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P REDMET A OBSAH BOTANIKY

1.1 Sys tema tická botanika (taxonómia ): náuka o prirodzenej príbuznosti recentných (sú asných) a
fosílnych (v praveku vyhynutých) rastlín. Opisuje ich tvar (morfológia), ich rozšírenie (chorológia),
ustáµuje ich vedecké názvoslovie (nomenklatúru) a triedi ich podµa príb uznosti d o vývojovej (f ylogenetickej) sústavy (systému).
Systematika – taxonómia: a) synonymá (termíny rovnakého významu),
b) taxo nómia = asÙ system atickej b otanik y, ktorá s a zaob erá šp eciálne teoretickými otázkami ako sú princípy, základy, postupy a normatívy klasifikácie (triedenie, posudzovanie) taxónov (systematických jednotiek) od kategórie rastlinná ríša añ po kategóriu forma.
1.2 Pomocné a príbuzné vedné disc iplíny (odbory ): anatómia (stavba a skladba organizmov), cytológia (výskum buniek), histológia (veda o tkanivách), paleontológia (veda o predvekom rastlinstve),
genetika (veda o vzniku, vývine, dedi nosti a p remenách orga nizmov), b iochémia (ved a o zlo ñení,
premene a funkcii látok v o rganiz moch), g eobot anika (v eda o ras tlinnýc h spo lo enstvá ch), ekoló gia
(veda o vzÙahoch rastlín k faktorom prostredia), fytogeografia (rastlinný zemepis), Lesnícka fytocenológia a typológia (veda o lesných geobiocenózach), dendrológia (veda o drevinách a ich vlastnostiach).
1.3 Systém vyu ovania botaniky na Technickej univer zite vo Zv olene
– Lesnícka botanika špeciálna: systematika a taxonómia (systematická botanika), autekológia,
fytogeografia, choroló gia, evolu né procesy. Predmetom u iva sú najmä rastlinné populácie lesného
prostredia. Obsah u iva je zam eraný na bot anické vz delanie v od bore les níctvo a v odb ore ekoló gia
lesa, ako aj v odbore aplikovaná zoológia a poµovníctvo (Lesnícka fakulta).
– Fytológia: a) lesnícka botanika špeciálna a fyziológia rastlín. Obsah u iva je zameraný na
základné botanické a fyziologické vz delanie abs olventov odb oru spr ávy (riadenia) a podnikan ia v lesníctve. S ohµadom na zameranie odboru je systém rastlín podstatne zjednodušený.
b) systematická botanika, autekológia a špeciálna chorológia (fytogeografia). Predmetom u iva sú niñšie i vyššie rastlinné populácie. Obsah u iva je zameran ý na vš eobecné b otanické
vzdelan ie absolventov v odb ore ñivotné pr ostredie a v od bore ekológ ia. Systém rastlín je zjedn odušený, preh µadný a nie v pravom slova zmysle vývojový.
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O D ROZLIŠOVANIA ORGANIZMOV K ICH USPORIADANIU DO SYSTÉMU (SÚSTAV )

2.1 Naturálne obd obie – poznávanie rastlinstva od úsvitu µudstva do za iatku kultúrnych dejín. Poznatky sa zhromañovali z isto praktických potrieb (potrava, stavebný, výrob ný materiál a pod.) a
odovzdáva li sa z generácie na generáciu. Kategórie boli rôznej úrovne – organizmy bezprostredne dôleñité pre ñivot na úrovni druhov, menej významné na všeobecnejších úrovniach . Staršia doba kamenná – lovek zberateµ a lovec; mladšia d oba ka menná – prvé kultúrne rastliny (pšenica, proso);
roµníctvo – cca 5 000 rokov p . n. l.
2.2 Obd obie umelých sústav – za ína ARISTOTELOM (384–302 p. n. l.) a kon í KAROLOM L INNÉ
(1707– 1778). Umelé sústavy triedia rastliny podµa jedného alebo viacerých význa ných znakov, napr.
po tu a tvaru ty iniek, piestikov alebo významu, napr. poµnohospodárskeho, zdravotníckeho.
T EOFRASTOS E RESIOS (371 –26 4 p. n. l.) – za písa l Arist otelove p oznat ky, opís al 48 0 lie ivých rastlín. Podµa Aristotelovho systému ich rozdelil na dreviny a byliny. Prvý opísal aj niekoµko ras tlinných
spolo enstiev, preto sa povañuje za „otca botaniky“ – menoslovný systém.
D IOSKORIDES – rímsky lekár (1. st or. n. l.) v diele „De materia medica“ (50 0 lie ivých rastlín)
má uñ snahu o prirodzené zoskupovanie rastlín – zavrhuje usporiadanie podµa menoslovu.
P LÍNIUS starší (23– 79) – v diele „His toria naturalis“ opisu je skoro 1 00 0 lie ivých rastlín. Spisy
tohto u enca boli vzorom pre stredovekých botanikov, ktorí staršie diela spravidla len ítali a vysvetµovali.
A VICENNA (IBN S INÁ) (952–1001) – perzský lekár a filozof tadñického pô vodu v sp ise „Kanon“
opísal asi 800 rastlín (v stredoveku jedine moslimovia rozširovali vedomosti z botaniky).
P ETER A NDREJ M ATTHIOLI (1501–1577) – vydal najznámejší herbár 16. stor. Vydanie umoñnilo
vynájdenie kníhtla e. Význa nými a utorm i herbár ov boli a j B RUNFELS, L OBELIUS , C AESALPINUS ,
B AUHINUS a i.
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C LUSIUS (D’É CLUSE) – Holanan, ktorý prvý za al opisovaÙ rastli ny na mieste, k de rast ú. V diele
„Rariorum plantarum historia“ (1601) uvádza aj rastliny zo Slovenska.
B AUHINUS (1550–1 624) – v sna he získaÙ jednotný obraz o rastlinách porovnal opisy asi 6 000 v
tom ase známych rastlín.
J UNGIUS (1587–1657) – vypracoval prvú termino lógiu r astlinn ej mo rfoló gie.
K AROL L INNÉ (158 7–1 657 ) – šv édsky p rírodo vedec a lekár . V prá ci „Classes plantarum“ (1738)
sa pokúsil o vytvorenie prirodzeného systému. Rastlinstvo rozdelil d o 65 radov (mnohé sú p latné dodnes). Táto práca nebola docenená, botanici rešpektovali viac jeho diela „Genera plantarum“ (1737)
a „Species plantarum“ (1753). V „Species plantarum“ bolo rastlinstvo zatriedené do tried podµa
morfologického utvárania pohlavných ústrojov (orgánov). Semenné rastliny zatriedil do 23 tried a
výtrusné do 24. Linného s ústav a je prehµadná, nedos tatkom bolo okrem iného to, ñe delenie (napr.
podµa po tu ty iniek) bo lo mechan ické. Ra stliny z t ej istej eµade sa dostali do iných tried napr. veronika s dvoma alebo so štyrmi ty inkami. L inné za viedol binomickú nomenklatúru, ktorá sa pouñíva
dodnes (rodové a druhové meno). Poznal syntaxonomické jednotky trieda, rad, rod, druh a odroda; nepoz nal eµa. Zdokon aliÙ Linného systém sa bezúspešne pokúšalo veµa botanikov. Linném sa
kon í prvé ob dobie sú stavnej b otaniky. Jej zák ladom bola dogma (a xióma ) o stálos ti druhov a ich
stvoren í. Jeho predstavy o vzniku rodu pri stvorení sveta (kreacionizmus) a vzniku druhu v mladšom
procese (evolucionizmus) však nazna ujú, ak oby dru hom pr ipisov al takm er evolu ný pôvod.
2.3 Obdobie prirodzených (morfologických) sústav (systémov)
A DAMSON – francúzsky botanik. V r. 1771 vyslovil názor, ñe systé m zalo ñený iba na niektorých
znakoch nemôñe byÙ prirodzený. Prirodzený môñe byÙ len na základe zhodnotenia všetkých znakov.
B ERNHAR D DE J USSIEN (zassin) – záhradník parí ñskej trianonskej záhrady je zakladateµom prirodzenej (morfologickej) sústavy. Zverejnená bola añ po jeho sm rti v diele „Genera plantarum“
(17 89) . Rozo znáva l bezklí ne, jed noklí ne a d voj klí ne rastliny .
A UGUST DE C ANDOLLEA – francú zsky bot anik; V diele „Prodromus“ dáva dôraz na anatomické
znaky, najmä cievnych zväzkov. Toto dielo bolo základom botanických prác do konca 19. stor.
Š TEFAN E NDLICHER – Bratislav an, univerzitn ý profes or vo Viedni p rispel k vý voju prirodz ených
systémov rozdelením rastlinstva na stielkaté (Thallophyta ) a na listnatoosové (Cormoph yta).
B ROGNIERT – francúzsky botanik rozdelil v polovici 19. stor. rastliny na tajnosnubné – krytosemenné (Cryptogamae) a javnosnubné – nahosemenné (Phanerogamae).
