
Moji milí žáci, 

v souboru najdete pracovní list a materiál, ve kterém všechny informace najdete. 

Pracovní list je rozdělen do tří sloupců. V prostředním sloupečku na vynechaných místech, kde jsou 
tečky, napíšete, co tam asi bude správně. Poslední sloupeček „Zástupci čeledi" jen vypíšete příklady 
krytosemenných rostlin, které do této čeledi patří. Pracovní list si každý podepíše. Malá rada, většina 
informací se dá i vyhledat v tom malém zeleném rámečku na konci dané kapitoly, ale ne všechny© 
Kdo by nechtěl malovat, může si obrázek i vlepit. V tomto duchu bude pokračovat i zadaní na příští 
týden. Přeji vám hezké dny a moc nezlobte :-P 



Krytosemenné rostliny 

A) dvouděložné - klíčí ........................ děložními lístky 

čeleď znaky zástupci čeledi 

mnoho tyčinek a ...................... 

Pryskyřníkovité celá řada rostlin této čeledi je 

................................. 

Nakresli květ řepky. 

Brukvovité 

..................... kališní lístky (do křížku) 

.................... korunní lístky 

Nakresli květ bobovitých. 

Bobovité 

plody- ................................. 

na kořenech mají ............................. 

bakterie, které poutají vzdušný ............ 



tÁST 44 

PRYSKYŘN ÍKOVITIÉ l(Z 

- JEDOVATÉ, ALE KRÁSNÉ 

souplodí nalek 

Barevný svět jarní přírody 
začíná nejčastěji žlutou barvou. 
Jako penízky rozeseté v trávě 
žlutě září kolem potoků a říček 
pryskyřníky a blatouchy. 

slolený 
list 

Části 40 až 43 byly věnovány většinou 
méně známým vyšším rostlinám -
výtrusným a nahosemenným. Největší 
skupinou vyšších rostlin jsou však rostli
ny krytosemenné. Většinou vytvářejí ná
padné květy a jejich semena jsou vždy 
ukryta v plodech. Nejznámějším 
skupinám krytosemenných rostlin jsou 
věnovány části 44 až 56. Krytosemenné 
rostliny se dělí na dvě velké skupiny. 
Dvouděložnými rostlinami se zabývají 
především části 44 až 51. Jednoděložné 
rostliny jsou popisovány v částech 52 
a 53. 
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Pryslrylnlk prudký 

PRYSKYiNÍK 
PRUDKÝ 
Na vlhkých místech, ale i na pastvinách, 
lesních mýtinách a rumištích roste velmi 
rozšířený druh pryskyřnťk prudký. Je to 
vytrvalá rostlina s krátkým oddenkem, 
přímou lodyhou a s listy, které se skládají 
z pěti dílů. Zlatožlutý květ je tvořen pěti 
lístky kališními a pěti lístky korunními, 
květní lůžko je vyvýšené. Uvnitř květu je 
mnoho tyčinek a pestíků, které spolu na
vzájem nesrůstají. Po odkvětu se utvoří 
souplodí nažek. 

Pryskyřníků je řada druhů. Kromě pryskyřníku prud
kého je častý i pryskyřník plazivý, velmi hojný na 
vlhkých, stinných místech. Jeho lesklé květy mají rov
něž zlatožlutou barvu. Rozmnožuje se šlahouny, kte
ré se plazí po půdě. Když je výhonek dostatečně sil
ný, zakoření a spojení s mateřskou rostlinou postupně 
zaniká. Pryskyřník plamének je vodní či bažinnou 
rostlinou. 

