
Lapas – organas, kuriame 
vyksta fotosintezė 

12.  Kartojame  egzaminui 
M.Gečienė 



• Augalams, kaip ir gyvūnams, gyvybei 
palaikyti reikalinga energija. 

–Augalams, skirtingai nei gyvūnams, 
nereikia ieškoti maisto energijai gauti. 

• Augalai gamina ir maistą, ir energiją! 

–Gyvūnai yra vartotojai 

–Augalai yra gamintojai 

Augalai yra energijos gamintojai 



Žiedinio augalo 
sandara 

Augalo organas Funkcija 

Šaknys Išlaiko augalą dirvoje, siurbia 
vandenį su ištirpusiomis 
mineralinėmis medžiagomis. 

Stiebas Iškelia bei laiko augalo lapus  bei 
žiedus. Jais keliauja maisto 
medžiagos į kitus augalo organus. 

Lapas Vyksta fotosintezė, kurios metu 
augalas pasigamina maisto 
medžiagų. Atlieka ir šalinimo 
funkciją. 

Žiedas Organas skirtas daugintis. Iš jo 
dalių susiformuoja vaisius, kuriame 
yra sėklų. 



Lapų sandara 

Lapkotis 

Lapalakštis 

Lapo gyslos 

216 psl. 4 pav. 



Lapų įvairovė 

PAPRASTAS LAPAS SUDĖTINIS LAPAS 

Lapas su vienu lapalakščiu Lapas su keliais prie vieno 
lapkočio prisitvirtinusiais 
lapalakščiais 

Gysločio, lazdyno, 
žibuoklės, varnalėšos, 
klevo lapai 

Žemuogės, avietės, uosio, 
šermukšnio. 

Augalų lapai būna įvairios formos ir dydžio. Skiriasi jų 
lapalakščio gyslotumas ir kraštų karpytumas. 



Kokie čia lapai? 

1 2 3 4 
5 6 7 

8 9 11 10 12 13 

14 15 16 17 18 19 



Atsakymas 

Paprastieji Sudėtiniai 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 12,13, 15, 17, 18, 19 9, 10, 11,14,16 

Kiek čia yra  lapalakščių?  



Lapų išsidėstymas ant stiebo 

Priešinis      Pražanginis    Menturinis    Skrotelinis 

                                                                   (pamatinis) 



Kaip lapai išsidėstę ant stiebo? 

1 

6 
5 

4 3 2 



Lapalakščio gyslotumas 

Lygiagretus  

Tinkliškas  

Lankiškas  



Lapų pakitimai 
• Rakiai – lapai, pavirtę dygliais (pvz.: usnis, dagys) 
• Ūseliai – plunksniškųjų lapų 

viršūnėlės metamorfozė, augalų kopimo viršun 
organas (žirnis, vikis) 

• Gaudomieji lapai – prisitaikę gaudyti 
smulkius vabzdžius (pvz.: vabzdžiaėdžiai augalai) 

• Filodžiai – suplokštėję lapkočiai 
• Sukulentai – sultingi, mėsingi, stori lapai, virtę 

vandens atsargų sandėliu. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Rakis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Usnis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Dagys
http://lt.wikipedia.org/wiki/Metamorfoz%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%97jamasis_%C5%BEirnis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vikis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vabzd%C5%BEiai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vabzd%C5%BEia%C4%97d%C5%BEiai_augalai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Filodis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Sukulentiniai_augalai






H2O 

Fotosintezė 

Nuo šviesos  
priklausančios  
reakcijos 

Nuo šviesos 
Nepriklausančios 
 reakcijos 

ATP 
ADP 

CO2 

cukrus 

Naudojama  
cukraus  
gamybai 





Kur vyksta fotosintezė? 
Gyvūnų ląstelė Augalo ląstelė 



Chloroplastuose vyksta fotosintezė 

Chloroplastai 
ląstelėje 

Lapas 

Lapai 

Chloroplastas 

absorbuojama 
saulės šviesa 
                  ir CO2 

Gaunamas 
cukrus ir 
energija 

Chloroplastai 
turi 
chlorofilo 

CO2 

Chloroplastas 



• Naudoja 
–šviesą 

–CO2 
–H2O 

• Išskiria  
–O2 

• Atiduoda aplinkai 
–Maisto medžiagas 

Taigi, augalas... 