2.4 Obdobie vývinových sústav
F. U NGER (185 2) – z amietol u enie o stálosti druhov, tvrdil (aj na zá klade paleont ológie), ñe
medzi druhmi existujú plynulé prechody, zo starších druhov vznikli nové.
J EAN B APTISTE L AMARCK (1744–18 29) – francúzsky prírodovedec, zakladateµ vývojovej teórie.
Vývoj povañoval za prirod zenú g radáciu od najjedn oduchš ích foriem k zloñitejším a dokonalejším.
C HARLES R OBER T D ARW IN (1809–1882) – anglický prírodovedec. Jeho dielami „O vzniku dr uhu
prirodzeným výberom“ (1859), „Pôvod loveka a pohlavný výber“ (1871) a „PremenlivosÙ rastlín a ñivo íchov za domáceho pestovania“ (1868) sa za al v systematike dôsledne uplatÁovaÙ princíp
vývin u a vývinových vzÙahov. Darwin objavil materiálno-prírodno-historické prí iny evolúcie, vaka
omu sa evolu né u enie premenilo na evolu nú teó riu. Evolu ná teó ria v Da rwinovo m slova zmysle
nedala taxonómom b ezprostredne nové metódy a pos tupy p re konš trukciu k lasifiká cie. Jej dôle ñitosÙ
spo íva v tom, ñe dala argument, aby klasifikácie tvorené napr. morfologickým spôsobom boli interpretova né (vysvet µované ) z evolu ného hµadiska.
E NGLEROVA sústava „Sylabus der Pflanzenfamilie“ (189 2) bola najznámej šia a donedávna v šeobecne pouñívaná. V tomto systéme vznikli napr. diela „Die natür liche Pfla nzenfam ilien“, „Pflanzenreich“, „Flora SSSR“. Rastliny boli zadeµované do 14 oddelení.
R. W ETTS TEIN – v diele „Ha ndbuch der s ystema tische Botanik“ (1924) zdokona lil a prepracoval Englerov systém. Rastliny zaraoval do 9 oddelení.
H ALLIER A B ESSEY povañujú z a zák ladný rad kr ytosem enný ch ras tlín is kerní kotv aré r astl iny.
H UTCHINSON (194 8) – r ozdelil dvo jklí ne rastliny na vývinový rad drevín (Lignosae) a vývinový
rad bylín (Herbosae).

2

2.5 Obd obie cytog eneticko-bio systema tické – za alo sa v dvadsiatich rokoch nášho storo ia a trvá
dodnes. V tomto období sa pre s ystem atiku vyuñili pokroky cytológie a genetiky ako napr. analýzy
chromozómov, štúdie karyotypov, polyploidia, kríñenie, at. Dynam ické cháp anie po dstat y popu lácie
(selekcia, mutácie, náhodné zmeny) a genetickej podstaty organizmov (chromozómy) viedlo ku:
a) koncepc ii biologického druhu, ktorá definuje druh ako „gene pool“ t.j. ako génovú výbavu,
iñe súhrnnú genetickú informáciu vyjadrenú sú tom všetkých génov v danom ase,
b) zhodno tenie po tu chromozómov ako ukazovateµov (markerov) pre ohrani enie taxonomických skupí n a pre vyp racovanie kon cepcie kmeÁového vývo ja ako histo rickéh o sledu (kont inuity)
jednotlivých skupín.
Pri chara kteriz ovan í a kla sifiko vaní tax ónov sa vyu ñívajú nové poznatky anató mie, palynológ ie a
embryológie rastlín. V konštrukcii systému dominuje klasifikácia podµa fylogenetického vývoja.
2.6 Obdo bie chemos ystema tické a numero taxonom ické
Táto za ínajúca sa perióda vzniká ako sna ha o vyu ñitie poznat kov makro molekulárnej b iológie,
výpo tovej techniky, štatistiky, modelovania, at. pri systémovom hodnotení a chápaní procesov vývoja organizmov a konštrukcie systémov. Ich význam spo íva:
a) v uplatnení nových makromolekulárnych znakov, teórií systémov a výpo tových techník pre
konštrukciu alebo modifikáciu klasifika ného systému a definíciu taxónov,
b) v hodnotení fylogenetických vzÙahov a ko je nap r. spo lo ný pô vod, kon tinuita evolu ných stupÁov, rekonštrukcia vývojových etáp a pod.
2.7 Evo lu ný proces
Myšlienka o vývoji organizmov sa objavila uñ v dielach starovekých filozofov, do dnes vš ak nie je
prijatá všeobecn e uznáv aná def inícia to hto pr ocesu. Ide o z loñitý proces, na ktorom sa zú astÁujú
mnohé elementárne faktory v dynamických asovopriestorových vzÙahoch. Komplexný, syntetický
prístup štúdia vývoja ñivej prírody sa ozna uje ako syntetická teória evolúcie.
Evolu ný proces sa asto ozna uje ako vznika nie nových dru hov, iñe speciácia (species = druh).
Druh (species) = základná klasifika ná jednotka definovaná ako súbor vlastností a znakov, ktorými sa organizmus líši od ostatných organizmov. Pravidlá pre tvorenie a pomenovanie tejto klasifika nej jednotky sa riadia medzinárodným kódom botanickej nomenklatúry. Pri ich opise sa uplatÁovali znaky zodpovedajúce úrovni poznania toho-ktorého vývojového obdobia botaniky a subjektívne
hµadisko. Aby sa zabránilo nomenklatorickému chaosu, prijal sa zákon priority, t.z., ñe platné je to
pomen ovanie a opis druhu, ktoré bolo urobené prvýkrát (prvým autorom). Za názvom druhu sa preto
uvádza aj skratk a mena autora, kto rý druh op ísal nap r. Ligustrum vulgare L. (L. = Linné). V sú asnosti musí byÙ opis nového taxónu dokumentovaný holotypom, t.j. konkrétnym jedincom – herbárovou dokumentáciou.
Skuto né, ideálne a lebo tzv . biolog ické druhy (evolucionisti, experimen tatoristi) = reálne prírodné jednotky organizmov, tvorené veµkým po tom jedincov, ktoré sa môñu kríñiÙ a od iných jednotiek organizmov sú izolované reproduk nými b ariéra mi.
Pop ulácia = súbor všetkých štrukturálno-vývinových (peµ, semeno, klí iaca, juvenilná, dospelá,
odumierajúca, kvitnúca, sterilná, za krpaten á ako aj pln e ñivotascho pná ras tlina) a genetický ch foriem
( isté genetické línie, hybridy, mutanty at.).
Muta ný proc es – p rvý evo lu ný faktor = náhle a neus merÁované zmeny organizmov v ich tvare, vlastnostiach a reakcii na faktory prostredia. Mutácie triedime podµa prí iny:
a) hmotnej na genómové, chromozómové a génové,
b) asovej (podµa zodpovedajúceho štádia individuálneho vývinu) na somatické a gametické,
c) podnetu na spontánne a indukované.
Pop ula né vlny – druhý evo lu ný faktor = kolísanie po tu individuí. Takýto výkyv preñije obvykle len málo jedincov, o je spôs obené sel ekciou. Význ am je v tom, ñe zriedkavé mutácie na okrajoch fyziologického a ekologického optima sa individualizujú v okrajových (stresových) podmienkach. Génovo typový druh preñíva iba v optimálnych podmienkach (napr. saran e).
Prírod ný výb er – t retí e volu ný faktor = proces ktorý ur uje pravdepodobnosÙ, ñe ur ité indivíduum dosiahne reproduk ný vývojový cyklus. Vý ber pô sobí p redovšetký m v rámci p opulácie. Vý ber
vñdy prijíma alebo odmieta ur itú skupinu genotypov ako nositeµov vlastností.
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Hyb ridizá cia = kríñenie medzi jedincami, ktoré patria bu k tomu istému druhu (vnútrodruhová
hybridizácia) alebo k dvom pohlavne izolovaným druhom. Rastliny „kritické“, t.j. z hµadiska klasifikácie Ùañko zaraditeµné majú pôvod v medzidruhovom kríñení.
Introgr esívna hybr idizác ia = ide o postupnú infiltráciu genetického materiálu jedného druhu do
iného. Je to výsledok priameho a spätného kríñenia, ím vzniká genetická modifikácia toho-ktorého
druhu iným a to prostredníctvom hybridov.
Hybr idný index = rozdiel znakov (morfologických, genetických, at.) medzi kríñiacimi sa druhmi a po diel znak ov pô vodný ch jedincov v intermed iárnom (hybrid nom) jedin covi.
Poly ploid ia = znásobenie po tu chromozómov somatickou (telovou) alebo gametickou (pohlavnou) cestou.
Somatická poly ploid ia = znásobenie normálneho (diploidného – dvojnásobného) po tu chromozómov v embryonálnych (zárodo ných) a meristematických (delivých) pletivách.
Gametic ká poly ploid ia = vznik gamét s neredukovaným, somatickým, diploidným (dvojnásobným – 2n) po tom chromozómov ako dôsledok porúch v reduk nom delení.
