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Řešení pracovních listů  

Exkurze „Údolím Ohře“ 

1. Doplň zkratky chráněných území: 

NP národní park  

NPR národní přírodní rezervace  

PR přírodní rezervace 

NPP národní přírodní památka  

PP přírodní památka  

2. Napiš k šipkám správné názvy našich 4 národních parků. Dále vyznač šipkou, kde 

se nachází CHKO Slavkovský les, do které náleží i oblast Loketska: 

 

a)  

  

 

 

 

 

b) Doplň správně text vztahující se k CHKO Slavkovský les:  

CHKO Slavkovský les byla vyhlášena v roce 1974. Nejvyššími vrcholy jsou Lesný a Lysina. 

Mezi hlavní předměty ochrany patří rašeliniště na náhorních plošinách Slavkovského lesa. 

Také chrání teplé a studené minerální prameny, které proslavily náš nejznámější lázeňský 

trojúhelník – Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Endemitní rostlinou 

CHKO Slavkovského je rožec kuřičkolistý. Na rašeliništích se často vyskytuje „masožravá“ 

rostlina rosnatka okrouhlolistá.  

 

NP České 

Švýcarsko 

o 

Krkonošský 

národní park  

NP Šumava 
NP Podyjí 
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1. Na Loketsku se nachází dvě přírodní památky. Napiš do rámečků jejich správný 

název (obrázky ti pomohou).  

  

 

 

 

 

 

 

 

2. V tajence křížovky je rodové jméno vzácné rostliny, která je ve znaku CHKO 

Slavkovský les (na obrázku) a zároveň je pro tuto oblast typická.  

 

1. Rodové jméno sudokopytníka, který je na Loketsku i jinde přemnožený. 

2. Sova, která hnízdí na Loketsku a je 

zároveň naší největší sovou.  

3. Obecné označení pro světlý listnatý les. 

4. Název plodu dubu.    

Tajenka: P R H A arnika. 

 

 

 

 

 P R A S E 

V Ý R  

 H Á J  

Ž A L U D 

NPP Svatošské skály PP Moučné pytle 
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1. Tyto dva břečťany popínavé byly v roce 1993 zařazeny mezi památné stromy. Jsou 

břečťany skutečně stromy?  

Ne, jsou to popínavé rostliny (liány). 

 

2. Díky čemu se břečťany udrží přichycené na skále nebo i na budovách?  

Mají příčepivé kořeny, díky kterým se mohou přichytit k podkladu.  

 

3. Proč si lidé nechávají porůstat domy břečťany popínavými (jako na obrázku)?  

V horkých dnech slouží jako izolace, při dešti chrání zdivo před nasákavostí.  

 

4. Zakroužkujte správnou odpověď.  

 

 

 

5. Břečťan popínavý patří do řádu miříkotvarých. Podtrhněte, které rostliny 

z nabízených možností patří také do řádu miříkotvarých.  

bršlice kozí noha, kakost smrdutý, miřík celer, mrkev obecná, vlaštovičník větší, kopr vonný 

 

Lidé mohou konzumovat bobule břečťanu ANO NE 

Ptáci mohou konzumovat bobule břečťanu ANO NE 

Břečťan popínavý patří mezi léčivé rostliny ANO NE 

Břečťan má dvojí typy listů ANO NE 
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1. Tento lužní les je charakteristický výskytem dvou dominantních dřevin (na 

obrázku), napiš jejich rodová a druhová jména:    

a) olše lepkavá  

b) jasan ztepilý  

a)                                                            b)  

c) Zkus tyto dřeviny najít.  

d) Pojmenuj i další dřeviny vyskytující se v lužním lese (pomůže ti klíč k určování 

dřevin) 

2. V lužních lesích roste tzv. jarní bylinný aspekt. Vysvětli, o co se jedná.  

Rostliny, které začnou růst brzy zjara ještě před olistěním stromů.  

