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Vznik Země 

 Naše Sluneční soustava (planety obíhající kolem slunce) leží v Galaxii zvané 
Mléčná dráha  –  je stará asi 13 miliard let. 

 

 Kolem slunce obíhají planety:   

 1. Merkur       2. Venuše         3. Země       4. Mars    

 5. Jupiter          6. Saturn            7. Uran             8. Neptun  
 

 Země vznikla srážením meteoritů a prachu před 4,6 miliardy let. 
 

 Dalšími nárazy se zahřívala a roztavila v rozžhavenou kouli. 
 

Do nitra klesaly nejtěžší látky př. železo -   ZEMSKÉ JÁDRO                      

      (vnitřní pevné, vnější tekuté) 

Kolem něj lehčí látky př. křemík -            ZEMSKÝ PLÁŠŤ  

Na povrchu vnější obal z nejlehčích látek  - ZEMSKÁ KŮRA 

 

      Nákres stavby Země:             

 

            

                                                                                       
 ATMOSFÉRA    -  plynný obal: vznik z unikajících plynů  
     (původně téměř bez kyslíku, dnešní složení:  
                                                         78% dusíku,  21% kyslíku,  1% další plyny) 
 

 HYDROSFÉRA   -  vodní obal (oceány, jezera, řeky) 
                                               -  vznik ochlazením vodní páry 
 

  PEDOSFÉRA    -  půdní obal 
 

  LITOSFÉRA     -  zemská kůra + vrchní část zemského pláště 
 

  BIOSFÉRA      -   část Země, kde žijí živé organismy  
                                                  (rostliny, živočichové, houby) 

ZEMSKÁ KŮRA 

ZEMSKÝ PLÁŠŤ 

ZEMSKÉ JÁDRO 
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Vývoj  života 
 

1. Chemický vývoj – účinkem kosmického a UV záření vznikly v praoceánech z 
         neústrojných látek látky ústrojné (organické př. bílkoviny) 
 

2. Biologický vývoj – z organických látek vznikly bakterie a sinice,  
            z nich pak další živé organismy 
 

    Předprvohorní období: Prahory, Starohory  - jednobuněčné sinice v praoceánu  
 

Domácí úkol z učebnice str. 8-9 
 

 Prvohory:     ………. mil. let - …………………………………………………………………….…… 

    ………………………………………………………………………………………….……..    

 

 Druhohory:   ……… mil. let -  ……………………………………………………………….…………. 

       ………………………………………………………………………………………….……..    

 

 Třetihory:     ……… mil. let -  …………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………….….…..    

 

 Čtvrtohory:   ……… mil. let  - …………………………………………………………………………    

    ……………………………………………………………………………………………..…..    
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Projevy živých organismů  
 

1. DÝCHÁNÍ 

2. PŘIJÍMÁNÍ POTRAVY 

3. VYLUČOVÁNÍ 

4. RŮST 

5. POHYB   

6. DRÁŽDIVOST  

7. ROZMNOŽOVÁNÍ     
 

Charles Darwin: 
 

Živočichové se přizpůsobují různému prostředí (př. voda, pouště, polární oblasti).  

To vede k vývoji dalších druhů organismů a rozmanitosti života.  

 
Třídění organismů  

 

- tělo není tvořeno buňkou  -   VIRY  

- tělo tvoří 1 buňka  -      BAKTERIE, PRVOCI, SINICE  

- tělo tvoří mnoho buněk  -  ROSTLINY, ŽIVOČICHOVÉ, HOUBY  
 

 Rodové jméno             Druhové jméno  
 

                       muchomůrka                      červená  
                       smetanka                          lékařská 

        vymysli příklad ……………..……….…                  ……………………………  
 

     Domácí úkol – vymyslet příklad zařazení jednoho živočicha nebo rostliny (př. z internetu) 

 ŘÍŠE   ………………………………………………………………. 

 KMEN ………………………………………………………………. 

 TŘÍDA  ………………………………………………………………. 

 ŘÁD  ………………………………………………………………. 

 ČELEĎ ………………………………………………………………. 

 ROD  ………………………………………………………………. 

 DRUH ………………………………………………………………. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEqYiIx8vdAhXI-qQKHQYWCKwQjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.cz/slide/3741670/&psig=AOvVaw2vwgGiTMOwD3qEtZEmbqfv&ust=1537600679812333
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Zkoumání mikrosvěta 
 

Pro zkoumání částí, struktur a buněk organismů, které už nelze pozorovat 
pouhým okem, je nutné používat další pomůcky a přístroje: 
 

a) LUPA           b) DALEKOHLED           c) MIKROSKOP 
 
  

MIKROSKOP 
 

Mikroskop sestrojil nizozemský přírodovědec Antoni Van Leeuwenhoek 
kolem roku 1620, který jako první pozoroval v kapce vody pohyb drobných 
mikroorganismů – proto je nazýván „otcem mikrobiologie“. 

 
Stavba mikroskopu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava preparátu:  
 

 
                   Podložní sklíčko          Krycí sklíčko            

 
Postup mikroskopování: 

 Do kapky vody na podložním sklíčku vložíme zkoumaný objekt.  

 Přikryjeme krycím sklíčkem (stavíme hranou)! Nejprve nastavíme světlo.  

 Začínáme nejmenším zvětšením a zaostřujeme posunem objektivu od 
sklíčka směrem nahoru! 

OKULÁR 

OBJEKTIV 

STOLEČEK 

ZRCÁTKO 

TUBUS 

ZAOSTŘOVACÍ  

ŠROUB 

RAMENO            

STOJANU 
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Stavba organismů 
 

Zkoumáním buněk pomocí mikroskopu se zabýval Jan Evangelista Purkyně. 
 

 

          BUŇKA – je základní  STAVEBNÍ  a  FUNKČNÍ  jednotka organismů 

 

Živočišná buňka 

PLAZMATICKÁ MEMBRÁNA – polopropustná blána, chrání buňku 

CYTOPLAZMA – vnitřní polotekutá hmota 

JÁDRO – řídí buňku a nese dědičné informace 

MITOCHONDRIE – dýchání, získávání energie 

 

Rostlinná buňka má navíc: 
 

BUNĚČNÁ STĚNA – udržuje tvar a chrání buňku, úplně propustná 

CHLOROPLASTY – obsahují zelené barvivo chlorofyl - fotosyntéza 

VAKUOLY – obsahují buněčnou šťávu (zásobní nebo odpadní látky) 

 
DÚ popis: 
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Třídění organismů 
 

Jednobuněčné organismy: bakterie, prvoci, sinice, kvasinky 
 

- 1 buňka vykonává všechny funkce 
 

Mnohobuněčné organismy: rostlin, živočichové, houby 
 

- skupiny buněk jsou specializované na různé funkce 

- soubor stejných buněk u rostlin = PLETIVO 

      

             vytvářejí ORGÁNY př. list, stonek, květ 

 
 

- soubor stejných buněk u živočichů = TKÁŇ 

 

                             vytvářejí ORGÁNY př. plíce, průdušky 

 
                     vytvářejí ORGÁNOVÉ SOUSTAVY př. dýchací  

 
 
 

Viry 
 

- jsou nebuněčné (tělo netvoří buňka), okem neviditelné organismy 

- tvar: kulovitý, šroubovicovitý nebo bakteriofág 

- tělo tvoří: bílkovinný obal s receptory, uvnitř jen genetická informace 

- žijí pouze jako cizopasníci (PARAZITÉ)  

- rozmnožují se jen uvnitř buněk živočichů, rostlin nebo bakterií  

- způsobují nemoci rostlin a živočichů (včetně člověka):                                     

        DÚ učebnice str. 19 př. chřipka,  ………………………………………………………………..…… 

           ….…………………………………………………………………………………………………..… 

           ….…………………………………………………………………………………………………..… 
 

- ochrana před viry:  ………………………………………………………..………………….…..…. 