Auto ploid ia = znásobenie pôvodnej sady chromoz ómov, o sa dá o akávaÙ pri rastlinách samoopelivých alebo pri narušení mitotického cyklu, ke sa namiesto dvoch buniek s normálnym (diploidným) po tom chromozómov vytvorí jedna polyploidná.
Antro ploid ia je zriedkavejšia a pri vzniku druhov sa menej uplatÁuje.
Alop loidia = zmnoñenie po tu chromozómov patriacich k rôznym genómom, ktoré sa pri kríñení
dostali do jedného organizmu. Auto- a aloploidia majú rôznu plodnosÙ a produktivitu. Autoploidné
organiz my tvoria n ormáln e dvojice chro mozó mov (b ivalenty) a tým a j ñivotascho pné gam éty, resp.
spó ry, aloploidné tvoria polyvalenty, ktoré sa asto nepravidelne rozdeµujú, ím vzniká menší po et
ñivotaschopných gamét a spó r.
Poly ploid ia je viazaná na kríñenie medzi druhmi alebo jednotkami niñšími ako druh. astejš ia je
pri trvácich bylinách , menej astá je pri jednoro ných a z riedkavá je pri drev inách. Na jdôleñitejším
ú inkom polyploidie je genetická izolácia medzi polyploidom a jeho diploidným predkom. Polyploidy
sa udrñali a rozš írili, diploidy vyhynuli. Polyploidiou (di – 2×; tetra – 4×; hexa – 6×; okta – 8×; dekaploidia – 10×) sa zvä šuje celá ra stlina a lebo jej asti (prieduchy, peµové zrná a pod.) – typ organizmu
gigas. Polyloidia sa všeobecne povañuje za jeden z hlavných dôvodov tvorenia nových druhov (speciácie).
Apomixia = reprodukcia vyšších rastlín bez oplodnenia ako dôsledok iasto ného alebo úplného
potla enia pohlavného procesu. Jej naj astejšou formou je aga mosp ermia .
Vege tatívne rozmnoñova nie = nový jedinec vzniká z materskej rastliny delením vegetat ívnych
astí ako nap r. hµúz, podzemkov, poplazov, at. Takto vzniknuté geneticky identické skupiny jedincov
sa nazývajú klony. Klony m ajú t ie isté vlast nost i ako m aters ké ra stlin y.
2.8 Taxón a jeho realita
Organizmy poznáme ako jedince. Na základe poznávania (morfologického, genetického, ekologického, at.) vä šieho, i menšieho po tu jedincov si tvo ríme preds tavu o p opulácii. Skuto nosÙou je,
ñe v rozhodujúcej vä šine prípadov ani dve indivíduá nie sú úplne rovnaké. Všetky súbory organizmov rôzneho stupÁa (forma a trieda) sú preto abstrakciou. Abstrahujú sa všeobecné znaky charakteristické pre kategórie rôznej systematickej hodnoty. Charakteristika druhu a niñších taxonomických
jednotiek s a viac b líñi i reálnemu jedincovi. ím vyššia kategória, tým je abstrakcia všeobecnejšia.
J OHN S TUART M ILL v súvislosti s realitou ta xónu, hla vne taxo nomickej jednotky dru h, tvrdí, ñe
klasifika né jednotky nie je moñné povañovaÙ za existujúcu realitu. Jednu klasifikáciu totiñ robí príroda a druhú my. Toh o istéh o názo ru bol a j D ARW IN . Mnoho bádateµov povañuje za reálnu taxonomickú
jednotku druh – to platí pre druhy, ktoré sú od príbuzných druhov diferencované zreteµnými hranicami. Pri druhoch, ktoré majú poddruh y, vzniká dilema, i máme za reálny taxón povañovaÙ druh alebo
jeho niñšie kategórie (poddruh, varieta, forma). Podµa H UXLEYA (Haksli) predstave druhu ako prírodnej realite vyhovuje taká charakteristika taxónu, ktorá sp³Áa tieto poñiadavky, má ur itý areál, pravdepodobne jediný pôvod, ur itú morfologickú jednotnosÙ indivídu í, pred pokla danú genetickú rozma nitosÙ oproti príbuzným s kupinám, ku ktorým chýbajú akéko µvek prechody. Ide teda o jed notku, k torá je
od najprí buzn ejších jedn otiek odd elená ba riéram i asový mi, priesto rovými, eko logickými, genetickými, at.
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Z ÁKLADNÉ ROZDELENIE ORGANIZMOV
V sú asnost i rozlišujeme dve zá kladné ú rovne organiz ácie ñivota na zemi.

4.1 Nebunkové formy ñivota (vírusy, bakteriofágy) – majú len jeden typ nukleovej kyseliny – DNA
(deoxyribonukleovú) alebo RNA (ribonukleovú). Tie sú nositeµmi genetick ej informá cie a pred stavu jú
hlavnú zloñku vírusu.
Rozmnoñujú sa replikáciou (zdvojením). Ide o identické zmnoñenie molekúl DNA, ktorá sa uskuto Áuje semikonzervatívnym spôsobom, ke nová bun ka dostá va z dvojitej šp irály nukleovej kys eliny
jednu starú a jednu novosyntetizovanú jednotku. Táto vlastnosÙ charakterizuje vírusy skôr ako makromolekulárne astice neñ ako ñivé or ganiz my.
4.2 Bunkové organizmy – ma jú mo rfolog icky lenené bunky, ktoré obsahujú DNA aj RNA, protoplazm u a bun kovú s tenu, res p. iný bunko vý ob al.
Rozmnoñujú sa delením materských buniek.
Dokáñu tvoriÙ, transformovaÙ a akumulovaÙ energiu.
a) Prokaryota (prvojadrové organizmy – baktérie, rickettsie, aktinomycéty, sinice, prvozelené
riasy; predstavujú fylogeneticky prvý vývojový stupeÁ).
Nemajú zreteµne ohrani ené jadro. V ich bunkách chýba jadrová mem brána a jadierko, ako aj n iektoré alšie špecializované bunkové štruktúry a neuskuto Áuje sa mitotický spôsob delenia (nepriame
bunkové delenie, pri ktorom sa chromo zómy roz delia na dve identické skupiny ta k, ñe novovzniknuté
bunky majú rovnaký po et chromozómov ako pôvodná bunka ).
b) Eukaryota (jadrové organizmy – ostatné rastliny a ñivo íchy).
Organizmy patriace do tejto skupiny majú hlavnú asÙ DNA uloñenú v chrom ozómo ch, ktoré sa
pri mitotickom (nepriamom) delení zdvojujú simultánne pozd³ñnym delením.
Chromozómy sú obklopené dvojitou membránou, s ktorou tvoria jadro (nucleus, eukaryon).
Genetická rekombinácia – uskuto Áuje sa prostredníctvom pohlavného procesu, ktorého výsledkom je spojenie dvoch jadier pochádzajúcich od dvoch rodi ov.
Meiot ickým delením, v priebehu ktorého nastáva rekombinácia génov, vznikajú jadrá s polovi ným (haploidným) po tom chromozómov.
Fúziou haploidných jadier (karyogamiou) vzniká jadro s dvojnásobným (diploidným) po tom
chromozómov.
Bunka má morfologicky a funk ne špecializované štruktúry ako plastidy, mitoc hondr ie (hrudkovité alebo ty inkovité ú tvary v pro toplazm e), Golgiho aparát a endoplazmatické retikulum (sieÙovitá sústava v cytoplazme).
Tylako idy (fytosynt etické mem brán y rastlí n) sú u loñené v osobitných organelách – chloroplastoch, obklopené sú dvojitou membránou, popríp ade dvoma membránami endo plazm atickéh o retikula
(sieÙoviny). Mitochondrie aj chloroplasty obsahujú malé mnoñstvo DNA.
Pyrenoid – osobitné bielkovinové te liesko, ktoré je sú asÙou chloroplastu a hromadia sa v Áom zásob né lát ky.
Leukoplasty – orga nely podo bné ch loropla stom, a le neobs ahujú asimila né farbivo. Uskuto Áuje
sa v nich syntéza menších organických molekúl na vä šie – u klada jú sa v nich z ásob né lát ky.
4.3 Klasická diferenciácia ñivých organizmov
a) ðivo íšna ríša (Animalia ) – nem ajú cel ulóz ovú b unkov ú st enu an i chloro plas ty.
b) Rastlinná ríša (Plantae) – vykonávajú fotosyntézu, resp. chemosyntézu, bunky obsahujú celulózovú bunkovú b lanu, tvoria diaspóry (útvary, prostredníctvom ktorých sa rozširujú).
Do rastlinnej ríše sa zvy ajne zaraujú aj huby, aj ke nemajú plastidy a teda nemajú schopnosÙ
fotosyntetizovaÙ. Majú vakuoly, bunkovú stenu z loñenú z uhµohydrátov alebo látok podobných chitínu
(hubová celulóza) a tvoria výtrusy (spóry).