3. Půda, která se zde vyskytuje, je typická pro zamokřená místa. Vyznačuje se 

nedostatkem kyslíku, což způsobuje chemické procesy, jež dávají těmto půdám 

šedozelenou až modrofialovou barvu a zvláštní zápach. Jak se tyto půdy 

charakteristické pro lužní lesy nazývají? Glejové půdy 

4. Na prosvětlenějších místech rostou různé druhy keřů. V přesmyčkách slov najdi 

jejich názvy.  

 

STCHEŘMA ÁCNOBE – střemcha obecná  

ZEB NÝČER – bez černý  

LOMIZEZ ČÝREN – zimolez černý  

ANILAK ÁCNOBE – kalina obecná  
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5. Na obrázku jsou zobrazeny rostliny patřící do tzv. jarního bylinného aspektu. Napiš 

k nim jejich rodová a druhová jména.  

 

blatouch bahenní                                         bledule jarní  

 

                              sněženka podsněžník                                         sasanka hajní  

6. Protože se lužní lesy nacházejí blízko vody, můžeme zde najít mnoho obojživelníků. 

Obrázek ukazuje životní cyklus žáby. Popiš správně tento životní cyklus.  

snůška vajíček  

vyvíjející se vajíčka 

larva (pulec) 

pulec se zadními 

končetinami 

dospívající žába 

dospělec 
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1. Napiš alespoň tři důvody, proč jsou invazní rostliny pro okolní přírodu nebezpečné.  

- zaplevelují různé cizí biotopy 

- vytlačují původní domácí druhy a společenstva 

- mohou vážně narušit přirozené ekosystémy  

2. a) Na obrázcích jsou zobrazeny tři nejvýznamnější invazní rostliny, které se 

vyskytují na Loketsku i v celém Karlovarském kraji. Napiš k nim jejich správný název 

(dole je nápověda).  

 

 

                       bolševník velkolepý                                               netýkavka žláznatá  

 

křídlatka  

netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, křídlatka 

b) V údolí řeky Ohře se místy vyskytuje invazní rostlina netýkavka žláznatá. 

Zkus ji najít.   
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3. Spoj jednotlivé invazní rostliny s jejich řády.   

bolševník velkolepý                        miříkotvaré  

netýkavka žláznatá                          hvozdíkotvaré 

křídlatka japonská                           vřesovcotvaré   

4. Invazní rostlina bolševník velkolepý je typická svým květenstvím, které se nazývá 

složený okolík. Načrtni do rámečku toto květenství. 

 

 

 

 

a) Na obrázku jsou zobrazena další jednoduchá květenství vyskytující se v přírodě. 

Napiš do tabulky k názvu odpovídající číslo květenství. 

5. Na základě popisu poznej invazní rostlinu.  

Tato invazní rostlina byla do Evropy zavlečena z Kavkazu a přilehlých oblastí jako okrasná 

rostlina. V Česku pravděpodobně jako první nechal vysadit tuto invazní rostlinu kníže 

Metternich. První záznam o jejím pěstování v parku zámku Kynžvart pochází z roku 1862 

(vysazena byla ale patrně mnohem dříve, car Alexandr I. měl darovat semena této rostliny 

Metternichovi během Vídeňského kongresu, který probíhal v roce 1815). První zplanělé 

jedince v okolí objevili v roce 1877.  

O jakou invazní rostlinu se jedná? bolševník velkolepý  

klas  2 

hrozen 1 

úbor 6 

jehněda 3 
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1. Jakými kraji ČR protéká řeka Ohře?  

Karlovarský kraj, Ústecký kraj 

2. Kde pramenní řeka Ohře?  

V Německu  

3. Slepá mapa Ohře: 

 

 

a) Obtáhni tok řeky Ohře modrou pastelkou.  

b) Na mapě je v Karlovarském kraji vyznačen jeden přítok řeky Ohře, pojmenuj ho.   

c) Do jaké řeky se vlévá řeka Ohře? V jakém městě? Vyznač na mapě.  

d) Vyznač na mapě šipkou směr toku řeky Ohře.  

