Strunatci
- oporou těla je struna hřbetní = tyčinka z tenkých destiček (základ páteře)
- trubicovitá nervová soustava = základ mozku a míchy
1. PLÁŠTĚNCI (mořské) - struna hřbetní jen u larev
- rosolovité tělo
SUMKY – přisedlé
SALPY – plovoucí kolonie

2. BEZLEBEČNÍ (mořské) – struna hřbetní vede i do hlavy = nemají lebku
KOPINATEC PLŽOVITÝ – ve dne zahrabaní na dně moří
v noci plavou u hladiny

3. OBRATLOVCI (žijí ve vodě, na souši i ve vzduchu)
- ze struny hřbetní vznikla páteř s obratly
- vnitřní kostra je chrupavčitá nebo kostěná
Mihulovci ( kruhoústí)
MIHULE POTOČNÍ – žije v čisté vodě, zákonem chráněná!
- hadovité tělo s ploutevním lemem

měří asi 20 cm

- ústní kruhovitá přísavka se zoubky
- kostra jen chrupavčitá
- dýchá žábrami
- larva = minoha (žije v bahně potoků 3-5 let)
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Paryby
1. Žraloci
- žijí ve slané vodě
- v kůži ostré tvrdé šupiny (jako zuby člověka)
- torpédovitý tvar těla, ploutve:

párové:

PRSNÍ
BŘIŠNÍ

nepárové: HŘBETNÍ
OCASNÍ
ŘITNÍ
- vnitřní chrupavčitá kostra
- v čelistech několik řad zubů, které při vylamování dorůstají
- dýchání: žábrami (nekryté)
- smyslové orgány: vnímání chuti - smyslové buňky po celém těle
výborný čich - smyslové buňky na hlavě
výborný zrak (výborné vidění v šeru, ale není ostré)
- rozmnožování: vejcorodí nebo živorodí
- zástupci:

ŽRALOK OBROVSKÝ – největší, živí se planktonem
ŽRALOK BÍLÝ = LIDOŽRAVÝ – „bílý zabiják“ - nebezpečný
ŽRALOK BĚLAVÝ – nebezpečný
ŽRALOK DLOUHOPLOUTVÝ, ŽRALOK TYGŘÍ – nebezpečnÍ
KLADIVOUN, MÁČKA SKVRNITÁ – neprokázán útok na člověka

2. Rejnoci
- zploštělé tělo, ploutve srostlé v ploutevní lem
- zástupci:

TRNUCHA OBECNÁ – má jedovatý trn se zpětnými háčky
MANTA VELKÁ – největší, živí se planktonem
PAREJNOK ELEKTRICKÝ – elektrické výboje (napětí až 200 V)
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Ryby - paprskoploutvé
- žijí ve sladké vodě (druhotně i ve slané)
- proměnlivá teplota těla podle okolí = „studenokrevní“
- kůže pokrytá šupinami a slizem
- tělo: bočně zploštělé, ploutve párové: PRSNÍ
BŘIŠNÍ
nepárové:

HŘBETNÍ
OCASNÍ
ŘITNÍ

- kostra kostěná (kostěné paprsky i v ploutvích a ve svalech)
- oporou těla je páteř z obratlů
- trávicí s.: některé ryby mají v ústech nebo v hltanu zuby (tzv. požerákové)
- vylučovací s.: jednoduché ledviny
- dýchání: 4 páry žaberních oblouků - kryté skřelemi (vnější ploché kosti)
- srdce: 1 předsíň + 1 komora (krev neokysličená)
- plynový měchýř - regulace výšky
- smyslové orgány - oči
postranní čára = „proudový orgán“kanálek smyslových buněk k vnímání proudění vody, zvuku, tlaku…

čichové jamky
hmatové vousky
- rozmnožování = tření - oplození vnější ve vodě
samice (jikrnačka) vypouští vajíčka = jikry
samec (mlíčák) vypouští spermie = mlíčí
plůdek
dospělá ryba
PÁSMA RYB:
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1. Pstruhové
2. Lipanové
3. Parmové
4. Cejnové

Zástupci ryb
1. Sladkovodní ryby:
Kapr obecný
Karas obecný
Lín obecný
Plotice obecná
Cejn velký

- živí se planktonem, larvami, vodními měkkýši, stojeaté vody
- nemá vousky, má vysoký hřbet, stojaté vody
- drobné šupinky a zaoblené ploutve
- červené oči a načervenalé ploutve
- vysoký hřbet

Okoun říční

- rozdělená hřbetní ploutev s ostrými kostěnými paprsky,
pruhy a načervenalé ploutve

Pstruh potoční - tuková ploutvička a drobné skvrny na těle
Štika obecná - protáhlé tělo, posunutá hřbetní ploutev dozadu a zuby
směřující dozadu, dravec
Sumec velký
- naše největší dravá ryba, má 2 dlouhé a 4 krátké vousky,
nemá šupiny, délka až 5 m, váha až 400 kg
Candát obecný - ostnitá hřbetní ploutev, velký dravec

2. Migrující ryby:
Úhoř říční

- Hadovité tělo, v řekách žijí samice, které jsou větší než
samci. Plují se třít do Sargasového moře, kde hynou. Larvy –
monté plavou zpět do řek s Golfským proudem.

Losos obecný

- Na těle černé tečky, které v době tření červenají. Žije na
severu Atlantského oceánu. Ke tření táhne proti proudu do
řek, pak hyne.

3. Mořské ryby:
DÚ vypsat z učebnice …….........................................................................................................................................

Latimérie podivná

Úhoř říční

Lín obecný

Okoun říční

Štika obecná
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Pstruh potoční

Cejn velký

Treska obecná

Obojživelníci
- vyvinuli se z ryb, u prvních „krytolebců“ rozvoj končetin – přešli na souš
- dnes žijí na souši i ve vodě
- proměnlivá teplota těla podle okolí = „studenokrevní“
- kůže holá, slizové žlázy (udržují vlhkost) + někteří jedové žlázy
(pokožku svlékají a pojídají - žáby svlékají po částech, ocasatí celou)

- tělo: hlava, trup, končetiny bez drápků + někteří ocas
přední končetiny mají 4 prsty, zadní 5 prstů s plovací blánou

- dýchání: larvy – žábrami
dospělci – plícemi + pokožkou
- srdce:

2 předsíně + 1 komora (krev se mísí)

- kloaka:

společný vývod soustavy vylučovací
trávicí
rozmnožovací

- rozmnožování: a) ocasatí (čolci, mloci) oplození vnitřní v těle samice
b) bezocasí (žáby) oplození vnější ve vodě při páření
samice kladou do vody vajíčka v rosolovitém obalu
larva = pulec
dospělá žába
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I. Ocasatí
- mají 4 stejně dlouhé končetiny, zploštělý ocas
- larvy mají vnější žábra
- přední končetiny vznikají dřív
- všichni jsou zákonem chránění
- oplození je vnitřní
zástupci

ČOLEK OBECNÝ – ve sladké vodě, rozmnožuje se ve vodě
MLOK SKVRNITÝ – noční dravec ve velkých lesích, jedové žlázy,
výstražné zbarvení, páří se na suchu,
samice klade larvy do vody (vejcoživorodost)

Čolek obecný

II. Bezocasí

Mlok skvrnitý

- zadní končetiny delší, vznikají při vývinu dřív
- larva = pulec má vnitřní žábry
- volný dlouhý lepkavý jazyk vystřelují při lovu
- při polykání si pomáhají mrkáním
- samci mají resonanční měchýřky (skřehotání)
- oplození vnější ve vodě
zástupci

SKOKAN ZELENÝ
SKOKAN HNĚDÝ – mimo rozmnožování žije daleko od vody
ROPUCHA OBECNÁ – kůže bradavičnatá s jedovými žlázami,
mimo rozmnožování daleko od vody,
vajíčka ve šňůrách, chráněná