Sasanka hajní 

Pryskyřník prudký je typický druh pro 
celou skupinu rostlin pryskyřníkovitých. 
Jsou to rostliny převážně vytrvalé s od
denky nebo hlízami. Květy jsou oboupo
hlavné, nejčastěji pravidelné, vzácně sou
měrné. U některých druhů nejsou květní 
obaly barevně rozlišené (okvětí u sasan
ky, koniklece či jaterníku), u jiných 
(pryskyřníky) jsou rozlišené na zelené 
kališní lístky a barevné korunní lístky. 
V květech bývá mnoho tyčinek i pestíků. 
Po odkvětu vzniká buď souplodí nažek 
(sasanky, pryskyřníky) , nebo měchýřků 
(blatouch, čemeřice). 
Všechny pryskyřníkovité rostliny jsou je
dovaté, některé prudce (např. oměj ) . 

Varování je skryté i ve jménu „pryskyřník" (jeho šťá
va způsobuje na pokožce puchýře, dříve „pryskyře"), 
stejně jako v druhovém pojmenování „prudký" (otra
vy jsou náhlé, silné, tj. prudké). 

DALŠÍ 
PRYSKYŘNÍKOVITÉ 
ROSTLINY 
Pryskyřníkovité rostou na loukách, 
v křovinách i na vápencových skalách. 
Řada druhů patří mezi nejkrásnější rost
liny jarní přírody. Před olistěním stro
mů, kdy mají nejvíce světla, rozzáří svý
mi květy celý háj. Sasanka hajní vytváří 
koberec bílých květů, který doplňuje žlu
tými květy sasanka pryskyřníkovitá. 
Jaterník podléška kvete fial ově, vzácně 
též růžově a bíle. Jeho pojmenování sou
visí s tvarem listu, který poněkud připo
míná játra. 

Jaterník mívá proměnlivý počet okvětních lístků (od 
pěti do sedmi). Druhové jmého „podléška" připomí
ná, že rostlina často roste pod lískou. 

BOTANIKA 

.l 



V čistých vodách rostou lakušníky, na
příklad lakušník vzplývavý. Pod hladi
nou jsou nitkovité listy, po vytažení 
rostliny z vody splihle visící. Nad hladi
nu vyčnívají drobné květy, které často 
tvoří téměř souvislý bílý koberec. 
Orsej jarní má nápadně lesklé okrouhlé 
listy a lesklý žlutý květ. Je to poléhavá 
rostlina z vlhkých lesů, jejíž některé 
kořeny jsou kyjovitě ztlustlé v bílé hlíz
ky - zásobní orgány umožňující nepo
hlavní rozmnožování. Na podobných 
místech zářivě žlutě svítí kvetoucí bla
touch bahenní, který často roste podél 
potoků i na místech zaplavovaných. 
Po odkvětu u něj vzniká souplodí 
měchýřků. 
Na vlhkých loukách lze místy objevit 
ohrožený upolín evropský (nově nazý
vaný upolín nejvyšší), jehož květ se tro
chu podobá žluté růžičce - skládá se 
z mnoha lístků okvětních. 
K vzácným a ohroženým rostlinám patří 
i nádherně žlutě kvetoucí hlaváček jar
ní, rostoucí na sušších stepních strá
ních, obvykle na vápenci. Drobnější 
rostlinou je hlaváček letní, který také 
roste na místech obsahujících vápník. 
Kvete svítivě oranžově a je dnes již po
měrně vzácný na polích v krasových 
oblastech. Jeho vzácnost úzce souvisí 
s průmyslovým čištěním osiva. Aby se 
vůbec zachoval, měl by být pěstován 
alespoň v botanických zahradách. 

Na vápencových stepích i v horách roste 
několik druhů konikleců, například 
koniklec luční. Kvetou většinou modře 
až modrofialově. Po odkvětu se stopka 
květní napřimuje a vzniká souplodí 
nažek s pérovitými přívěsky, které se po
dobají bělavé kouli. Koniklece jsou v naší 
přírodě chráněné zákonem, často se pěs
tují i v zahradách. 

Pod květem koniklece je přeslen listenů, podobných 
listům. Rodové jméno koniklec souvisí s květem, kte
rý visí svisle dolů. Ve staré češtině slovo „poniklý" 
označovalo něco převislého, ochablého nebo pokles
lého. ,:ozději bylo písmeno „p" zaměněno za písme
no „k . 

