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Dnes budeme v botanické zahradě zkoumat  jehličnany. 

Jejich role je v globálním ekosystému stejně nezastupitelná jako role tropického deštného 

pralesa, protože se významně podílejí na fotosyntéze. Domovem jehličnanů je především 

severní polokoule, v kolonce datum narození  mají v rodném listu uvedeno: druhohory. 

Jehličnany spojuje několik významných znaků, specifická tvorba listů a jiný způsob 

rozmnožování, který dal název celému oddělení, kam jehličnany patří. Jsou to 

nahosemenné rostliny.  

Dnes se budeme zabývat odlišnostmi jehličnanů, rozpoznáváním jednotlivých druhů 

jehličnatých dřevin a také zajímavostmi  ze života těchto nejstarších stromů světa.

Má na jehlicích 2 bílé proužky. Je to jedle, nebo to není jedle? 
Je velmi pravděpodobné, že na konci naší procházky budete vědět i tohle.

V následující minutě si zkuste vzpomenout na všechny jehličnany, které znáte…

                              

                              

                              

                              

                              

Nakloňte se k sousedovi po levici a zkonzultujte s ním své znalosti. Navzájem si dopište, co vám 

chybí, a vyškrtněte omyly typu švestka.
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Začneme od Adama. A protože Adam slaví svátek o Vánocích, přímo se nám nabízí JEDLE 

a SMRK. 

Jak jedli a smrk rozeznáme? Podle šišek. Vyzkoušejme si to:

Na základě pozorování a fotografií popište šišky jedlí a smrků: 

Najdete ve smrkovém lese na zemi šišky? 

 Ano    Ne  

Proč? 

Najdete v jedlovém lese na zemi šišky?

 Ano    Ne  

Proč? 
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Odborník rozezná jedli od smrku i podle jehlic. „Má na jehlicích 2 bílé proužky. Je to jedle, 

nebo to není jedle?“ Pokud by vám tuto otázku položil někdo například na Šumavě, odpověď 

by byla víc než jednoznačná. „Je to jedle.“ Ale zde v botanické zahradě? 

Projděte si plochu, na které jsou pěstovány jehličnaté dřeviny, a pozorně si prohlédněte jejich 

jehlice. Všímejte si i popisek a pak do následujících řádků napište, co jste objevili. Při pátrání ale 

dozajista narazíte na mnoho jedlí a žádné bílé proužky na jejich jehlicích nebudou. Vše si pečlivě 

zapište.

Dva bílé proužky na jehlicích má například:  

Bílé proužky na jehlicích nemá například jedle 

a jedle .

Na základě svého pozorování učiňte závěr:

Bílý proužek na spodní straně jehlice  je/  není typickým znakem jedle, ale mohou ho mít i 

některé  a další jehličnaté dřeviny, například  kanadský. 

Čím se tedy ve skutečnosti liší smrk od jedle? 

Učiňme malý jednoduchý pokus: 

Vytrhněte z jedlové větvičky jehlici. O totéž se pokuste v případě smrku.

                Napovím: Zaměřte se na konec jehlice a na větvičku. Co zůstalo na jedlové větvičce? 

Všimli jste si rozdílu? Jehlice vložte do obálky a doma vlepte do pracovního listu.

Závěr si zapište:

Pokud vytrhneme z jedlové větvičky jehlici, 

má tato jehlice na konci , 

pokud vytrhneme z větvičky smrku jehličku,

nemá tato jehlice na konci , 

ale je .
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Protože nejsme v lese, ale v botanické zahradě, najdeme zde

i mnoho exotických jehličnanů, se kterými se běžně nesetkáte. 

Na řadě je SEKVOJOVEC.

Sekvojovec obrovský patří spolu s australskými eukalypty k nejvyšším dřevinám na světě. 

Může dorůstat až do 100 m. Dnes nejvyšší žijící sekvojovec dostal i jméno, jmenuje se Generál 

Sherman a roste na západě USA. Protože mu blesk urazil vrchol, má pouhých 92 m. 