ROSNIČKA ZELENÁ – naše nejmenší žába, přísavky na prstech, chráněná
KUŇKA ŽLUTOBŘICHÁ – výstražné zbarvení na břiše, jedové žlázy, chráněná
PRALESNIČKY = „šípové žáby“ – mají prudký jed, j. a stř. Amerika

Rosnička zelená
Ropucha obecná
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Skokan zelený

Kuňka žlutobřichá

Plazi
- největší rozvoj konec prvohor až druhohory (obrovské rozměry, dnes menší)
- společný vývoj s rybami (ryboještěři) i s ptáky (ptakoještěři)
- proměnlivá teplota těla
- kůže suchá, bez žláz, rohovitá krytá šupinkami, štítky nebo krunýřem
- tělo:

hlava, trup, 4 bočně postavené končetiny (5 prstů s drápky) + ocas
končetiny mohou být zakrnělé (př. hadi)

- dýchání: plícemi
- srdce: 2 předsíně + 2 komory částečně oddělené (krev se nemísí)
- kloaka: společný vývod s. trávicí
vylučovací
rozmnožovací
- rozmnožování: oplození vnitřní v těle samice
a) vejcorodí - vajíčka vápenatá nebo kožovitá, nezahřívají je želvy, krokodýli
b) vejcoživorodí – mláďata se líhnou v době kladení vajíček ještěrka, slepýš
c) živorodí – zmije

1. ŽELVY
- žijí na souši i ve vodě, jsou dlouhověké (až 100 let)
- kůže krytá kostěným krunýřem
- čelisti bez zubů s ostrou rohovinou
- oplození vnitřní – vajíčka zahrabávají
Zástupci: a) vodní:

ŽELVA BAHENNÍ – jediná naše sladkovodní, chráněná
ŽELVA ZELENAVÁ - okrasná
KARETA OBROVSKÁ – největší mořská želva
b) suchozemské

ŽELVA OBROVSKÁ – obývá ostrovy v Indickém oceánu
ŽELVA SLONÍ – největší suchozemská, obývá jen Galapágy
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2. KROKODÝLI
- na kůži kostěné destičky
- protáhlé čelisti se zuby v čelistních jamkách
- kožovitá vajíčka zahrabávají
- nejdokonalejší plazi, protože mají:
rozvinutý mozek
úplná srdeční přepážka
bránice podporuje plicní dýchání

Krokodýli: Afrika KROKODÝL NILSKÝ – huben kvůli kůži
KROKODÝL MOŘSKÝ – jediný žije v teplých mořích
Aligátoři: Amerika ALIGÁTOR SEVEROAMERICKÝ
KAJMAN BRÝLOVÝ

3. ŠUPINATÍ

a) ještěři

Ještěrka obecná

- 4 končetiny (slepýš zakrnělé)
- odlupují pokožku po částech
- autotomie = schopnost odvržení ocasu
- pohyblivá víčka (mrkají)
- v ústech drobné zoubky (nejsou v čelistech)
Zástupci:

JEŠTĚRKA OBECNÁ
JEŠTĚRKA ZELENÁ – naše největší ještěrka
JEŠTĚRKA ŽIVORODÁ – rodí živá mláďata
SLEPÝŠ KŘEHKÝ – zákonem chráněný
LEGUÁN
AGAMA LÍMCOVÁ
VARAN
GEKON
CHAMELEON – umí měnit barvu podle podkladu, pohyby očí,
vystřelovací jazyk, chápavý ocas
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b) hadi
- nemají končetiny
- svlékají pokožku vcelku
- nemrkají (srostlá průhledná víčka)
- v ústech drobné zoubky – potravu polykají
- vidlicovitý jazyk - smyslové termoreceptory
- na horní čelisti složené 2 jedové zuby

Zástupci:

ZMIJE OBECNÁ – náš jediný jedovatý had, živorodá, chráněná
UŽOVKA OBOJKOVÁ – za hlavou světlý „obojek“, vejcorodá, u vody
KOBRA INDICKÁ – „brejlovec“ – plive jed v úrovni očí až 3 m
CHŘESTÝŠ – na konci ocasu chřestítko ze zbytků svlečené kůže

Škrtiči:
ANAKONDA VELKÁ – vodní, nejmohutnější had
HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ – loví v noci v korunách stromů
KRAJTA TYGROVITÁ

Kobra královská
Užovka obojková

Krajta pestrá
Zmije obecná
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Ptáci
- vznik z plazů (společné znaky př. prapták Archeopteryx)
- stálá teplota těla (přes 40 °C) = „teplokrevní“
- tělo kryté peřím - přepeřování (výměna peří)
1. obrysové - roste na pernicích, různé funkce
a) krycí (hlava, krk, trup, končetiny)
b) letky (křídla)
c) rýdovací (ocas)
PRAPOR
OSTEN
BRK
2. prachové - roste na nažinách, funkce: tepelná izolace
- kostrční žláza - promašťování peří u vodních ptáků a pachová komunikace
- tělo: přední končetiny přeměněny v křídla
zadní končetiny: srůstem kostí vznikl běhák (krytý štítky z rohoviny)
+ 4 prsty s drápy (obvykle 3 prsty dopředu, 1 dozadu)
-

kostra:

LEBKA

pneumatizace dlouhých kostí (vznik dutinek) - odhlehčení
kostra hlavy: lebka + zobák krytý rohovinou, čelisti bez zubů
páteř složená z obratlů
„sáňky“ - tyčinkovité klíční kosti
hřeben hrudní kosti - úpon létacích svalů

KOSTRA KŘÍDLA

K. KLÍČNÍ
HŘEBEN
HRUDNÍ
KOSTI

BĚHÁK
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- cévní s: srdce má 2 předsíně + 2 komory (krev se nemísí)
malý plicní oběh: neokysličená krev vede ze srdce do plic (okysličuje se)
velký tělní oběh: okysličená krev vede ze srdce do těla (odevzdá kyslík)

- dýchací s: na plíce (nemění objem) navazuje 10 vzdušných vaků (mění objem)
- trávicí s:

vole = částečné natrávení potravy
žaludek žláznatý = trávení pomocí trávicích šťáv
žaludek svalnatý = mechanické rozmělnění potravy
kloaka = společné vyústění soustavy trávicí, rozmnožovací, vylučovací

- vylučovací s: ledviny tvoří bílou kašovitou moč - povlak na trusu
chybí močový měchýř

- nervová s: rozvinutý koncový mozek - tažný instinkt:
1. ptáci stálí - …………………………………………..……
2. ptáci tažní - ……………………………………………….
+ smyslové orgány: výborný zrak - oči zboku (3. víčko = mžurka) a sluch

- rozmnožování: staví hnízda, „tok“ samců, vejcorodí, vajíčka zahřívají
mláďata prorazí skořápku „vaječným zubem“ (ten pak upadne)
a) krmiví - mláďata holá, slepá, neopeřená (kos, vlaštovka)
b) nekrmiví - mláďata opeřená, vidí, samostatná (bažant, kachna)

DÚ popis vejce viz učebnice str. 25
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Dělení ptáků:
1. Hrabaví
- silné „hrabavé nohy“
- málo létají (jen křepelka je tažná)
- pohlavní dvoutvárnost – samci jsou větší, pestřejší, na nohou mají ostruhy
- hnízdo staví na zemi, jsou nekrmiví
Zástupci:

KUR DOMÁCÍ – kohout má větší hřebínek, lalůčky, na nohou ostruhy
KOROPTEV POLNÍ – chráněná
BAŽANT OBECNÝ – uměle chován v bažantnicích
KŘEPELKA POLNÍ – tažná, chráněná
TETŘEV HLUŠEC – horské jehličnaté lesy, chráněný
PÁV KORUNKATÝ – žije v Indii, u nás ozdoba parků
KROCAN DIVOKÝ – ze sev. Ameriky, holý krk, samice = krůta