Nápadně krásné květy mají orlíčky 
a oměje. Orlíčky, jejichž korunní lístky 
se podobají ostruhám, jsou v přírodě 
vzácné, často se však pěstují kvůli různo
barevným květům v zahradách. Oměje 
mají modrofialové nebo žluté přilbovité 
květy. Nejčastější je oměj šalamounek, 
který roste podél potoků v horských ob
lastech a často se též pěstuje 
v zahradách. 

V zahradách se občas pěstují některé 
druhy čemeřic. Často rozkvétají již v zi
mě, za sněhu (proto se jim někdy lido
vě říká „alpská růže" nebo „zimní 
růže"). 
V teplých místech roste ostrožka strač
ka, která má modrý ostruhatý květ. I ji 
lze dnes považovat za ohrožený druh. 
V zahradách se pěstují ozdobné stračky 
s různobarevnými velkými květy . 

Jedinou u nás zdomácnělou pryskyřnťko
vitou rostlinou s keřovitým vzrůstem je 
plamének plotní. Svými dlouhými, 
částečně zdřevnatělými stonky porůstá 
jako liána pobřežní křoviny nebo ploty. 

Mnoho plaménků s nápadně velkými barevnými kvě
ty zdobí zahrady - často se pro ně i mezi zahrádkáři 
používá latinské rodové jméno C/ematis. 

Prgskyřníkovité jsou větši
nou byliny s nápadnými 
květy, často s velkým 
množstvím tyčinek i pestí
ků. Mnohé z nich jsou 
jedovaté. V přírodě patří 
mnohé mezi ohrožené druhy, 
hojně se také pěstují 
v zahradách. 

lrnttrmr.rt1;j iaiJ 
■ Nakresli několik listů jedné 

rostliny některého pryskyřníku. 
Zjisti, zda mají stejný tvar a ve
likost. 

CJ Zjisti, jaké druhy pryskyřníko
vitých rostou v okolí školy. 

■Některé pryskyřníkovité mají 
velmi proměnlivou barvu květů. 
Které to jsou? 

■Na skalkách se často pěstují 
rostliny z této skupiny. Znáš 
některé? Které z nich mají žlu
tou barvu květů? 
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BRUKVOVITE 
- HOŘČICE, ZELENINA 
I SKALNIČKY 

Hořčice, olej, křen, 
ředkvička, zelí .. . a křížek. 
Jak to jde spolu 
dohromady? 

tylinlcy 

Všechny uvedené potraviny 
souvisejí s brukvovitými 
rostlinami. 
A ty mají květy „do křížku". 
Čtyři korunní lístky 

kall§nl lístky se při pohledu shora 
skutečně křížku podobají, proto se 
brukvovité rostliny dříve nazývaly křížaté. 

Kňt 
brubo111tých 

KOKOSKA PASTUSI 
TOBOLKA 
Hojným plevelem je kokoška pastuší to
bolka. Je to jednoletá až dvouletá bylina 
s přízemní růžicí listovou, kterou tvoří 
listy nejen různě velké, ale často 
poněkud odlišné i tvarem. Lodyha je za
končena bohatým květenstvím drobných 
bílých květů. Kokoška kvete po celý rok -
občas i v zimě. Po odkvětu se v květech 
vytvářejí trojhranné pukavé plody. Roste 
všude kolem nás, hlavně na polích, úho
rech, cestách a rumištích. 
Pojmenování kokošky pastwí tobolky souvisí s tva
rem plodu. Podobný tvar měla pravděpodobně i ka
bela středověkého pastýře (pastuchy). 

i Kokoška pastuší tobolka není ~en pou7 
hým plevelem, ale též uznávanou léči
vou rostlinou. Používá se například na 
obklady při pohmožděninách nebo zá-

i nětech šlach. V lidovém léčitelství se 
občas užívá i odvar z její natě, ovšem ve 
větších dávkách může vyvolat otravu. 
Kokoška pastwí tobolka bývá někdy napadena plís
ní bělostnou, která pokrývá rostlinu bílým povla
kem. Jiná plíseň zpOsobuje znetvoření celé rost
liny. 

