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DZIEŃ I NOC W ŻYCIU ROŚLIN

Streszczenie

Jednym z głównych czynników warunkujących życie organizmów na Ziemi jest cykliczne następowanie po sobie dnia 
i nocy. Długość dnia i nocy, różna w różnych porach roku, determinuje życie organizmów i jest głównym motorem zegara 
biologicznego. Rośliny modulują swój wzrost i rozwój w odpowiedzi na zmiany natężenia, jakości i kierunku padania świa-
tła słonecznego. Procesy fotomorfogenetyczne, takie jak kiełkowanie, kwitnienie czy fototropizm, zależą od systemu odpo-
wiedzi na zmieniającą się długość dnia i nocy. Aby procesy te mogły zachodzić, światło musi być zaabsorbowane przez 
odpowiednie, wyspecjalizowane fotoreceptory: fitochromy, kryptochromy, fototropiny, a złożona sieć interakcji pomiędzy 
nimi pośredniczy w kontroli rozwoju rośliny przez światło. Nadal wiele istotnych pytań bezpośrednio związanych z reakcją 
roślin na zmieniającą się długość dnia i nocy oraz światło o różnym natężeniu i spektrum, wymaga wyjaśnień: czy więcej 
światła jest korzystne dla roślin, jak rośliny „radzą sobie” ze zbyt dużą ilością światła; czy spektrum i natężenie światła 
sztucznego i słonecznego są podobne. 
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DAY AND NIGHT IN PLANT LIFE

Summary

Life of organisms, their physiological responses and developmental processes are determined by day and night length 
which varies with seasons and is a driving force of the biological clock. The photomorphogenic processes are influenced 
by light intensity, quality and direction. Different photomorphogenic processes, such as seed germination, flowering and 
phototropism induced by the relative day and night length require absorption of light by specialized photoreceptors such 
as phytochromes, cryptochromes, phototropins. Complex interaction network between them is involved in regulation of 
plant development by light. The role of the photoreceptors in the regulation of plant growth and development is still 
under investigation. Many questions related with plant response on light intensity and quality should still be clarified: 
whether more light is better for plant, how plant copes with excessive amount of light, and whether artificial light is 
comparable with the solar one.