2. Měkkozobí
- nad zobákem je měkké „ozobí“
- jsou krmiví – kašovitou potravou z volete
- přemnožení ve městech (přenos chorob, ničení památek)
Zástupci:

HOLUB DOMÁCÍ – krmiví oba rodiče – tzv. holubí mléko
HOLUB HŘIVNÁČ – divoký v lesích
HRDLIČKA ZAHRADNÍ – přemnožuje se

3. Vrubozobí
- výborní plavci i letci (mnozí tažní), nesmáčivé peří
- zobák na okrajích vroubky (filtrace potravy)
- na končetinách plovací blány
- pohlavní dvoutvárnost: samci větší, pestřejší
- nesmáčivé peří, mláďata nekrmivá
Zástupci:

KACHNA DIVOKÁ – samci výraznější, mají „kačírky“
ČÍRKA OBECNÁ, POLÁK CHOCHOLAČKA, LŽIČÁK PESTRÝ
HUSA VELKÁ – někteří odlétají, vyšlechtěna husa domácí
LABUŤ VELKÁ – trvale žije v párech
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4. Brodiví
- dlouhý krk i končetiny, kolem prstů blanitý lem
- protáhlý zobák – potrava ve vodě
ČÁP BÍLÝ – tažný, chráněný, potravou ………
ČÁP ČERNÝ – tažný, chráněný
VOLAVKA POPELAVÁ - tažná

5. Krátkokřídlí

- LYSKA ČERNÁ

6. Dlouhokřídlí

- RACEK CHECHTAVÝ

7. Veslonozí - veslovací končetiny, hrdelní vak:
PELIKÁN BÍLÝ
KORMORÁN VELKÝ

8. Dravci
- loví ve dne (výborný zrak)
- ostrý zahnutý zobák
- silné zadní končetiny s ostrými drápy = spáry
- nestrávené zbytky potravy – vývržky
- význam: udržování přírodní rovnováhy – predátoři
Zástupci:

KÁNĚ LESNÍ – „myšilov“
JESTŘÁB LESNÍ – chráněný
POŠTOLKA OBECNÁ
SOKOL STĚHOVAVÝ – pod očima tmavé pruhy „vousy“, chráněný
OREL SKALNÍ – největší, nohy opeřeny až k prstům
SUP BĚLOHLAVÝ – živí se mršinami
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9. Sovy
- loví v noci – tichý let, mají výborný zrak i sluch
- otáčivá hlava, oči směřují dopředu, kolem „závoj“ z peří
- prsty porostlé peřím, otáčivý „vratiprst“, ostré drápy
- nestrávené zbytky potravy – vývržky
Zástupci:

SOVA PÁLENÁ
SOVICE SNĚŽNÍ
PUŠTÍK OBECNÝ
SÝČEK OBECNÝ
KALOUS UŠATÝ
VÝR VELKÝ – největší sova, na hlavě velká pírka

10. Svišťouni
- drobní ptáci přizpůsobeni rychlému a obratnému letu
a) Kolibříci
- nejmenší ptáci, nejpestřejší, opylování květů v tropických oblastech

b) Rorýsi
RORÝS OBECNÝ - na zimu odlétá do Afriky, hnízdí ve skalách i štěrbinách zdí
- většinu života tráví ve vzduchu (loví potravu, spí, páří se)

11. Šplhavci
- šplhavé končetiny = 2 prsty dopředu, 2 prsty dozadu
- dlouhý ostrý zobák – dlabání dřeva
- jazyk se zpětnými háčky – vytahování larev
- silný ocas (opora při šplhání), krmiví
- hnízdo v dutinách stromů, jsou krmiví
Zástupci:

DATEL ČERNÝ – zákonem chráněný
STRAKAPOUD VELKÝ
ŽLUNA ZELENÁ
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12. Kukačky
- šplhavé končetiny = 2 + 2 prsty (vratiprst)
- „hnízdní parazitismus“ – vajíčka kladou do cizích hnízd
- živí se chlupatými housenkami, také se u ní vyskytují vývržky
- je tažná, přilétá koncem dubna, kdy se ozývá hlasitým kukáním
- kuká samec

13. Papoušci
- pestré zbarvení, silný hákovitý zobák, šplhavé končetiny, velmi pohyblivý jazyk
- šplhavé končetiny, chovatelství (inteligence, dlouhověkost)
Zástupci:

PAPOUŠEK VLNKOVANÝ, ARA, KAKADU, KORELA, ŽAKO aj.

14. Pěvci
- nejpočetnější, na celém světě
- zpěvný orgán syrinx: značení teritoria, vábení samic
- někteří semenožraví, hmyzožraví nebo všežraví
- hnízdo na stromech, jsou krmiví
Zástupci:

VRABEC DOMÁCÍ - stálý
PĚNKAVA OBECNÁ
STRNAD OBECNÝ – stálý
STEHLÍK OBECNÝ – stálý
HÝL OBECNÝ – stálý
SÝKORA KOŇADRA, SÝKORA MODŘINKA, SÝKORA PARUKÁŘKA
VLAŠTOVKA OBECNÁ – otevřená hnízda, tažná, chráněná
JIŘIČKA OBECNÁ – kulovitá hnízda s otvorem, krátký ocas, tažná
SKŘIVAN POLNÍ – na polích, tažný
KOS ČERNÝ – někteří odlétají
KONIPAS BÍLÝ – tažný, třese ocáskem
SLAVÍK OBECNÝ – tažný, chráněný
ŠPAČEK OBECNÝ – hnízda v dutinách stromů i budky, tažný
SOJKA OBECNÁ – na křídlech „zrcátko“
STRAKA OBECNÁ – smíšená i větší potrava (drobní savci i ptáci)
VRÁNA OBECNÁ – 2 poddruhy západní černá a východní šedočerná
HAVRAN POLNÍ – smíšená potrava
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15. Nelétaví
a) Běžci
- nelétaví, mohutní
- dlouhé silné končetiny – rychlí běžci
- obrysové peří je velmi husté
- hnízdí na zemi, zahřívají samci i samice
- jsou nekrmiví
Zástupci:

PŠTROS DVOUPRSTÝ
NANDU PAMPOVÝ
KASUÁR PŘÍLBOVÝ
EMU HNĚDÝ
KIVI HNĚDÝ

b) Tučňáci
- rychlí plavci
- silná vrstva podkožního tuku a husté nesmáčivé peří
- křídla tvar ploutví
- na zadních končetinách plovací blány
- tvoří početné kolonie
- 1 vejce zahřívají, krmiví
- výskyt: jen jižní polokoule

Zástupci:

TUČŇÁK PATAGONSKÝ
TUČŇÁK HUMBOLDTŮV
CÍSAŘSKÝ
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Savci
- mláďata sají mateřské mléko
- obývají všechna prostředí, různá velikost
- stálá teplota těla = „teplokrevní“
- tělo kryté srstí - línání (výměna) :

pesíky - delší, tuhé
podsada - kratší, měkčí

- tělo: hlava, trup, končetiny (přizpůsobené různému prostředí) + ocas
- kostra: lebka, páteř, hrudní kost + žebra = hrudní koš, kostra končetin:
přední: k. pažní, loketní, vřetenní, zápěstní, záprstní, články prstů
zadní: k. stehenní, holenní, lýtková, zánártní, nártní, články prstů

obratle: krční, hrudní, bederní, křížové, ocasní
- cévní s: srdce 2 předsíně + 2 komory
malý oběh plicní a velký oběh tělní
- dýchací s: nosní o. - hrtan - 1 průdušnice - 2 průdušky - 2 plíce + bránice (umožňuje dýchání)
- trávicí s:

dutina ú. - hltan - jícen - žaludek - tenké s. (+ játra + slinivka) - tlusté s. - konečník

