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Vítejte v botanické zahradě. Jak je vidět, babí léto aktivizuje nejen semena a plody, ale 

i studenty, kteří se zajímají o netradiční druhy turistiky – cestování semen a plodů. Můžeme 

vám slíbit, že všechny cesty prozkoumáme opravdu detailně… 

1. Cestovat vzduchem?

Podzimní vítr asi většina z vás v oblibě nemá, ale pro mnohé rostliny je to faktor nepostradatelný 

z důvodu rozšiřování plodů. 

Způsob šíření výtrusů, semen a plodů větrem označujeme jako .

           Napovím, že pro správné doplnění správného způsobu rozšiřování budete potřebovat trochu latiny: předpony 
zoo-, anemo- , hydro- a slovní základ -chorie označující rozšiřování. 

V průběhu celé prohlídky hledejte rostliny zobrazené pod textem, přiřaďte k nim správný název 

a do prázdných rámečků nakreslete (nebo později nalepte) patřičné plody. 

   

Všechny tyto rostliny mají jedno společné – jejich plody nebo semena jsou opatřeny 

různými blanitými výrůstky, mají chmýr nebo křídla. 
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doplň
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Pokud se vám podařilo najít některé další rostliny rozšiřující se větrem, poznamenejte si jejich 

jména, vyfoťte je nebo nakreslete a jejich plody později vlepte do pracovního listu. 

           Ve škole si můžete porovnat své postřehy a vzorky s ostatními spolužáky.

   

Zajímavým případem rozšiřování semen jsou tzv. „trousiči“. Využívají toho, že se 

jejich plody nacházejí na vrcholu dlouhé stopky. Vítr rozkývá rostliny a z plodů se 

na všechny strany vysypávají semena. 

           Kudy stojí, tudy trousí…       

Kromě tzv. „trousičů“ existují mezi rostlinami i tzv. „letci“ a „běžci“ . Zjistěte, proč se jim tak říká, 

a ke každému „sportovci“ najděte jednoho zástupce. 

           Jako mezi lidmi…

Semena mnohých druhů, které využívají vítr ke svému rozšiřování, jsou velice lehká. Semeno naší 

domácí orchideje hlístníku váží 0,000002 g, semeno hniláku smrkového 0,000003 g a hruštičky 

okrouhlolisté 0,000004 g. 

Kolik semen hruštičky váží 1 kg? 
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2. Cestovat raději na hřbetě velblouda nebo v žaludku?

Každý z vás se určitě na vlastní kůži, svetr nebo ponožky setkal s rozšiřováním semen a plodů 

za pomoci živočichů, což je . Tady asi neuškodí trocha teorie – botanici dělí 

zoochorní rostliny na tři velké skupiny – endozoické, synzoické a epizoické. 

Předpona endo- znamená „něco uvnitř“, jedná se tedy o rostliny, jejichž 

plody či semena jsou přenášena uvnitř zvířat. Patří sem rostliny s chutnými 

plody a semeny schopnými vyklíčit i po průchodu trávicím traktem. 

Myslíte si, že se i člověk může stát rozšiřovatelem semen? Zdůvodněte svoji domněnku a případně 

uveďte příklady.

Rostliny synzoické nemají semena tak odolná, aby vydržela průchod zažívacím traktem, ale 

bez živočichů se neobejdou. Obětují proto část svého potomstva jako potravu, aby se zbytek 

dostal na příhodné místo pomocí ptačích nebo zvířecích nosičů. Jsou to například rostliny, 

jejichž semena slouží jako zásobárna na „horší časy“ – žaludy, bukvice.

 

Epizoické jsou rostliny, které nechají přenášet své plody nebo semena na tělech jiných 

živočichů. Sází na různé ostny, háčky a harpuny. 
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Plody a semena na obrázcích rozdělte do tří výše zmiňovaných skupin tak, že ke každému obrázku 

přiřadíte písmeno odpovídajícího způsobu rozšiřování.