4. Spoj chráněná území, která se vztahují k řece Ohři se správnou charakteristikou:  

Kaňon Ohře            EVL mezi Chebem a Sokolovem, typická meandry a mrtvými rameny  

Údolí Ohře              EVL mezi Loktem a Karlovými Vary 

Ramena Ohře          přírodní památka nacházející se poblíž Starého Sedla  

(Pozn.: EVL = evropsky významná lokalita)  
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5. Doplň text: 

Zákrut řeky se nazývá meandr. Pokud dojde k odtržení zákrutu, vznikne samostatné mrtvé 

rameno, které můžeme vidět např. v evropsky významné lokalitě Ramena Ohře, jež se 

nachází mezi Chebem a Sokolovem. Mezi Loktem a Karlovými Vary najdeme další 

evropsky významnou lokalitu Kaňon Ohře. Je typická strmými svahy ve tvaru písmene V, 

které zde vyhloubila řeka Ohře. 

6. Napiš k rybám řeky Ohře správná rodová a druhová jména:   

 

 

 

  

 

 

 

 

Jaký přínos pro tebe měla tato exkurze? 

  

štika obecná sumec velký 

parma obecná 

kapr obecný cejn velký 
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Exkurze „Na Kozích hřbetech“ 

1. Co je to smrková monokultura? 

Porosty tvořené jedním druhem rostliny (smrkem). 

2. Proč lidé vysazují v nižších polohách právě smrky?  

Smrky rostou rychle a získává se z nich dřevo, které se používá na výrobu např. nábytku.   

3. V tajence křížovky je rodové jméno vzácného jehličnanu, který roste převážně 

v podhorských a horských oblastech. Na Loketsku i jinde se dochoval už jen v malých 

zbytcích. Na vině je zejména znečistění ovzduší a změna klimatu.   

1. Druhové jméno borovice, která je v českých lesích nepůvodní (ve svazečku má jehlice po 

pěti). 

2. Jaký tvar mají listy 

jehličnanů? 

3. Rodové jméno jehličnanu, 

který na zimu opadává. 

4. Jak se lidově nazývá 

pryskyřičný výměšek, který 

produkují jehličnany? 

5. Druhové jméno nejběžnější 

borovice, která je u nás původní. 

Tajenka: JEDLE bělokorá (latinsky: Abies alba) 

4. Jehličnaté stromy produkují lepkavou pryskyřici, která proudí ve dřevní hmotě 

v pryskyřičných kanálcích. Zkamenělá pryskyřice se nazývá jantar. Napiš, k čemu 

slouží jehličnatým stromům pryskyřice?    

Chrání stromy při poranění kůry či dřeva a proti parazitickému hmyzu např. kůrovci.  

 

 

 1 V E  J M U T O V K A 

  2 J E H L I C E   

 3 M O D Ř Í N     

4 S M Ů L A       

  5 L E S N Í     
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5. Proč není vhodné vysazovat smrkové monokultury v nižších polohách?  

a) Z estetických důvodů, žádný jiný důvod to nemá  

b) Jsou náchylné k erozi, mají mělké kořeny, snáze podléhají přírodním živlům a škůdcům  

c) Vysazování smrkových monokultur v nižších polohách je zcela v pořádku  

6. Napiš k odpovídajícím obrázkům rodová i druhová jména nejznámějších 

jehličnanů:  

 

 

 

 

7. Na Loketsku se nachází ještě jeden exemplář cizokrajného jehličnatého stromu. 

Tento strom pochází ze Severní Ameriky. Roste podél této cesty a svým habitem 

(vnějším vzhledem) se od okolních stromů odlišuje. Pomocí atlasu rostlin doplň do 

tabulky základní informace o tomto stromu (prohlédni si jeho typické šišky). 