- vylučovací s:

2 ledviny – 2 močovody – 1 močový měchýř – 1 močová trubice

- nervová s: nejdokonalejší mozek, mícha, nervy
+ smyslové orgány čich, sluch (mají i vnější ucho), zrak, hmatové vousky
- rozmnožovací s: vnitřní oplození
u samců je společný vývod s močovou trubicí
samčí pohlavní buňky (spermie) - vznik ve varlatech
samičí pohlavní buňky (vajíčka) - vznik ve vaječnících

17

Dělení savců
1. Vejcorodí - snášejí vejce, žijí jen v Austrálii
ježura

- bodliny, protáhlá ústa s dlouhým jazykem
- u samic břišní vak (1 vejce)

ptakopysk - sladkovodní, bezzubé čelisti jako zobák, plovací blány
- u samců ostruhy s jedovou žlázou
Ptakopysk podivný

Ježura australská

2. Živorodí - rodí živá mláďata
a) vačnatí - u samic břišní vak, žijí hlavně v Austrálii
zástupci:

KLOKAN
KOALA
VAČICE

Koala

Klokan

b) placentální - mláďata vyživována placentou v těle matky
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1. Šelmy psovité
- protáhlá hlava i čelisti, výborný čich, sluch i zrak, hmatové vousy
- chrup úplný = 42 zubů: řezáky, špičáky, třenové, trháky (stoličky)
- tlapka 4 prsty, nezatažitelné drápy
- značkování teritoria močí
- hierarchie smečky, lov ve smečkách „štvaním“
- mnoho plemen: …………………………………………………………………………………………
Zástupci:

VLK OBECNÝ – u nás v Beskydech, chráněný
FENEK
LIŠKA OBECNÁ
PES DINGO
ŠAKAL OBECNÝ
KOJOT PRÉRIOVÝ

2. Šelmy kočkovité
- kulatá hlava, krátké čelisti, výborný zrak, sluch, čich, hmatové vousy
- chrup úplný = 30 zubů: řezáky, špičáky, třenové, trháky (stoličky)
- chybí klíční kost, volné obratle – pružný skok
- přední tlapka 5 prstů, zadní tlapka 4 prsty – zatažitelné drápy
- neloví ve smečkách, loví číháním a skokem, loví za tmy
- kočka domácí vyšlechtěna z kočky egyptské před 4000 lety
Zástupci:

KOČKA DOMÁCÍ, KOČKA SIAMSKÁ, KOČKA PERSKÁ …
RYS OSTROVID - v ČR Šumava, Jeseníky, Beskydy, chráněný
LEV PUSTINNÝ
TYGR USURIJSKÝ - ohrožen vyhubením
LEVHART (LEOPARD, PARDÁL, PANTER)
PUMA AMERICKÁ
GEPARD - nezatažitelné drápy, nejrychlejší zvíře (120 km/h)
JAGUÁR AMERICKÝ - jižní a střední Amerika
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3. Šelmy lasicovité
- drobní všežravci, mají nezatažitelné drápy
Zástupci:

KUNA SKALNÍ – bílé hrdlo, noční šelma
KUNA LESNÍ – žluté hrdlo
TCHOŘ TMAVÝ – v ohrožení vylučuje páchnoucí tekutinu
LASICE KOLČAVA
LASICE HRANOSTAJ – lasičky jsou nejmenší šelmy
JEZEVEC LESNÍ – vyhrabává nory, zimní spánek
VYDRA ŘÍČNÍ – vodní šelma s hustou nepromokavou srstí

4. Šelmy medvědovité
- velcí všežravci, výborný čich, nepravý zimní spánek
- nezatažitelné drápy, chránění
Zástupci:

MEDVĚD HNĚDÝ – nepravý zimní spánek, chráněný
GRIZZLY – sev. Amerika, Aljaška, největší
BARIBAL – sev. Amerika, menší, rozšířenější

5. Ploutvonožci
- končetiny tvar ploutví
- žijí ve studených mořích – krátká hustá srst a silná vrstva podkožního tuku
Zástupci:

TULEŇ OBECNÝ - sev. polární oblasti
MROŽ - má 2 silné kly k získávání potravy, obraně

6. Zajícovci
- býložravci, přenášejí choroby, zavlečeni do Austrálie
- neúplný chrup: 4 přední řezáky= hlodáky – stále dorůstají (musí obrušovat)
chybí špičáky, mají třenové a stoličky
Zástupci:

KRÁLÍK DIVOKÝ – staví vystlaná doupata, mláďata jsou holá, slepá
KRÁLÍK DOMÁCÍ
ZAJÍC POLNÍ – staví mělký pelech, mláďata osrstěná a vidí
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7. Hlodavci
- většinou býložraví, rychle se množí, přenášejí choroby
- neúplný chrup: přední řezáky = hlodáky – stále dorůstají (musí obrušovat)
chybí špičáky, mají třenové a stoličky
Zástupci:

VEVERKA OBECNÁ
MYŠICE LESNÍ
HRABOŠ POLNÍ – podzemní chodbičky, žije v koloniích
KŘEČEK POLNÍ – nory, samotářsky, lícní torby, chráněný
SYSEL OBECNÝ – nory, žije v koloniích, lícní torby, chráněný
SVIŠŤ HORSKÝ – žije v koloniích
MYŠ DOMÁCÍ – přenos chorob, laboratorní výzkum
POTKAN – kosmopolitní po celém světě, hierarchie, deratizace
KRYSA OBECNÁ – kosmopolitní
HRYZEC VODNÍ – staví nory v březích potoků, škodí okusem rostlin
BOBR EVROPSKÝ – staví hráze, přizpůsoben ve vodě, chráněný
ONDATRA PIŽMOVÁ – nory v březích potoků, všežravec, pižmo

8. Sudokopytníci nepřežvýkaví
- zástupce: PRASE DOMÁCÍ
- všežravec, vyšlechtěno z prasete divokého
- srst – tuhé štětiny, kulatý rypák + výborný čich
- úplný chrup: špičáky přeměněny na kly
- žaludek jednoduchý
- končetiny: 4 prsty s kopýtky (2 spárky, 2 paspárky)
DÚ vypsat z učebnice

- samice: ………………………. samec: …………………………. mládě: ………..…………….
- užitek: …………………………………………………………………………………………………………
Zástupci:

PRASE DIVOKÉ – samice ……., samec ………..
HROCH OBOJŽIVELNÝ
LAMA
VELBLOUD DVOUHRBÝ
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9. Sudokopytníci přežvýkaví
- zástupce: TUR DOMÁCÍ
- býložravec
- mají rohy
- neúplný chrup: chybí horní řezáky a špičáky
- žaludek složený: bachor – čepec – kniha - slez
+ symbiotičtí prvoci „bachořci“ (trávení celulózy)
- končetiny: 4 prsty s kopýtky (2 spárky, 2 paspárky)
DÚ vypsat z učebnice

- samice: ………………………. samec: …………………………. mládě: ………..…………….
- užitek: …………………………………………………………………………………………………………
Rohy

Parohy

- kožní deriváty
- duté
- nevětvené
- neshazují

- kostěné
- plné
- větvené
- shazují každý rok

Další přežvýkaví sudokopytníci
Zástupci:

OVCE DOMÁCÍ – samec …., mládě …., chová se pro maso, kůži
KOZA DOMÁCÍ – samec …., mládě…., chová se pro mléko, maso, kůži
KAMZÍK HORSKÝ
MUFLON – samci mají mohutné zatočené parohy, působí škody
BUVOL AFRICKÝ
ZUBR AMERICKÝ = BIZON
ŽIRAFA
ANTILOPA

Jelenovití
- samci mají parohy, na nich výrůstky „výsady“ (podle jejich počtu stáří)
- parohy shazují, nové jsou potažené kůží = „lýčí“
- lýčí se zbavují „vytloukáním“ – odírání staré kůže
Zástupci: SRNEC OBECNÝ - samice …., mládě ….

