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INTENSYWNOŚĆ PROCESU TRANSPIRACJI U ROŚLIN JEDNOLIŚCIENNYCH 
(MONOCOTYLEDONAE) I DWULIŚCIENNYCH (DICOTYLEDONAE)  

NA PRZYKŁADZIE CEBULI ZWYCZAJNEJ (ALLIUM CEPA L.)  
I FASOLI ZWYCZAJNEJ (PHASEOLUS VULGARIS L.)

TTHE INTENSITY OF THE TRANSPIRATION PROCESS IN MONOCOTS 
(MONOCOTYLEDONAE) AND DICOTS (DICOTYLEDONAE) ON THE EXAMPLE  

OF ONION (ALLIUM CEPA L.) AND BEAN (PHASEOLUS VULGARIS L.)

Aleksandra Dziopa

ABSTRACT

Transpiration process consists in water evaporating from the surface of leaves. The intensity of the transpiration process depends 
on many factors, both environmental and those that regulate the amount of water in a plant. Water evaporation from the surface of 
a plant is done through a layer of cuticula covering epidermal cells and through the pores of the epidermis which form stomata. The 
evaporated water comes from the soil and is supplied by a plant root system. The intensity of evaporation depends, among others, on 
the transpiration surface area. The objective of the study was to compare the intensity of the transpiration process from a comparable 
evaporation surface area occurring under the same temperature and humidity conditions in two plants: onion and bean, belonging to 
different classes (monocots and dicots). The results showed the impact of the shape of leaf blades and the construction of stomata 
on the course of this process.
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Wprowadzenie

Proces transpiracji charakteryzuje wszystkie rośli-
ny lądowe. Cel i jego znaczenie jest wielorakie. Po-
nieważ polega na parowaniu wody z powierzchni liści, 
w istotny sposób termoreguluje, wpływa na stężenie 
soku komórkowego, a w związku z tym na występu-
jące w komórkach ciśnienie turgorowe. Transpiracja 
powoduje zasysanie wody i rozpuszczonych w niej 
soli mineralnych i transport tych substancji elementa-
mi przewodzącymi, u roślin są to rurki naczyń i cewki  
(Kopcewicz 2012). W wyniku transpiracji następuje 

obniżenie ciśnienia turgorowego w komórkach. Efek-
tem tego jest wzrost potencjału wodnego i osmotycz-
nego komórek. Prowadzi to do wzrostu ich siły ssą-
cej, która podnosi słup wody w elementach drewna. 
Utrzymanie ciągłości słupa zapewnia kohezja (siły 
spójności) cząsteczek wody oraz adhezja (przyleganie 
cząsteczek wody do ścian naczyń). Mechanizm takiego 
transportu to transport pasywny.

Intensywność przebiegu procesu transpiracji zale-
ży od wielu czynników – zarówno środowiskowych, 
jak i tych regulujących ilość wody wewnątrz organi-
zmu roślinnego. Sprawność procesu transpiracji zale-
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ży od mechanizmu działania aparatów szparkowych  
 grubości kutikuli pokrywającej powierzchnię blaszek 
liściowych. Zjawisko to jest więc złożonym procesem 
fizjologicznym, który w dynamiczny sposób regulowa-
ny jest przez organizm roślinny. Parowanie wody z po-
wierzchni roślin odbywa się przez warstwę kutikuli, po-
krywającą komórki epidermy i przez wytwory epider-
my tworzące aparaty szparkowe. Szerokość otwartych 
szparek wynosi kilka milimetrów. Ilość szparek zależy 
od powierzchni łodyg i liści, jest więc różna u różnych 
gatunków roślin, ale szacowana jest na kilka milionów, 
zajmujących do 2% ogólnej powierzchni transpiracyj-
nej rośliny. Para wodna transpirująca aparatami szpar-
kowymi pochodzi z przestrzeni międzykomórkowych. 
Parując, schładza powierzchnię roślin, a uzupełniana 
jest wodą pobieraną systemem korzeniowym (Lewak 
2009). Czynnikami decydującymi o intensywności 
parowania jest temperatura otoczenia (wzrost wzma-
ga transpirację do 50%) i wilgotność powietrza, która 
przy nasyceniu powietrza parą wodną w 50%, w spo-
sób znaczny wzmaga proces transpiracji (Woźny, Przy-
był 2007). Kolejne czynniki środowiskowe wpływają-
ce na intensywność transpiracji to wiatr, który usuwa 
nagromadzoną nad powierzchnią transpiracyjną parę 
wodną, oraz światło niezbędne do fotosyntezy, której 
produkty wpływają na potencjał osmotyczny komórek 
aparatu szparkowego (Kopcewicz, Lewak 2012).