 …………………………………………………………………………………………………….…… 
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Bakterie 
 

- jednobuněčné (různý tvar - tyčinky, kulaté), menší než buňky rostlin a živočichů 

- všude kolem nás (v půdě, ve vodě, ve vzduchu, přežijí horko i mráz) 

- rozmnožují se velmi rychle - dělením 

- v nepříznivých podmínkách tvoří obal = CYSTU  (odstraní vodu) 

- PASTERIZACE - ničení bakterií zahřátím na 60°C  (Louis Pasteur) 
 

- stavba:   
                                                BIČÍK 

                                                                    

                                                                                SLIZOVÝ OBAL                                                                     

                                                                                                                                                              

                                                                                   NEPRAVÉ JÁDRO 

                                                                                                                                                      

                                                                                   CYTOPLAZMA 

 

 

- význam:   
 

1. rozkladači  =  reducenti   - rozkládají odumřelé rostliny i živočichy, 
 tím zajišťují oběh látek v přírodě  př. hniložijné bakterie v půdě  

 
2. symbióza = vzájemně prospěšné soužití bakterií s jinými organizmy 

                                         př. na kořenech hrachu, ve střevech člověka (trávení)  
       výroba zakysaných mléčných výrobků (laktobacily) 
                   
 
               3. cizopasné = parazité – škodí hostiteli, nutná léčba antibiotiky 
                         nebo očkováním 
 
 

        DÚ učebnice str. 21:    Vypiš všechny bakteriální choroby, které způsobují cizopasné bakterie  

             ……………………………………………………………………………………………..… 

                                  ………………………………………………………………………………………..……… 

                                  ……………………………………………………………………………..………………… 

                                  ……………………………………………………………………………..………………… 
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Prvoci 
 

- tělo tvoří 1 mikroskopická buňka, která vykonává všechny funkce 

- žijí ve vodě (plankton), v půdě nebo v krvi živočichů (parazité) 
- v nepříznivých podmínkách tvoří CYSTU  (obal) 
   

1. Nálevníci 
2. Bičíkovci 
3. Kořenonožci 
4. Dírkonošci 
5. Mřížovci 
6. Výtrusovci 

 

1. NÁLEVNÍCI 
 

zástupce:   TREPKA VELKÁ  

- žije v zahnívající vodě  

- reaguje na teplotu i světlo  

- rozmnožování:  1. nepohlavní  = příčné dělení (na 2 poloviny) 

                               2. pohlavní = spájení (výměna části malého jádra)       

DÚ stavba trepky - učebnice str. 22 
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dírkonošci 

2. BIČÍKOVCI   -  1-2 bičíky pro pohyb a příjem potravy 
 

               KRÁSNOOČKO - znečištěné vody, obsahuje chloroplasty    
                TRYPANOZOMA SPAVIČNÁ - v krvi savců „spavá nemoc“ Afrika                                 
        přenos moucha Tse - Tse 

 

3. KOŘENONOŽCI  -  panožky  (přeléváním cytoplazmy) 
 

         MĚŇAVKA ÚPLAVIČNÁ – střeva, nemoc úplavice (krvavé průjmy) 
 

                             
 

4. MŘÍŽOVCI   - žijí v moři, pevné ozdobné schránky s otvory  
                                             (pro vysunování panožek) 

 
 

5. DÍRKONOŠCI  - žijí v moři, pevné ozdobné schránky s otvory 
          (pro vysunování panožek) 
                              - vznik horniny vápenec 
 

 

6. VÝTRUSOVCI – parazité, žijí v krvi savců 
   

        ZIMNIČKA ČTVRTODENNÍ – „malárie“ (přenos komáři v tropech) 

          KOKCIDIE – napadají králíky 

        TOXOPLAZMA – přenos z výkalů koček ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krásnoočko 

měňavka úplavičná mřížovci 

toxoplazma 

    kokcidie 

http://www.google.cz/imgres?q=d%C3%ADrkono%C5%A1ci&hl=cs&biw=1366&bih=643&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=aEH10TZt505NsM:&imgrefurl=http://kozmopolitaydinlar.wordpress.com/2011/03/01/evren-dunya-ve-insan/&docid=RpgESvJwZDPVkM&imgurl=http://kozmopolitaydinlar.files.wordpress.com/2011/03/foraminifera_bearbeitet-1_1280x890.jpg&w=1280&h=890&ei=k2xCT7u_I4P74QT4gtmsCA&zoom=1
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MNOHOBUNĚČNÍ  ŽIVOČICHOVÉ 
 

- tělo tvoří mnoho buněk 
 

Žahavci ( = láčkovci ) 
 

-  žijí ve sladké i slané vodě 

-  mají žahavé buňky – k omračování kořisti 

-  láčka = trávicí dutina 

-  střídání  formy       polyp – přisedlý (př. nezmar hnědý)  
 

                                                            medúza – plovoucí (př. medúzy) 
 

     - dělení: sladkovodní - nezmar hnědý 
    mořští - sasanky, koráli, medúzy 
 

 

     zástupce    NEZMAR  HNĚDÝ  

- sladkovodní dravec asi 1 cm, forma polyp - přisedlý na vodních rostlinách  

- pohyb překlápěním 

- paprsčitě souměrné tělo: - ramena se žahavými buňkami (6-8) 

                                                 - nožní terč pro přichycení 
 

- tělo dvouvrstevné:  vnější  žahavé buňky  

                                       vnitřní trávicí buňky = tvoří láčku  

- dýchání: celým povrchem  

- nervová soustava:  rozptýlená (při podráždění smrštění do kuličky) 

- rozmnožování:  nepohlavní = pučení  (z těla vyrůstá pupen) 

                               pohlavní – na podzim tvoří samčí i samičí pohlavní buňky 

                                                      obojetník = hermafrodit     
 

- obnova ztracených částí těla = regenerace        

     DÚ popis str. 24     

                                                                                        ……………………………………………………………. 

 
                                                                                                                                ……………………………………………………………. 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                ……………………………………………………………. 
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Mořští žahavci 
 

1. Medúzovci  - rosolovité tělo, střídají stádium polypa a medúzy 
 

  TALÍŘOVKA   -   nejběžnější, na ramenech má žahavé buňky 

        - některé nebezpečné i pro člověka 
 

MEDÚZKA  SLADKOVODNÍ  – jediná v ČR 

     
2. Korálnatci  –  jen stádium polyp, pučením tvoří barevné kolonie 

   
 

a)  sasanky  -  mnoho chapadel na širokém nožním terči  
     - přisedlé, mohou se pomalu posunovat 

 

     př. sasanka koňská – nejběžnější 
 

 

b)  korály   -  přisedlé v teplých mořích 
           - nemohou se pohybovat 
           - tvoří pevnou schránku z vápence -    
                                   korálové ostrovy 

   

                                  šperkařství  - př. korál červený  
                 
 

   Velký bariérový útes  - u Austrálie, chráněný mořský park 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
  

 
 

 
 

Rozmnožování medúzy 
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Ploštěnci 
 

 -  zploštělé tělo, osově souměrné 

 -  vodní (ploštěnky) nebo parazité živočichů (motolice, tasemnice) 

 

1. PLOŠTĚNKY 
 

   zástupce    PLOŠTĚNKA MLÉČNÁ  
  

- dravec v čistých potocích, mléčná barva, měří 2-3 cm       

- na hlavové části má hmatové laloky a oči 

- trávicí soustava je rozvětvená, přijímací = vyvrhovací otvor je uprostřed břišní   

          strany těla 

- vylučovací soustava:  duté protáhlé buňky s bičíky 

- dýchání:  celým povrchem  

- nervová soustava: propojené uzliny 

- rozmnožování:  pohlavní,  obojetník = hermafrodit, vývin přímý    

- regenerace = obnova ztracených částí těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Ploštěnka mléčná 

 

HLAVOVÁ ČÁST 

HMATOVÉ LALOKY 

 

PŘIJÍMACÍ A VYVRHOVACÍ OTVOR 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi88_-U1JLfAhXRzaQKHRbvD9cQjRx6BAgBEAU&url=http://fotoatlaspr.zs-sychrov7.sweb.cz/plostenka-potocni.html&psig=AOvVaw0T6QKqvBVbWkBQKulPbiyN&ust=1544441786727395
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   2. MOTOLICE 
 

zástupce      MOTOLICE  JATERNÍ   

- cizopasí v játrech obratlovců (skotu, prasat, člověka)  

- tělo 3cm, naspodu 2 přísavky (živí se krví) 

- složité rozmnožování - střídá více hostitelů, obojetník 
 

 

                                               3. TASEMNICE 
 

- cizopasí ve střevech obratlovců (skotu, prasat, člověka) 

- tělo z plochých článků, poslední největší z těla ven se stolicí (v nich vajíčka) 

- přísavky na hlavičce 

- vytvořena jen rozmnožovací soustava (příjem potravy i dýchání povrchem)  

- střídají 2 hostitele, obojetník (produkce vajíček i spermií v každém článku) 

- ochrana: ……………………………………………………………………………………………………                                                                                                           

 

zástupce     TASEMNICE DLOUHOČLENNÁ    2-3 m, mezihostitel prase   

   DÚ vývoj tasemnice str. 28:        ………………………………………………………………………………… 

                                                 ………………………………………………………………………………… 

                                                 …………………………………………………………………………………                         

                     boubel = larva 

      

 

 

 

 

                                               

                                   

                 TASEMNICE BEZBRANNÁ    8 - 10m, hostitel skot a člověk   
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    Hlísti 
 

- žijí v půdě nebo jsou parazité (člověka, živočichů i rostlin) 

- nečlánkované, válcovité tělo kryté kutikulou (obal) 

- pohlavní dvoutvárnost = sameček je menší než samička 

- význam: půdní háďátka jsou užiteční pro zúrodňování půdy 
 

    ŠKRKAVKA DĚTSKÁ  - žije v tenkém střevě dětí (poruchy trávení)  

                                              - samičky až 20 cm, sameček je menší     

                                              - nákaza z neumyté zeleniny 

 
 