JELEN EVROPSKÝ - samice …., mládě….
DANĚK EVROPSKÝ - samice …., mládě…., velké lopatovité paroží
SOB POLÁRNÍ – v polárních oblastech, samci i samice mají parohy
LOS EVROPSKÝ – mohutné lopatovité parohy
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10. Lichokopytníci
zástupce: KŮŇ DOMÁCÍ
- vyšlechtěn z divokých asijských koní – mnoho druhů
- chrup úplný: za špičáky je mezera (vkládání uzdy)
- býložravec
- končetiny: 1 prst s kopytem
- ze stran zploštělý krk s hřívou
DÚ vypsat z učebnice

- samice: ………………………. samec: …………………………. mládě: ………..…………….
- užitek: …………………………………………………………………………………………………………
Zástupci: OSEL DOMÁCÍ

MEZEK, MULA – kříženci osla a koně
ZEBRA – africké savany
NOSOROŽEC – 3 prsty, silný roh, chráněný

11. Chobotnatci
- největší suchozemští savci (býložravci ) – Afrika, jihovýchodní Asie
- nos srůstá s horním pyskem v chobot (zakončen hmatovými prstíky)
- neúplný chrup (celkem jen 4 stoličky - 6x vyměňují)
- kly = prodloužené horní řezáky, ze slonoviny
- velké ušní boltce (ochlazování)
- využití: ……………………………………………………………………………………………
Zástupci:

SLON AFRICKÝ – větší, velké ušní boltce, 2 prstíky na chobotu
SLON INDICKÝ – menší, 1 prstík na chobotu

12. Kytovci
- přizpůsobeni moři: přední končetiny přeměněny v ploutve,
kůže je bez srsti, vodorovná ocasní ploutev
- někteří mají rohovité kostice (cedí plankton)
- samice mají mléčné žlázy
- dýchají plícemi
- výborný sluch, dorozumívají se zvuky
a) rohovité kostice
- VELRYBA GRÓNSKÁ, PLEJTVÁK OBROVSKÝ
b) čelisti se zuby (dravci) - DELFÍN OBECNÝ, KOSATKA DRAVÁ
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13. Letouni
- přizpůsobeni létání: létací blána propojuje ocas a končetiny
- chrup úplný (ostré jemné zoubky)
- velké ušní boltce – výborný sluch
- echolokace = vysílání zvukových vln a zachycení zpětného odrazu
- zimní spánek hlavou dolů (zavěšen za drápky zadních končetin)
- nestavějí hnízda, samice nosí 1-2 mláďata na hrudi, krmí mlékem
- význam: ……………………..
Zástupci: NETOPÝR UŠATÝ – lesní, chráněný

KALONI – jižní a střední Amerika, živí se krví savců
VAMPÝŘI – jižní a střední Amerika, maličký (5 cm), živí se nektarem

14. Hmyzožravci
- noční drobní savci
- chrup úplný - živí se hmyzem
KRTEK OBECNÝ - krátká hustá srst, zakrnělé oči, výborný čich i sluch,
přední hrabavé končetiny ve tvaru lopatky,
neupadá do zimního spánku
JEŽEK ZÁPADNÍ - bodliny „učesané“, zimní spánek
JEŽEK VÝCHODNÍ - bodliny „neučesané“, zimní spánek
REJSEK OBECNÝ - nejmenší savec, vylučuje páchnoucí tekutinu
(ochrana srsti, odpuzování)
- chráněný (velká spotřeba škodlivého hmyzu)
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15. Primáti
- nejdokonalejší savci - nejlépe vyvinutý mozek
- na končetinách:
5 prstů s nehty
palec je postavený proti prstům
- tropické oblasti (kromě Austrálie)
1. POLOOPICE - chápavý ocas, Madagaskar
LEMUR KATA
LEMUR VARI

2. OPICE

a) širokonosé – mají chápavý ocas, jižní Amerika

VŘEŠŤAN
MALPA
KOSMAN
b) úzkonosé – nemají chápavý ocas, Afrika, Asie
KOČKODAN – žijí pouze v Africe, je všežravec
PAVIÁN – žijí v Africe – na otevřených savanách
MAKAK – žijí v Asii + Gibraltar (Evropa), testují léky, Rh faktor

c) lidoopi - Asie, Afrika
- přední končetiny delší – zavěšení pod větvemi = brachiace
GORILA – žije v lesích Afriky, býložravec, v tlupách 5-20
GIBON – pralesy Asie
ORANGUTAN – na stromech – Borneo, Sumatra, je všežravec
ŠIMPANZ – pralesy v Africe, všežravec, žije v tlupách
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BOTANIKA
1. Systematická botanika: třídí rostliny do systému
2. Morfologie:

studuje vnější stavbu rostlin

3. Anatomie:

studuje vnitřní stavbu rostlin

4. Fyziologie:

popisuje a zkoumá životní děje v rostlinách

Význam rostlin:

- DÚ vymyslet …………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………..

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 ( jednoděložné, dvouděložné )

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

KYSLÍK + GLUKÓZA

chlorofyl

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 + GLUKÓZA

OXID UHLIČITÝ + VODA + ENERGIE
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CÉVNATÉ ROSTLINY
- tělo: kořen, stonek, listy, cévní svazky
- rozmnožování: pohlavní i nepohlavní (vegetativní)
- obsahují chlorofyl = fotosyntéza

Kořen
funkce:

dělení:

1. upevnění rostliny
2. příjem vody a anorganických látek
3. některé ukládání zásobních látek (př. mrkev)
kořen hlavní + vedlejší

kořen svazčitý

KOŘEN HLAVNÍ
KOŘENY VEDLEJŠÍ
VRCHOL KOŘENE
CHRÁNĚNÝ KOŘENOVOU ČEPIČKOU

Vnitřní stavba kořene:
1. kořenová pokožka
2. prvotní kůra
3. střední válec s cévními svazky
(vodivé pletivo)

4. dřeň

Přeměny kořene = přizpůsobení kořene dalším funkcím
1. Kořenové hlízy (jiřiny) a bulvy (řepa) - ukládání zásobních látek
2. Vzdušné kořeny tropických rostlin (monstera) - příjem vzdušné vlhkosti
3. Popínavé kořeny (psí víno, břečťan) - přichycení k podkladu
4. Kořeny parazitických a poloparazitických rostlin (jmelí) - odebírání živin

1

2

3
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Stonek
funkce:

1. nese nadzemní části (listy, květy, plody)
2. pomocí cévních svazků rozvádí minerální látky a živiny
3. některé ukládání zásobních látek (př. kedluben)

dělení:

1. dužnatý stonek = byliny

LODYHA

STVOL

na ní listy

listy jen naspodu

(př. heřmánek)

(př. smetanka)

STÉBLO

ODDENEK

duté, s kolénky

podzemní, zásobní

(př. obilí)

(př. sasanka)

2. dřevnatý stonek = kmen - dřeviny
a) Keře:

větví se u země (př. šeřík)
b) Stromy: mají kmen
Stonky jsou členěny na články (delší úseky) a uzliny (kratší úseky). Z uzlin vyrůstají listy.
Činností dělivého pletiva dochází k druhotnému tloustnutí stonku (vznik dřevin).
Přirůstáním dřevní části na jaře vznikají letokruhy.

