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Prohlédněte si věničku borovice a věničku jabloně, Jmenujte pozorované
rozdíly.
V čem jsou rostliny krytosemenné dokonalejší ve srovnóní s nahosemennými?

Zopakuj si, jak

vzniká semeno
a plod.

Jak se nazývají
samčí a samičí
pohlavní orgány
rostIin ?

Pro lepší přehled-

nost se příbuzné
druhy zařazují podle
společných znaků
a vlastností ještě do
menších skupin zva-
ných čeledi, které
jsou pojmenovány
podle nejtypičtěj-
šího zástupce.

Také rostliny mají
Stejně jakO ŽiVOČi-

chové jméno rodové

a druhové.
Uved'příklad.
N4ůžeš použít bota-
nický klíč.

Krytosemenné rostliny jsou nejmladší a nejpočetnější skupinou rostlin. Na celé Zemi
roste asi 250 000 druhů, které botanici rozdělili na rostliny dvouděložné a jedno-
děložné.

11ž z názvu krytosemenných rostlin vyplývá, že mají semena ukrytá v plodech.
Na rozdíl od nahosemenných rostlin vytvářejí pravé květy, kteró nesou rozmnožovací
orgány.

Srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin

ffi Krytosemenné rostliny mají semena ukrytá v plodech, Rozdělujíse na rostliny
dvouděložné a jednoděložné. Dvouděložné rostliny majídvě dělohy v semenu,
jejich kořeny jsou rozděleny na hlavní a postranní. Cévní svazky stonku jsou

uspořádány do kruhu, žilnatina v listech je výrazně větvená a nejčastěji pěti-

četné květy mají květníobaly rozlišeny na kalich a korunu.

*táxky a rikoly

ffi Uved'te, čím se liší krytosemenné rostliny od rostlin nahosemenných a výtrusných.

L{J ffi Uvedte rozďíIy mezi jednoděložnou a dvouděložnou rostlinou.

2 dělohy }Wffi*FraPry*
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kořen hlavní + postranní

cévní svazky ve stonku
uspořádány do kruhu

pětičetné květy,
květní obaly roz!išené
na kalich a korunu

,ffi

Mq]Wži!natina listů zpeřená

I

1 děloha ^§/#H,//7ňlY-u
// i\náhradní (svazčité) kořeny

cévní svazky ve stonku
neuspořádané

trojčetné květy,
květní obaly nerozlišené
- okvětí w

Wžilnatina listů souběžná

Krytosemenné ro5tliny semena v plodech
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Listnaté stromy a keře

Čím se liší listy nahosemenných a krytosemenných rostlin?

podstatnou část listnatých a smíšených lesů na naŠem (lzemí zaujimqí bukY a dubY

Buk lesní má šedou hladkou borku a lesklou vejči,

tou čepel listů. Květy jsou jednopohlavné, po opy-

1ení a oplození ze samičích květů vznikají bukvice
trojbokó nažky v ostnité číšce. Bukové dřevo je

tvrdé, používá se na výrobu nábytku a parket.

Buk lesní

Dub letní má tmavě hnědou borku a laločnató
listy. Květy dubu jsou jednopohlavné. Plody jsou

ža|udy, nažky v miskovité číšce. Lesní zvéí je

vyhledává jako potravu stejně jako bukvice.
Dřevo dubu je velmi tvrdé, použivá se na vodní
stavby, protože nehnije.

Lípa srdčitá

Časně zjarakvete vrba jíva. Jednopohlavné květy
jsou uspořádány v jehnědách. Samčím chlupatým
jehnědám se lidově říká ,,kočičky". Na samičích
jehnědách se po oplození vytvařejí tobolky s ochmý-

řenými semeny. Semena jsou rozšiřována větrem.

Vrba je rostlinou dvoudomou. Má velmi měkké

dřevo, zprolúíněkteqých vrb se pletou koše.

Dub let

Naším národním stromem je lípa srdčitá, jejíž
listy mají srdčitou čepel. Květenství má blanitý
listen. Zkvéti se vyvíjejí plody, oříšky. Lipové
dřevoje měkké, vhodnó na řezbařské práce.

Vrba jt

Vrbám jsou příbuzné topoly, které se často vysa-

zují podél cest. Topol bílý má na rubu běloplstnat

listy. Velmi dlouhé a zploštělé řapíky má topol
osika, jehož listy se ve větru nápadně chvějí. Kvě
ty topolů bývajíuspořádány vjehnědách. Plody
jsou tobolky, které obsahují semena s bílým chmýretTopol bílý

Buk a dub se řadí
do společné čeledi

bukovité.

u nás kromě dubu

letního roste také
dub zimní.
Zjisti, v čem se od

sebe liší jejich listy

Vrba a topol patří

do čeledi vrbovité"
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V lesích nižších poloh se vys§tuje habr obecný.
Je to strom s hladkou tmavošedou borkou. Má
řapíkaté listy s pilovitou čepelí na okraji a podél
žilek řasnatě zprohýbané. Květy jsou jednopo-
hlavné, uspořádané do jehněd. Plodem jsou drobné
oříšky přirostló k trojlaločnému Kídlu, které
usnadňuje jejich rozšiřování větrem. Velmi tvrdé
habrovó dřevo se hodí k výrobě dřevěných součás-
tek nářadí

B ěžnou světlomilnou dřevinou je břiza bělokorá.
Má štíhlý kmen s nápadnou bílou borkou. Řapí-
katé listy mají kosočtverečnou čepel. Jednopo-
hlavné květy jsou uspořádány v jehnědách. Plo-
dem jsou křídlaté naž§, které vítr přenáší na
velkou vzdálenost. Březové dřevo se používá
k výrobě nábytku nebo se jím topí.

Bříza bělokorá

Planě rostoucí, ale i hojně vysazovanýjejavor
mléč. Listy má dlanitolaločné. Plodem je křídlatá
dvounažka.

Nápadnými keři jsou bez černý a bez červený.
Bez černý mábilé květy v plochých širokých kvě-

tenstvích a plody jsou černó bobule. Květy i plody
mají léčivý účinek. Bez červený roste více v podhorských oblas-
tech a má nažIoutlé květy v hroznu a červené plody.

-abr obecný

lavor mléč

Habr a bříza patří
do čeledi břízovité

u nás se kromě
javoru mléče vysky
tují také javor klen
a javor ba.byka.
( lm se llsl1

Javor klen

Javor babyka
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B Listy krytosemenných rostlin jsou obvykle zploštělé a majínápadně zpeřenou
žilnatinu, Na rozdíl od jehličnanů listy krytosemenných rostlin na podzim větši-
nou opadáVajÍ.

}tázky a ukoly

§J ffi Uvedte hlavní rozdil mezi listy stromů listnatých a listy jehličnanů.

"" {,J E§ lat se nazývajíplody buků a dubů?

ffi Který strom je považovánzanáš národní strom?

ffi§ rate květy mají stromy z čeledi břizovitých?
ffi§ Vzhled listna§ch stromů a keřů se během roku mění. Uvedte jak.

Vyber si v přírodě libovolný listrratý strom a pozoruj ho po celý rok. Jak se během
toho období mění jeho vzhled? Zaznamenq tyto změny, využij fotodokumentaci.

Bez černý
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