Rośliny jednoliścienne różni od dwuliściennych 
kształt blaszek liściowych. Są one równowąskie, lance-
towate, a wiązki przewodzące biegną w blaszkach rów-
nolegle. Miękisz nie wykazuje zróżnicowania na asy-
milacyjny i gąbczasty. Aparaty szparkowe rozmiesz-
czone są równomiernie i występują w tej samej ilości  
w skórce po obu stronach liścia. Związane jest to z pio-
nowym ustawieniem liści i ich jednakowym oświetleniu 
z obu stron. Rośliny dwuliścienne mają liście szerokie 
i płaskie. Aparaty szparkowe umieszczone są w dolnej 
skórce, przez co nie są narażone na nadmierne parowa-
nie, ponieważ dolna strona liści nie jest bezpośrednio 
naświetlona. Skórka górna wytwarza grubszą warstwę 
kutikuli, co chroni przed nadmierną transpiracją. Mię-
dzy komórkami miękiszu blaszki liściowej tworzą się 
duże przestrzenie wypełnione powietrzem. Taka budo-
wa zapewnia intensywną cyrkulację gazów: dwutlenku 
węgla i tlenu, oraz stwarza najkorzystniejsze warunki 
dla transpiracji (Szweykowska ,Szweykowski 1980; 
Hejnowicz 2002; Tołpa, Radomski 1985). Otwieranie 
aparatów szparkowych zachodzi w wyniku rozkładu 
glukozy w komórkach tworzących szparkę. Rozkład 
glukozy powoduje zwiększenie stężenia jonów pota-
sowych i jabłczanowych, przez co zmniejsza się war-
tość potencjału wodnego w tych komórkach. Wówczas 

Ryc. 1. Budowa aparatów szparkowych: A – aparaty szpar-
kowe roślin dwuliściennych, B – aparaty szparkowe roślin 
jednoliściennych 
Fig. 1. Construction of stomatological apparatus: A – sto-
matal diastole apparatus, B – stomatal apparatus of mono-
cotyledonous plants 
Źródło/Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Liść.

Ryc. 2. Budowa anatomiczna liścia 
Fig. 2. Anatomical construction of the leaf 
Źródło/Source: https://www.google.pl/ budowa+anatomicz-
na+li

woda wpływa do komórek szparkowych, zwiększa się 
ich turgor, następuje zmiana kształtu, komórki pęcznie-
ją, otwierając szparkę.
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Metodyka badań

Pomiar intensywności transpiracji odbywał się me-
todą wagową. Intensywność transpiracji obliczano jako 
ilość wody wytranspirowanej w jednostce czasu z wy-
znaczonej powierzchni liścia. W tym celu dokonano ob-
rysu liści na papierze milimetrowym, a następnie przyj-
mując tolerancje błędu w przedziale 1–5 mm, wyzna-
czono powierzchnię parowania dla dwóch prób (ryc. 3, 
4). Ilość wyparowanej wody oceniano, licząc pojawiają-
ce się na powierzchni słoja krople wody.

Ryc. 3. Obrys liścia cebuli
Fig. 3. Onion leaf outline on 
graph paper

Ryc. 4. Obrys liścia fasoli
Fig. 4. Bean leaf outline on 
graph paper

Pomiaru intensywności transpiracji dokonano zacho-
wując roślinie możliwość jej pobierania. Każdego dnia 
prowadzonych badań podlewano rośliny 20 mm wody. 
Wykluczono ewaporację, parowanie z powierzchni gle-
by, poprzez jej szczelne okrycie folią aluminiową. Ilość 
wody wytranspirowanej jako gromadzące się krople na 
ścianach szklanego cylindra, stanowiącego zestaw do-
świadczalny, obliczano dla dwóch prób, tj. rośliny jed-
noliściennej (cebuli) i dwuliściennej (fasoli). Badania 
prowadzono przy stałych wartościach temperatury – 
30oC i względnie stałej wilgotności powietrza mierzonej 
termohigrometrem i wynoszącej 50–60%.Temperaturę 
otrzymywano, kierując na każdy eksperyment żarówkę 
grzewczą. Pomiary powtarzano dobowo w ciągu pięciu 
dni. Wyniki zestawiono tabelarycznie.

Celem obliczenia masy wytranspirowanej wody 
przyjęto zgodnie z literaturą masę pojedynczej kropli 50 
mg, mnożąc przez ilość kropli wyliczonych w kolejnych 
pomiarach.