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Rastlinnú ríšu roz leÁujeme na:
a) Niñšie rastli ny (stie lkaté – Thallobion ta) – ras tliny s má lo diferenco vanou s tavb ou tela, n emajú
vyvinuté základné štruktúry vyšších rastlín, akými sú napr. koreÁ, stonka a listy. Telo s takouto jednoduchou stavbou sa volá stielka – thallus .
b) Vyššie rastliny (cievnaté, telómové – Cormobio nta, resp. Telomobion ta) – rastliny s vysokodiferencovanou stavbou tela. Majú vyvinuté pravé cievne zväzky a ostatné štruktúry ako koreÁ, stonku, listy, kvety a pod.
Stretávame sa aj s triedením
a) Rastliny výtrusné – Sporoph yta
b) Rastliny semenné – Spermatop hyta
1) Rastliny tajnosnubné – Cryptogamae (krytosemenné)
2) Rastliny javnosnubné – Phanerogamae (nahosemenné)
Všetky triedenia predpo kladajú os trú hra nicu medzi skup inami, o však niekedy neplatí. Machorasty bývajú napr. prira ované k vyšším rastlinám s ur itými v ýhra dami, pretoñe obsahujú iba nepravé
rast linné o rgán y a cievne zväz ky.
5

S YSTÉM RASTLÍN

Procaryotae (Prokaryota )
Oddelen ie: Archaebacterio phyta (archeoba ktérie)
– bunko vá sten a je zloñená z glukozamínov, proteínov alebo heteropolysacharidov;
– bunk ová s tena n eobs ahuje k yselinu mura movú a D-a minok yseliny;
– prim árna a seku ndár na št ruktú ra 16 S–r RNA má šp ecifické rysy, nie ktoré gény ob sahu jú int róny;
Oddelen ie: Eubacteriophyta (pravé bakté rie)
– bunko vá sten a je zloñená z p eptid oglykó nov ob sahu júcich k yselinu mura movú a D-a minok yseliny;
– gény o bsa hujú intró ny;
– autotrofné (fotolitotrofné a chemolitotrofné);
– heterotrofné (fotoorganotrofné a chemoorganotrofné);
– schopnosÙ fotosyntézy, resp. chemosyntézy majú fotolitotrofné (CO 2 ) a fotoorg anotrofn é (acetát, fu marát a iné jedno duché or ganické zlú eniny) bakté rie;
– schopnosÙ oxidácie anorganických látok (napr. amónnych solí) voµným kyslíkom majú chemolitotrofné b aktérie;
– schopnosÙ oxidácie organických látok za anaeróbnych alebo aeróbnych podmienok (napr. kvasný pro ces) majú ch emoorgano trofné b aktérie;
Oddelen ie: Cyanoph yta (sinice)
– autotrofné (fototrofné) eubaktérie s fotosyntézou;
– majú chlorofyl „a“, donorom elektrónov je voda;
– uvoµÁujú kyslík;
Eucaryotae (Eukaryota )
– bu nková stena je z celuló zy;
– majú chloroplas ty a mitochond rie;
Výnimka: Skupina (okruh) Fungi (hub y)
– bunková stena obsa huje chitín;
– ma jú mit ochon drie, nem ajú ch lorop last y;
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6 C HARAKTERISTIKA SYSTEMATICKÝCH JEDNOTIEK
Thallobion ta (niñšie – s tielka té ra stlin y)
Niñšie rastliny majú telo, ktoré nazývame stielka (thallus). Stielka býva jednobu nková aleb o viacbunková a nie je rozlíšená na pravé orgány vyšších rastlín – koreÁ, os a listy. Pri typických predstaviteµoch niñších rastlín nie sú ešte vyvinuté archegóniá (sami ie pohlavné orgány vyšších rastlín s
charakteristickou stavbou). Ich rozmnoñovacie orgány (spórangiá a gametangiá) nie sú chránené parafýzou (zvláštny obal sterilných buniek).
Oddelen ie: Bacteriophyta (bakté rie)
Bakt érie sú malé, veµmi jednoduché a v prírode najrozšírenejšie organizmy, ktoré sú morfologicky, fyziologicky a vývojovo rôznorodou skupinou. Prevañne sú jednobunkové, len malá asÙ je
mnohob unková. ðijú jednotlivo alebo v bunkových zdruñeniach.
Tvar: – guµaté baktérie (naj astejšie) sú koky (cocci – 0,5–2 :m);
– ty inkové a pali kové sú baktérie a bacily (bacteria, bacilli – 2–10 :m);
– mierne roñtekové sú vib riony (vibriones);
– vývrtkovité sú spirily (spirilla);
– vývrtkovité (závitové) s veµkým mnoñstvom malých závitov sú spirochéty (spirochaetae);
– vláknité sa podobajú podhubiu (mycéliu) húb, môñu byÙ nerozkonárené a rozkonárené;
Tvar sa môñe po as individuálneho vývinu a vplyvom prostredia meniÙ.
Zdruñovanie baktérií:
– zoogley – bakt érie sú uloñené v sp olo nom slizovit om obale;
– kolónie – dcérske bunky po rozdelení ostávajú spolu;
a) diplokoky a dip lobakté rie, resp. diplobacily – dva koky (guµovité, resp. ty inkovité bakt érie
ostáva jú pri seb e;
b) streptokoky, streptobaktéri e, streptobacily – koky, resp. ty inkovité b aktérie tvo ria dlhé retiazk y;
c) tetrakoky – rôzne typ y baktérií tvoria št vorice;
d) sarcíny (sarcinae) – guµaté b aktér ie tvoria b alí kovit é út vary;
e) stafylokoky – guµaté b akté rie tvo ria st rap covité útva ry;
f) pla zmó dá – pohyb livé ú tvar y;
Rozmery: Mnohé sú na hra nici viditeµnosti optického mikroskopu (Micrococcus – 0,15 :m),
vláknité sú añ 50 :m dlhé. Guµaté baktérie majú priemer 0,5–2 :m, ty inkové majú d³ñku 2–10 a hrúbku 0,7–2,5 :m.
Pohyb: Zabezpe ujú ho bi íky a brvy. Sú to veµmi tenk é, nieke dy añ 70 :m dlhé ektoplazmatické
útv ary. Podµa po tu bi íkov (flagellum) a bËv (trichoma) sa rozoznávajú atrichické (bezbrvé), monotrichické (jednobi íkaté, resp. jednobrvé), amfitrichické (po jednom bi íku na opa ných p óloch), lo tritrofické (majú viac bi íkov a bËv na jednom alebo dvoch protiµahlých miesta ch), perit richické (m ajú
bi íky a brvy po celom tele).
RýchlosÙ pohybu: rôzna, n apr. Vibrio cholera s veµkosÙou cca 2 :m prekoná za jednu sekundu
dvestokrát svoju d³ñku.
Orga nizácia (štruktúr a) buniek:
– jemná bunková b lana, zlo ñená z hemice lulózy a pektínových látok, ktoré asto napu iavajú a
zoslizovatejú;
– puzdro – vzniká zoslizovatením bunkovej blany (spojením puzdier susedných baktérií – zooglea);
– vnútorný obs ah bunky baktérií sa skladá z protop lazmy a metaplazmatických látok;
– protoplazma sa delí na cytoplazmu a jadrovú hmotu;
a) cytoplazma – zloñitá koloidná sústava mikro- a makroštruktúr. Jej základom sú lipoproteíny . Spo iatku je opt icky homogénn a, asom sa v nej objavujú vakuoly. Na povrchu cytoplazmy
sa nachádza polopriepustná (semipermeabilná) blanka, zloñená z lipoproteínového komplexu z veµkých m olekúl.
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b) jadrová hmota, resp. bunkové jadro (pozorovaÙ ho moñno len po zafarbení) môñe byÙ v
cytoplazm e:
– rozptýlená (difúzne jadro) – pri baktériách, ktoré sú na niñšom vý vojovom stup ni;
– chrom atíno vé zrn ie ka (nukleoidy) – baktérie, ktoré sú uñ na vyšš om vý vojovom stup ni;
– pevné jadro – vý vinovo najvyš šie bakté rie.
Jadrová hmota sa skladá z komp lexu nukleoproteidov, a to z bielko vín a ribon ukleov ej kyselin y.
Rozmno ñovanie: môñe byÙ (naj astejšie) nepohlavné, zriedkavejšie pohlavné.