Oddělení 

 

Nahosemenné  

Třída 

  

Jehličnany  

Řád  

 

Borovicotvaré  

Čeleď  

 

Borovicovité  

Rod 

  

Douglaska  

Druh 

 
Douglaska tisolistá  

Výška 

 

Cca 60-100 m 

Jehlice 

 

Zploštělé, měkké  

Šišky  

 

Mají výrazné trojcípé krycí šupiny  

Poznámky, 

 

U nás nepůvodní jehličnan ze Severní Ameriky; druhý nejvyšší 

jehličnan na světě.  

smrk ztepilý jedle bělokorá modřín opadavý

 
 smrk ztepilý 

borovice lesní 
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1. Doplň chybějící slova: 

Tělo ptáků je kryté peřím. Přední končetiny jsou přeměněny v křídla.  Čelisti jsou přeměněny 

v rohovitý útvar – zobák. Ptáci mají kosti vyplněné vzduchem, což napomáhá při letu. Plíce 

jsou opatřeny vzdušnými vaky, které pomáhají v dýchání při letu. Kloaka je společný vývod 

trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy. Mláďata se líhnou z vajec, která mají 

vápenatou skořápku.  

2. V CHKO Slavkovský les se v minulosti hojně vyskytovali ptáci z řádu hrabavých – 

tetřev hlušec a tetřívek obecný. V současné době začaly populace těchto ptáků prudce 

klesat. Zkus se zamyslet a napiš, proč tomu tak je. 

Tetřev hlušec patřil v minulosti mezi oblíbené lovecké trofeje. V současnosti je kriticky 

ohrožený zejména kvůli nevhodnému lesnickému hospodaření, které vede k ničení 

přirozeného biotopu, vysokým stavům predátorů (kuna a liška) a nadměrnému rušení.  

3. Popiš stavbu ptačího pera:  

 

 

 

 

4. Spousta ptáků odlétá na zimu do teplých krajů. Podle čeho se orientují na svých 

dlouhých cestách?  

Podle slunce a hvězd.  

 

5. V přírodě vidíme často dravce kroužící na obloze. Pokus se spojit jednotlivé siluety 

dravců s jejich názvy:  

 

 

 

káně lesní 

jestřáb lesní 

orel skalní  

poštolka obecná  

brk  

osten  

prapor 
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6. Podle obrázků poznej opeřence, kteří se vyskytují na Loketsku a napiš k nim 

odpovídající řád (v rámečku je nápověda).   

 

 

 

 

 

Název: křivka obecná                                               Název: holub hřivnáč  

Řád: pěvci                                                                Řád: měkkozobí  

 

 

 

 

 

 

 

Název: datel černý                                                      Název: pěnkava obecná  

Řád: šplhavci                                                              Řád: pěvci   

 

 

7. Všichni víme, že ptáci létají. Avšak zdaleka ne všichni ptáci umí létat. Napiš příklady 

ptáků, kteří létat neumějí.  

tučňák císařský, nandu pampový, emu australský, pštros dvouprstý     

datel černý, holub hřivnáč, pěnkava obecná, křivka 

obecná; pěvci, šplhavci, pěvci, měkkozobí   
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1. Proč říkáme listnatým a smíšeným lesům lesy přirozené? 

Listnaté a smíšené lesní porosty dříve pokrývaly většinu území naší republiky.  

 

2. Rozhlédni se kolem a napiš o jaký typ přirozeného lesa se podle převažující dřeviny 

jedná?  

Převažující dřevina: buk lesní  

Typ přirozeného lesa: bučina 

3. Popiš morfologii (vnější stavbu) listu:  

4. Rozhodni, zda je tvrzení o přirozených lesích pravdivé či nikoliv:  

 

 

 

 

 

5. Zakroužkuj, jaká zvířata se živí plody listnatých stromů (žaludy, bukvicemi, 

kaštany) i jinými částmi rostlin?  

jelen lesní, daněk evropský, liška obecná, srnec obecný, kuna lesní, 

a) Jak souhrnně nazýváme tyto živočichy? býložravci  

Doubravy jsou přirozené lesy s převahou buku lesního  ANO NE 

Smrčiny jsou charakteristické pro horské oblasti  ANO NE 

Lužní lesy se nacházejí hlavně v okolí vodních toků   ANO NE 

Bučiny najdeme zejména v nížinách  ANO NE 

řapík  

čepel 

žilnatina 
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1  

A B 
C 

D 

6. a) Poznej na základě obrázků dřeviny a napiš do tabulky jejich rodové a druhové 

jméno a k nim přiřaď odpovídající list (číslo) a plod (písmeno).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Najdi a prohlédni si dané dřeviny v tomto lese. 