Kokoška pastuší tobolka je představite
lem brukvovitých rostlin. Jsou to rostli
ny, které nemají ani cibuli, ani hlízu, ale 
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dlouhý kůlovitý kořen. Jejich listy jsou 
různého tvaru, nejčastěji jednoduché se 
zářezy na obvodu. Květy v hroznech jsou 
oboupohlavné, pravidelné, stavěné podle 
čísla dvě. Svědčí o tom nejen počet čtyř 
kališních lístků, ale i čtyř lístků korun
ních. Také počet tyčinek je dělitelný čís
lem dvě. Všechny brukvovité jsou opylo
vané hmyzem a vytvářejí hodně nektaru. 
Díky takovým nektarodárným rostlinám 
vytvářejí včely hodně medu. Plodem 
brukvovitých rostlin je nejčastěji šešule. 

Semeník je srostlý ze dvou částí, mezi 
oběma pouzdry je tenká•přehrádka. 
Kromě nejčastějších šešulí vytvářejí 
mnohé brukvovité i šešulky (například 
kokoška) nebo struky (například ohni
ce). Zatfmco'šešuleje mnohem delší 

I
r ne~ šir~í, šeš~lky jsau dlouhé zhruba 
steJně Jako široké. Struk svým tvarem 
připomíná šešuli, ale nepúká _; ve zra
losti se rozlamuje napříč v jednose
menné díly. --~-~ 

DALSI BRUKVOVITÉ 
ROSTLINY 
Mezi brukvovité patří mnoho rostlin, 
které člověk pěstuje již velmi dlouho, 
ale také řada plevelů a ozdobných rostlin. 
~ostou hlavně v mírném pásu, některé 
I U nás. 

pHzemnf 
růllce 
llsto116 

KakoJlca pastuJf tobolka 

• ., Francie Brukev zelná pocház_í z pobrezJ uhu bylo 
a Velké Británie. Z puyod~ího d;úd. patří 
vyšlechtěno mnoho ruznych O ta rú· 
sem například hlávkové zelí, k~~~s k~d
žičková kapusta, květák, broto ~ie~ 
luben nebo krmná kapusta. ~ 

5 111no· 
poskytuje velmi cen~ou zeleninu 
ha důležitými vitammy a P~ti se též 
Ředkev setá (odrůda ředkv~~- a ě 
pěstuje v zahrádkách pr~ pn~~ spatří· 
štiplavou chuť. V zahradach 5lké listY 
me křen sels~. ~á nápadně:,~ rostlina, 
v přízemní ruž1c1. Je to vytrv 



Penízek rolní 

·c·ek lél,ařský •u "1 ťesno ~\#i 

lelule 
lesnállcu 
lékafski
ho 

lelulka 
kokollcy 
pastull 
tobolky 

Plody bruborltjch 

lelulka 
penfzlcu 
rolního 

Jeho řepovitý kořen při strouhání ostře 
čpí a je vyhledávanou přílohou k masu. 
Látky obsažené v křenu omezují růst 
bakterií, proto se křen považuje za léčivou 
rostlinu. často ho můžeme nalézt i planě 
rostoucí na loukách a kolem cest. 
K pěstovaným rostlinám patří i hořčice 
setá, z jejíchž rozemletých semen se vy
rábí stolní hořčice. Na polích se často pě
stuje řepka olejka. Z jejích semen se lisu
je řepkový olej. Řepka tuřín se často pěs
tuje jako krmivo i zelenina. 

U lánů s kvetouc! řepkou olejkou často můžeme na

jít pojízdný včelín. Včely opylují květy řepky a z je

jich nektaru vytvářej! bohaté zásoby medu. Vzájem

ná spolupráce je proto výhodná jak pro pěstitele řep

ky, tak pro včelaře. 