Víte, že pro americké osadníky bylo jednodušší se sekvojovcem prokopat než ho porazit?

A do jaké výšky dorůstají naše nejvyšší jehličnany – jedle bělokoré a smrky ztepilé? Zkuste si 

tipnout a svůj tip srovnat se skutečností.

Nejvyšší české jedle mohou být vysoké  metrů a smrky přibližně  metrů. 

Zjistěte, proč dostal největší strom světa jméno právě po generálu Shermanovi a jestli náhodou 

nebyl pojmenován ještě jiný sekvojovec po významném generálovi. Na internetu se dají vyhledat 

i další míry a váhy  Generála Shermana, případně výška jeho konkurentů v boji o prvenství. Bude 

zajímavé srovnat výsledky hledání s ostatními spolužáky…
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Dobře si prohlédněte kůru sekvojovce a sáhněte si na ni. K čemu tak silná borka slouží? 

                Napovím: Souvisí to s jedním ze čtyř živlů!

Všimli jste si, že z dálky vypadá sekvojovec jako obyčejná thuje nebo cypřišek? Pokud vezmete 

do ruky větvičku sekvojovce a cypřišku, okamžitě poznáte rozdíl. 

Větvičku sekvojovce si opatrně utrhněte, vložte do obálky, později vylisujte a vlepte do pracovního 

listu. Výsledky svého pozorování si nyní zapište:

Jaké jehlice má cypřišek? 

Jaké jehlice má sekvojovec? 

                Napovím: Důvěřujte hmatu.

Od nejvyšších jehličnanů přejděme k těm nejstarším. 

Za údajně nejstarší strom na světě je považována BOROVICE 

osinatá, která roste v kalifornských White Mountains na 

východní straně hřbetů Sierry Nevady. Na internetové stránce  

lesní správy USA je uvedeno  přesné stáří stromu. 

4 767 let! 

Na internetu zjistěte, jak se určuje stáří stromů a jestli v tom náhodou není i nějaký háček.
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Jehličnany aneb Nejstarší stromy světa

V  botanické zahradě najdete  mnoho borovic. Hned u vchodu jste si možná všimli borovice 

černé, pocházející z Balkánského poloostrova. U skalničkového skleníku pěstujeme borovici 

osinatou, která roste vysoko v horách tak jako naše kleč. V místech, kde borovice osinatá 

roste, jsou velice nepříznivé klimatické podmínky – velké sucho a obrovské výkyvy teplot mezi 

dnem a nocí. 

Zjisti, jak je možné, že se borovice osinatá dožívá tak vysokého věku v tak nepříznivých 

podmínkách. Je to zajímavé!

Do slepé mapy světa zakreslete, odkud borovice osinatá pochází. Pokud to nedokážete hned teď 

a tady, tak se doma poraďte s atlasem. Zakreslete i místo původu sekvojovce obrovského, cedru 

himalájského, metasekvoje čínské  a borovice černé. Ať máme jehličnany jako na dlani!
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Čím jsou zvláštní jehlice borovice osinaté? Čím se liší od jehlic borovice černé? A co mají 

společného?

Dobře si prohlédněte jehlice obou borovic a výsledky svého pozorování zapište. 

Borovice černá: 

Borovice osinatá:  

                Napovím: Spolehněte se na čich a hmat.

Zjistěte, z kterého druhu borovice pochází tento známý dekorativní prvek zdobící 

např. zahradu Trojského zámku.

Posviťme si na jehličnany, které nejsou výjimečné ani výškou, 

ani stářím, ale tím, že v zimě . 

Jsou to MODŘÍNY a METASEKVOJE.

Jehličnany máme spojené se stálezeleností, ale najdeme mezi 

nimi i několik opadavých druhů – náš domácí modřín opa-

davý nebo modřín Kaempferův, který roste v horní části 

japonské zahrady.

Zjistěte na internetu, proč modřín opadává.