– nepohlavne sa rozmnoñujú delením pohyblivými vírivými bunkami (a) a nepohyblivými výtrusmi (b).
a) materská bunka sa jednoducho rozdelí na dve dcérske bunky, pri om sa priehradka vytvorí
vñdy v tej istej rovine (diplokoky, streptokoky) alebo pravidelne v dvoch na seba kolm ých rovinách
(tetrakoky), alej nepravidelne v dvoch na seba kolmých rovinách (stafylokoky) alebo napokon v
troch na seba kolmých rovinách (sarcíny). Pri ty inkových baktériách a spirilách sa priehradka utvorí
vñdy kolmo na pozd³ñnu os. Obe dcérske bunky môñu byÙ rovnaké (izomorfné) alebo rôzne veµké (heteromorfné). RýchlosÙ delenia je 20–60 minút.
b) nepohyblivé výtrusy vznikajú rozp adom celých vlá ken priamo na výtr usy alebo v os obitný ch
plodniciach. Mechaniz mus delenia na spór y sa vysvetµuje tak, ñe spóra sa tvorí z jedného postupne sa
zvä šujúceho „zrna“, príp . spojením niekoµkých zËn aleb o konc entrá ciou cyt oplazmy na jednom konci
bunk y, resp . v jej st rede. N a po vrchu takt o vzn iknut ej spó ry sa v ylú i bunková blana. B lana mat erskej
bunky zoslizova tie a neskôr sa rozpadne. Za nepriaznivých ñivotných podmienok sa utvárajú endospóry a odpo ívajúce výtrusy (artrospóry). Vydrñia celé tisícro ia a preñijú aj teplotu 130–200 °C.
endospóra – vzniká zhustením p rotoplazmy vnútri bunky, ktorá sa potom obalí pevnou blanou.
artr osp óra – utv ára s a jedno duchý m zhr ubnu tím b unkov ej blan y.
Výñiva: môñe byÙ autotro fná alebo (v prevañnej miere) heterotro fná.
– autotrof né bakt érie sú fylogenet icky staršie; získavajú uhlík z CO2 a to fotos yntézou aleb o chemosynteticky (purpurové a zelené sírne baktérie). Vodík nezískavajú z H 2 O, ale H 2 S. Rozdeµujeme ich
na nitrifika né, vodíkové, metánové, ñelezité a bezfarebné sírne baktérie. Oxidujú pavok, kyselinu
dusitú, elementárny alebo ústrojný vodík, metán, dvojmocný oxid ñeleza a sírovodík.
– heterotrofn é bakt érie získa vajú po trebný uhlík prevañne z látok mËtvych organizmov (saprofytické) v menšej miere sú cudzopa sné (parazitické). Osobitné miesto majú nitrog énne b aktér ie.
– saprofytické baktérie podµa innosti rozdeµujeme na kvasné (zymogénne), hnilobné (saprogénne), farbotvorné (chromogénne), teplotvorné (termogénne) a svetielkujúce (fotogénne).
Najdô leñitejšie sú:
– kvasné baktérie: sú anaeróbne (nepotrebujú vzduch) a štiepia bezdusíkaté organické látky. Delia sa na alkoholové, mlie ne, maslové, octové a celulózové. Produktom kvasenia je alkohol
alebo o rganické kyseliny (mlie na, maslová, octová).
– hnilobné baktérie – spôsob ujú rozklad dusíkatých látok, najmä bielkovín.
– nitrogénne baktérie – môñu asimilovaÙ aj atmosférický molekulárny dusík.
– parazitické baktérie – s pot rebú vajú bielko viny ñivého organizmu, zaprí iÁujú mnoho
chorôb (patogénne baktérie).
Systém baktérií: je umelý, lebo všetky snahy o vytvorenie fylogenetického systému boli neúspešné. Naj astejšie sa lenia do tried:
Trieda : Bacteridae – baktérie pravé
Jednoduché nerozkonárené baktérie, naj astejšie koky, ty inky, vlákna alebo špirály. Bunka má
difúzne rozpt ýlenú jadrovú hmotu (chroma tín). N iektoré m ajú bi íky, iné sú bez nich. Guµovité baktérie sa rozmnoñujú delením na diplokoky, tetrakoky, strepto- a stafylokoky, poprípade kockovié zhluky
(sarcíny).
Rody: Micrococcus – rozší rený v pô de a vode (Micrococcus aureus).
Nitrosococcus – oxiduje pavok na kyselinu dusi nú (Bacilus nitrobacter, Rizobium legununosorum).
Streptococcus – tvorí retiazky, je pôvodcom chorôb.
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Trieda : Myxobacteridae – slizo vité b aktér ie
Baktérie, ktorých bunky nemajú pevnú vonkajšiu blanu, ale ani bi íky a pohybujú sa reaktívnym
spôsobom, ktorý je vyvolaný procesom napú ania slizu. Zú astÁujú s a na r ozkla de celuló zy (Sorangium, Polyngium, Hondromyces, Myxococcus).
Trieda : Spirochaetidae – spirochéty
Bezblanité bakté rie špirálovitého tvaru. M ajú ur ité znaky prvokov. Nemajú však jadro, preto sa
zaraujú medzi b aktérie (Treponoma palidum, Borelia recurren tis – zvratný týfus).
Trieda : Actinomycetidae – lú ovité b aktér ie
Jednobunkové baktérie, ktoré ma jú tvar ro zkonárený ch vláken (mycélií), ím sa zna ne podo bajú
hubám. Mycéliá sú však tenšie ako pri hubách a nemajú zreteµné jadro, kým v mycéliu niñších húb sa
nachádza viacero jadier. Okrem toho aktinomycéty potrebujú alkalické a huby kyslé prostredie. Rozmnoñujú sa fragmentáciou vláken alebo pu aním, delením, príp. vytváraním výtrusov na vzdušnej
asti mycélia (sporofóry), pri om zostávajúca asÙ mycélia je p onorená v sub strát e. Pri seg mentácii s a
celý s poro fór r ozdelí nara z pri ehrad kami a všetk y bunk y sa p remeni a na s pór y.
Význam: mnohé z nich sú aerób ne pô dne ba ktérie, ro zkladajúce organické látky (z toho pochádza
aj charakteristická vôÁa pô dy). Zí skav ajú s a z nich antib iotiká (str epto mycín, aktin omycetín, aureomycín, strepto tricín), enzýmy a vitamíny (B 12 ). Mnohé z nich sú p arazitické . Streptomyces griseus, S.
antibioticus.
Mycobacteriu m tuberculos is – tuberkulóza.
Mycobacterium leprae – lepra.
Actinomyces bovis – aktinomykóza zvierat a loveka (opuchy a hnisavé procesy v ústnej dutine po
ñutí klasov tráv a obilnín).
Oddelen ie: Cyanoph yta (sinice)
Bunky siníc sú modrozelené, zelenkasté, sivé, fialové añ ervené, lebo v nich prevláda modrý
fykocyán a ervený fykoeritrín nad zeleným chlorofylom „a“. Chlorofyl „b“ chýba. Fotosynteticky
aktívny chlorofyl „ a“ je ulo ñený v diskovitých añ guµovitých telies kach – fykobilizómoch, ktoré sú
prichytené na tylakoidoch, na chádzajú cich sa na okra ji protop lazmy. Nie sú teda zab udované d o chloroplastov ako pri eukaryotických organizmoch. Deoxyribonukleová kyselina je ako pri baktériách zabudovaná do str ednej asti protoplastu (nukleoplazma – jadrový ekvivalent, prokaryon) a nie v jadre.
Podobne ako baktérie, bunky siníc neobsahujú mitochondrie (hrudkovité, resp. ty inkovité útvary),
Golgiho aparát (útvar v cytoplazme umiestnený pozd³ñ jadra) a endoplazmatické retikulum (vnútroplazm atickú sieÙovinu).
Rezervný poly sac harid je cyanofycín (sinicový š krob) , ktoré ho zrná sú ulo ñené spolu s tylakoidmi v chromat oplazm e.
Tvar jednobunkových alebo v kolóniách ñijúcich siníc: guµovitý , oválny, va lcovitý , pali kovitý,
ojedinele vretenovitý. Jednobunkové sinice sú niekedy zoskupené do vláken, na rozdiel od tzv. pravých vláken v šak medz i nimi neexistuje nija ké fyziologické s pojenie.
Štruktúra:
Protoplazma: – chroma topla zma – perifér na pla zma s tylakoidm i;
– centroplazma – menej zafarbená ako chromatoplazma;
– nukleoplazma – plazma so sústredenou DNA;
Proto plast : viskó zny, nepr údi;
Ribozómy ( iasto ky, na ktorých sa syntetizujú bielkoviny – ribonukloproteínové astice): leñia
roztrú sené v pr otoplas te.
Polyfos fátov é zrnk á: pra vdepod obne s lúñia ako fosfátová rezerva.
Plynové vakuoly ( pseud ovakuo ly): sú na plnené plynom ( podob ne ako p ri bakt ériách) a nie tekutinou ako pri eukaryotických druhoch.
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Cyanofycínové zrnká : majú v ysoký obsa h aminok yselín a s lúñia zrejme ako rez ervoár dusíka. Dusíkaté a fosfátové rezervy umoñÁujú siniciam rozmnoñovaÙ sa aj tam, kde boli nitráty a fosfáty oderpané.
Bunková stena: pri niektorých druhoch je obalená slizom, má štyri submikroskopické vrstvy, zloñená je z mureínu (chýba pri eukaryontoch).
Heterocysty a aktinocysty (spóry, atrospóry): špeciálne bunky niektorých vláknitých siníc.