7. Který z listů patří dubu letnímu a který dubu zimnímu?  

8. Podle charakteristiky urči dřevinu:  

Tento listnatý strom je u nás nepůvodní, jeho původním domovem je Severní Amerika. 

Poslední dobou se začíná nekontrolovatelně šířit, i na Loketsku se vyskytuje v hojném počtu. 

Jeho druhový název je odvozen od charakteristického zbarvení listů na podzim.  

Název dřeviny: dub červený  

 

dřevina list plod 

Javor mléč 1 D 

Buk lesní  2 C 

Jírovec maďal  3 B 

Dub zimní 4 A 

Dub zimní  
Dub letní  

2 
3 

4 
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1. Jaký je rozdíl mezi horninou a minerálem?  

Hornina je heterogenní přírodní látka tvořená minerály. Minerály jsou složkami hornin.   

2. a) Zdejší území budují tzv. horské žuly náležející do karlovarského plutonu. Na 

obrázku jsou vyznačeny minerály, které vytváří žulu. Napiš k odpovídajícímu 

minerálu jeho název.    

 

 

b) prohlédni si v terénu žulu zblízka (např. Svatošské skály, Moučné pytle) a porovnej 

s obrázkem  

3. Žula, která se vyskytuje na Loketsku je typická přítomností velkých vyrostlic 

draselného živce, které často vytváří dvojčatné srůsty (na obrázku). Jak se tyto srůsty 

nazývají? 

a) Loketská dvojčata  

b) Slavkovská dvojčata 

c) Karlovarská dvojčata   

Pozn.: Žuly snadno zvětrávají, proto můžeš vyrostlice najít takřka kdekoliv v okolí Lokte    

 

plagioklas 

křemen Biotit 

Draselný živec 

(ortoklas) 
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4. Zvětráváním živců vznikají ložiska horniny, která se používá na výrobu 

světoznámého karlovarského porcelánu. Jak se hornina nazývá?  

a) jílovec  

b) kaolín  

c) vápenec     

5. Doplň:   

Žula se podle vzniku řadí mezi vyvřelé horniny. Skalní město Svatošské skály vzniklo erozní 

činností řeky Ohře. Skalní věže Moučné pytle vznikly mrazovým zvětráváním horniny, 

jehož výsledkem jsou pozoruhodné skalní útvary, které odborně nazýváme mrazové sruby. 

Vzhledem k jedinečnosti geologických útvarů byly Moučné pytle v roce 1997 vyhlášeny 

jako přírodní památka. 

6. Napiš, jaké znáš vnější činitele, které se podílejí na zvětrávání horniny.  

Voda, vítr, mráz, živočichové  

7. Při pohledu z vyhlídky v PP Moučné pytle vidíme v dálce pohoří, které vzniklo 

vulkanickou (sopečnou) činností ve třetihorách. Jaký je název tohoto pohoří?  

Doupovské hory 

8. Spoj jednotlivé horniny s původem jejich vzniku: 

mramor   

pískovec 

vápenec 

čedič   

jílovec  

rula  

 

vyvřelé horniny  

usazené horniny  

přeměněné horniny  
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1. Vyznač na obrázku následující části rostlin: kořen, stonek, list, korunní lístky, 

kalich, tyčinky, pestíky   

  

 

 

 

 

 

2. Na Loketsku se vyskytuje např. rostlina lilie zlatohlavá, která patří do třídy 

jednoděložných rostlin nebo náprstník červený, který patří do třídy dvouděložných 

rostlin. Napiš do rámečku několik hlavních rozdílů mezi jednoděložnými a 

dvouděložnými rostlinami.  