Z Asie pochází další opadavý jehličnan – metasekvoje čínská. Rostla zde už ve druhohorách, 

kdy naše území pokrývaly teplé subtropické lesy. S příchodem prvních dob ledových tato vege-

tace zcela vymizela, spolu s ní i metasekvoje. Zůstaly pouze zkamenělé doklady o její existenci. 

Vědci dlouho považovali metasekvoj za zcela vyhynulou, a ve 40. letech minulého století byly 

nalezeny živé a plodící exempláře v Číně. Jejich semena se po druhé světové válce dostala do 

Evropy a metasekvoje se po mnoha milionech let jako zahradnická kuriozita vrátila

tam, kde kdysi rostla. 
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Jehličnany aneb Nejstarší stromy světa

 Čím se liší jehlice metasekvoje od jehlic modřínu?

Nakreslete část větvičky metasekvoje.

Jak rozeznáte sekvojovec, sekvoj a metasekvoj?

Jehličnan, který jsme si nechali až na závěr, byl pro své 

výjimečné vlastnosti a krásu vyhledáván a ctěn mnoha národy 

světa. Jeho dřevo znali staří Egypťané, Foiničané 

i Římané, hovoří o něm Bible, egyptské nápisy i staré rukopisy. 

Z jeho dřeva byl podle tradice vystavěn Šalomounův chrám 

v Jeruzalémě, lodě z cedrového dřeva brázdily Středozemní moře 

i povodí Nilu. 

Je to strom, který se stal součástí státního znaku Libanonu.  

Poznali jste ho? Je to CEDR. 

V Čechách je poměrně chladno, proto se zde cedry téměř nepěstují. V expozici botanické 

zahrady nenajdeme cedr libanonský, ale statný exemplář cedru atlaského. 

Ve stínu cedru si poslechněte nebo sami přečtěte úryvek z  Podobenství o vrcholku cedru a pokuste 

se alespoň pěti přídavnými jmény vystihnout charakteristiku tohoto stromu.
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Jehličnany aneb Nejstarší stromy světa

…Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru 
a zasadím ji,
z vršku jeho koruny utrhnu snítku
a zasadím na vysoko čnící hoře.
Zasadím ji na vyvýšené hoře izraelské
a vyžene větve, ponese plody
a stane se nádherným cedrem.
Pod ním bude bydlet všechno ptactvo,
všechno, co má křídla, bude bydlit ve stínu
jeho větvoví…

Na základě výkladu průvodce a vlastního pozorování zjistěte, čím se liší cedr od modřínu a co má 

společného s jedlí. 

                Napovím: Všimněte si kvality jehlic a zaměřte se na šišky.

Čím se liší cedr od modřínu? 

Co má společného cedr a jedle? 

Nakreslete část větvičky cedru.

Touto větvičkou se rozloučíme s nejstaršími a nejvyššími stromy světa ve venkovním areálu 

botanické zahrady. A pokud byste ještě měli zájem a chtěli vidět opravdovou raritu, živou 

botanickou fosilii, která pamatuje dinosaury, zajděte se podívat od května do září před skleník 

Fata Morgana. 

Pokud už to nestihnete, můžete si o ní alespoň přečíst následující text. 9
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Unikátní strom už roste i v Praze!

Milan Koukal

Za největší botanický objev (nejen) tohoto století označují odborníci nález živého majestátního jehličnanu 
nazvaného Wollemi Nobilis (Wolemie vznešená). Živou botanickou fosilii, která pamatuje dinosaury, nedávno 
doprovodil do Prahy její objevitel David Noble. 21. STOLETÍ bylo u toho.