Vznika jú premenou vegetatívnych buniek, majú sklovitý, zvy ajne ñltkastý añ zelenkastý obsah, ktorý
je bez rezervných cyanofycínových zrniek a plynových vakuol. Majú význam pri sporulácii a pri fixácii atmosferického NO 2 . Po prekonaní nepriaznivého po asia vyk lí ia za vzniku nového vlákna.
Rozmno ñovanie: – nepohlavn e delením buniek n a dve asti alebo fragm entác iou st ielky.
– spó ry – end osp óry, ex osp óry, na nocyst y, akinet y a heter ocysty.
Pohyb: jednoduché sinice majú trhavý pohyb, vláknité plazivý a k³zavý.
Rozšírenie: sú všeobecne rozšírené, naj astejš ie v sladk ých vod ách, pô de, vlhkom dreve, ale a j v
moriach a oceánoch. Obµubujú teplotne extrémne stanovištia ako napr. horúce pramene a povrchové
vrstvy snehu a µadu. Sú dô leñitou zlo ñkou fytoplanktónu a bentosu. Pri premnoñení vytvárajú vodný
kvet (Oscillatoria , Microcystis ). ervené more má farbu od druhov rodu Trichodesmium, ktoré tvoria
zväzky do ervena zafarbených vláken. V istých vodách prerastajú pod povrch kameÁov, alej ñijú na
povrchu pôdy alebo v jej povrchovej vrstve. Niektoré s inice ñijú v sym bióz e s iným i rastlin ami, najznáme jšia je symbióza s hýfami húb – lišajníky. Pri iných rastlinách, napr. pe eÁovka Blasia, vodná
papra Azola, naho semen né ra stlin y Cycas a Gunera sa sinice vyskytujú v medzibunkových priestoroch alebo v p ovrchov ých p riehlbinách. ðijú v sym bióz e s prv okami, h ubka mi, jeñovkami a mäkkýšm i.
Geolo gický vek a výv oj: popri farebných baktériách sú to najstaršie a najprimitívnejšie autotrofné
organizmy. Ich absolútny vek je 3,4–3,7 miliardy rokov, známe sú z prekambria, fosílne i recentné
stielky sú podobné , preto sa usudzu je, ñe ich vývoj sa ukon il v dávnych dobách. Tvoria slepú vývojovú líniu, ktorá sa udrñala dodnes.
System atické lenenie: vzhµadom na podo bnosÙ s baktériami ich niektorí autori zaraujú medzi
Bacteriophyta ako triedu Cyanoba cteria. Opísaný ch bolo okolo tritisíc druhov, ktoré boli zaradené do
250 rodov.
Trieda : Cyanophyceae
Rad: Chroococeales (kokálne sinice)
Jednobunkové sinice ñijúce jednotlivo alebo v kolóniá ch obklopených slizom. Druhy rodu Microcystis (M. aeruginosa) sú beñnou sú asÙou vodného kvetu.
Rad: Oscilatoriales
Majú nevetvené trichómy alebo vlákna v rozplývajúcich sa pošvách. Oscilatoria rubens, rastúca v
riedkych nezlepených zhlukoch medzi riasami vytvára ervený vodný kvet.
Rad: Nostococales
Vláknité sinice so schopnosÙou fixovaÙ vzdušný dusík. Druhy rodu Nostoc sa vyskytujú na vlhkej
pôde, v machu, na borke stromov. Ich kolónie sú jedlé. Anabacna flos-aquae je hojná v planktóne rybníkov a ko zloñka vo dnéh o kvet u. Pro dukuj e tox íny.
Oddelen ie: Prochloroph yta
Bunky nemajú (p odobne ak o sinice) morfo logicky diferencované ja dro ani pla stidy, ale na rozdiel
od nich obsahujú fykobilíny a prítomný je aj chlorofyl „b“, ktorý sa nachádza v zelených rastlinách a
ervenoo kách. Objavenie prokaryotických buniek s chlorofylom „a“ a „b“ podporuje endosymbiotickú hypotézu, podµa ktorej všetky chloroplasty pochádzajú z prokaryotických buniek.
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Trieda : Prochlorophyceae
Rad: Prochlorales
Prochloron didemmii – ñije v mimobunkovej symbióze s morskými ascídiami v pobreñnej zóne
tropic kej asti Tichého oceánu. Vytvára jednotlivé guµovité bunky bez slizu.
Prochlorothrix holandica – tvorí v lákna po dobné a ko pri rode Oscilatoria , ale s chlorofylom „b“.
Skup ina: Algae (rias y)
Sú to vo vo de, prí p. vo vlh kom prostredí ñijúce jed nobu nkové alebo mnoh obun kové organ izmy.
Ich gaméty a spóry sa tvoria v jednobunkových orgánoch, ktoré sú bez obalu. Zygota sa nevyvíja v sami om pohlavnom orgáne na embryo. Pri vyšších riasach sú bi íkaté iba sam ie gamét y. Plast idy majú
vä šinou pyrenoid, ktorý je centrom tvorby zásobnej látky – škrobu.
Riasy sa za trieujú do taxonomických je dnotiek vä šinou podµa zafarbenia plastidov ( ervené,
zelené at.) alebo podµa stupÁa organizácie stielky (bi íkatá s tielka – monádoidná, kapsálna, kokálna
– nepohyblivá, vláknitá – trichálna at.). Bunky sú vä šinou jadnojadrové, len riasy so sifonálnymi
alebo sifon oklad álnymi stielk ami m ajú m nohoj adro vé bu nky.
Riasy sú dô leñitým producentom organickej hmoty a kyslíka. Vo forme morského fytoplanktónu
pokrývajúceho añ 70 % zemského p ovrchu produkujú rovnaké mnoñstvo b iomasy ako suchozemské
rast liny. Významné pos tavenie majú v trofickom reÙazci morí ako primárni producenti. Vyu ñívajú sa
aj hospodársky v textilnom priemysle, krmovinárstve, kulinárstve a pod.
Nepred stavu jú jednotnú fylogenetickú skupinu. Jednotlivé oddelenia sa však pravdepodobne vyvíjali súbeñne. Aj ke ich vývoj trval oveµa dlhšie ako pri cievnatých rastlinách, zostali na jednoduchom stupn i organizácie tela. V šeobecne sa predpok ladá, ñe machor asty a v šetky vyš šie ras tliny majú
pôvod v zelených riasach.
Oddelen ie: Rhodoph yta – ervené riasy
Hlavné znaky:
Najjedno duchšie ervené riasy sú mikroskopické, jednobunkové alebo málobunkové, vláknité,
nerozkonárené alebo rozkonárené, listové a lupeÁovité. Vyspelejšia forma stielok je pletivová, morfologicky aj funk ne diferencovaná . Makro skopick á stielka má nielen pletivá, ale je aj funk ne diferencovaná na rizoidy (pakorienky), kauloidy (pabyµku) a fyloidy (palístky). Hlavné stredové vlákna kauloidu sa obklopujú obvodovým i kôrovými vláknami. Stielky sú naj astejšie ervenej a ervenopurpurovej f arb y.
Bunková stena je asto h rubá , skladá sa z fib rilárnej a a morfnej asti. Fibrilárna asÙ sa skladá z
celulózy alebo xylánu a bunke dodáva pevnosÙ. Amorfná asÙ je tvorená slizom, ktorý je pravdepodobne produktom Golgiho aparátu.
Chloroplasty obsahujú ervené (fykoeritrín), modré (fykocyanín) a zelené (chlorofyl „b“) farbivá,
sú obklopené chloroplastovými membránami. Tylakoidy (fotosyntetické membrány) sú jednotlivé,
netvoria snop ce, rozloñené sú po celom chloropla ste. Na chlorop lastoc h je uloñený aj zásobný polysacharid – fluoridový škrob. Systém va kov (cisterien) endoplazmatického retikula sa nevytvára.
Rozmno ñovanie:
– fragmentáciou – vegetatívne rozmnoñovanie;
– oogamiou – pohlavné rozmno ñovanie zvláš tneho typu, kt oré preb ieha nasledov ne:
a) v sam om pohlavnom orgáne spermatangiu (anterídiu) sa utvorí iba jedna bezbi íkatá
androgaméta (spermácium), ktorá nemá bunkovú s tenu.
b) sami í orgán (karpogón) má na vrcholovom konci dlhý výrastok – trichogín.
c) uvoµnené androgaméty (spermáciá) sa pasívne vo vodnom prostredí dostávajú ku karpogónu, zachytávajú sa na trichogíne, jadro jedného spermácia vnikne do karpogónu a splynie s jeho jadrom. Vznikne zygota.
d) zygota sa bu priamo reduk ne delí na spóry (karpospóry) alebo z nej vyrastie malá rastlinka (karposporofyt), na ktorej sa tvoria karpospóry. Ke sa zygota rozdelí reduk ne, karpospóry sú
haploidné (n), pri nereduk nom delení je karposporofyt, karpospóry a stielka, ktorá vyklí i z karpospóru diploidná a añ na nej sa tvoria haploidné spóry, z ktorých vyrastie ga metofyt . Také to str iedanie
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haploidnej a diploidnej generácie (rodozmena) gamet ofytu a na Áom rastúceho karposporofytu je charakterist ické pre ervené riasy (obr.).