Fot. 5. Cebula_zwyczajna (Allium cepa L.) (fot. A. Dziopa)
Photo 5. Allium cepa L. (fot. A.Dziopa)

Klad: Euphyllophyta 
Klad: rośliny nasienne 
Klasa: okrytonasienne 
Klad: jednoliścienne 
Rząd: szparagowce
Rodzina: amarylkowate 
Rodzaj: czosnek 
Gatunek: czosnek cebula 
(Szweykowska, Szweykow-
ski 2007)

Liście tworzące dolną część rośliny, pozostające pod 
ziemią, to organy spichrzowe. Nad liśćmi spichrzowy-
mi powstają zielone liście asymilacyjne o obłym kształ-
cie, wystające ponad powierzchnie gleby, zaopatrzone  
w aparaty szparkowe (ryc. 5). Łodyga cebuli jest bardzo 
skrócona i nosi nazwę piętki. Kwiatostany rozwijają się 
na łodydze pozornej, utworzonej przez zwinięte liście  
i tworzą baldachy. Mocuje się w glebie za pomocą wiąz-
kowego systemu korzeniowemu (Villee 1976, Kaczma-
rek , Pengal 2015).

W cebuli występują olejki lotne, dwusiarczek alilo-
-propylowy o charakterystycznym zapachu oraz inne 
siarczki i związki alkilowe, kwercetyna, enzymy, wita-
miny C, B1, B2, B3, PP, E, K, prowitamina A, saponiny, 
flawonoidy, fruktozany, cukier, pektyna, sole wapna, 
fosforu, krzemu, magnezu, żelaza, cynku i selenu (Ty-
moczko i in. 2013; Slater 2008) Jest rośliną jednoliścien-
ną, na co wskazuje budowa zarodka zawierająca jeden 

Charakterystyka obiektu badań

Fot. 2. Fasola zwykła (Phaseolus vulgaris L.) (fot. A. Dziopa)
Photo 2. Phaseolus vulgaris L. (Photo. A. Dziopa)
Klad: rośliny naczyniowe Klad: rośliny nasienne Klasa: 
okrytonasienne Klad: dwuliścienne właściwe Rząd: bobow-
ce Rodzina: bobowate Rodzaj: fasola
(Szweykowska, Szweykowski 2007)
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liścień (cotyledon).
Liście fasoli zwyczajnej (fot. 6) są całobrzegie, zło-

żone, ułożone po trzy na jednej osadce. Łodyga w jej 
dolnej części najczęściej zdrewniała owija się wokół 
podpór. Kwiaty zebrane w grona od barwy białej przez 
fioletową do czerwonej. Owoce to wydłużone strąki. 
System korzeniowy palowy z małą zdolnością do rege-
neracji, współżyjące z bakteriami brodawkowymi z ro-
dzaju Rhizobium (Rhizobium phaseoli), wiążącymi ga-
zowy azot z atmosfery (Malepszy 2011). Częścią jadal-
ną są strąki zawierające liczne nasiona bogate w białko.  
W budowie zarodka występują dwa duże liścienie zaspo-
kajające potrzeby pokarmowe rozwijającego się zarod-
ka. Stąd też bierze się nazwa klasy (Hejnowicz 2002).

Wyniki

Powierzchnię transpiracji dla każdej badanej rośliny 
obliczono na podstawie obrysu wykonanego na papie-
rze milimetrowym, dla cebuli wynosiła ona 655 mm2. 
Powierzchnie wyznaczono, mierząc powierzchnię dolną 
i górną liścia, uwzględniając w ten sposób rozmieszcze-
nie aparatów szparkowych . Powierzchnia transpiracji 
dla fasoli mierzona była na jednej stronie blaszki (spo-
dzie), co również uwzględniało lokalizację aparatów 
szparkowych, wyniosła ona 593 mm2 (ryc. 3, 4).

W obydwu przeprowadzonych próbach ilość wy-
transpirowanej wody mierzona liczbą kropli rosła z każ-
dym dniem prowadzonych badań. W przypadku cebuli 
wzrost ilości wytranspirowanej wody w piątym dniu ob-
serwacji w stosunku do dnia pierwszego wyniósł 87,8%. 
W przypadku fasoli 99,23%.

Po przeliczeniu ilości wytranspirowanych kropli 

Dzień pomiaru

Liczba kropli 
wody na ścianach 
słoja w próbie z 

cebulą

Liczba kropli 
wody na ścianach 
słoja w próbie z 

fasolą
1 18 27
2 68 91
3 124 196
4 131 372
5 147 388

Tabela 1. Wyniki liczenia ilości kropli wody wytranspirowa-
nej przez rośliny jednoliścienne i dwuliścienne
Table 1. Results of the research of transpiration intensity in 
monocotyledonus and dicotyledonus plants

Tabela 2. Masa wytranspirowanej wody przez cebulę i fasolę 
w kolejnych dniach pomiaru 
Table 2. The mass of water that has been expelled by the 
onion and beans on subsequent days of measurement