Součástí naší květeny je i ěesnáěek lékař
ský, rostoucí v listnatých lesích 
i v parcích. Má vroubkované srdčité listy 
a bílé květy. Jeho čerstvá nať voní po ro
zemnutí česnekem. Při táboření může 
sloužit jako náhrada česneku. 

Řada brukvovitých patří mezi obtížné 
polní plevele. Kromě kokošky pastuší 
tobolky je to například také penízek 
rolní, ředkev ohnice a hořčice polní. 
Řada drobných brukvovitých trsnatých 
rostlin patří mezi ozdobné skalničky 
vytvářející v zahradách koberce barev
ných květů. 
Na výslunných skalách v dubnu až 
květnu zlatě září květy chráněné tařice 

skalní. Obdivoval ji i spisovatel Jaroslav 
Seifert, který v jedné své básni napsal, 
že „zlato tařic stékalo ze skal". · 

Zajímavou rostlinou je i měsíěnlce se dvěma dru
hy (měsíčnice vytrvalá, měsíčnice ročn0. Fialově 

kvetoucí rostliny vytvářejí po odkvětu oválné plo

dy se stříbřitou středovou přepážkou podobající se 

měsíci. Měsíčnice vytrvalá roste ve stinných pod
horských a horských lesích, často v zarostlých rok

lích. Je zákonem chráněná. Hojně se pěstuje i v za

hradách a je ozdobou suchých kytic. 
Na jaře lze objevit v hájích kyěelnici. Jej! pojme

nování souvisí s tím, že kdysi byla používána jako 
lék proti bolestem kyčelních kloubů. Ze tří dru

hů je nejznámější kyčelnice cibulkonosná, která 
má v paždí lodyžních listů hnědě fialové cibulky. 

blanitá ple
pálka lelullcy 
misílnice rolnf 
se semeny 

struk 
/edkve 
ohnice 

. . 
l ' . . - . - ----~i-",~"°'"·~- • 

. ·. ' ... _, ;7: ,,, ... \.' ' 
\ ' ,• ~' ''\._ '\, . I' • '\"' ' ~. I , '-•-,, \ ~ 

....., ' •, 

Brukev zelná bílé a červené hlávkové zelí 

podobných místech r~s

Kvete fialově nebo ~~e. N:t rá má tfi trojčetné hs
te i kyčelnice devítihstá, e 

ty a kvete bledě !l~tě. ti' u je drobná osivb 
Nejmenší brukv?v1tou ro; i~o v některých letech 

Jarní. Je tak nazyvána p~o o, e olích v takovém 

se za suchého jara Jf J~t:;,~ je někdo osil. Teh

množství, až to vyp! k' Ja to se někdy osivce ří
dy prý bývá hladovy r~ • p~o v mnoha je
ká též hladověnka. Os1vka Jarní roste ol(ch nej

dincích na písčitých místech ~~bo na(~žici Íistú, 

častěji na jaře. Vyklíčí, ~ořípr zem~květu vytvo-
kvete drobnými bílými květy, po 0 

;-r maličké okrouhlé šešulky a uhyne:_T0 vše pro

běhne ve velmi krátké době, nejčastěJI běhe!11 ně: 
kolika týdnů. Zpravidla roste mnoho rostlin ~ 
hromadě. Když všechny najednou kve~ou, Jen 

pozorný botanik zjisti, že to nejsou maličká bílá 

zrnka písku, která jsou rozeseta kolem, ale kvítky 

osivky. 

Brukvovité jsou skupinou 
rostlin, pro které jsou typické 
květy tvořící ,,křížek''. Mno
ho druhů člověk velmi dlouho 
pěstuje jako zeleninu nebo 
krmivo pro zvířata, jiné jako 
ozdobné ltvětlng. Patří sem 
i mnohé plevele rozšířené po 
celém světě. 

