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1. Opylovač je živočich, který umožňuje opylení. Opylovači se uplatňují především u krytosemenných rostlin. 

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

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

k dalšímu významnému ději, který označujeme jako oplození. 

Rostliny může opylovat hmyz (entomogamie), nejčastěji to v našich podmínkách jsou včely, čmeláci, motýli, 

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

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

či kaloni, kteří jsou často vybaveni až 8cm dlouhým jazykem, nebo vačnatci, hlodavci, lemuři, či člověk (umělé 

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

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

vznikající v nektáriích 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 větru (anemogamie) nebo vody (hydrogamie). 

2. CIZOSPRAŠNOST (allogamie) – k oplození dochází po sprášení pylem z jiné rostliny zpravidla téhož druhu 

SAMOOPYLENÍ (autogamie) – sprášení pylem z téhož květu 

PRVOPRAŠNOST (proterandrie) – nejprve dozrávají prašníky, zábrana autogamie 

PRVOBLIZNOST (proterogynie) – nejprve dozrávají pestíky, zábrana autogamie 

RŮZNOČNĚLEČNOST (heterostylie) – nevhodné prostorové umístění tyčinek a pestíků bránící autogamii 

3. Květní vzorec růže šípkové: 

    K5  C5  A∞  G   ; nažka 

4. Opylení pomocí hmyzu. Otevřený, miskovitý tvar květu, velké množství pylu, tyčinek i pestíků, nektar na bázi 

korunních lístků. 

5. Květní vzorec hrachu setého: 

    K(5)  C5  A9+1  G(1)  ; lusk 

a) pavéza, b) člunek, c) křídla 

 

6. Rostlina hmyzosnubná, nápadná koruna, nektária. 

7. Pionýrské experimenty J.G.Mendela. 

8. Opylovací mechanizmus je u hrachu složitější- obtížnější přístupnost k vnitřním částem květu. 
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9. Schematický náčrtek květu lipnicovitých: 

 

 

 

 

10. Ve vrtivých prašnících vzniká velké množství pylu, který je lehký. Květní obaly jsou redukované. Pérovité blizny 

vyčnívají z květu. Dalšími větrosnubnými rostlinami je například bříza, ořešák, líska, topol, buk, jehličnany, kopřiva. 

11. U pylových alergií jde o přecitlivělost organizmu na tento alergen, které se projevuje svěděním očí a sliznic- 

senná rýma, kýcháním, otoky, případně astmatickými záchvaty.  

12. Hmyzosnubné rostliny:květy miskovité, otevřené. Pylová zrna se snadno přichycují na tělo opylovače. Pohyb 

hmyzu v květu je snadný. Květní nektar se nachází uvnitř květu v nektáriích. 

Větrosnubné rostliny: velké množství lehkého pylu, který se snadno uvolňuje z květu. Redukce květních obalů. 

Květy jsou drobné, nahloučené do květenství. 

13. Závěr 

pleva 

plucha s kolénkatou 

osinou 

pluška 

dvě plenky 

pestík s pérovitými bliznami 

tyčinky s vrtivými prašníky 