   ROUP DĚTSKÝ   - žije v tlustém střevě dětí, měří do 1 cm 

- samičky v noci kladou vajíčka u řitního otvoru - svědění 

- nákaza ze špinavých rukou 
 

  SVALOVEC STOČENÝ – ve svalech savců, pro nás smrtelné (z vepřového masa) 

 

  VLASOVEC MÍZNÍ – v tropických oblastech „sloní nemoc“ (zvětšení orgánů) 

  

  HÁĎÁTKO ŘEPNÉ - malé 2 mm, poškozuje kořeny řepy 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

…………………………………………      ………………………………….        ………………………………………    ……………………………….. 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTtZWw1ZLfAhVrMOwKHRvXBTkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gymnaziumuh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html05/foto_002.html&psig=AOvVaw20c9h0ci_sFFoa4YvFx24c&ust=1544442117237346
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    Měkkýši 
 

- měkké tělo, u některých kryté vápnitou schránkou 
 

   1. PLŽI     -  ulita 

   2. MLŽI    -  lastury                    

   3. HLAVONOŽCI  -  nemají schránku 

 

1. PLŽI 
 

zástupce    HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ  - ve vlhké trávě 
 

- tělo:  svalnatá noha – umožňuje pohyb (vylučuje sliz) 

                        hlava se zatažitelnými tykadly  - na delších oči, na kratších hmat a čich 

                        ulita - z uhličitanu vápenatého, na zimu víčko 
         - uvnitř útrobní vak (orgány), kolem plášťová dutina (dýchání) 

 

- trávicí s:  v ústní dutině je radula (jazyková páska) -  strouhání listů 

- vylučovací s:  jednoduchá ledvina 

- dýchací s:   plicní vak – prokrvená vnitřní stěna plášťové dutiny 

- cévní s:       otevřená  (krev se z cév volně vylévá do těla) 

- nervová s:  uzlinová   (uzliny spojené nervovými vlákny) 

- rozmnožování:  hermafrodit, výměna spermií 

    oplozená vajíčka kladou do půdy, 

                               vývin přímý  (z vajíček se líhnou malí hlemýždi)  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig95iA1pLfAhUI36QKHcIACeQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.simonaart.cz/fotoalbum/science-illustration---vedecka-ilustrace/hlemyzd-zahradni--helix-pomatia-.html&psig=AOvVaw03JKpKHftKbsztAePaFCpm&ust=1544442283662139
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Další plži:  
 

 1. suchozemští:  HLEMÝŽĎ ZAHRADNÍ – živí se rostlinami, v zimě v půdě 

    PÁSKOVKA KEŘOVÁ 

    SLIMÁK POPELAVÝ 

    PLZÁK LESNÍ 

 

 2. sladkovodní:  BAHNATKA MALÁ 

    BAHENKA ŽIVORODÁ – má otvírací víčko, vajíčka na ulitě 

    PLOVATKA BAHENNÍ 

    OKRUŽÁK PLOSKÝ 

 

 3. mořští:            OSTRANKA – dravec 

    HOMOLICE – velmi nebezpečný jedovatý dravec 

    ZAVINUTEC 

    KŘÍDLATEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

páskovka keřová slimák 
bahenka živorodá okružák ploský 

ostranka jaderská homolice 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDvrza8eHkAhVKLFAKHT09CnsQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/obojzivelnici_mekkysi_plazi/$FILE/ODOIMZ_mekkysi_20170817.pdf&psig=AOvVaw2Xo9vBY78GzdgQSjny-cpr&ust=1569154368521339&psig=AOvVaw2Xo9vBY78GzdgQSjny-cpr&ust=1569154368521339
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2. MLŽI 
 

- jen vodní (slaná i sladká voda) 
 

zástupce     ŠKEBLE RYBNIČNÁ   -   sladká voda, chráněná 
 

- tělo:   2 lastury  -  vylučované tělním pláštěm  
   pružný vaz a svaly na hřbetní straně (otvírání, zavírání)  
                 vnitřní perleťová vrstva (výroba perel) 
 

                         nemají hlavu 

                         svalnatá noha (pohyb) 

- dýchací s: žábry 
 

- trávicí s:    potravu filtrují přes žábry z vody 
 

- rozmnožování:    nepřímý vývin:   vajíčko  -  larva (parazit) -  škeble 
 

                       oddělené pohlaví 
 

1. SLADKOVODNÍ:  ŠKEBLE RYBNIČNÁ  –  chráněná 

     PERLORODKA ŘÍČNÍ  –  výroba perel 

 
 2. MOŘŠTÍ: PERLOTVORKA MOŘSKÁ -  umělý chov pro perly 

    ÚSTŘICE JEDLÁ  -  pochutina 

    HŘEBENATKA ISLANDSKÁ    

    SRDCOVKA    

    SLÁVKA JEDLÁ 
 

 

 
 

  

                          

 

 
 

hřebenatka srdcovka 

slávka jedlá 
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3. HLAVONOŽCI 
 

- jen v mořích (teplých) 

- nejdokonalejší měkkýši - velmi vyvinutý mozek a komorové oči 

- tělo:   nemají schránku  (jen sépie má kost) 

hlava   

                          noha přeměněna v chapadla s přísavkami a nálevku (zpětný pohyb) 
 

- zástupci:     SÉPIE OBECNÁ   DÚ vypsat str. 35 

                  ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..  

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..                           

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..…..  

                  ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………...  

 

                      CHOBOTNICE POBŘEŽNÍ     -   8 ramen s přísavkami  

                      KRAKATICE  -  největší  (až 22m), světélkující ústrojí 

                           LODĚNKA HLUBINNÁ  -   „živá zkamenělina“ v Tichém oceánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sépie obecná 
loděnka hlubinná 

chobotnice pobřežní 

http://www.google.cz/imgres?q=s%C3%A9pie+obecn%C3%A1&hl=cs&sa=X&tbas=0&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=XI88TmiwtmC_EM:&imgrefurl=http://www.gastrocz.com/ryby-a-morske-plody-c19/sepie-obecna-ocistena-i89/&docid=pWLzQTtblcP5uM&imgurl=http://www.gastrocz.com/data/product/89_114.jpg&w=640&h=358&ei=I3BDT4vpMpCLhQfS8ZHOBQ&zoom=1
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Kroužkovci 
 

- tělo ze stejných článků (kroužky), na povrchu těla štětinky 
 

- dělení: 1. Mnohoštětinatci (nereidka, palolo – mořští) 

  2. Opaskovci – máloštětinatci (žížala) a pijavice 

 
zástupce    ŽÍŽALA OBECNÁ   (ve vlhké půdě, vytváří humus)  

 

- pohyb pomocí svaloviny a štětinek, v přední části má opasek 
 

- trávicí s:    trubice od ústního po řitní otvor 

- vylučovací s:  v článcích nepropojené nálevky 

- cévní s:   uzavřená  (hřbetní a břišní céva se spojkami) 

- dýchací s:  celým povrchem těla 

- nervová s:   žebříčkovitá  (propojené zauzliny)  + je světloplachá  
 

- rozmnožování:  hermafrodit = obojetník, výměna spermií 
 

                                 opasek – sliz kolem oplozených vajíček =  kokon (do půdy) 

 

-  regenerace:  dorůstá část za opaskem 

 

 NITĚNKA OBECNÁ  -   bahno potoků, potrava ryb  (vyčnívá zadní část) 

 PIJAVKA LÉKAŘSKÁ -  cizopasník ryb, přísavky (saje krev) 

 PIJAVKA KOŇSKÁ  -  vodní dravec, 15 cm 
 

 

 

 

 

 

                     žížala obecná                                    nítěnka obecná                                   pijavka lékařská                                  pijavka koňská 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxy-CzvIHfAhXDL1AKHebTCHUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rybobrani.cz/zive-nitenky-nalezeni-lokality-a-jejich-chov/&psig=AOvVaw0mMovcTJ3wwqb6ctTw-PEW&ust=1543851293759703
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxmuX1vIHfAhXRDuwKHdNtC10QjRx6BAgBEAU&url=https://www.rybsvaz.cz/zu/slides/Pijavkakonska.html&psig=AOvVaw3SuHheiKnChLT8-D7HTSoN&ust=1543851421300341
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixlaOavYHfAhUNGuwKHSv4DGEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zivocich.com/clanky/upiri-travici-a-ukrutnici/d:krevni-gurman-pijavka-lekarska&psig=AOvVaw3JTmgdetpP8HxqNYstw6AP&ust=1543851496992189
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Členovci 

- tělo členěno na hlavu, hruď (nebo hlavohruď), zadeček a končetiny 

- vnější kostra = kutikula (z chitinu)  –  pokožku svlékají 
 

1. TRILOBITI 
2. PAVOUKOVCI:   a) pavouci      b) sekáči      c) roztoči     d) štíři 
3. KORÝŠI 
4. VZDUŠNICOVCI 

 