O ČEM BYLA ŘEČ , 

li Rozhlédni se kolem sebe a najdi 
rostliny, které mají květy „do 
křížku". Určitě patří mezi bruk
vovité. Všimni si také plodů. 
Dokážeš je pojmenovat? 

■Nejlépe poznáš kokošku pastuší 
tobolku, ta roste téměř všude. 
Má plod trojhranného tvaru , 
uprostřed vykrojený. Všimni si 
růžice listů. Může být maličká 
i statná - podle prostředí, 
v němž rostlina žije. 
Každý list z této růžice je jiný -
tvarem i velikostí. 
Nakresli je a porovnej. 

■Na zahrádce se pěstuje pro uži
tek i okrasu mnoho brukvovi
tých rostlin. 
Umíš je pojmenovat? 

■Až půjdeš na trh nebo do 
zelinářství kupovat zeleninu 
uvědom si, kolikjejích druhťi 
patří mezi brukvovité rostliny. 
Nauč se je znát. 
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tÁST 47 

BOBOVITÉ 
- KV~'il'Y 
JAKO M~TÝfiJ 
Ve staré horské chatě„ Vřesová studánka" v Jeseníkách 
se vařila kdysi dávno proslulá hrachová polévka. 
Byla vydatná, horká a výborná. . 
Všichni poutníci ji v horách v zimě i v létě považovalz 
za největší pochoutku. V celém kraji je dosud v oblibě. 

HRÁCH SETÝ 
Hrách setý se odedávna pěstoval na 
polích i v zahradách. Spolu s čočkou byl 
nalezen v nejstarších egyptských hro
bech. Má chabou lodyhu, která vyžaduje 
oporu. Z lodyhy vyrůstají složené listy 
s úponkami, jimiž se rostlina přidržuje 
opory. Listy mají na dolní části řapíku 
veliké párové listové úkrojky (palisty), 
které jsou zelené a zúčastňují se fotosyn
tézy. Květy jsou zpravidla bílé, s koruna
mi podobnými motýlům. Vyrůstají 
jednotlivě nebo ve dvojicích. Zelený 
kalich je srostlý z pěti kališních lístků, 
koruna je tvořena pěti korunními lístky. 

Korunní lístky hrachu i jemu příbuzných rostlin ma
jí svá zvláštní jména. Dva dolní korunní lístky srů
stají v člunek, dva postranní jsou křídla a shora je kry
je nazpět ohnutá pavéza (lístek pojmenovaný podle 
ochranného štítu husitů). 

Uvnitř květu je devět srostlých tyčinek 
a jedna volná. Semeník je svrchní. Hrách 
setý je samosprašný, květy se opylují 
vlastním pylem. Po odkvětu vzniká lusk. 
Při klíčení semen zůstávají obě dělohy 
v půdě. Tím se hrách liší od příbuzného 
fazolu, jehož dělohy se při klíčení zvedají 
z půdy a jsou dobře viditelné. 
Hrách setý je ukázkovým zástupcem bo
bovitých rostlin. Do této skupiny patří 
byliny i dřeviny rozšířené po celé Zemi. 
Listy mají střídavé, většinou složené, 
s párovými úkrojky naspodu řapíku (pa
listy). Květy jsou nejčastěji souměrné, 
většinou opylované hmyzem. Kališní líst
ky a nitky tyčinek zcela nebo zčásti srů
stají. Plody jsou lusky. 
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Na kořenech bobovitých rostlin žijí v symbióze (vzá
jemně výhodném soužití) hlízkové bakterie. Jsou 
schopné využívat vzdušný dusík a obohacují půdu 
o dusíkaté látky, které jsou dostupné i kořenům rost
lin. Vysévání bobovitých proto zvyšuje množství du
síkatých živin v půdě (,,zelené hnojenr'). 