Vnitřní stavba stonku
a) byliny

b) dřeviny

Uvnitř bylinného i dřevnatého stonku jsou cévní svazky:
1. LÝKO: vede živiny z listů do kořenů a do míst spotřeby
2. DŘEVO: vede vodu s minerálními látkami z kořene do listů

Přeměny stonku:
1. oddenkové hlízy - zásobní látky př. brambor
2. oddenek - zásobní látky pod zemí př. sasanka
3. stonkové hlízy - zásobní látky př. kedluben
4. šlahouny - rozmnožování př. jahody
5. úponky - přichycování k podkladu př. vinná réva
6. stonkové trny - ochranná funkce př. trnky
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List
funkce:

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

stavba:

ČEPEL
ŘAPÍK

žilnatina:

a) SOUBĚŽNÁ

b) SÍŤNATÁ

vnitřní stavba:

vrchní pokožka s voskovou vrstvou
buňky s chloroplasty
cévní svazky

provzdušňovací
pletivo

spodní pokožka s průduchy

Průduchy tvoří 2 svěrací buňky, mezi kterými je průduchová štěrbina.
Přes ni dochází k odpařování vodní páry a průchodu plynů (kyslíku, oxid uhličitý).

Přeměny listu:
1. úponky - popínání př. hrách
2. cibule - zásobní funkce př. cibule
3. trny - ochranná funkce př. dřišťál
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Dělení listů podle tvaru
1. Listy jednoduché a) kopinatý

2. Listy složené - dlanitě složené

- zpeřené

b) vejčitý

c) srdčitý

a) trojčetné

a) sudozpeřené

b) pětičetné

b) lichozpeřené

Připojení listů na stonek:
a) řapíkatý

b) přisedlý

c) objímavý

Postavení listů na stonku:
a) vstřícné (křižmostojné)

b) přeslenité
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Růst rostlin
Rostliny rostou ze semen.
Stavba semene:

osemení -

chrání semeno

zárodek - z něj nová rostlina
děloha -

vyživuje zárodek

Růst:
1. Nejprve semeno nabobtná - přijme dostatek vody.
2. Na zárodku se tvoří základ kořene, stonku i listu. Je vyživován dělohou.
3. Kořínek prorazí osemení a začíná se vyživovat z půdy.
Rostliny jednoděložné př. obilniny – klíčí jednou dělohou.
dvouděložné př. fazol – klíčí dvěma dělohami.
Rychlost růstu závisí na podmínkách:
1. voda
2. teplo
3. světlo
4. vzduch
5. živiny

Vývin rostlin
= je doba od klíčení semen do vytvoření květů
1. jednoleté (letničky) - v prvním roce vytvoří všechny nadzemní orgány,
plody se semeny a hynou př. ředkvička, hrách, fazol
2. dvouleté - v 1. roce pouze kořen a listy v přízemní růžici,
v 2. roce stonky, květy, plody se semeny a hynou př. mrkev, kmín
3. víceleté - každý rok tvoří plody se semeny a nehynou,
přes zimu jsou vyživovány zásobními látkami z kořenů př.
podléška, hlíz nebo oddenků př. kosatec, cibulí př. bledule, sněženka.
Tvorbu květů a plodů ovlivňuje délka slunečního svitu:
a) krátkodenní – kvetou na jaře a na podzim př. violka, prvosenka
b) dlouhodenní – kvetou v létě př. salát, ředkvička
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Rozmnožování rostlin
1. Generativní (pohlavní) = semeny
2. Vegetativní (nepohlavní) = částí rostliny
DÚ vypsat z učebnice

a) šlahouny - ……………………………………………………………………………
b) cibule - ……………………………………..………….…………………………...
c) oddenky - ……………………………………………………………………..…….
d) hlízy - ……………………………………………………………………………….…
e) stonkové řízky (bylinné) - …………………………………………………..
f) listové řízky – …………………………….…………………………………….….
g) hřížení (větve ohnout k zemi a zasypat) - angrešt, rybíz
h) očkování – přenesení očka na podnož - růže
i) roubování – přenesení roubu na podnož - ovocné stromy

Roubování:

Očkování:
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Květ
- rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin
Stavba květu:
1. KVĚTNÍ OBALY
2. TYČINKY
3. PESTÍK
4. KVĚTNÍ LŮŽKO
1. Květní obaly: a) nerozlišené: OKVĚTÍ - stejné lístky

př. tulipán

b) rozlišené: KALICH A KORUNA - liší se barvou i tvarem
př. prvosenka

2. Tyčinky = samčí pohlavní orgány:

PRAŠNÍK
NITKA

3. Pestík = samičí pohlavní orgán:

BLIZNA
ČNĚLKA
SEMENÍK

4. Květní lůžko – zkrácený a rozšířený stonek
Dělení květů podle tvaru: a) květy pravidelné
– mají několik rovin souměrnosti
př. třešeň

b) květy souměrné
- mají 1 rovinu souměrnosti
př. hrách

Podle pohlaví:
a) květy oboupohlavné - mají tyčinky i pestík
b) květy jednopohlavné - samčí mají jen tyčinky
samičí mají jen pestík
Rostliny:
a) jednodomé: samčí i samičí květy jsou na jedné rostlině př. líska obecná
b) dvoudomé: samčí květy jsou na jiné rostlině než samičí př. vrby jíva
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KVĚTENSTVÍ - je seskupení květů na jednom stonku
DÚ vypsat z učebnice str. 83

Opylení
= přenesení pylových zrn na bliznu

1. větrem (traviny, obiloviny, většina listnatých stromů)
2. hmyzem (většina dvouděložných rostlin, javor)
3. vodou (vodní rostliny)
Samosprašné rostliny – opylovány vlastním pylem
Cizosprašné rostliny – opylovány pylem z jiné rostliny téhož druhu
Pylová zrna jsou různě velká. Jsou uvolňovaná při pukání prašníků tyčinek.
Po přenesení na bliznu vyklíčí pylové zrno v pylovou láčku (uvnitř 2 buňky).
Pylová láčka prorůstá čnělkou do semeníku k vajíčkům.

Oplození
= splynutí samčí pohlavní buňky z pylové láčky se samičí pohlavní buňkou z vajíčka
 vzniká zygota, která se mění v zárodek (embryo)
 druhá samčí buňka zajistí vznik výživného pletiva pro zárodek
Z oplozeného vajíčka vzniká - SEMENO
Ze semeníku vzniká - PLOD
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PLODY
DÚ vypsat z učebnice str. 85 -86

1. Suché - a) pukavé: zralé pukají
lusk

–

……….………………………………….…

tobolka - ……………………………………………
šešule

- ……….…………………………………...

šešulka - ………..…………………………………..

b) nepukavé: zralé nepukají
oříšek - ……………………..……………………..
obilka - …………………………..……………….
nažka - ………………………………..……….….

