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SEZNAM BYLIN A DŘEVIN UVEDENÝCH V TEXTU 

ČESKÝ NÁZEV LATINSKÝ NÁZEV POZNÁMKA (z textu) 

bělolist nejmenší Filago minima  

bělozářka liliovitá Anthericum liliago L.  

bez černý Sambucus nigra L.  

bodlák obecný Carduus acanthoides L.  

bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum Sommer 

a Levier 

nepůvodní druh 

borovice blatka Pinus rotundata Link  

borovice černá Pinus nigra Arnold nepůvodní druh 

borovice kleč Pinus mugo Turra  

borovice lesní Pinus sylvestris L. nepůvodní druh 

brambor (lilek brambor) Solanium tuberosum L. v textu jako brambory 

brslen evropský Euonymus europaeus L.  

bříza bělokorá, bílá, 

bradavičnatá 

Betula pendula Roth nepůvodní druh 

bříza pýřitá Betula pubescens Ehrh.  

bublinatka menší Utricularia minor L.  

černohlávek velkokvětý Prunella grandiflora (L.) Scholler  

dřín obecný Cornus mas L.  

dub červený Quercus rubra L. nepůvodní druh 

dub letní Quercus robur L. původní druh 

dub šípák (pýřitý) Quercus pubescens Willd. v textu jako dub šípák 

dub zimní Quercus petraea (Matt.) Liebl. původní druh 

habr obecný Carpinus betulus L. původní druh 

hadinec obecný Echium vulgare L.  

hlaváček jarní Adonis vernalis L.  

hloh obecný Crataegus laevigata (Poir.) DC.  

hořeček brvitý Gentianopsis ciliata (L.) Ma  

hrách Pisum   

hruštička Pyrola L.  
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chrpa Triumfettiho 

(chlumní) 

Centaurea triumfetti All. v textu jako chrpa 

Triumfettiho 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. původní druh 

javor jasanolistý Acer negundo L. nepůvodní druh 

javor klen Acer pseudoplatanus L. původní druh 

javor mléč Acer platanoides L. původní druh 

ječmen jarní (ječmen 

setý) 

Hordeum vulgare L. v textu jako ječmen jarní 

jeřáb muk Sorbus aria (L.) Crantz  

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L.  

jetel luční  Trifolium pratense L.  

jetel plazivý Trifolium repens L.  

jetel rolní Trifolium arvense L.  

jetel zvrhlý Trifolium hybridum L.  

jilm vaz Ulmus laevis Pallas  

kavyl Ivanův Stipa pennata L.  

kavyl olysalý Stipa zalesskii Wilensky  

kolenec Morisonův Spergula morisonii Boreau.  

komonice bílá Melilotus albus Medik.  

komonice lékařská Melilotus officinalis (L.) Pall  

koniklec luční český Pulsatilla pratensis subs. bohemica 

Skalický 

 

křídlatka česká Reynoutria x bohemica Chrtek a 

Chrtková 

hybrid  

 

lebeda lesklá Atriplex sagittata Borkh.  

lebeda růžová Atriplex rosea L.  

lípa malolistá (srdčitá) Tilia cordata Mill. původní druh, v textu jako 

lípa malolistá 

lípa srdčitá Tilia cordata Mill.  

lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scop. původní druh 

lipnice hajní Poa nemoralis L.  

lomikámen trsnatý Saxifraga rosacea Moench  

merlík tuhý Chenopodium strictum Roth.  

metlice trsnatá Deschampsia cespitosa (L.) P. 

Beauv. 

nepůvodní druh 

modřín (evropský) 

opadavý 

Larix decidua Mill. původní druh v textu jako 

opadavý i evropský 

mrkev obecná (planá) Daucus carota L. v textu jako planá mrkev 

obecná 

nahoprutka písečná Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.  

olše lepkavá Alnus glutinosa (L.) Gaertn. původní druh 

olše šedá Alnus incana (L.) Moench  



orchideje Orchidaceae  

orobinec širokolistý Typha latifolia L.  

orobinec úzkolistý Typha angustifolia L.  

ostřice oddálená Carex distans L.  

oves Avena L.  

ovsíček časný Aira praecox L.  

ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. 