DALSí BOBOVITÉ 
ROSTLINY 
Mnoho bobovitých rostlin patří do skupi
ny potravin nazývaných luštěniny nebo 
také luskoviny. Pojmenování je odvozeno 
od plodu lusku, který se luští, tj. vylupují 
se z něj semena. Luštěniny jsou součástí 
zdravé výživy. Obsahují hodně škrobu 
~ ~~kovin (při vaření se bílkoviny vysrá
zeJt v šedobílou pěnu) , ale i cenné mine
rální látky (například vápník, draslík fos
for, železo a vitaminy skupiny B). ' 

Navzd~~ vš~m kladným vlastnostem by luštěniny ne
měly bytJed1~ou ~oučástf jídelníčku. Chybí v nich to
tiž některé dulež1té látky, například vitaminy A a C. 

Vedle hrachu je známou luštěninou fazol 
obe~n~ - popínavá rostlina s různě zbar
ven~m, květy. Na rozdíl od hrachu seté
~o Jsou semena fazolu jedlá až po tepelné 
u?rav~: S~rová mohou způsobit žaludeč
m p~tt_z_e , kožní onemocnění. Podobné 
vyu~,tt ~ako fazol má i známá čočka ku
chynská. 

M~zi luštěniny patří také sója luštinatá. 
JeJí semena obsahují hodně tuku 
a proto se z nich lisuje olej. Sója Je však 
~ké cenno~ P~~r~vinou, která obsahu
Je mn~ho dulez,tých živin, především 
bílkovin. 

Hróchsetf 

. t1· patří Mezi pěstované bobovité ros tnY 
také podzemnice olejná. Její_se~~n:b~ 
arašídy (burské oříšky) doz~av~J ka
lých luscích zatlačených svyo:1' stoP 
mi do země. Pražené arašídy JSOU ký 
vyhledávanou lahůdkou. Pro vyso 
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Jetel luční 

obsah tuků se však pojídání většího 
množství arašídů nedoporučuje, zvláště 
jsou-li solené nebo kořeněné. ~-----

K běžným bobovitým pícninám patří ně
kolik druhů jetelů (např. jetel luční) dá
le tolice vojtěška a bob obecný. Bob~vité 
pícniny se zkrmují čerstvé nebo sušené. 

Řada bobovitých rostlin je součástí luk. Je to napří
klad žlutě kvetoucí hrachor luční nebo karmínově 
kvetoucí a příjemně vonící hrachor hlíznatý. Barev
nost lučních porostů zpestřuje i růžově kvetoucí či
čorka pestrá, žluté květy štírovníku růžkatého nebo 
modrofialově kvetoucí vikev plotní. 
Některé bobovité jsou i léčivkami, například žlutě 
kvetoucí komonice lékařská nebo růžově kvetoucí 
jehlice trnitá s ostnitými větévkami . 

Vikev platní 

Mezi bobovité rostliny patří i některé 
známé dřeviny. Trnovník akát je strom 
s lichozpeřenými listy a trny. Pochází 
ze Severní Ameriky, u nás je často vysa
zován v parcích. Jeho bílé květy mají pří
jemnou sladkou vůni. Semena v luscích 
často lákají malé děti k ochutnání. To je 
však velmi nebezpečné, protože semena 
jsou jedovatá. Akát byl původně lidmi vy
sazován na skalnatá místa a písčité strá
ně, aby svými kořeny zpevnil sypkou pů
du, a tím umožnil uchycení dalších rost
lin. z těchto nehostinných míst však akát 
rychle pronikl do okolí a brzy se rozšířil 

prakticky všude. Na mnoha místech divo
ké akátové porosty ničí a omezují vzácné 
druhy rostlin. Boj ochránců přírody 
s akátem je velmi svízelný a často i mar
ný (strom znovu zmlazuje). 