2. Dužnaté - mají dužninu
malvice (semena v jádřinci)

-

………………………………..

peckovice (1 semeno uzavřené v pecce) - ………………….…
bobule (semena volně v dužnině) -

……………………………

Souplodí …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Rozšiřování semen a plodů
1. Samovolné: vystřelování semen při pukání plodů
2. Živočichové :

ptáci – v trusu (ptačí zob)
srst savců – háčky na semenech (lopuch)
hlodavci – zahrabaná semena vyklíčí (veverka)

3. Vítr: ochmýřená semena (smetanka) nebo blanitá křídla (listnaté stromy)
4. Voda: vodní a bahenní rostliny (blatouch, leknín)

Uncarina

Pohyby rostlin
1. Pasivní: pomocí větru, vody, živočichů (př. vzdušné vaky pylu, háčky, chmýří)
2. Aktivní: - růst: klíčení, ovíjení popínavých rostlin př. fazol
- teplo: zavírání květů změnou tepla př. tulipán
- světlo: zavírání květů večer nebo otáčení za sluncem př. slunečnice

- vlhkost: pukání plodů, otvírání šišek
- dotyk: svěšení listů při dotyku př. citlivka

36

Krytosemenné rostliny
= semena krytá v plodu
DÚ vypsat z učebnice str. 88

DVOUDĚLOŽNÉ

JEDNODĚLOŽNÉ

Počet děloh při klíčení
Kořen
Žilnatina listů
Květy
Uspořádání cévních svazků

1. Pryskyřníkovité
2. Růžovité
3. Brukvovité
4. Listnaté stromy
5. Lilkovité
6. Miříkovité
7. Bobovité
8. Hvězdnicovité
9. Hluchavkovité
10. Krtičníkovité
Nákres
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1. Amarylkovité
2. Liliovité
3. Kosatcovité
4. Vstavačovité
5. Lipnicovité

DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY
Pryskyřníkovité
• byliny obsahující jedovaté látky (zvěř je nespásá) –
sušením látky vyprchávají a seno je nezávadné

•

květ: 5, 6 nebo vícečetný,
mnoho tyčinek
mnoho pestíků

•

kvetou brzy na jaře

•

plod: souplodí nažek nebo měchýřků

•

převážně vytrvalé, v zemi mají oddenky nebo hlízy
PRYSKYŘNÍK PRUDKÝ – obsahuje jedovaté látky
PRYSKYŘNÍK PLAZIVÝ – obsahuje jedovaté látky
SASANKA HAJNÍ - chráněné
SASANKA PRYSKYŘNÍKOVITÁ
ORSEJ JARNÍ
BLATOUCH BAHENNÍ - chráněný
JATERNÍK PODLÉŠKA
UPOLÍN EVROPSKÝ - chráněný
OMĚJ ŠALAMOUNEK – prudce jedovatý, ohrožený
KONIKLEC LUČNÍ
ORLÍČEK
ČEMEŘICE ČERNÁ
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Růžovité
• velmi početná skupina – byliny, keře i stromy
• obsahují vonné látky
• květ: 5 četný (5 korunních, 5 kališních)
mnoho tyčinek
mnoho pestíků
• plod: nažky, malvice, peckovice, češule, souplodí peckoviček (malina),
souplodí nažek (jahoda)

RŮŽE ŠÍPKOVÁ – plod je „češule“ – obsahuje mnoho vitamínu C
MALINÍK OBECNÝ
OSTRUŽINÍK OBECNÝ
JAHODNÍK OBECNÝ
KONTRYHEL OBECNÝ
MOCHNA HUSÍ
KUKLÍK MĚSTSKÝ
ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ
OVOCNÉ STROMY (JABLOŇ, HRUŠEŇ, TŘEŠEŇ, VIŠEŇ …)
JEŘÁB PTAČÍ
HLOH OBECNÝ
KDOULOVEC JAPONSKÝ
MANDLOŇ OBECNÁ
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Brukvovité
• hospodářsky významné byliny – obsahují olej
nebo hořčičné látky ostře pálivé chuti
nejvíce oleje v semenech: využití potraviny, bionafta
• květ: - 4 četný (4 korunní, 4 kališní):
6 tyčinek + 1 pestík
- květenství hrozen
• plod: šešule, šešulka, struk
BRUKEV ŘEPKA OLEJKA
BRUKEV ZELNÁ + odrůdy: kapusta, květák, kedluben, zelí, brokolice
ŘEDKEV SETÁ
KŘEN SELSKÝ
HOŘČICE ROLNÍ
PENÍZEK ROLNÍ
KOKOŠKA PASTUŠÍ TOBOLKA
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Listnaté stromy
BŘÍZA BĚLOKORÁ –

květenství jehnědy,
plody křídlaté nažky
měkké dřevo - topení

OLŠE LEPKAVÁ –

tvrdé dřevo (výroba tužek)
plody nažky v černých šišticích
lepkavé listy na konci uťaté

LÍSKA OBECNÁ –

květenství jehnědy, větrosnubné
plod - oříšek

HABR OBECNÝ -

listy výrazně žebrovité
květenství jehnědy
plod – oříšek s trojlaločným křídlem
tvrdé dřevo

BUK LESNÍ –

květenství jehnědy, větrosnubné
plod – trojboká nažka v ostnité číšce = bukvice
tvrdé dřevo – nábytek, parkety

DUB LETNÍ, DUB ZIMNÍ –

laločnaté listy (napadány žlabatkami)
listy opadávají až na jaře
květenství jehnědy
plod - nažka v miskovité číšce = žalud
velmi tvrdé dřevo – nábytek, vodní stavby

VRBA JÍVA – květenství jehnědy = kočičky – dvoudomé !
opylení větrem i hmyzem
plod - tobolka s ochmýřenými semeny
měkké dřevo (proutěné výrobky)

TOPOL OSIKA, TOPOL BÍLÝ – listy mají dlouhý plochý řapík – chvění ve větru
květenství jehnědy
plod – tobolka s bílým chmýrem
topol osika – kolem rybníků
topol bílý – vysoké aleje kolem cest

JASAN ZTEPILÝ
JAVOR

-

LÍPA SRDČITÁ –

listy dlanito-laločnaté
květy hmyzosnubné
plod - křídlatá dvounažka
náš národní strom (dlouhověký)
oboupohlavné květy s blanitým listenem
plody – oříšky
léčivé květy, měkké dřevo na řezbářské práce
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Lilkovité
• byliny hospodářsky významné nebo velmi jedovaté
• květ: 5 četný (5 korunních, 5 kališních)
5 tyčinek, 1 pestík
• plody: bobule, tobolka
LILEK BRAMBOR –

obsahuje zásobní solanin (jedovatý) a škrob
původ střední a jižní Amerika
plodem jedové bobule

RAJČE JEDLÉ -

původ jižní Amerika
plod bobule (zelené jsou jedovaté)

PAPRIKA ROČNÍ -

střední Amerika
plod vysychavá bobule – mnoho vitamínu C

Jedovaté:
LILEK POTMĚCHUŤ
BLÍN ČERNÝ
DURMAN OBECNÝ
TABÁK – nikotin (cigarety)
RULÍK ZLOMOCNÝ „čertova třešeň“ – obsahuje jedovatý atropin,
který se využívá v očním lékařství
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Miříkovité
• převážně dvouleté byliny, obsahují kanálky s aromatickými látkami
využití jako koření nebo kořenová a naťová zelenina

• dutá, podélně rýhovaná lodyha s uzlinami
• listy jsou složené, několikanásobně zpeřené
• květy:

drobné 5 četné (bílé)
květenství okolík nebo složený okolík

• plody: dvounažka

MRKEV OBECNÁ
PETRŽEL ZAHRADNÍ
PASTINÁK SETÝ
MIŘÍK CELER
KOPR VONNÝ
LIBEČEK (maggi)
KMÍN KOŘENNÝ
FENYKL OBECNÝ
KORIANDR SETÝ
Planě rostoucí plevele:
KERBLÍK LESNÍ
BRŠLICE KOZÍ NOHA
BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ
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Bobovité

(vikvovité)

• byliny hospodářsky významné (luštěniny, pícniny)
• květ: 5 lístků kališních
5 lístků korunních přeměněných:
pavéza
2 křídla
člunek
10 tyčinek + 1 pestík
• sudozpeřené listy, pod nimi palisty + na koncích úponky
• plod: lusk
• symbióza hlízkovitých bakterií s kořeny bobovitých
Byliny:

a) potraviny (luštěniny)
HRÁCH SETÝ
FAZOL OBECNÝ
ČOČKA JEDLÁ
SÓJA LUŠTINATÁ
PODEZMNICE OLEJNÁ – plody dozrávají pod zemí (arašídy)
b) krmivo (pícniny)
JETEL LUČNÍ
TOLICE VOJTĚŠKA
BOB OBECNÝ
c) plané
HRACHOR JARNÍ

Dřeviny:

TRNOVNÍK AKÁT
ŠTĚDŘENEC ODVISLÝ
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Hvězdnicovité
• nejpočetnější skupina (byliny i dřeviny)
• květenství: úbor
každý květ 5 tyčinek, rozdvojený pestík

• plod: nažka
• mléčnice - obsahují bílé mléko

SMETANKA LÉKAŘSKÁ
SLUNEČNICE ROČNÍ – olejnatá semena
LOCIKA SETÁ – salát
ČEKANKA OBECNÁ – pražený mletý kořen do melty
KOPRETINA BÍLÁ
SEDMIKRÁSKA CHUDOBKA
ŘEBŘÍČEK OBECNÝ – léčivý
PODBĚL LÉKAŘSKÝ – léčivý
DEVĚTSIL LÉKAŘSKÝ
HEŘMÁNEK PRAVÝ
RMEN ROLNÍ
LOPUCH VĚTŠÍ
PCHÁČ OSET
BODLÁK OBECNÝ
Okrasné – PUPAVA BEZLODYŽNÁ
CHRYZANTÉMA
AKSAMITNÍK
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Hluchavkovité
• většinou léčivé byliny, obsahují vonné látky
• čtyřhranná lodyha, vstřícné – křižmostojné listy
• v zemi oddenek
• květ: 5 kališních lístků
5 korunních lístků srostlých -

horní pysk

-

dolní pysk

4 tyčinky + 1 pestík
• plod: 4 tvrdky
HLUCHAVKA BÍLÁ, NACHOVÁ
POPENEC BŘEČŤANOVITÝ
ZBĚHOVEC PLAZIVÝ
MATEŘÍDOUŠKA OBECNÁ
ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ
MÁTA PEPRNÁ
MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ
DOBROMYSL
TYMIÁN
MAJORÁNKA ZAHRADNÍ

Krtičníkovité
květ: 5 četný – souměrný, chlupatá lodyha, plod: tobolka
KRTIČNÍK HLÍZNATÝ
ROZRAZIL REZEKVÍTEK
DIVIZNA VELKOKVĚTÁ
NÁPRSTNÍK ČERVENÝ
ČERNÝŠ HAJNÍ
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JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY
Amarylkovité
• v zemi mají většinou cibule
• květ: 6 okvětních lístků
6 tyčinek + 1 pestík
spodní semeník
• na listech souběžná žilnatina
SNĚŽENKA PODSNĚŽNÍK - ohrožená
BLEDULE JARNÍ - ohrožená
NARCIS BÍLÝ, ŽLUTÝ
ŘEMENATKA (klívie) - v zemi nemá cibule, ale kořeny
HVĚZDNÍK (amarylis)

Kosatcovité
• v zemi mají většinou oddenky nebo hlízy
• květ:

6 okvětních lístků
3 tyčinky + 1 pestík
spodní semeník

• na listech souběžná žilnatina
• plod: tobolka
• všechny jsou chráněné !!!
KOSATEC ŽLUTÝ – chráněný
ŠAFRÁN - v zemi hlízy, sušené blizny šafránu setého je koření
chráněný (roste v lokalitě Lačnov)
MEČÍK

47

Vstavačovité
• tropické a subtropické rostliny (opylují je kolibříci)
• náročné na druh půdy – nutné soužití s houbovými vlákny = mykorhiza
• květ: 6 okvětních lístků
pestík srůstá s tyčinkou
pylová zrna jsou slepená v „brylku“ (přenáší se celá brylka)
• plod: tobolka s mnoha tisíci semeny
• všechny jsou chráněné !!!
STŘEVÍČNÍK PANTOFLÍČEK - chráněný
PRSTNATEC MÁJOVÝ - chráněný
VEMENÍK DVOULISTÝ- chráněný
VSTAVAČE - chráněný
ORCHIDEJE – chráněné, původně tropické rostliny
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Liliovité
• v zemi většinou cibule nebo oddenky
• květ: 6 okvětních lístků
6 tyčinek (3+3)
1 pestík
svrchní semeník
• plod: tobolka (někdy bobule)
TULIPÁN ZAHRADNÍ - dovezen v 17. st. z Asie, nejvíce šlechtěn v Holandsku
LILIE ZLATOHLAVÁ - chráněná
KŘIVATEC ŽLUTÝ
Další příbuzné rostliny:
KONVALINKA VONNÁ – jedovatá
KOKOŘÍK MNOHOKVĚTÝ
VRANÍ OKO ČTYŘLISTÉ – velmi jedovatá
OCÚN JESENNÍ – kvete na podzim, celý jedovatý!, okvětní lístky srůstají
v dlouhou trubku sahající k hlíze, listy jsou pouze na jaře,
mezi nimi je pak tobolka se semeny

Užitkové:
CIBULE KUCHYŇSKÁ – dvouletá: 1. rok jen duté listy, 2. rok květy, semena
množení „cibulovými sazečkami“
obsahují silice – ničí mikroorganismy
duté rourkaté listy vyrůstají z krátkého stonku
= podpučí
zdužnatělé listy pak tvoří cibuli

ČESNEK KUCHYŇSKÝ – množí se rozpadavou cibulí = stroužky, z cibule
vyrůstají ploché listy
květní stvol má na vrcholu „pacibulky“
obsahuje silice – ničí mikroorganismy, snižuje TK

PAŽITKA - tvoří trsy rourkovitých listů, je vytrvalá
PÓR ZAHRADNÍ – užitkovou částí jsou zesílené listové pochvy, je dvouletý
Okrasné:
Modřenec hroznatý
Hyacint východní
49

Lipnicovité
- svazčitý kořen, vytrvalé traviny stepí, savan
- stonek = stéblo (dutý s kolénky)
- listy mají souběžnou žilnatinu, objímají stéblo dlouhou pochvou,
mezi čepelí a pochvou je blanitý jazýček a 2 ouška
- květy: oboupohlavné, větrosnubné
klásek: každý klásek podpírají 2 plevy
uvnitř klásku je plucha protažená v osinu
a blanitá pluška, 1 pestík a 3 tyčinky
z klásků je květenství – klas (pšenice, žito, ječmen)
nebo lata (oves, lipnice)
- plod: obilka
1. OBILNINY

ŽITO SETÉ – ozim (výsev na podzim), šedozelené obilky, tmavé pečivo
PŠENICE OBECNÁ – výroba bílého pečiva
JEČMEN SETÝ – dlouhé osiny v klasech, výroba piva
OVES SETÝ – květenství lata, obilky bez osin, krmivo zvířat, ovesné vločky
KUKUŘICE SETÁ – pochází z Ameriky, neobsahuje lepek, jednopohlavné květy:
samičí po stranách stébla, samčí na vrcholu květenství laty

PROSO SETÉ – pochází z Asie, květenství lata, obilky neloupané - krmivo ptactva,
obilky loupané - jáhly

RÝŽE SETÁ – pěstuje se na zamokřených polích jv. Asie, hlavní obilnina světa
nemoc „beri-beri“ – nedostatek vitamínu B, výroba košťat, kartáčů

CUKROVÁ TŘTINA = cukrovník lékařský – tropy, subtropy, plantáže, stébla až 6 m,
stébla jsou vyplněná dření – získávání cukru

BAMBUS – tropy, subtropy, rychlý růst, výška až 25 m, článkovaná dutá stébla,
nábytek, stavební materiál
2. PLANÉ

LIPNICE LUČNÍ
PSÁRKA LUČNÍ
BOJÍNEK LUČNÍ
SRHA LALOČNATÁ
OVSÍK VYVÝŠENÝ

(asi 6 000 druhů)

TOMKA VONNÁ
JÍLEK VYTRVALÝ
PÝR PLAZIVÝ
RÁKOS OBECNÝ
KOSTŘAVA LUČNÍ
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