Ex J. Presl and C. Presl 

 

pajasan žláznatý Ailanthus altissima (Mill.) Swingle nepůvodní druh 

paličkovec šedavý Corynephorus canescens (L.) 

P.Beauv. 

 

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris L.  

plavuník zploštělý Diphasiastrum complanatum (L.) 

Holub 

 

plavuňka zaplavovaná Lycopodiella inundata (L.) Holub  

podběl lékařský Tussilago farfara L.  

psárka plavá Alopecurus aequalis Sobol.  

psineček psí Agrostis canina L.  

ptačí zob Ligustrum L.  

rákos obecný Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex 

Steud. 

 

rdesno blešník Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre  

rojovník bahenní Rhododendron tomentosum Harmaja  

rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia L.  

rozchodník bílý Sedum album L.  

růžkatec bradavčitý Ceratophyllum submersum L.  

rybíz alpský  Ribes alpinum L.  

řebříček obecný Achillea millefolium L.   

řeřišnice bahenní Cardamine dentata Schult.  

řešetlák počistivý Rhamnus cathartica L.  

sítina cibulkatá Juncus bulbosus L.  

sítina rozkladitá Juncus effusus L.  

sítina strboulkatá Juncus capitatus Weigel   

skalník obecný 

(celokrajný) 

Cotoneaster integerrimus Medik. v textu jako skalník obecný 

smrk pichlavý Picea pungens Engelm. nepůvodní druh 

smrk ztepilý Picea abies (L.) H. Karst. nepůvodní druh 

šáchor žlutavý Cyperus flavescens L.  

štírovník růžkatý Lotus corniculatus L.  

šťovík Rumex  

tolice dětelová Medicago lupulina L.  

topol bílý Populus alba L.  



topol kanadský Populus X canadensis Moench nepůvodní druh, hybrid 

topol osika Populus tremula L.  

trnovník akát Robinia pseudoacacia L. nepůvodní druh 

třešeň ptačí (obecná) Prunus avium (L.) L. v textu jako třešeň ptačí 

třezalka ozdobná Hypericum elegans Stephan ex Willd.  

třtina chloupkatá Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. G

melin 

nepůvodní druh 

třtina křovištní Calamagrostis epigejos (L.) Roth nepůvodní druh 

turanka kanadská Conyza canadensis (L.) Cronquist  

úročník lékařská (bolhoj) Anthyllis vulneraria L. v textu jako úročník 

lékařský 

vikev Vicia  

(tolice) vojtěška setá Medicago sativa L. v textu jako vojtěška setá 

vratič obecný Tanacetum vulgare L.  

vrba jíva Salix caprea L.  

vrba popelavá Salic cinerea L.  

vrba špičatolistá Salix acutifolia Willd.  

vrbka úzkolistá Epilobium angustifolium L.  

zeměžluč spanilá Centaurium pulchellum (Sw.) Druce  

zevar nejmenší Sparganium natans L.  

žebratka bahenní Hottonia palustris L.  

 

SEZNAM ŽIVOČICHŮ UVEDENÝCH V TEXTU 

ČESKÝ NÁZEV LATINSKÝ NÁZEV POZNÁMKA (z textu) 

běžník lesostepní Xysticus ninnii (Thorell, 1872)  

blatnice skvrnitá Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)   

břehule říční Riparia riparia (Linnaeus, 1758)  

bukáč velký Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)  

čolek dravý Triturus carnifex (Laurenti, 1768)  

čolek horský Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)   

čolek obecný Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)  

čolek velký Triturus cristatus (Laurenti, 1768)  

husice liščí Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)  

ještěrka obecná Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)  

ještěrka zední Podarcis muralis (Laurenti, 1768)  

kuňka obecná Bombina bombina (Linnaeus, 1761)  

moták pochop Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)  

mravkolev běžný Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 

1767) 

 

netopýr velký Myotis myotis (Borkhausen, 1797)  

okáč metlicový Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)  

pisila čáponohá Himantopus himantopus (Linnaeus,  



1758)  

rak bahenní Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 

1823) 

 

ropucha krátkonohá Epidalea calamita (Laurenti, 1768)  

ropucha obecná Bufo bufo (Linnaeus, 1758)  

ropucha zelená Bufotes viridis (Laurenti, 1768)  

rosnička zelená Hyla arborea (Linnaeus, 1758)  

saranče Caelifera (Ander, 1936)  

saranče modrokřídlá Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 

1758) 