1.  TRILOBITI - vyhynuli, zkameněliny ve středních Čechách (J. Barrand) 
 

2.  PAVOUKOVCI - původně vodní, predátoři - k lovu staví lepkavou pavučinu         
 

   a) Pavouci             
 

       zástupce   POKOUTNÍK  DOMÁCÍ  -  dravec  (živí se hmyzem) 
 
 

 - tělo:   hlavohruď -  stopka -  zadeček  +  končetiny  
 

 - končetiny: 1. pár klepítka  (někteří s jedovou žlázou) 
 

                  2. pár makadla -  hmat, rozmnožování 
 

                  8 kráčivých - mají hřebínky pro pohyb po pavučině 
 

 

-  na zadečku snovací bradavky (tekutina tuhne v pavučinové vlákno) 
 

- trávicí s:          mimotělní trávení - nasávání tráveniny sacím hltanem 

-   vylučovací s:  malpighické trubice 

-   cévní s:           trubicovité srdce    (na hřbetní straně zadečku) 

-   dýchací s:       plicní vaky 

-   nervová s:      uzlinová +  smyslové orgány:   

   8 oček, makadla, na končetinách jsou smyslové brvy 

-   rozmnožování:  oddělené pohlaví (samice větší), vajíčka obalují  

  pavučinovým zámotkem v kokon, z něj líhnutí mláďat 
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Zástupci pavoukovců 

 a) Pavouci:   

-  v lidských obydlích POKOUTNÍK DOMÁCÍ 

    KŘIŽÁK OBECNÝ 

- ve vodě   VODOUCH STŘÍBŘITÝ – zadečkem přenáší vzduchové bubliny 

- na květech  BĚŽNÍK KOPRETINOVÝ = „babí léto“ – nestaví pavučiny  

- jedovatí   SKLÍPKAN – tropické oblasti, nestaví pavučiny 

    SNOVAČKA JEDOVATÁ = „černá vdova“ – nejjedovatější,  

         Austrálie, Amerika 
    

 b) Sekáči - dravci, nestaví pavučiny, dlouhé končetiny po odvržení „sekají“ 
           - srostlá hlavohruď se zadečkem 
 

 c) Roztoči - parazité savců  
 

                         - mají srostlou hlavohruď se zadečkem 

                           ČMELÍKOVCI 

    ZÁKOŽKA SVRABOVÁ – „svrab“ (vyžírá chodbičky pod kůží) 

    KLÍŠTĚ OBECNÉ – bodavě-sací ústrojí, živí se krví (jen samice), 

                    samci v dospělosti potravu nepřijímají 
          nebezpečí přenosu chorob   
        

       d) Štíři  -  dravci v jižních oblastech                       
                      - na zadečku mají hrot s jedovou žlázou 
        - makadla přeměněna v klepeta 
  

    ŠTÍR KÝLNATÝ – žije v jižní Evropě, dříve i v ČR (vyhynul) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                          sekáč obecný                                                                  klíště obecné                                               štír kýlnatý 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidkdqC5JLfAhUGyaQKHZ4MDVEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mistoprozivot.cz/index.php?id=1603&psig=AOvVaw1W-Z0OPLPWt9VG9hMJtZzk&ust=1544446000785378
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRoOCh5JLfAhUmM-wKHchhCrAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.deratizaceportl.cz/cz/dezinsekce/hubeni-klistat.html&psig=AOvVaw1FItTb6Dw43h_SibFUf-31&ust=1544446110094755
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj93Zq_5JLfAhWyPOwKHfhiA4gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/12150/skorpioni-z-cech-na-slapech-nasli-po-30-letech-ziveho-stira.html&psig=AOvVaw0-eVXz7TPIzGEpDP28JW4U&ust=1544446174512673
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        3. KORÝŠI     
- žijí ve sladké i slané vodě nebo ve vlhkých místech 

 

zástupce     RAK ŘÍČNÍ  - v čisté vodě (bioindikátor), chráněný, všežravec 
 

-   na těle: krunýř  (chitin + vápenatý), neroste s tělem - svlékání 
 

- tělo:  hlavohruď - zadeček (ze 6 článků a ocasní ploutvičky) +  končetiny 
 

- končetiny:  1. pár zvětšená klepeta  

    na 2. a 3. páru menší klepítka 

                       10 kráčivých končetin  

         +  další drobné končetiny na každém článku zadečku 
                       

-  trávicí s:           trávicí trubice 

-  vylučovací s:    tykadlové žlázy (ústí naspodu delších tykadel) 

-  cévní s:             otevřená    

-  dýchací s:         žábry 

-  nervová s:        uzlinová 
 

 +  smyslové orgány:  2 páry tykadel - na delších hmat, na kratších čich 
            oči na stopkách  
               DÚ vypsat          statocysta = ……………………………………………..….……….. 
                                                              …………………………………………………………… 

 

-  rozmnožování:  oddělené pohlaví,  vnější oplození 
                              samička nosí oplozená vajíčka přilepená naspodu zadečkových končetin 
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Sladkovodní korýši:   - vodní, raci jsou všežraví, zákonem chránění 

               RAK ŘÍČNÍ – indikátor čistoty vody               

          RAK BAHENNÍ, RAK KAMENÁČ aj.               

 KRAB ŘÍČNÍ  

 LISTONOH 

                                    - drobní korýši, tvoří plankton  (potrava ryb) 

                       PERLOOČKA = hrotnatka  - plankton 

  BUCHANKA                                    - plankton 

  ŽÁBRONOŽKY - žijí v dočasných tůních, které vysychají 

                - vlhká místa: 

  STÍNKA ZEDNÍ  (pod kameny, listím, měří asi 1 cm) 
 

    Mořští korýši:   

  KRABI + KRAB POUSTEVNÍČEK – symbióza se sasankami 

  HUMR OBECNÝ – noční, velká klepeta 

  LANGUSTA OBECNÁ – velká, nemá klepeta 

  KREVETY – noční, masivní lovení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perloočka 
buchanka 

krab 
humr 

langusta 

rak říční 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwieg_DRg-LkAhUmDWMBHc_ECr4QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://zsjpesaty.cz/Sablony/inovace P%C5%99 C/Inovace - P%C5%99 sem B%C3%81R/sablony - Prs 8 xxx/%C5%A0ABLONY P%C5%98S 8/Stavba a funkce org%C3%A1n%C5%AF-p%C5%99%C3%ADloha k sablone %C4%8D. 27.pdf&psig=AOvVaw0gEGm9n6Cfw5aYgE7ppvwL&ust=1569159088474790&psig=AOvVaw0gEGm9n6Cfw5aYgE7ppvwL&ust=1569159088474790
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4. VZDUŠNICOVCI 
 

- dýchají  vzdušnicemi  (rozvětvené trubičky) 
 

 

a)  Mnohonožky - válcovité tělo, na každém článku 4  končetiny 

                                            - v půdě, živí se rostlinami  ( humus) 

                                                                   př. mnohonožka zemní, svinule 
  

b) Stonožky       -  ploché tělo, na každém článku 2  končetiny  

- dravci  př. stonožka škvorová, strašník         
  

c)       Chvostoskoci  -  v půdě  (tvorba humusu)    
                                              -  skákací vidlice na zadečku př. larvěnka obrovská 
 
 
 
 
     mnohonožka zemní             stonožka škvorová          larvěnka obrovská 
 
 

d) Hmyz   - nejpočetnější skupina živočichů 
  - obývají všechna prostředí  
  - různá ústní ústrojí: kousací, bodavě-sací, lízavě-sací, lízací 
 
  
 
 

 

               - různá stavba i počet křídel  př. mouchy, brouci, blechy … 
  
 
 
 

     

                                     - význam:  
 

                 1. hmyz užitkový – přímý užitek př. včela medonosná, bourec morušový 

                 2. hmyz užitečný – nepřímý užitek př. vosy, motýli (opylování) 

                 3. hmyz škodlivý – přenášení chorob, parazité př. mol, mšice 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2q4i05ZLfAhUQ3qQKHfkFDa8QjRx6BAgBEAU&url=https://leporelo.info/chvostoskoci&psig=AOvVaw018Bov3bPYi1VEvlnI8rQj&ust=1544446411890934
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimgY3M5ZLfAhUE2KQKHSdoDqMQjRx6BAgBEAU&url=https://postovnezdarma.cz/stonozka-skvorova-s-magnetkem&psig=AOvVaw3gL1j58MDfIJ_4P8H0W8Qq&ust=1544446466712580
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Hmyz 
 

zástupce   VČELA MEDONOSNÁ    -  společenstvo (matka, trubci, dělnice) 
 

- vnější kostra =  kutikula  (chitin) 
 

- tělo:   hlava  -  hruď -  zadeček   +  z hrudi 6 končetin  a  4 křídla 
 

- končetiny:  na posledním páru jsou „sběrací kartáčky“ (sběr nektaru) 
 

- zadeček: na konci žihadlo se zpětnými háčky  –  napojené na    
                               jedový váček  (královny na žihadle zpětné háčky nemají) 
 

- trávicí s:          ústní ústrojí lízací 

-     vylučovací s:  malpighické trubice (ústí do střeva)  

