
Vegetatívne orgány 

List 

 

• Nadzemný vegetatívny orgán 

• Obmedzený rast 

• Výhonok = stonka + list 

 

Funkcia 

1. Asimilačná- Tvorba organických látok pomocou fotosyntézy 

2. Transpirácia- Vyparovanie vody 

3. Výmena plynov- Oxidu uhličitého a kyslíka 

4. Rozmnožovanie- Vegetatívna forma rozmnožovania 

 

Morfológia listu 

1. Monofaciálne- nerozlišujeme rub a líc, jednoklíčnolistové rastliny, tropické 

2. Bifaciálne- rozlíšenie na rúb a líc, dvojklíčnolistové rastliny 

 

Vonkajšia stavba listu 

1. Čepeľ 

2. Stopka 

3. Žilnatina 

4. Môžu mať aj pošvu a prilístky 

 

Typy žilnatiny 

• Súbor cievnych zväzkov v listovej čepeli 

a. Vidlicovitá 

b. Perovitá 

c. Dlaňovitá 

d. Rovnobežná 

e. Odnožená 

 

Typy listov 

I. podľa členitosti čepele 

a. Jednoduchý- celistvá alebo delená čepeľ 

b. Zložený - rozdelený na 2 a viac častí- lístky 

 

II. podľa okraja listovej čepele 

a. Celistvookrajový 

b. Pílkovitý 

c. Zúbkatý 

d. Vrubkovaný 

e. Laločnatý 

 

Typy postavenie listov na stonke 

a. Striedavé 

b. Protistojné 

c. Praslenovité 

d. Prízemná ružica 



Kategórie listov na stonke 

1. Kvetné listy- Premenené listy tvoriace kvet, tzv. kvetné fylómy 

2. Listene- V hornej časti stonky, vyrastajú z nich kvetné stopky 

3. Asimilačné listy- asimilácia a transpirácia 

4. Kvetné lístky- Súčasť semena, jedno/ dvojklíčnolisté, borovicorasty aj viac 

 

Stavba bifaciálneho listu 

1. Vrchná pokožka 

2. Palisádový parenchým 

3. Špongiový parenchým 

4. Cievne zväzky 

5. Spodná pokožka 

 

Pokožka ( epiderma) 

• Krycie pletivo 

• Na povrchu kutikula 

• Tenkostenné bunky bez medzipriestorov 

• Spodná pokožka prieduchy 

• Vodné rastliny na spodnej 

• Jednoklíčnolisté- na oboch 

• Dvojklíčnolisté- na vrchnej 

 

 Mezofyl 

• Tvorený základným a vodivým pletivo 

• Základné pletivo z palisádového a špongiového parenchýmu 

 

1. Palisádový parenchým 

• obsahuje veľa chloroplastov, pozdľžny tvar, fotosyntéza 

2. Špongiový ( hubový) 

• Nepravidelné bunky, veľké medzibunkové priestory, menej chloroplastov, obsahuje cievne 

zväzky 

3. Cievne zväzky 

• Vodivé pletivo v mezofyle 

• kolaterálny cievny zväzok ( obsahuje aj sklerenchým- chráni pred roztrhnutím) 

 

Stavba monofaciálneho listu 

• Mezofyl monofaciálneho listu neobsahuje odlišné druhy parenchýmu 

• rovnako diferencovanú vrchnú a spodnú stranu čepele- nemožno rozlíšiť rub a líc 

• Prieduchy aj na spodnej aj vrchnej strane 

 

Anatómia listu 

• Ovplyvňuje ju osvetlenie, podnebie, stanovište, typ rastliny 

• Suchomilné- ponorené prieduchy pod úroveň pokožky- znižujú vyparovanie 

• Vlhkomilné prieduchy nad úrovňou pokožky- zvyšuje vyparovanie, mezofyl vyplnený 

vzduchom- aerenchým 

• Jednoklíčnolisté rastliny- najväčšie prieduchy 

 



Metamorfóza listov 

1. Šupiny- ochrana púčika 

2. Cibuľa- zdužinatelé šupiny slúžiace ako zásoba 

3. Listové úponky- prichytávanie o plochu 

4. Listové tŕne- zníženie vyparovania, ochrana 

5. Listy mäsožravých rastlín 

6. Listencový obal- ochrana šúľka 

7. Dužinaté listy- napr. aloe 

 

Rast listov 

• Zakladajú sa na rastovom vrchole stonky v podobe hrbolčekov ( okrem klíčnych) 

• Rast je obmedzený 

• Rozmanitý vzhľad vďaka rozlišnej aktivite vrcholového a bazálneho meristému 

 

Opadávanie listov 

• Listy ihličnanov 2-9 rokov, listnatých po skončení vegetačného obdobia 

• Interval sa skracuje vplyvom znečistenia prostredia 

• Rastlina sa zbavuje zostarnutých častí 

• Spomalí rozvoz živín , zastaví transpiráciu 

• Urýchľuje kyselina abscisová 

• Pred zimou zastaví rast listov 

• Dochádza k chemickým zmenám v odlupovacej vrstve 

• Presúvajú sa živiny do stonky a koreňa 

• Dôjde k rozkladu chlorofylu( anthokyany, karotenoidy)- listy zožltnú 

• Korok uzatvorí ranu 

 

 


