

Fikus benjamin

Některé rostliny

mají panašované
llsty, tZn. na listech

se vyskytuje různá

žlutobílá kresba.

Listy rostlin vyrůstají z klatších úseků
na stonku, tzn. z uzlin. Jestliže z uz|iny
vyrůstá pouze jeden list, hovoříme
o střídavém postavení listů na stonku.

Vyrůstají-lí z uzliny dva proti sobě sto-
jící 1isty, jde o vstřícné postavení 1istů.

Pokud roste z uzliny větší počet listů,
pak je to přeslenité uspořádáni. ZvIášt-
ností je uspořádání listů u stvolu.
U tohoto typu stonku listy vyrůstají
z píízemni růžice.

Vetňj-čá sŤ*cďh* lcst*
Většina 1istů se skládá z řapíku a čepele -
řapíkaté listy. U některých rostlin řapík
u listu chybí a list přisedá na stonek čepelí -
přisedlé listy. Na bázi řapíku jsou vytvořeny
párové palisty, které někdy brzy opadávají
(buk lesní), jindy jsou vytrvaló (hrách setý).

Mohou se takó přeměnit v trny (trnovník
akát). Řapíkem píichází do čepele vodivé
pletivo, které zde vytváří nápadnou žilnatinu
(nervaturu) listu. Ta, kromě rozvodu živin,
také zpevňuje čepel listu.

U většiny listů je možné rozeznat svrchní
a spodní stranu. Toto rozlišení je dáno

vnitřní stavbou, což se projeví různou barvou
(lícová strana listu je většinou tmavší).

střidavé vstřícné přes enltt

postaveni listů na :
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žilnatina
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