-     cévní s:           otevřená   

-     dýchací s:       vzdušnice (rozvětvené trubičky ústí na povrch těla) 

-     nervová s:      2 uzliny v hlavové části a propojená nervová vlákna 

     + smyslové orgány:   1 pár složených očí (mozaikovité vidění) 

     3 očka 

       1 pár tykadel – hmat, čich 

-     rozmnožování:   oddělené pohlaví  (dělnice nemá pohlavní ústrojí) 

proměna dokonalá:  vajíčko - larva - kukla - dospělec     

 

SPOLEČENSTVO – „včelstvo“ 
 

      matka  -  klade vajíčka, žije 3-4 roky 
- při „svatebním letu“ je oplozena trubci, pak klade vajíčka 

 

      dělnice  - krmí larvy i matku, staví voskové plásty, přináší pyl 
   - úkony podle stáří  
                    

      trubci   -  vznikají z neoplozených vajíček, nemají žihadlo 
- po oplození matky jsou vyhnáni a hynou     

 

  rojení:   v létě stará matka opouští úl s částí včelstva – roj  
                           nová matka “svatební let” 
 

          Dorozumívání:  včelí tanečky - instinkty  (vrozené chování)  
 

Význam:  DÚ str. 50 ………………………………………………………………………………….… 
                                                             ……………………………………………………………………………………. 
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        Hmyz s proměnou nedokonalou:  
 

 

            vajíčko    -   larva   -   dospělý hmyz 
 
 

 

Z vajíčka se líhne larva (nymfa), která je podobná dospělci. Při růstu se larva několikrát svléká 
a při posledním svleku z ní vznikne dospělec s křídly. 

 
 

 Jepice  - larvy několik let ve vodě, dospělci žijí jen 2 dny, nepřijímají potravu 

  - na zadečku mají 3 štěty 
 

 Vážky                 vážky, motýlice, šídla    
  - dravé larvy „najády“ žijí ve vodě 

  - mají výklopný spodní pysk „masku“ k lovu 
  - larvy i dospělci jsou dravci  -  ústní ústrojí kousací 
  - na hlavě mají velké složené oči 
  - dobří letci „stojí v letu“ nad vodou – jsou nenasytní dravci (dříve obrovské) 
 

 Švábi  - rozšíření po celém světě – kosmopolitní (přežijí vše, obtížná deratizace) 

  - přední křídla jsou kožovitá, létají špatně, přenášejí choroby 
  - ústní ústrojí kousací -  noční všežravci 
 

 Škvoři - přední křídla jsou kožovitá 

  - ústní ústrojí kousací  - jsou noční všežravci 
  - na zadečku mají klíšťky (k obraně a narovnávání křídel) 

 

 Rovnokřídlí - 2 páry blanitých křídel, zvětšené zadní končetiny (ke skákání nebo hrabání) 

   - ústní ústrojí kousací 
   - vydávají cvrčivé zvuky  

 

 a) sarančata – jsou býložravé - přelétají a ničí úrodu v Africe 
    - mají krátká tykadla 

 

 b) kobylky    - jsou spíše dravci - číhají na stromech na hmyz   
   - mají dlouhá tykadla, zelenou barvu, jsou větší 

 

 c) cvrčci  - jsou všežravci   
   - vyhrabávají chodbičky v zemi 

 

 d) krtonožky - má 1. pár hrabavých končetin, kterými ryje v zemi jako krtek 
      - poškozuje kořeny rostlin 
 

 Kudlanky - přední končetiny loupeživé k lovu, žije v teplých oblastech 

   - samička po páření sežere samečka = sexuální kanibalismus 
 

 Strašilky - býložravci v tropických oblastech, schopnost partenogeneze 

   - jsou bez křídel, tvarem napodobují větvičky nebo listy 
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 Vši  - vnější parazité savců a člověka – ústní ústrojí  bodavě-sací  (sají krev) 

  - nemají křídla, na končetinách drápky – pro uchycení ve vlasech 
  - vajíčka = hnidy (přilepuje na vlasy) 

 

zástupce:        VEŠ DĚTSKÁ 

        VEŠ ŠATNÍ 
 
 

 

 Stejnokřídlí - mají 2 páry stejných křídel, která střechovitě skládají 

   - ústní ústrojí  bodavě-sací  - živí se sáním rostlinných šťáv 
                 (obávaní parazité rostlin) 
 
 a) pěnodějky  - v létě vytvářejí na stéblech trav chomáčky bílé pěny (výměšky  
                   rostlinných šťáv zpěněné vzduchem), kterými obalují larvy proti     
                                 vysychání nebo nepřátelům 

  

 b) cikády  - vydávají silné cvrčivé zvuky   
   - žijí v teplejších oblastech př. cikáda chlumní  (jižní Morava)  

 

 c) mšice  - parazité rostlin, ve velkém množství, sají více šťávy než potřebují 
   - při přemnožení se líhnou okřídlené mšice 
   - vyloučená nadbytečná šťáva je pochoutkou pro mravence 
   - jsou potravou slunéček a larev zlatooček 

 
 Ploštice - mají zploštělé tělo 

   - přední křídla jsou polokrovky = přední pár je zčásti zpevněn,  
                     druhý pár je blanitý  (někteří křídla nemají) 

   - ústní ústrojí  bodavě-sací 
   - sají rostlinné šťávy nebo krev 
   - před nepřáteli se brání výrazným zápachem 
   - vyskytují se hojně v přírodě (na souši i ve vodě), také v domácnostech 

 

                                BRUSLAŘKA OBECNÁ – „bruslí“ po vodní hladině 

 VODOMĚRKA ŠTÍHLÁ – „bruslí“ po vodní hladině 

 ZNAKOPLAVKA OBECNÁ – plave břichem nahoru, dýchá vzdušný kyslík

 SPLEŠŤULE BLÁTIVÁ – dýchací trubička na konci těla 

 RUMĚNICE POSPOLNÁ – všežravá, vysává semena rostlin i živočichy 

 KNĚŽICE PÁSKOVANÁ 

 ŠTĚNICE DOMÁCÍ – noční parazit, živí se krví teplokrevných živočichů
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           Hmyz s proměnou dokonalou: 
 

                                 vajíčko    -   larva   -   kukla   -   dospělý hmyz 
 
 
 

 Z vajíčka se líhne larva, která není podobná dospělci. Po určité době se larva zakuklí a 
dojde k přestavbě celého těla. Z kukly se líhne dospělec. 

 

 Síťokřídlí - na křídlech mají velmi hustou síťovitou žilnatinu 
 

      - mimotělní trávení – vysávají škodlivý hmyz (užiteční dravci) 

zástupce:   ZLATOOČKA OBECNÁ – živí se mšicemi (užitečná) 

   MRAVKOLEV BĚŽNÝ – larva chytá mravence do pastí 

 
 Blanokřídlí - mají 2 páry velkých blanitých křídel s řídkou žilnatinou (2. pár je menší) 

           - samice mají na zadečku kladélko, které je u některých    
                                   přeměněno v žihadlo 
   

zástupce:   LUMEK VELKÝ – klade vajíčka do larev hmyzu př. housenek 

   LUMČÍK ŽLUTONOHÝ – klade vajíčka do housenek běláska zelného 

   MRAVENEC LESNÍ – sociální hmyz: královna, dělnice, samci, je chráněný 

   VOSA OBECNÁ – sociální hmyz: královna, dělnice, samci 

      - kousací ústní ústrojí = dravec, žihadlo bez háčků 
      - staví papírová hnízda z rozžvýkaného dřeva 
 

   SRŠEŇ OBECNÁ – největší vosa 

   VČELA MEDONOSNÁ  - sociální hmyz: královna, dělnice, trubci 

   ČMELÁK ZEMNÍ – sociální hmyz: matka, dělnice, samci 

            - opyluje květy nedostupné pro jiný hmyz př. včely 
      - staví hnízda v zemi, chráněný (nevypalovat trávu) 

   ŽLABATKA DUBOVÁ – tvoří na dubech „hálky“ (v nich vývoj larev) 

 

 Blechy - ústní ústrojí bodavě-sací  (parazité savců) 
  - bočně zploštělé tělo je bez křídel, zadní končetiny jsou „skákací“ 
  - přenáší choroby př. dříve mor, v Africe skvrnitý tyfus 
 

zástupce:             BLECHA OBECNÁ – rozšířena po celém světě, napadá lidi 
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 Dvoukřídlí - rozšíření po celém světě - kosmopolitní 

    - mají jen 1 pár blanitých křídel – 2. pár je zakrnělý v tzv. kyvadélka 
    (kyvadélka udržují rovnováhu za letu) 
    - larvy většinou beznohé, červovitý vzhled 
    - nebezpečí pro člověka  –  přenášejí choroby (anofeles – malárie) 

 

zástupce:   MOUCHA DOMÁCÍ – klade vajíčka do masa, rychlý vývoj  

 BZUČIVKA, MASAŘKA, OCTOMILKA („banánová muška“) 

 KOMÁR PÍSKLAVÝ – samice sají krev, samci nektar, vývoj larev ve vodě 

 BZIKAVKA DEŠTOVÁ, OVÁD HOVĚZÍ – bodavě sací ústrojí (sají krev) 

 PESTŘENKY – vzhledem napodobují vosy (ochranné zbarvení) 

 VRTULE TŘEŠŇOVÁ – nabodávají plody třešní 
 

 Brouci       - velmi početná skupina – asi 1/3 všech živočichů na Zemi 

        - 1. pár křídel tvoří tvrdé  KROVKY, pod nimi je složený 2. pár 
        - ústní ústrojí kousací 
        - tykadla jsou článkovaná 

 

 a) dravci   

zástupce:   SVIŽNÍK POLNÍ 

 STŘEVLÍK FIALOVÝ, MĚDĚNÝ, ZAHRADNÍ aj. 