Rostliny endozoické – A 

Rostliny synzoické – B

Rostliny epizoické – C

   

   

Pokud se vám povedlo rozdělení podle způsobu rozšiřování, pokuste se určit ještě názvy 

vyobrazených rostlin.  

Pozorně projděte záhon s léčivými rostlinami. Určitě na něm najdete spoustu dalších epizoických 

rostlin. Napište jejich názvy do volného řádku. Pokud to průvodce dovolí, odeberte několik plodů 

a nakreslete je do rámečku. 

           Ve škole si je můžete prohlédnout pod lupou.
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V průběhu evoluce se vyvinuly velice pozoruhodné vztahy mezi rostlinou a živočichem. 

Příkladem může být myrmekochorie neboli rozšiřování mravenci. 

Rostliny na obrázcích už během podzimu v expozici BZ nenajdete. Jedno mají společné – jejich 

semena jsou rozšiřována mravenci. Lákají je na chutný masitý výběžek (elaison), který 

mravencům slouží jako potrava. 

           Mravenci si odnášejí chutnou krmi, a tím rozšiřují semena. 

Dokážete pojmenovat

i tyto rostliny?

           

3. Cestovat po vodě a v dešti?

U mnoha druhů rostlin hraje velkou roli při rozšiřování také voda. Tento způsob se nazývá 

. 

Dešťové kapky dopadající na plodící rostliny vymršťují semena těchto dvou rostlin. 

Pojmenuj je.

          Malá nápověda:
První z nich najdeš na záhonu 
s léčivými rostlinami, druhá 
obsahuje ve svém názvu zdrob-
nělinu platidla.

Vodou se šíří především vodní a mokřadní rostliny, které mají na semenech vzdušné vaky, 

jako má , nebo jiná přizpůsobení k plavání, jako má  .
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Kotvice plovoucí se v minulosti vyskytovala v přírodě hojně. Její plody 

byly běžným pokrmem našich předků. Šíří se vodou a pomocí ostrých 

výběžků, podobných ramenům kotvy, se zachytí v bahně a semena 

mohou vyklíčit.

Některé rostliny umí semena dokonce různým způsobem vystřelovat. Vyberte z následující 

nabídky, jak se tento způsob nazývá.

  a/ antropochorie b/ balichorie  c/ autochorie

           Napovím, že další slova označují rozšiřování rostlin pomocí člověka či vlastními silami rostliny. Koneckonců 
cizí slova související se střílením dobře znáte přinejmenším z detektivek.

Mezi „střelci“ je rekordmanem tykvice stříkavá (Ecballium elaterinum). 

Tipněte si, do jaké vzdálenosti doletí její semena. 

 

  a/ 1 m   b/ 5 m   c/ 12 m

Mezi statné balisty v naší expozici patří rostliny na 

obrázku. Přiřaďte k nim správný název a text.

paznehtník horský

skočec obecný

A) Tato letnička má způsob rozšiřování semen přímo v českém názvu. Plodem jsou ostnité tobolky, které v době 
zralosti pukají a vymršťují semena 1 až 2 cm dlouhá. Pravděpodobně pochází z tropů východní Afriky, v současnosti je 
pěstována téměř na celém světě. Semena obsahují 40 až 70 % oleje a asi 20 % bílkovin, mezi nimi i ricin, jenž patří k 
vůbec nejprudším rostlinným jedům.

Víte, na co se ricinový olej používá? 

B) Tato rostlina má listy, které inspirovaly umělce již ve starověku a zdobily například hlavice řeckých sloupů. Určitě 
jste se o tom učili v dějepise. Plodem je dvoupouzdrá tobolka, v každém pouzdru se nachází 1-2 semena, která jsou 
v době zralosti s velkým hlukem vymršťována na poměrně velkou vzdálenost od mateřské rostliny. 

Zjistěte, který ze tří typů řeckých sloupů se pyšní rostlinným motivem na své 

hlavici.

           A úplně na závěr – opravdu už končíme, nebojte se. Nachází se ve vaší svačince nějaké plody? 
Ano? Tak dobrou chuť!
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