Měj oči otevřené!
Vědci přirovnávají objevení unikátní rostliny k možnosti, že by se v dnešní době objevil živý dinosaurus. Ostatně praještěři si kdysi 
právě na této reprezentantce flóry z doby druhohor pochutnávali. Svět ji dosud znal pouze ze zkamenělin (fosilií) starých 90 milionů 
let. Od letošního jara roste už i v Praze a Bratislavě.  
Svůj přírodní domov má asi sto těchto unikátních stromů, dosahujících až čtyřicetimetrové výšky, na přísně tajeném místě v 
hluboké a úzké rokli uprostřed deštného pralesa v pohoří Blue Mountains (Modré hory), necelých 200 km západně od australského 
města Sydney. Tady se na ploše 500 000 ha rozprostírá národní park Wollemi - slovo v domorodé řeči znamená „ Rozhlédni se, měj 
oči otevřené a buď ve střehu!“
Jak se objevuje nejstarší strom světa?
Strážce zmíněného parku, vědec-výzkumník David Noble, se v srpnu 1994 vydal se dvěma kamarády na průzkum záhadné rokliny.  
„Výprava nebyla žádnou procházkou. Museli jsme slaňovat z příkrých skal, překonávat vodní toky. Byli jsme už unavení, mokří. 
Při chvilce odpočinku jsem si všiml divného jehličnatého stromu, který jsem předtím nikdy neviděl. Měl podivný tvar jehličí a kůra 
připomínala bublinkovou čokoládu. Větvičku jsem vzal do batohu a po návratu do civilizace jsem ji ukázal zkušenému botanikovi v 
muzeu. Ten zpočátku nechtěl věřit svým očím! Šlo totiž o nový druh prastaré čeledi. Přál bych vám vidět jeho nadšení, když jsem ho 
ke stromům dovedl. Vždyť tato rostlina žije na Zemi už 200 milionů let, možná i více. Přežila dinosaury, doby ledové..“ svěřil se 21. 
STOLETÍ sympatický, dnes pětatřicetiletý objevitel.
Les z jedné šišky
Oficiální zpráva o historickém objevu se do světa rozletěla v září 1994. Od té doby je místo pod přísnou ochranou. Dostanou se tam 
za pomocí vrtulníku jen vybraní vědci, kteří zkoumají věk, způsob rozmnožování, odolnost proti chorobám a možným škůdcům, 
reakci na různé situace, druhy půd, hnojení….
Nedá se vyloučit, že celý zdejší porost vyrostl z jediné šišky. Stromy jsou nejen původem nejstarší a nejvzácnější na světě, ale 
rozsáhlým studiem DNA se již zjistila jejich genetická totožnost. 
Tento důležitý objev ukazuje na fakt, že musely žít izolovaně po mnoho milionů let a nejspíše se postupně klonovaly. Skupina 
žijících stromů je prakticky jediným totožným organismem. Proto by je všechny najednou mohla ohrozit jakákoli choroba, kterou by 
sem zavlekl třeba náhodný návštěvník. 
Nejstarší strom světa
Jedinečná schopnost rostliny tvořit z jednoho kořene více kmenů se ukázala jako životně důležitý a obranný mechanismus proti 
požárům a jiným přírodním úkazům. Další neobvyklou vlastností originálního stromu je, že shazuje nejen jehličí, ale hned celé 
větévky.
Vědci věří, že i navzdory nezvykle nízkému počtu variant přežila wolemia pustošení ohně, dobu ledovou, období dinosaurů a pohyby 
kontinentů. V této souvislosti převažuje domněnka, že wolemie se zelenaly již na prehistorickém superkontinentu Gondwana. 
Existoval dříve, než se Austrálie oddělila od Antarktidy a začala se posouvat na sever. 
Několik nejstarších wolemií tady může žít už přes tisíc let. To platí i o mohutném stromu, který vědci pojmenovali King Billy - po 
pilotovi vrtulníku, jenž tajnou roklinu zná a pomáhal do ní badatelům sestoupit po laně. 
Kmen stromu je asi „jen“ 400 let starý, ale jeho kořeny existovaly už za dob římské říše. Uvedená, asi nejvyšší zelená wolemie, 
rostoucí ve volné přírodě, ční k nebi do výše přes 40 metrů a průměr jejího hlavního kmene je 1,2 m. Vskutku pěkná živá fosilie…

(http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006051912)

Do tohoto rámečku si můžete poznamenat, co vás zaujalo, čemu jste nerozuměli nebo co byste 

ještě chtěli o jehličnanech vědět.
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