Rozšírenie:
Vä šinou rastiú v litorálnej a sub litorálnej zón e morí, niektoré sú prichytené na ulitách mäkkýšov
a na rastlinách. Nevyskytujú sa v planktóne. Dokáñu vyuñiÙ nepatrné mnoñstvo svetla, ktoré uñ hnedým a zeleným riasam nesta í. Nachádzajú sa aj v h³bke 100– 180 m. Sladkovodné sa vyskytujú v istých vodách, prameniskách, horských potokoch a istých stojatých vodách.
Vyuñívajú sa ako p otravina a na lekárske ú ely. Zo stielok rodov Gelidium a Gracilaria sa získava
agar, ktorý sa vyu ñíva pri vý robe pud ingov, ñelatín, o vocných rôso lov a ta ktieñ pri konzervovaní rýb,
resp. ako ñivné mé dium v m ikrobio lógii.
Systém:
Trieda : Rhodophyceae
Podtr ieda: Bangiophycidae (Bangia fuscopurpu rea)
Podtr ieda: Florideophycidae (Batrachospermum moniliforme – ñabie semä)
Oddelen ie: Heterokontop hyta – rôznobi íkaté riasy
Patria sem riasy, ktorých bi íkaté bunky sú heterokontné, t.j. pohybujú sa jedným dlhým pleuronematickým (plávajúcim) bi íkom a jedným kratším, zvy ajne dozadu ohnutým bi íkom. Chloroplasty
obsa hujú chlorofyl „ a“ a „ c“ a ro zli né karoten oidy. Heterokontop hyta je prirodzená skupina rias so
zloñitou ultraštruktúrou buniek.
Trieda : Chrysophyceae – ñltohnedé riasy
Chloroplasty sú zlatoñlté añ hnedé, lebo chlorofyly „a“ a „c“ sú zastreté farbivom fukoxantínom .
Zásobnou látkou je p olysacha rid chryzo laminar ín. Bun ka ob sahuje jed nu aleb o dve pu lzujúce v akuoly,
ktoré majú osmoregula nú funkciu, t.j. odstraÁujú nadbyto nú vodu a j látky, ím zabraÁujú pr asknu tiu
bunk y. Vnútri protoplastu sa môñu tvoriÙ cysty s kremitou stenou. Niektoré druhy majú bunky pokryté
kremitými šupinami. Bunky obsahujú Golgiho aparát (charakteristický pre eukaryot ické organizm y), v
ktorom sa tvoria stavebné látky pre bunkovú stenu, sliz, kremité šupiny at.
Vä šina druhov predstavuje jednobunkové alebo kolóniové bi íkovce, iba niekoµko zástupcov má
jednoduchú viacbunkovú stavbu.
Pohyb ujú sa dop redu (zr iedkavejš ie dozadu) skrut kovitý m alebo vlnovitý m poh ybom dlh šieho b iíka, kratší je pasívny. Rozmnoñujú sa delením, príp. pohlavne kopuláciou izogamét. ðijú spravidla v
sladkých vodách, iba niektoré ñijú v mori. Naj astejš ie ich nájdem e v plank tóne a litorále stojatých a
te úcich vôd, v m alých k aluñiach, jazierkach, v rašelinových vodách, vä šinou po as chla dnejších
ro ných období.
Systém: Je to samostatná vývojová skupina, nemoñno ju odvodiÙ od ñiadnej inej skupiny. Najvä šími skupinami sú:
Rad: Chrysomonada les (bi íkaté ñltohnedé riasy – chryzomonády) – Ochromon as fragilis .
Rad: Rhizochrysidales (amébovité ñltohnedé riasy) – Rhizochrysis sc herffeli.
Rad: Chrysocapsales (hemimonádové ñltohnedé riasy).
Rad: Chrysosphaerales (bunkové ñltohnedé riasy) – Chrysosphera paludosa.
Rad: Phaeothamiales (vláknité ñltohnedé riasy).
Trieda : Xanthophyceae (ñltozel ené ria sy)
Chloroplasty sú zelené añ ñltozel ené, nie kedy ñltohnedé, C hlorofyl „a“ a „c“ je prekrytý prídavnými karotenoidmi. Vyskytuje sa $-karotén a xantofyly. Zásobná látka je chryzolaminarín. Bunková
stena sa skladá zvä ša z celulóz ových mikr ofibríl, asto je impregnovaná oxidom kremi itým.
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ðltozelené riasy sú mikroskopické, ojedinele makroskopické, zvä ša sladkovodné, pasívne sa
vznášajú ce vo vode a lebo pr ichytené na rozli nom podklade. Monádovité a amébovité riasy majú periplast, ostatné typy stielok (stupeÁ monádoidný – bi íkovcový, rizopodiálny – koreÁonoñcový, kokálny
– bunko vý, tric hálny – v láknitý , sifoná lny – rú rkovitý , sifono kladáln y – zloñité stielky) majú bunky
obalené bunkovou stenou.
Rozmnoñovanie: bunky bez bunkovej s teny sa delia na dv e asti. Bunky so stenou sa rozmnoñujú
zoosp óram i, auxospóram i a aplanospórami. Bunky vláknitých rias sa delia na dve asti. Pohlavné rozmnoñovanie sa uskuto Áuje iba pri ro de Vaucharia a to oogamiou.
Rozší renie: u nás sa naj astejšie vyskytujú v litoráli studených plytkých vôd koncom zimy a na
jar, ojedinele v planktóne oligotrofných jazier a riek, prípadne aj v eutrofných vodách. Mnohé druhy
ñijú v pôde alebo na jej povrchu. V planktóne morí a v brakických vodách sú zriedkavé.
Rad: Heterochloridales (bi íkaté ñltozelené riasy) – Heterochloris m utabilis.
Rad: Rhizochloridales (amébovité ñltozelené riasy) – Rhizochloris stigmatica.
Rad: Heterogloeales (hemimonádové ñltozelené riasy).
Rad: Mischococcales (bunkové ñltozelené riasy).
Rad: Heterotrichales (vláknité ñltozelené riasy).
Rad: Botridiales (rúrkovité ñltozelené riasy) – Botridium granulatum.
Trieda : Bacillariophyceae (rozs ievky)
Chloroplasty sú hnedé, olivovohnedé añ hnedoñlté. Chlorofyl je prekrytý hnedým farbivom fukoxantínom.
Zás obné látky – polys achar id chryz olami narí n, olejov é kva pky a polyfo sfát y.
Bunka – má vñdy bunkovú stenu, pektínová vrstva je inkrustova ná hydra tovan ým am orfný m oxidom kremi itým. Nazýva sa schránka.
Schránka sa skladá z dvoch tvarovo rovnakých astí – misiek, z ktorých vä šia – epitéka prekrýva
menšiu – hypotéku ako veko škatule. Podµa tvaru a usporiadania misiek rozdeµujeme rozsievky na:
1) lú ovité (centr álne) – misky s ú us poria dané symet ricky podµa stredového bodu. Ako vzor môñe
slúñiÙ Petriho miska.
2) perovité (penátne) – majú misky pred ³ñené jedným smerom. Vä šinou sú symetrické podµa
troch rovín súmernosti. Niektoré majú na dnách schránok (valva) v pozd³ñnej osi štrb inu (raph e), cez
ktorú prúdi protoplazma a tak sa uskuto Áuje pohyb rozsievok.
Apikálny s mer – sm er pred³ñenia bunky pri penátnych rozsievkach, udáva d³ñku.
Transapikálny smer – smer kolmý na ap ikálnu os a na os spájajúcu stredy misiek.
Valválny pohµad (rovina) – pohµad na bunku zhora.
Pleurálny pohµad (rovina) – pohµad na bunku zboku.
Rozmnoñovanie – delení m na dve, vñdy vo valválnej rovine. P roces preb ieha nasledov ne:
a) pred delením sa obsah buniek zvä šuje.
b) epiték a a hypo téka s a od seb a odtlá ajú bez obnañenia protoplastu.
c) v štádiu oddelenia misiek nastáva mitóza – delenie protoplastu.
d) po delení protoplastu si dcérska bunka s epitékou utvorí hypotéku a opa ne (obr. od Záhoru).
Kañdej dcérskej bunke dorastá vñdy vnútorn á, teda menš ia schránka , o po s érii delení vedie k zna nému zniñovaniu veµkostí dcérskych buniek. Ak bunka dosiahne ur itú minimálnu veµkosÙ, tvoria sa
aux osp óry, prostredníctvom ktorých sa v populácii obnovuje pôvodná veµkosÙ. Tvorba auxospó r je
spôsob pohlavného rozmnoñovania. Niektoré centrické rozsievky sa rozmnoñujú aj oo gamiou , t.j.
splynutím sam ej a sami ej bunky za vzniku zygoty, ktorá sa mení na auxospó ru.