 

 

 

 

 

3. Po celou trasu exkurze vás doprovází husté porosty nízkých keříků, které patří 

rostlině s modrými až modrofialovými bobulemi, jež slouží jako potrava některým 

živočichům i člověku. Jak se nazývá tato rostlina?  

brusnice borůvka 

Jednoděložné Dvouděložné 

květní obaly vytvářejí okvětí   

 

 

svazčité (adventivní) kořeny  

 

listy bez řapíků 

cévní svazky roztroušené  
 

květní obaly rozlišené na 

zelený kalich a barevnou 

korunu  

hlavní kořen + postranní 

kořeny 

listy s řapíky  

cévní svazky uspořádané do 

kruhu  
 

kořen  

stonek 

kalich 

pestíky 

tyčinky 

korunní lístky 

list 
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4. a) Na Loketsku se vyskytuje převážně kyselá půda chudá na živiny, proto zde roste 

velké množství acidofytů, což jsou rostliny, které vyžadují nebo snášejí kyselé půdy. Na 

obrázku jsou vyznačeny nejčastější acidofyty vyskytující se na Loketsku. Napiš do 

rámečků jejich rodová a druhová jména.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pokus se tyto rostliny najít.  

5. Spoj rostliny vyskytující se v tomto lese s odpovídající charakteristikou:     

Lilie zlatohlavá  

Vraní oko čtyřlisté  

Divizna velkokvětá  

Náprstník červený  

brusnice borůvka 

vřesovec pleťový 

pstroček dvoulistý 

rostlina s výraznými žlutými květy, které mají léčivé účinky 

rostlina s nachovými květy uspořádanými v hroznu, listy jsou jedovaté 

řídce se vyskytující zákonem chráněná rostlina  

rostlina s prudce jedovatými černými bobulemi 

 

 



20 

 

1. Škrtni nesprávné tvrzení:   

Sovy jsou DENNÍ – NOČNÍ ptáci.  Jejich hlava je POHYBLIVÁ – NEPOHYBLIVÁ a oči 

směřují DOPŘEDU – DO BOKU. Mají DOBRÝ – ŠPATNÝ zrak a výborný sluch. Sovy 

létají velmi HLUČNĚ – TIŠE. Jejich zobák je ZAHNUTÝ – ROVNÝ.  

 

2. Zakroužkuj, na čem si z nabízených možností sovy rády pochutnají: 

3. Co jsou to tzv. vývržky?  

Vyvržené nestrávené zbytky (např. kosti, srst).  

4. Na základě popisu poznej sovu:   

a) Jedná se o naší největší sovu. Nápadná jsou zejména její péřová „ouška“ a velké oranžové 

oči. Měří okolo 70 cm. Má žlutohnědé peří s tmavohnědými skvrnami. Hnízdí i na Loketsku 

a je zákonem chráněná.  

Rodové a druhové jméno: výr velký (latinsky: Bubo bubo) 

b) Tato sova je pro změnu naší nejmenší sovou. Charakteristické jsou pro ni žluté oči a 

krátký bílý nadočnicový proužek. S oblibou vysedává na špičkách korun smrků, kde 

pocukává ocasem a ozývá se jednoduchým pískáním „pjik“.  

Rodové a druhové jméno: kulíšek nejmenší (latinsky: Glaucidium passerinum) 

5. Znáš nějaké další sovy, které hnízdí na Loketsku nebo v CHKO Slavkovský les?  

puštík obecný, sýc rousný 

 

 

 

hraboš polní       bukvice       kaštany       myšice lesní       rejsek obecný      ořechy 

krtek obecný       žaludy       chrobák lesní       semena šišek     bobule 
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1. Pozorně si prohlédni mechové polštáře a pokus se napsat, jaké podmínky potřebují 

mechorosty k životu.  

Mechy jsou tvořeny jednotlivými mechovými rostlinkami. Protože mechům chybí cévní 

svazky, musí mechový polštář zadržovat vodu. Tím se stávají v přírodě přirozenou 

zásobárnou vody. Rostou hlavně na vlhkých nebo stinných místech.   