 KRAJNÍK PIŽMOVÝ 
 

 HROBAŘÍK OBECNÝ – zdravotní policie = podhrabává mrtvé živočichy a                    
           klade k nim vajíčka (potrava) 

 POTÁPNÍK VROUBENÝ – má „veslovací“ nohy, vodní „nenasyta“ 

 SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ – larvy i dospělci jsou dravci – živí se mšicemi 
  

      b) býložraví a všežraví   

zástupce:   ROHÁČ OBECNÝ – samci mají mohutná kusadla 

 VODOMIL ČENÝ – vodní 
 

 SVĚTLUŠKA VĚTŠÍ – „svatojánská muška“ – světélkující zadeček         
     k vyhledávání partnerů, samičky nemají křídla 

 PÁTEŘÍČEK 

 KOVAŘÍK – tvrdé larvy „drátovci“ 

 ZLATOHLÁVEK ZLATÝ – vějířovitá tykadla 

 CHROUST OBECNÝ – larva „ponrava“ žije více let v zemi, okusuje kořínky, 
                                                    dospělci létají za tmy, okusují listy stromů 

 CHROBÁK OBECNÝ – samice klade vajíčka do trusu živočichů (válí kuličku) 

 MANDELINKA BRAMBOROVÁ – škůdce (okus listů) 

 TESAŘÍK – larvy vykusují chodbičky v mrtvých stromech 

 Nosatcovití : KLIKOROH, KVĚTOPAS 

 Škůdci dřeva: LÝKOŽROUT SMRKOVÝ („kůrovec“), ČERVOTOČ 
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 Motýli  - mají 2 páry blanitých křídel pokrytých barevnými šupinkami 
   - ústní ústrojí je sací - sosák je spirálovitě stočený 
   - larvy = housenky jsou chlupaté, mají více panožek, býložravé 

 

 a) denní – paličkovitá tykadla 
 

zástupce:   BABOČKA PAVÍ OKO, KOPŘIVOVÁ, OSIKOVÁ, ADMIRÁL 

 PERLEŤOVEC VELKÝ 

 OKÁČI 

 BĚLÁSEK ZELNÝ – larvy škodí na zemědělských plodinách 

 MODRÁSCI 

 ŽLUŤÁSCI 

 JASOŇ ČERVENOOKÝ 

 OTAKÁREK FENYKLOVÝ 

 VŘETENUŠKY 

 DLOUHOZOBKA SVÍZELOVÁ – jako kolibřík opyluje květy 
 

 

 b) noční – nitkovitá tykadla (orientace v noci čichem), někteří chlupatí¨ 
 

zástupce:  OBALEČI – škůdci, červivost ovoce 

 ZAVÍJEČI – škůdci na potravinách (mouka, čokoláda) 

 MOLI – škůdci na bavlně, vlně 

 LIŠAJ SMRTIHLAV – velký noční motýl, tažný 

 MARTINÁČ HRUŠŇOVÝ 

 BOUREC MORUŠOVÝ – výroba přírodního hedvábí 

 BEKYNĚ MNIŠKA – housenky způsobují lesní kalamity 

 MŮRA GAMA 

 PŘÁSTEVNÍK MEDVĚDÍ 
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Ostnokožci 

- dravci na dně moří, výskyt od prvohor 

- tělo je 5 četně souměrné 

- v pokožce vápenaté ostny nebo destičky 

- „ vodní cévy“ (dýchací, cévní, vylučovací, rovnovážné ústrojí) 

- regenerace (dorůstání ztracených částí těla) 

 

                 1. Hvězdice                                                   

2. Hadice       

    3. Ježovky                                                

 4. Sumýši  =  “mořské okurky”        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Hvězdice                                                                                                  Ježovka 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR-57M15LfAhWQMewKHYvRDScQjRx6BAgBEAU&url=http://z-prirody.blog.cz/1202/morske-hvezdice&psig=AOvVaw2FYyd4wyM2mkyWmlmTmWtk&ust=1544442703706627
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx7cLb15LfAhVS3aQKHQ6DA0IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/285&psig=AOvVaw3kUtT9ZcgwG2I-rYvcT-Vc&ust=1544442742717477
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BOTANIKA 
 

= věda, která zkoumá rostliny 
 

Význam rostlin:   - ……………………………………………………………………. 
     - ……………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………… 

  
Dělení rostlin:   1. nižší:    sinice, řasy 

                             2. vyšší  a) bezcévnaté: mechorosty (játrovky, mechy, rašeliníky) 

          b) cévnaté: kapraďorosty (plavuně, přesličky, kapradiny) 

                                                                 nahosemenné (cykasy, jinany, jehličnany ) 

                                                                 krytosemenné (byliny a listnaté dřeviny ) 

 
 
                                            FOTOSYNTÉZA 

 

 Je přeměna vody a oxidu uhličitého za přítomnosti slunečního záření a 
chlorofylu (zelené listové barvivo) na kyslík a glukózu. 

 

  Probíhá jen v zelených částech rostlin. 
 
                                                  UV záření  

       VODA   +   OXID UHLIČITÝ     chlorofyl        KYSLÍK  +  CUKR  

                     
 
 

       DÝCHÁNÍ   
 

 Je spotřebovávání kyslíku a glukózy, přitom se uvolňuje 
                                         oxid uhličitý, voda a energie.  
 

 Dýchání probíhá u rostlin i živočichů, probíhá ve dne i v noci. 
 
           KYSLÍK   +     CUKR                            OXID UHLIČITÝ   +  VODA  +  ENERGIE 

 
 

UV záření 

kyslík 

cukr 

chlorofyl 
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Sinice 
 

- velmi staré (3,5 mld let), první na neobydlených místech  
 

- jsou jednobuněčné i vláknité, spojují se slizem  
 

- žijí ve sladké a slané vodě, na povrchu kamenů 

- mají nepravé jádro jako bakterie 

- v nepříznivých podmínkách tvoří cystu  (obal) 

- teplotně odolné až do 80°C    
 

- obsahují barviva:  modré, zelené, červené 
 

- v létě na rybnících vodní květ = zelené povlaky přemnožených sinic  
 

- vylučují jedovaté látky (vyrážky, alergie) 
 

- význam:     symbióza s houbami = lišejníky 
 

                                  fotosyntéza 

        plankton 
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Řasy – nižší rostliny 
 

- jednobuněčné i mnohobuněčné 

- tělo = stélka  (nemá kořen, stonek ani listy) 

- rozmnožují se pohlavně i nepohlavně 

- dělení podle barviv:   řasy červené,  hnědé,  zelené 

 

Řasy červené   

- převažuje červené barvivo 

- výskyt:  hluboko v mořích (200 m) 

- využití:  plankton, potravinářství (agar), výroba léků 
 
 

Řasy hnědé  
 

- převažuje hnědé barvivo 
 

- dělení:   a) jednobuněčné  ROZSIVKY: 
 
 

  - výskyt: slaná i sladká voda 

   - tělo kryté křemičitou schránkou ze 2 dílů 

  - využití: křemelina (dynamit), izolační materiál 
 

          b) mnohobuněčné  CHALUHY: 

            - chladné moře při pobřeží, velké až 60 m 

            - využití: krmivo, topivo, hnojivo, zdroj jodu, léky 

 

 

 

 

 
rozsivky chaluhy 
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Řasy zelené  –  z nich vývoj zelených rostlin 

 
- převažuje zelené barvivo 

- výskyt:  voda, půda i povlaky na kamenech 

- význam:  fotosyntéza, plankton, potravinářství 

 

- dělení: a) jednobuněčné:   

 ZELENIVKA  -  žije v půdě i ve vodě 

          ZRNĚNKA –  tvoří povlaky na kmenech stromů  

          PLÁŠTĚNKA – k pohybu má bičíky 

          VÁLEČ – kulovité kolonie slepené slizem, bičíky 

         KRÁSNOOČKO – žije ve špinavé vodě, má 1 – 2 bičíky  

  
        b) mnohobuněčné:   

ŽABÍ VLAS – rozvětvená vlákna, žije ve sladké vodě                                 

         ŠROUBATKA – má šroubovité chloroplasty  

                                rozmnožování - spájení  (spojovací můstek) 

DÚ viz učebnice str. 79 

 zelenivka                                                        pláštěnka 

 

                                                  ……………………………… 

 

 

                                                ……………………………….. 