 

saranče německá Oedipoda germanica (Lattreile, 1804)  

skokan štíhlý Rana dalmatina (Fitzinger, 1839)  

slavík obecný Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 

1831) 

 

soumračník podobný Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)  

svižník písčinný Cicindela hybrida (Linnaeus, 1758)  

ťuhýk obecný Lanius collurio (Linnaeus, 1758)  

užovka hladká Coronella austriaca (Laurenti, 1768)  

vážka plavá Libellula fulva (Müller, 1764)  

 

  



Řešení aktivit pro žáky 

Osmisměrka: rozmanitost života na Zemi se nazývá? 

 

Tajenka: ...Biodiverzita.... 

Otázky a odpovědi: 

1) Co je to rekultivace? – proces kdy se ze zdevastované krajiny, například po těžbě uhlí, 

snažíme vytvořit krajinu novou, kterou je možné znovu využívat, třeba i za jinými účely 

než sloužila před tím.  

2) Co vše můžeme rekultivovat? – těžebny jílu, kamenolomy, výsypky, pískovny, skládky, 

rašeliniště aj.  

3) Co je to přirozená sukcese? – proces, kdy necháváme přírodě volný průběh a nijak se 

nesnažíme upravovat chod jejích přirozených pochodů. Například samovolné 

zarůstání opuštěných lomů. 

4) Na co se dříve používala rašelina? 

a. jako stavební materiál 

b. jako palivo 

c. jedla se 

5) K čemu slouží druhový management? – pokud se v přírodě nalézá ohrožený druh 

živočicha, je možné mu vytvořit takové podmínky, které jsou pro jeho přežití a 

rozmnožení populace žádoucí.  



6) Jsou pro nás nerekultivované lomy druhem nějakého poznání? – ano, v lomech se 

nachází mnoho druhů fauny a flory své útočiště. Můžeme zde najít druhy, které se 

jinde nevyskytují.  

7) Co je to monokultura? 

a. porost tvořený převážně jedním druhem rostlin 

b. oblast, kde bydlí jen obyvatelé jedné kultury 

c. název pro typ zeminy 

8) Zkus vysvětlit, proč musíme dbát o krajinu kolem sebe? – krajina kolem nás je prostor 

ve kterém žijeme, a pokud bude nehezká, nebudeme se ani my cítit dobře. V krajině 

kolem nás se nachází mnoho druhů fauny a flory, které je nutné chránit i kvůli nám 

samotným. Krajina a příroda kolem nás nám dává mnoho věcí, které využíváme 

v našem životě – potravu, ale i nerostné suroviny.  

9) Víš, kde může hnízdit břehule říční? 

a. na komínech 

b. v pískovnách 

c. nehnízdí 

10) Kde můžeš potkat ropuchu krátkonohou? – v kamenolomech, v těžebnách jílu, na 

odkalištích. 

11) V jakém roce byly objeveny Koněpruské jeskyně? 

a. 1630 

b. 2005 

c. 1950 

12) Znáš nějaké chráněné druhy rostlin nebo živočichů? - chrpa Triumfettiho, kavyl 

Ivanův, rojovník bahenní, plavuník zploštělý. 

13) Znáš nějaké místo, které bylo zrekultivováno? – pískovna Cep II. na Třeboňsku, 

Hipodrom Most. 

  



Rekultivace versus přirozená sukcese: 

Rekultivace Přirozená sukcese 

 provádí se například v blízkosti obydlí 

 místa pro volný čas – parky, hřiště, 

koupaliště, závodní dráhy, vodní nádrže 

a jiné 

 umělá krajina, která není příliš 

přitažlivá a nepřipomíná normální les 

nebo rybník 

 jednotvárný porost 

 ničí místa, která již příroda začala sama 

obhospodařovat  

 přirozenější místa, která jsou 

přitažlivější 

 zajímavá místa, která lákají 

k objevování nového 

 více fauny a flory 

 nová útočiště pro vzácné a chráněné 

druhy zvířat a rostlin 

 v blízkosti obydlí by díra do země asi 

nepůsobila dobře, proto se nehodí jí 

nechat dlouho zarůstat 

Nákres rekultivace/ sukcese: 

 

 