2. Načrtni do rámečku mechovou rostlinku a popiš její jednotlivé části.  

  

 

 

 

 

 

 

3. Vyber správná tvrzení: 

Mechy jsou přirozenou zásobárnou vody v přírodě ANO NE 

Mechorosty mají cévní svazky  ANO NE 

Mechy se rozmnožují výtrusy ANO NE 

Tělo mechorostů se nazývá stélka  ANO NE 

3. Na Loketsku jsou hojně rozšířeny tři druhy mechorostů. Napiš jejich rodová a 

druhová jména.  

a) ploník ztenčený 

b) rokyt cypřišovitý 

c) dvouhrotec chvostnatý  

4. Lišejníky jsou organismy, které jsou tvořeny mutualistickým (vzájemně prospěšným 

soužitím dvou organismů). Kterých?  

Houby a řasy (popř. sinice)  
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5. Napiš, proč se lišejníkům také někdy říká „průkopníci života“ 

Žijí na nepřístupných místech jako jsou např. skály, kde připravují půdu pro jiné rostlinné 

organismy.    

6. Na Loketsku můžeme často vidět na borkách stromů, pařezech či spadlých větvích 

dva lišejníky, které jsou zobrazené na obrázku. Napiš k nim jejich rodové a druhové 

jméno a rozhodni jaký typ stélky mají (v tabulce je nápověda). 

 

 

 

 

 

7. Druhový název dutohlávky sobí je odvozen od jedné zajímavé skutečnosti. Jaké?  

Slouží jako potrava sobům.  

8. Některé druhy lišejníků slouží jako ukazatelé čistoty ovzduší. Jakým slovem obecně 

označujeme organismus s takovou schopností? 

a) biolikvidátor  

b) bioorganismus   

c) bioindikátor    

Jaký přínos pro tebe měla tato exkurze? 

Lišejník Typ stélky 

Terčovka bublinatá  lupenitá 

Dutohlávka sobí       keříčkovitá 

dutohlávka sobí terčovka bublinatá 
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Exkurze „Rašeliniště Nadlesí“ 

1. Jak vznikají rašeliniště?  

Jedná se o bažinný ekosystém, který je trvale zamokřen vodou. Ve spodních vrstvách se 

shromažďují odumřelé zbytky rostlin a bez přístupu vzduchu se přetvářejí na rašelinu.   

 

2.  a) Rašeliniště jsou typická výskytem jednoho druhu mechu (na obrázku). Jaký je 

jeho název?  

rašeliník 

 

b) Tento mech má dvojí typ buněk. Zamysli se a napiš do rámečku, k čemu slouží 

buňky, na které míří šipky (souvisí to s jeho biotopem).  

  

 

 

 

 

 

 

K zadržování vody.  
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3. Na rašeliništi Nadlesí se vyskytuje řád bezobratlých živočichů, z něhož dva druhy, 

které se zde vyskytují, jsou zařazeny do Červeného seznamu ohrožených živočichů. 

V tajence křížovky je název tohoto řádu hmyzu.  

1. Jak se nazývá rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin?  

2. Jak se nazývají vyschlá stébla obilí?  

3. Jaká hornina vyvřelého původu 

buduje oblast Loketska?  

4. Na rašeliništi Nadlesí se vyskytuje 

druh mlže, který patří k největším 

měkkýšům ČR. Jeho rodové jméno zní: 

………… rybničná.  

5. Jak nazýváme plody javoru? (množné 

číslo)  

Tajenka zní: VÁŽKY 

4. Spoj jednotlivé pasti „masožravých“ rostlin s jejich zástupci: 

 

  

 

 

 

 

rosnatka, láčkovka, bublinatka  

5. a) Jaké dvě „masožravé“ rostliny se vyskytují v prostředí rašeliniště Nadlesí? 

rosnatka okrouhlolistá   

bublinatka menší  

b) Zkus tyto rostliny najít.  

   1. K V Ě T   

  2. S L Á M A   

    3. Ž U L A  

   4. Š K E B L E 

5. N A Ž K Y     
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6. Vyber správné tvrzení: 

 „Masožravý“ způsob obživy se vyvinul z důvodu nedostatku důležitých živin 

v biotopech chudých na živiny jako je např. rašeliniště.  