                                                 ………………………………. 
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Lišejníky 
 

- rostou velmi pomalu na skalách, kůře stromů, půdě (1 mm za rok, stáří sta let) 

- snášejí málo živin, výkyvy teplot i sucho 
 

  - symbióza =  vzájemně prospěšné soužití houby a sinice nebo zelené řasy 
   
 

 houba: přichycení k podkladu, příjem vody a minerálních látek z půdy 
 řasa, sinice:  provádí fotosyntézu  (vytváří organické látky) 

  

- rozmnožování:  1. za sucha úlomky   
 2. malé klubíčkovité útvary do 1 mm 

                       (shluky řas opletené houbovými vlákny) 
 

- stélka:  1. korovitá - přirůstají celou plochou  př.  mapovník zeměpisný 

                2. lupenitá -  př. terčovka bublinatá 

                 3. keříčkovitá - přirůstají jen částečně př. pukléřka islandská, 

     dutohlávka sobí, provazovka (nejcitlivější na smog) 

 

- význam:      bioindikátory čistoty ovzduší  (nesnáší oxid siřičitý a oxidy dusíku)   
  jako první osidlují nepříznivá místa  

                 potrava (př. sob polární, členovci, měkkýši)  
                                průmysl (výroba léků, alkoholu, cukru, parfémů, antibiotik aj.) 
 
 

- vnitřní stavba:    DÚ viz uč. str. 110 
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Mechorosty 
   -  vývoj ze zelených řas 

 

        zástupce   PLONÍK  ZTENČENÝ 

                                                                                                              TOBOLKA 
 

                                                                                    ŠTĚT                         

            

                                                                                                              LODYŽKA S LÍSTKY                                                                                        

                                                                                                              PŘÍCHYTNÁ VLÁKNA 
 

- střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování: 
 

    1. nepohlavní rozmnožování:  
 

     Z VÝTRUSŮ ve vlhku vyklíčí zelené vlákno = PRVOKLÍČEK, z něj nový mech. 
 

    2. pohlavní rozmnožování: 
 

   NA LISTECH se tvoří samčí a samičí POHLAVNÍ ORGÁNY (v nich pohlavní 

 buňky), při dešti splynou pohlavní buňky a vyroste ŠTĚT S TOBOLKOU  
 (v tobolce jsou výtrusy). 

 

   - význam mechů: ……………………………………………………………………………………. 
 

     1. Játrovky:      POROSTNICE MNOHOTVÁRNÁ 
 

     2. Mechy:    MĚŘÍK TEČKOVANÝ 

    PLONÍK ZTENČENÝ 

    ROKYT CYPŘIŠOVITÝ 

    BĚLOMECH SIVÝ 

    ROHOZUB NACHOVÝ 

    TRAVNÍK SCHREBERŮV 
 

      3. Rašeliníky:  RAŠELINÍK 
  

 - rostou na zamokřených kyselých půdách 
 

- lístky obsahují „prázdné buňky“ = zadržují vodu 

- tvoří rašeliniště: spodní část postupně odumírá, horní část dorůstá = 

      vznik rašeliny (význam ………………………………………………….) 
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CÉVNATÉ ROSTLINY 
 

- tělo: kořen, stonek, listy, cévní svazky  
- rozmnožování: pohlavní i nepohlavní (vegetativní)  
- obsahují chlorofyl = fotosyntéza  
 

        Kořen   -  podzemní část  
 

funkce:  1. upevnění rostliny  
2. příjem vody a anorganických látek  
3. některé ukládání zásobních látek (př. mrkev)  

 

dělení:          kořen hlavní  + vedlejší    kořen svazčitý 
 
             hlavní kořen 

             vedlejší kořeny 

             kořenové vlásky 

             vrchol kořene 
           (chráněný kořenovou čepičkou) 

 
 

Stonek   -  nadzemní část  
funkce:  1. nese nadzemní části (listy, květy, plody)  

2. pomocí cévních svazků rozvádí živiny z kořene  
3. některé ukládání zásobních látek (stonkové hlízy)  

 
dělení:   1. dužnatý stonek  =  byliny  
 

          LODYHA        STVOL   STÉBLO   ODDENEK 
        na ní listy                 listy jen naspodu              duté, s kolénky              podzemní, zásobní  
 př. heřmánek                   př. smetanka                       př. obilí                               př. sasanka 

 
 
 
 
 

2. dřevnatý stonek – kmen  =  dřeviny  
 

a) Keře: kmen se větví u země  př. šeřík 

b) Stromy: kmen se větví nad zemí  př. jabloň 
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Vnitřní stavba dřevin: 
 

  
 
 
 
 

 
 

Uvnitř každého stonku jsou cévní svazky:   
 

1. lýko:     vede živiny z listů do kořenů (zásoby látek) 
 

    2. dřevo:  vede vodu s minerálními látkami z kořene do listů 
 
 

List   -  nadzemní část   
 

funkce:      1. tvorba organických látek -  fotosyntéza  
            2. průchod plynů a odpařování vody přes průduchy 
             3. další funkce  (trny, dužnatění)  
 

stavba:  
                                                                                  ČEPEL 
 

                                                                                  ŘAPÍK 

 
 žilnatina:     a) SOUBĚŽNÁ                                     b) SÍŤNATÁ 
 

vnitřní stavba:    

                                              vosková vrstvička (ochrana proti vodě) 

                                              svrchní pokožka 

                                              buňky s chloroplasty (fotosyntéza) 

                                              cévní svazky (rozvod živin) 

                                              spodní pokožka s průduchy 
 
 

Průduchy na spodní straně listu slouží k:   1. odpařování vody 

        2. průchodu plynů 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy_pDzpJrgAhXMLFAKHZXyDhUQjRx6BAgBEAU&url=http://ostrava.educanet.cz/www/biologie/indexc3cec3ce.html?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=114&psig=AOvVaw1GT4Q3a0y4u_N_20eY0fn6&ust=1549102017422054
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Kapraďorosty 
 

- cévnaté (mají kořen, stonek, listy, cévní svazky) 

- velký rozvoj v prvohorách (obrovské až 30 m)  –  vznik černého uhlí 
 

                                                 1. Plavuně 

- všechny jsou zákonem chráněné 

- větvený nečlánkovaný stonek s drobnými lístky 

- rozmnožování výtrusy ve vidlicovitém výtrusnicovém klasu 

 

- zástupci:  PLAVUŇ VIDLAČKA 

    VRANEC JEDLOVÝ 

                                                   

                                                                                                 

                                                 2. Přesličky 

    PŘESLIČKA ROLNÍ  -   léčivá (obsahuje sloučeniny křemíku), v zemi oddenek, 
                                         rozmnožování výtrusy nebo rozrůstáním oddenku 
 

   jarní lodyha  –  nezelená, nevětvená, nese výtrusnicový klas 
 

    letní lodyha  –   zelená, větvená, fotosyntézou tvoří živiny 
                                                                                (ukládá je do oddenku jako zásoby) 
 
 
 

                                                         

              VÝTRUSNICOVÝ KLAS  

                                                                                          Letní lodyha 

                   Jarní lodyha                                                   
                                                                                           

 
 

      PŘESLIČKA LESNÍ  - není léčivá, má jen 1 lodyhu – po vypadání výtrusů zezelená  
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3. Kapradiny 
 

     zástupce   KAPRAĎ SAMEC     
                                                                              

 - nemá stonek, z oddenku vyrůstají listy uspořádané do trychtýře (stékání vody) 
 - nové listy jsou spirálovitě stočené (ochrana listů)    
                                                                              

 

                                                                                                

  

                                                                               

             

                                                                                       
  

                                                                                        
 -  střídání  pohlavního   a  nepohlavního  rozmnožování: 
 

1. nepohlavní rozmnožování: 
 

      Na spodní straně listů jsou výtrusnice s VÝTRUSY, kryté OSTĚROU (blanitý lem). 
      Ostěra ve vlhku praská a vymršťuje výtrusy. Z nich klíčí prvoklíček = PROKEL.  

 
2. pohlavní rozmnožování: 

 

      Na PROKLU se tvoří samčí a samičí POHLAVNÍ ORGÁNY (nesou pohlavní buňky),  

      při dešti splynou pohlavní buňky a vyroste nová kapradina. 