Dzień pomiaru

Masa wytranspi-
rowanej wody 
przez cebulę 

wyrażona w mg

Masa wytranspi-
rowanej wody 
przez fasolę 

wyrażona w mg
1 900 1350
2 3400 4550
3 6200 9800
4 6550 18600
5 7350 19400

wody przez masę jednej kropli wyrażonej w mg wyka-
zano ,że mimo podlewania obu roślin tą samą ilością 
wody masa utraconej przez fasolę wody była dwukrot-

Fot. 3. Cebula przygotowana do badań
Photo 3. Onion prepared for testing

Fot. 4. Krople wody na ściankach sło-
ika z cebulą w drugim dniu badań
Photo 4. Drops of water on the walls of 
an onion jar on the second day of study

Fot. 5. Krople wody na ściankach słoika 
z cebulą w czwartym dniu badania
Photo 5. Drops of water on the walls of the 
jar with onion on the third day of the study
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Fot. 6. Fasola przygotowana do badań
Photo 6. Prepared for testing 

Fot. 7. Krople wody na ściankach słoika 
z fasolą w drugim dniu badań
Photo 7. Drops of water on the walls of 
the jar with bean on the second day of 
study

Zdjęcie 8. Krople wody na ścianach sło-
ika u fasoli w czwartym dniu badań
Photo.8 Drops of water on the walls of 
the jar with bean on the fourth day of the 
study

Podsumowanie i wnioski

Blaszka liściowa okryta jest skórką górną i dolną 
(epiderma). U większości roślin dwuliściennych apara-
ty szparkowe umieszczone są na skórce dolnej. Dzię-
ki temu chronione są przed nadmiernym parowaniem 
wody. Cechą komórek skórki górnej jest warstwa kuti-
kuli ograniczającej procesy transpiracji. Jednak proce-
som transpiracji u tych roślin sprzyja budowa miękiszu 
gąbczastego, zawierającego liczne przestrzenie między-
komórkowe, który położony jest po stronie aparatów 
szparkowych. Rośliny posiadają więc doskonały sys-
tem regulujący ilość wody, co ze względu na znaczenie 
tego związku chemicznego, decyduje o prawidłowym 
funkcjonowaniu tych organizmów (fotosynteza, termo-
regulacja, transport wewnętrzny). Badania intensyw-
ności transpiracji wykazały, że na świetle słonecznym 
roślina transpiruje średnio 50 ml wody na metr kwa-
dratowy powierzchni na 1 godzinę. Wartości te wahają 
się i zależne są od warunków środowiska, cech budowy 
rośliny, dostępności do wody (1 ha kukurydzy wyparo-
wuje w okresie wegetacji 3 500 000 litrów wody, nato-
miast kaktusy na pustyni transpirują nie więcej niż 2750 
l/ha w ciągu całego roku).

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 
1) ilość wyparowanej wody mierzona w tych sa-

mych warunkach badawczych z powierzchni liścia 
roślin dwuliściennych jest większa niż u roślin jedno-
liściennych (7350 mg jednoliścienne, 19400 mg dwu-
liścienne);

2) rozmieszczenie aparatów szparkowych na całej 
powierzchni liścia roślin jednoliściennych nie wpływa 
na zwiększenie intensywności parowania; 

3) cechy budowy (kutikula, spodnie umieszczenie 
aparatów szparkowych) nie mają decydującego wpły-
wu na intensywność transpiracji; 

4) ilość wyparowanej wody przez fasolę, mimo 
mniejszej powierzchni parowania, jest większa niż  
u cebuli. Wpływ na intensywność transpiracji może 
mieć budowa aparatów szparkowych różna u obu ro-
ślin (hantlowate z niewielką szczeliną między komór-
kami u jednoliściennych, fasolowate z dużą szczeliną 
między komórkami aparatu).
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STRESZCZENIE

Proces transpiracji polega na parowaniu wody z po-
wierzchni liści. Intensywność przebiegu procesu 
transpiracji zależy od wielu czynników zarówno śro-
dowiskowych, jak i tych, które regulują ilością wody 
wewnątrz organizmu roślinnego. Parowanie wody  
z powierzchni roślin odbywa się przez warstwę kuti-
kuli, pokrywającą komórki epidermy i przez wytwory 
epidermy tworzące aparaty szparkowe. Wyparowywa-
na woda pochodzi z gleby i uzupełniana jest przez rośli-
nę systemem korzeniowym. Intensywność parowania 
zależy między innymi od powierzchni transpiracyjnej. 
Celem przeprowadzonych badań było porównanie 
intensywności procesu transpiracji z porównywal-
nej powierzchni parowania, zachodzącego w tych sa-
mych warunkach temperatury i wilgotności powietrza  
u dwóch roślin cebuli i fasoli należących do różnych 
klas (jednoliścienne i dwuliścienne). Wyniki badań 
wykazały wpływ kształtu blaszek liściowych i budowy 
aparatów szparkowych na przebieg tego procesu.