Když přijíždíme koncem května nebo začátkem červ
na na jižní Moravu, již z dálky spatříme husté poros
ty lužních lesů s oparem bělavě zelených korun. Je 
~? _neklamné znamení, že luhy právě kvetou. Přesně
JI rečeno, kvetou v nich četné trnovníky akáty, které 
d~es v luzích výrazně převažují, ačkoliv zde nejsou 
~uvodní. To, že se tento strom (někdy i keř) do kva
htn(ch hlubokých půd luhů v takové míře rozšířil a vy
tlačil zdejší přirozenou květenu je skutečná ekolo-
gická katastrofa. ' 

pavúa 

jedn~volná pestík 
tyanka 

~ lii&iiiiiiill&. 

devlt 
srostlých 

tytlnek 

kHdlo ·~ l ~)---
1 ~ tlunek 

{2 korunnl llstky) 
Krit boborltýdt 

štírovníl, růžl<atý 

Jehlice trnitá 

V teplejších krajích je poměřně hojný 
janovec metlatý, keř s tenkými zelený
mi větvemi. Jeho jméno souvisí s tím, 
že kolem svátku sv. Jana (24. 6.) vykvé
tá nápadnými žlutými květy, kterých 
bývá mnoho pohromadě. Janovec 
nesnáší mráz, a proto jeho pěstování 
v chladnějších oblastech nemá příliš 
velkou naději na úspěch. 
Bohaté hrozny květů má štědřenec 
odvislý, stromek nebo keř vysazovaný 
v zahradách a parcích. Žluté květy se 
tvarem podobají květům trnovníku 
akátu a jsou jedovaté. Zralá semena 

. , , h Jusků jsou zvláš-
vypadávaJíc1 z_ černY<; řfznakem otra-
tě nebezpečna. Prvntm P , 
vy je nevolnost, bledost a zvracent. 

, květ . e někdy štěd-
Pro bohaté hrozny žlutych _u! m však lidé 
řencl. r'íká zlaty· déšť". Stejným Jffi ne . I kte 

" • I ť . řeVIS OU -často označují i okrasný ker z_a tCI ~ . é kvě-
rá nepatří mezi bobovité rostliny a JeJíž žlut r t . 
ty vykvétají brzy zjara, ještě před vyr~ením ts u. 
Ozdobnými keři jsou čilimníky a č1m1šníky, které 
kvetou zlatožlutě. Vysazují se v parcích a větrola-
mech. í • 
Další bobovitou dřevinou, která u nás nen p~-
vodní, je jerlín japonský. Poc~ází z_ východní Asie 
a vysazuje se v parcích. Kvete Jako Jeden _z ~osled
ních stromů v červenci nebo srpnu malym1 bledě 
žlutými květy, vylučujícími mnoho nektaru. 

Bobovité jsou byliny i dře
viny se souměmými květy 
podobnými motýlům a s ty
pickými plody - lusky. Mezi 
bobovité rostliny patří mnohé 
známé luštěniny, pícniny 
i některé okrasné rostliny. 

■ Nakresli květ některé bobovité 
rostliny. Všimni si, že má 
celkem pět korunních lístků 
(pavéza, dvě křídla, dvoudílný 
člunek). 

■Jen bobovité mají plody lusky. 
Nakresli některý lusk a všimni 
si, jak puká. 

■ Najdi v okolí školy nebo domo
va trnovník akát. Je-li součástí 
~tromořadí v ulicích města, pak 
Je na svém místě. Jestliže však 
roste v lese nebo v háji, považu
jeme ho za nežádoucí plevelnou 
dřevinu. Jak je tomu u vás? 

■ Při kuchyňské přípravě 
luštěnin si všimni různého tva
ru a barvy semen hrachu, fazo
lu, čočky a bobu. Některá 
semena mohou být ještě 
klíčivá. Vysej jich několik do 
misky s navlhčenou vatou , 
zakryj částečně polyetyléno
vým sáčkem s otvory a pozoruj. 
Jsou-li ještě klíčivá, pak za 2- 3 
dny semena zvětší svůj objem 
a „ožijí". Nejnápadnější jsou na 
nich dvě dělohy a mezi nimi zá
klad prvního pupenu a základ 
kořínku. 
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