 „Masožravý“ způsob obživy se vyvinul zejména proto, že si rostliny chtěly zpestřit 

svůj jídelníček beztak bohatý na všechny živiny.  

 

7. Pozoruj způsob lovu rosnatky okrouhlolisté a popiš ho.   

Hmyz naláká na svou červenou barvu a na lepkavé kapky na listech, které obsahují sladkou 

látku. Na kapky se hmyz přilepí a rosnatka jej začne trávit svými enzymy.  

 

8. Na obrázku je zobrazena „masožravá“ rostlina, která je často pěstovaná 

v domácnostech. Jak zní její rodové a druhové jméno?  

 

mucholapka podivná  
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1. Na obrázku je zobrazen životní cyklus žáby. Napiš čísla k odpovídajícímu stádiu: 

1. Pulec (larva)  

2. Dospělá žába 

3. Vajíčka 

4. Pulec s vyvíjejícími zadními končetinami 

5. Embrya     

6. Nedospělá žába  

2. Obojživelníky dělíme na dvě velké skupiny: ocasatí a bezocasí. Roztřiď uvedené 

zástupce obojživelníků do správných skupin:  

ropucha obecná, mlok skvrnitý, skokan zelený, rosnička zelená, čolek horský, blatnice 

skvrnitá, čolek obecný  

 

 

 

3. Žáby řadíme mezi obojživelníky. Co znamená slovo obojživelník? 

Larvy žijí ve vodě, dospělci na souši ve vlhkém prostředí.  

4. Vyberte správnou možnost:  

Obojživelníci jsou TEPLOKREVNÍ – STUDENOKREVNÍ živočichové. 

U obojživelníků převažuje VNITŘNÍ – VNĚJŠÍ oplození. 

Larvy (pulci) dýchají PLÍCEMI – ŽÁBRAMI. 

Rozmnožování obojživelníků JE – NENÍ vázáno na vodní prostředí.  

5. Vysvětli, proč jsou obojživelníci v přírodě silně ohroženou skupinou.  

Jsou ohroženi zejména kvůli ztrátě přirozeného biotopu, změně klimatu a znečištění ovzduší 

a vod, používání pesticidů, lovu do restaurací. 

ocasatí bezocasí 

mlok skvrnitý 

čolek horský  

čolek obecný 

ropucha obecná 

skokan zelený 

rosnička zelená 

blatnice skvrnitá 

3 

5 

1 
4 

6 

2 
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6. Pokus se pomocí klíče k určování rostlin určit co nejvíce druhů rostlin, které se 

vyskytují v prostředí rašeliniště Nadlesí.  

suchopýr pochvatý, klikva bahenní, vlochyně bahenní, rosnatka okrouhlolistá, ostřice černá   

7. V tomto prostředí roste i vzácná rostlina kosatec sibiřský. Najdi tuto rostlinu a vyplň 

tabulku (s pomocí atlasu rostlin). Rozhodně rostlinu netrhej ani jinak nepoškozuj. 

Jedná se o silně ohrožený druh chráněný zákonem! 

 

 

 

 

 

8. Další chráněnou rostlinou, která se zde vyskytuje je prstnatec Fuchsův z čeledi 

vstavačovité – orchideje (na obrázku). Tato čeleď je typická tzv. orchideoidní 

mykorhizou. 

Co je to mykorhiza? 

vzájemně prospěšné soužití houbových 

vláken s kořeny vyšších rostlin  

Jaké další zástupce orchidejí znáš? 

Prstnatec májový, vstavač kukačka, 

vstavač vojenský, vemeník dvoulistý, 

vanilovník 

Jaký přínos pro tebe měla tato 

exkurze?  

  

Kosatec sibiřský 

 

Třída  Jednoděložné  

Čeleď  Kosatcovité  

Barva Modrofialová  

Velikost 50-100 cm 

Rozšíření  Roste v Evropě, místy v Asii až po Japonsko 

Zajímavost  Silně ohrožený druh, rostlina je jedovatá  
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