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1. Doplň chybějící výrazy: 

Opylovač je živočich, který umožňuje ……………. Opylovači se uplatňují především u …………………….. rostlin. 

Z ekologického hlediska se vztah mezi opylovačem a rostlinou jeví jako mutualismus, tedy oboustranně prospěšný 

vztah. Rostliny poskytují opylovačům ………. nebo nektar a opylovači je při té příležitosti opylují. Poté může dojít 

k dalšímu významnému ději, který označujeme jako …………………... 

Rostliny může opylovat hmyz (entomogamie), nejčastěji to v našich podmínkách jsou …………., čmeláci, ………………., 

dvoukřídlí a brouci. Nebo ptáci (ornitogamie). Je známo přibližně 1500 druhů, které se na tomto procesu podílí, 

například ……………., strdimilové, medosavkovití. Dále to mohou být savci (chiropteromie) jako netopýři (30 druhů) 

či kaloni, kteří jsou často vybaveni až 8cm dlouhým …………………..., nebo vačnatci, hlodavci, lemuři, či člověk 

(umělé opylení). Existují ale i nečekaní opylovači jako měkkýši nebo plazi (pagekon). 

Hlavními lákadly pro opylovače jsou …………, který je energeticky bohatý (lipidy, sacharidy) a ……………, což je sladká 

šťáva vznikající v …………….. zejména uvnitř květu. Může ale jít i o atraktivitu vizuální (barva květu), čichovou 

(zápach hnijícího masa), či tepelnou (ochrana před chladem). 

Opylování se může uskutečnit i jiným způsobem. Například pomocí …………..…(anemogamie) nebo ………………. 

(hydrogamie).  

2. Vysvětli pojmy: 

CIZOSPRAŠNOST (allogamie) – 

SAMOOPYLENÍ (autogamie) – 

PRVOPRAŠNOST (proterandrie) – 

PRVOBLIZNOST (proterogynie) – 

RŮZNOČNĚLEČNOST (heterostylie) – 

 

3. Zapiš květní vzorec pro růži šípkovou: 

 

4. Jaký způsob opylení předpokládáš u růže šípkové? Vysvětli proč. 

 

5. Zapiš květní vzorec pro hrách setý: 

 Jak se nazývají korunní lístky květu. Zakresli. 
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6. Jaký způsob opylení předpokládáš u hrachu setého? Vysvětli proč. 

 

7. Měl hrách setý význam v počátcích genetického výzkumu? 

 

8. Porovnej náročnost procesu opylení u obou pozorovaných rostlin a vysvětli: 

 

9. Pomocí pinzety odděl jeden květ z květenství lipnicovitých a pozoruj jej pod binokulární lupou. Zakresli a 

pojmenuj jednotlivé části květu. Použij pojmy – pleva, plucha s kolénkatou osinou (u ovsíku vyvýšeného), pluška, 

dvě plenky, pestík s pérovitými bliznami, tyčinky s vrtivými prašníky. 

 

 

 

 

 

10. Jaké jsou adaptace trav na větrosnubnost? Uveď další příklady rostlin opylovaných větrem. 

 

11. Vysvětli, jak souvisí produkce pylu s alergiemi, popiš příznaky: 

 

12. Stručně v bodech vypiš adaptace rostlin k opylení větrem a hmyzem: 

 

 

 

 

 

13. Promysli a zapiš závěr. 