 

zástupci:   KAPRAĎ SAMEC – vlhké stinné lesy 

  HASIVKA ORLIČÍ – naše největší kapradina 

  PAPRATKA SAMIČÍ  

  OSLADIČ OBECNÝ – má nasládlý jedlý oddenek 

  SLEZINÍK ČERVENÝ – roste na skalách 
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Nahosemenné  
 

- nahá semena  =  nejsou ukryta v plodech, ale jsou v šišticích  

- velký rozvoj v druhohorách  –  vznik hnědého uhlí 

 
                                                1. Cykasy 

      zástupce   CYKAS   -  dnes okrasné v oblastech od Madagaskaru po Japonsko 
                        

 

                                                 2. Jinany 

      zástupce   JINAN DVOULALOČNÝ  
 

     - dnes rostou volně v jv. Číně, u nás okrasné 
      - využití:   léky podporující paměť 
 
 

                                                 3. Jehličnany 

- dřeviny (stromy, keře), tvoří letokruhy 

- obsahují vonné pryskyřičné kanálky 

- listy jsou přeměněné v jehlice  (kromě modřínu neopadávají)  

- nahá vajíčka leží na plodních šupinách šištic, jsou opylována větrem 

- z vajíčka vzniká nahé semeno s blanitým křídlem (rozšiřování větrem) 

- šištice:  samčí  –  žluté: nesou pylová zrna, po opylení zasychají 
 

             samičí  –  červené: nesou nahá vajíčka, po opylení zdřevnatí 

                                               nebo zdužnatí (jalovec), za sucha se pak otvírají 

 

  DÚ viz učebnice str. 94 STAVBA SAMIČÍ ŠIŠTICE   

                                                             

                                                                                          ………………………………. 

                                                                 ………………………………. 

                                                                                          ………………………………. 
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Zástupci jehličnanů: 

1. SMRK  ZTEPILÝ 

- mělké kořeny (snadno jej vyvrátí vítr) 

- jehlice: ostré, krátké, ve šroubovici, neopadávají 

- šištice: visí dolů, nerozpadavá 
 
2. BOROVICE  LESNÍ 

- hluboké kořeny, získávání pryskyřice (olej terpentýn – barvy, kalafuna) 
- jehlice: po 2, dlouhé, neopadávají 
- šištice: kulaté, nerozpadavé 
 
3. BOROVICE  KLEČ                     BOROVICE  ČERNÁ                     BOROVICE  VEJMUTOVKA     

 
4. JEDLE  BĚLOKORÁ 

- jehlice: ploché, tupé, ve 2 řadách, naspodu 2 bílé pruhy 
- šištice: rozpadavé, směr vzhůru 
 
5. MODŘÍN  OPADAVÝ 

- slunečná místa, okraje lesů 
- jehlice: měkké, ve svazečcích, na zimu opadávají 
- šištice: malé, nerozpadavé 
 
6. TIS  ČERVENÝ 

- vzácný, okrasný, roste velmi pomalu 
- jehlice: ploché, ve 2 řadách proti sobě 
- celá rostlina včetně semen je jedovatá (kromě červeného míšku) 
 
7. JALOVEC  OBECNÝ 

- běžná okrasná dřevina 
- jehlice: ve svazečcích po 3, pichlavé 
- plodem jsou tmavé kuličky – jalovčinky (koření) 
 
8. ZERAV  ZÁPADNÍ,  ZERAVINEC  (thuje) 

- okrasné dřeviny, živé ploty 
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Houby 
 

   - znaky  - rostlin:  nepohybují se z místa, vytvářejí některé vitamíny 

                 - živočichů:  neumí vytvářet organické látky a musí je přijímat 

  - tělo = STÉLKA               jednobuněčné př. kvasinky 

                                          mnohobuněčné (mají propletená houbová vlákna)  

- rozmnožování:     
 

      ve výtrusorodé vrstvě = „ rouško“ jsou výtrusnice s výtrusy,      
      které po dozrání vypadají a ve vlhku vyklíčí v houbová vlákna 

 
- dělení:   1. stopkovýtrusné  –  výtrusy na stopkách 

                          2. vřeckovýtrusné  –  výtrusy ve vřeckách 

 
  - význam:  1. cizopasníci = parazité  –  příjem látek z živých organismů   

                                                             (způsobují choroby)   př. plísně 

 

                             2. rozkladači = reducenti –  příjem látek z mrtvých organismů 

 
                             3. symbióza  = vzájemně prospěšné soužití hub s jinými  

                                            organismy př. mykorhiza (s kořeny stromů)  

                                                                      lišejníky (se sinicemi) 
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1. Stopkovýtrusné  houby 

  - výtrusy jsou na stopkách ve výtrusorodé vrstvě (rouško), která je: 
 

    a) na lupenech = lupenaté: př. muchomůrka, bedla, žampion 
                                                               

  b) uvnitř rourek = rourkaté: př. křemenáč, hřib, klouzek  
                                                                                                       

 - houbová vlákna tvoří v zemi podhoubí, z něj ve vlhku vyrůstá plodnice (s výtrusy) 

 

- stavba plodnice: 
                
 

                       KLOBOUK 
                                                               

                 PRSTEN  (zbytek závoje) 
 
 

                      TŘEŇ 
                                                               

                  POCHVA (zbytek plachetky) 
 

                         PODHOUBÍ 
                                                               

 

- dělení:  a) léčivé:  hlíva ústřičná, žampion  

              b) jedlé: ………………………………………………………………..…. 

                             c) jedovaté: …………………………………………………………….. 
 

   - 1. pomoc:  zvracení, tekutiny (ne mléko), živočišné uhlí, k lékaři 
 
 

                                             1. Hřibovité 
 

- naspodu klobouku rourky, většinou jedlé plodnice 
 

  HŘIB SMRKOVÝ 

  SUCHOHŘIB HNĚDÝ, ŽLUTOMASÝ 

  KŘEMENÁČ OSIKOVÝ 

  KOZÁK BŘEZOVÝ 

  KLOUZEK SLIČNÝ 

  HŘIB ŽLUČNÍK – „hořčák“ – výrazně hořký 

  HŘIB SATAN – za syrova jedovatý 
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     2 . Žampionovité 
 

- naspodu klobouku lupeny, jedlé plodnice  
 

  ŽAMPION POLNÍ – zaměnitelný s muchomůrkou zelenou ! 

  BEDLA VYSOKÁ 

 

                                            3 . Holubinkovité 
 

- naspodu barevného klobouku jsou lupeny 
- nikdy nemají prsten, plachetku ani závoj 
- snadno se zaměňují s jedovatými houbami 

 

  RYZEC PRAVÝ – po naříznutí vytéká červené mléko (jedlý) 

  HOLUBINKA OLIVOVÁ, TRÁVOZELENÁ aj. 

 

                                            4 . Čirůvkovité 
 

  ČIRŮVKA MÁJOVKA – výborná, roste pouze na jaře 

  ŠPIČKA OBECNÁ – roste po dešti v kruzích, jedlá 

  PENÍZOVKA SAMETONOHÁ – roste v zimě na kůře stromů, jedlá 

  VÁCLAVKA OBECNÁ – parazit na stromech, tepelně upravená jedlá 

  VLÁKNICE ZAČERVENALÁ – jedovatá ! 

  ZÁVOJENKA OLOVOVÁ – jedovatá ! 

 

                                            5 . Muchomůrkovité 
 

-  lupeny plodnic jsou trvale bílé 
-  většinou jedovaté 

 

  MUCHOMŮRKA ČERVENÁ, ZELENÁ, TYGROVANÁ – jedovaté ! 

  MUCHOMŮRKA RŮŽOVKA = „masák“ – jediná jedlá  

 

Další houby: 

  Dřevokazné – CHOROŠE – rostou na kůře stromů, nejedlé 

  DŘEVOMORKA DOMÁCÍ – způsobuje hnilobu dřeva 

  HLÍVA ÚSTŘIČNÁ – jedlá, podporuje imunitu 
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2. Vřeckovýtrusné  houby 

  - výtrusy jsou ve vřeckách  (na povrchu nebo uvnitř plodnic) 

 - některé druhy plodnice netvoří 

 - některé tvoří jedovaté látky (plísně) 

 - některé jsou využívané v průmyslu a lékařství (př. penicilin) 
 

                

 ŠTĚTIČKOVEC = penicilium - tvoří zelenošedé povlaky př. citrusovém ovoci 
                                                             1928 A. Fleming – příprava antibiotik 
         výroba plísňových sýrů 
 

 PLÍSEŇ  ŠEDÁ - šedé povlaky na zahnívajících potravinách 

 

 KROPIDLÁK  ČERNÝ - černé povlaky na zahnívajících potravinách 

 

 PLÍSEŇ  HLAVIČKOVÁ  - bílé povlaky na sýru, mléku, zelenině 

 

 KVASINKA  PIVNÍ  -  jednobuněčná, rychle se množí pučením 
                                  využití: droždí, výroba piva, vína, pečení. 
 

HLÍZENKA  OVOCNÁ  - bělavé kružnice na ovoci (monilióza) 

 

 PALIČKOVICE  NACHOVÁ - na obilkách žita tmavý „námel“                                
      využití: výroba léků a drog (LSD) 
 
 

SMRŽ  OBECNÝ - jedlé jsou pouze mladé plodnice 

 

UCHÁČ OBECNÝ - jedovatý 

 

 LANÝŽ OBECNÝ - vzácný v jižních státech, roste asi 30 cm pod zemí, 
    vyhledávají cvičení psi a prasata 
 

 