6CO2 6H2O C6H12O6 6O2 
šviesos 
energija 

 + + + 

šaknys 

stiebas 

lapai 
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Lapo struktūra 

Statinis 

audinys 

Viršutinis epidermis 

Apatinis  

epidermis Gysla  
Ţiotelė  

Purusis  

audinys 



Lapo sandara 

floema (karniena) 

ksilema (mediena) 

žiotelė 

Statinis 
audinys 

Purusis 
 audinys 

kutikulė 
epidermis 

Varstomosios  
ląstelės 

kutikulė 
epidermis 

Apytakinis audinys (gysla) 



Lapo dalių funkcijos 
• Kutikulė 

– Gamina vašką, kuri sumažina  

– vandens garinimą 

• Epidermis 
– Apsauginė funkcija 

• Statinis audinys 
– Daug chloroplastų 

• Efektyvi fotosintezė 

• Gamina ATP ir maisto medžiagas 

• Purusis audinys 
– Turi tarpuląsčių 

• Vyksta dujų apykaita 
– CO2 paima, o pašalina O2 
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Chloroplasto struktūra 

vidinė & išorinė 

membranos 

Tilakoidai 

Grana 

Stroma 
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gliukozė 

Šviesos fazė –  

tilakoiduose  

Tamsos fazė –  

stromoje 
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Šviesos spektras bei chloroplastų pigmentai 

Gama spinduliai X-spind UV Infraraud. 
Mikro- 

bangos 

Radio 

bangos 

Regimoji šviesa 

400 450 500 550 600 650 7000 750 
Bangos ilgis (nanometrais) 



Žiotelės 
• Funkcijos 

– Paima CO2 

– Išmeta O2 

– Išmeta H2O 
• Panaudoja fotosintezei 

• Varstomosios ląstelės 
– Atidaro ir uždaro žioteles 

Varstomosios 
ląstelės 

žiotelė 



  

Transpiracija lape 

H2O potencialas mažas 

H2O potencialas didelis 



Ksilema  
( vandens indai) 

Gabena vandenį iš 
 šaknų į lapus 



Floema (rėtiniai indai): ja teka 
organinės medžiagos 

 Išnešioja gliukozę ten, kur augalui 
reikia 
 Naujiems lapams 
 Vaisiams ir sėkloms 
 šaknims 



Kaip chloroplastas prisitaikęs atlikti 
savo funkciją? 



Kokios chloroplasto dalys pažymėtos 
paveiksle skaičiais?  

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 



Lapų kutikulė sumažina transpiraciją 

Melsvė  



Lapai virtę spygliais sudaro mažesnį 
garinamo paviršiaus plotą 

Opuncija 



Plaukuoti lapai sumažina oro judėjimą, 
o tuo pačiu ir transpiraciją 

Šilropė                                       Plaukuotoji notra 



Mėsingi lapai kaupia vandens atsargas 

Eševerija 



Siauri lapai, mažas paviršius – mažesnė 
transpiracija 

Gvazdikas 



Kuris prisitaikymas NEPADĖTŲ dykumų augalams 
taupyti vandenį? 

A. Stora kutikulė. 

B. Žiotelių uždarymas dieną. 

C. Specialus audinys vandens saugojimui. 

D. Didelė, šakota šaknų sistema. 

E. Plokšti lapai su dideliu paviršiaus plotu. 



Pavadinkite lapo dalis 

1 

2 

3 

4 
        5 

6 7 

10 

8 
9 
 



Kaktusai yra prisitaikę prie karštų ir sausų Pietų ir Šiaurės 
Amerikos dykumų. Kuris iš šių bruožų NEPADĖTŲ kaktusams 

išgyventi didelį karštį ir sausras? 

A. Stora vaškinė kutikulė 

B. Stiebas, turintis mažą paviršiaus ploto ir 
tūrio santykį 

C. Žiotelės, uždaromos dienos metu 

D. Ploni lapai, turintys didelį paviršiaus plotą 

E. Vandenį kaupiantis audinys. 



O kaip vyksta fotosintezė, jei lapas 
margas? 

• Margalapiai – augalai 
su žalsvai baltomis, geltono
mis dėmėmis ar juostomis 
ant lapų. 

•  Šiose lapų dalyse 
nėra chlorofilo, o tik 
bespalvės 
arba gelsvos ląstelės, dėl to 
lapai negali asimiliuoti. 
Patekę į tamsą, kad 
padidintų asimiliacijos plotą, 
jie vėl ima kaupti chlorofilą. 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDalsva&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Balta
http://lt.wikipedia.org/wiki/Geltona
http://lt.wikipedia.org/wiki/Geltona
http://lt.wikipedia.org/wiki/Chlorofilas
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelsva&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/L%C4%85stel%C4%97
http://lt.wikipedia.org/wiki/Asimiliacija_(biologija)


Klausk 
 iki 

 pažaliavimo 
 
 

 
 
 
 
  