Rozš írenie – patria medzi najhojnejšie a najrozšírenejšie riasy. Naj astejšie sú v stojatých a te úcich vodách, kde tvoria podstatnú asÙ fytoplanktónu a fytobentosu. V planktóne sa vyskytujú najmä
centrálne rozsievky. V planktóne morí sa v zna nej miere podieµajú na tvorbe kyslík a a organick ej
biom asy. Celá výñiva v mori závisí priamo alebo nepriamo od fytoplanktónu. U nás sa vyskytujú v
rozli ných typoch sladkovodných biotopov predovšetkým v jarnom a jesennom období.
Geologický význam – ich schránky sa v yskytujú v druhohorných a najmä v treÙohorný ch sedimentoch. Vytvorili mohutné usadeniny – rozsievkovité zeminy (diatomity).
Systém – delia sa na asi 6000 druhov, ich systematické lenenie sa zakladá na štruktúre misiek.
Preds tavujú vyhranenú skupinu, ktorá vývojovo ustrnula na jednobunkovosti. Za vývojovo staršie sa
povañujú lú ovité druhy a druhy bez ra phe.
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Rad: Coscinodiscales (lú ovité – centrálne rozsievky) – Stephanodiscus astrea .
Rad: Naviculales (perovité, penátne) – Navicula radiosa.
Trieda : Phaeophyceae (hnedé riasy – chaluh y)
Chloroplasty hnedých rias obsahujú hnedé farb ivo fukoxa ntín, alej chlorofyl „a“ , „c“, $-karotén
a xantofyly. Štruktúra chloroplastu je podobná ako pri ostatných triedach.
Zásobné látky: chryzolamina rín (lamina rín) – na chádza s a v osob itných vak uolách, alkoholi cký
cukor (manitol) a tukové látky. Mnohé obsahujú jód.
Bunková stena je d vojvrs tvová , zloñená z pevnej – vláknitej a slizov itej – am orfnej asti. Pevná
asÙ je plsÙovitá, obsahuje celulózu a nerozpustné algínové kyseliny. Slizovitá asÙ sa skladá z algínových kyselín rozpustných vo vode a z fukoidanu (polymér monosacharidu fruktózy). Zvápenatené
stielky sú zriedkavé.
Chloroplasty sú s ústr edené v p ovrchov ej kôrov ej asti (p eriplas te). Kôr a má a simila nú a kryciu
funkciu, vnúto rné plet ivo plní podp ornú a zásob nú fun kciu. Niekt oré hned é riasy m ajú vodivé pletivo
zloñené z rúrk ovitý ch buniek s pred eravený mi prie nymi stenami pripomínajúce sitkovice v lyku vyšších rastlín.
Stielka je vñdy vláknitá alebo pletivová, bi íkatý a kokáln y organiza ný stupeÁ nie je znám y. Najdokona lejšie sú p letivové stielky (s tictob lasty) z loñené z rizoidov, z valcovitého alebo plochého kauloidu a rozmanito utváraných fyloidov.
Rozmnoñovanie:
– bunky hnedých rias sa rozmnoñujú delením na dve asti.
– stielka sa rozmnoñuje vegetatívne fragmentáciou, nepohlavne spórami a pohlavne izogamiou,
anizogamiou a oogamiou. Charakteristické je striedanie haploidného gametofytu a diploidného sporofytu. Niektoré majú obe generácie morfologicky rovnaké (izomerická rodozmena), iné tvarovo odlišné
(heteromorfná rodozmena).
Rozší renie: ñijú v slaných vodách, výnimkou je päÙ rodov ñijúcich v biotopoch sladkých vôd (v
pramenis kách a vo vä ších riekach – Lithoderma fluviatila tvorí husté p lsÙovité povlaky na kameÁoch,
balvano ch a ulitách slimá kov). Podobne ako ervené, aj hnedé riasy rastú prevañne prichytené o podklad v litorálnej a sublitorálnej zóne morí, len málo druhov ñije voµne (pelagicky). Zostupujú do h³bky
cca 50 m. Proti vyschnutiu ich pri odlive chráni hrubá slizová vrstva. Najrozšírenejšie s ú v chladný ch
vodách. Medzi karibskou oblasÙou a Azorskými ostrovmi (Atlantikum) sa nachádzajú obrovské porasty voµne sa vznášajúcich hnedých rias rodu Sargassum. Toto Sarga sové m ore obja vil uñ Kolumbus.
Je to jediné miesto, kde sa vo voµnej prírode rozmnoñujú ú hory.
Vyuñitie: hnojivo, palivo, výroba sódy, potašu a jódu. V Škan dinávii ich pri odlive s pása li ovce, v
íne a Japon sku sa z nich robia jedlá a prísady do polievok. Pouñívajú sa pri výrobe farieb, stavebného
materiálu, gleja, papiera, v petrochémii, fotografickom a textilnom priemysle (impregnácia lán).
História: fosílie s a nezach ovali (rý chlo sa r ozklada jú), zn áme sú iba odt la ky ich stielok. Najstaršie sú z prvohôr, najhojnejšie boli v treÙohorách.
Systém: napriek tvarovej variabilite predstavujú jeden organiza ný stupeÁ viacbunko vej vláknitej
a pletivovej stielky. Trieda má cca 250 rodov a 2000 druhov rozdelených do 12 radov. Rady sa zoskupujú do skupín pod µa striedania generácií.
1. skup ina: Isogeneratae – izomerická rodozmena . ðivotný cyklus sa sklad á z dvoch s triedajúcich
sa generácií s rovna kou mor fologicko u štru ktúro u. Gam etofyt a s porof yt sa tv arovo n eodlišujú . Patria
sem najjednoduchšie, iba niekoµko cm veµké vláknité alebo listov ité s tielka té ria sy (Cutleria multifida,
Padina pavo nia).
2. skup ina: Heterogeneratae – heteromo rfná rodoz mena. ðivotný cyklus sa sklad á z dvoch generácií, kt oré ma jú rozli ný tvar aj veµkosÙ (Macrocystis pyrifera, Laminaria sacharina).
3. skup ina: Cyclosporae – osobitná forma striedania generácií. Stielka je diploidný sporofyt, na
ktorom sa tvoria haploidné spóry, schopné priamo kop ulovaÙ ako ga méty.
Oddelen ie: Haptoph yta
Patria sem riasy, ktoré okrem dvoch bi íkov majú aj haptonému.
Haptonéma = kratš í alebo dlhš í, vláknitý , asto stiahnuteµný prívesok, ktorý nemá pohyblivú funkciu a nachádza sa medzi dvoma bi íkmi kañdej bunky. Haptonéma sa submikroskopickou stavbou vý-
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razne odlišuje od bi íkov. Má 6–7 kaskádovito uspo riadaných tubalov. Bi íky majú štruk túru z loñenú
z dvoch centrálnych a 9 periférnych tubalov (Záhor, str. 66).
Bunky sú pokryté celulózovými šupinami s pavu inovito r ozloñenými celulózovými mikrofibrilami. Bu nky sla dkovo dnýc h druh ov ob sahu jú 1– 2 pu lzujú ce vaku oly.
Chloroplasty sú ñlté añ hnedé, chlorofyl „a“ a „c“ je prekrytý fukoxantínom, diadinoxantínom a
diatoxantínom, chlorofyl „b“ chýba.
Zásobná látka: chryzolaminarín.
Rozmnoñovanie: pozd³ñnym delením.
Rozšírenie: vyskytujú sa zriedkavo.
Oddelen ie: Eustigmatop hyta
Do tohto oddelenia sa zaraujú druhy, ktorých zoospóry majú spravidla iba jeden bi ík (obr.) a
ich stigm a je uloñená mimo chloroplastu.
Bi ík je dlhý, smerový a má dva rady bi íkových b Ëv.
Chloroplasty majú d vojitú ch loropla stovú membr ánu, ob alenú z áhybom endopla zmat ického
retikula. Sú ñltozelené añ zelené, majú chlorofyl „a“ a „c“, prídavné farbivá sú $-karotén, violaxatín a
vancherioxatín.
Trieda : Eustigmatophyceae
Trieda nie je zatia µ rozdelená na niñšie kategó rie a obsa huje asi 10 druhov. (Polyedriella helvetica,
Elipsoidion acuminatum, Pleurochloris magna).
Oddelen ie: Cryptoph yta (kryp tomo nády)
Kryptomonády sú jednobunkové pohyblivé bi íkovce s charakteristickou dorziventrálnou (predozadnou) stavbou tela (obr.).
Bi íky sú dva, rôzne dlhé, smerové, resp. jeden je smerový a druhý vle ný. Dlhší bi ík má dva
rady vláskov, kratší bi ík iba jeden (mastigoném).
Bunky sú na dorzálnej (chrbtovej) strane vyklenuté, na ventrálnej (brušnej) strane vyduté, na vrchole (apexe) sú zošikmené priehlbinou.
Chloroplasty sú ob alené záhyb om endopla zmatického retikula, sú hnedé añ ñltohnedé, olivovozelené, hnedo ervené añ ervenkasté, príp. modrozelené.
Chlorofyly „a “ a „ c“ sú s pravidla z astreté prídavn ými farb ivami, "- a $-karot énom a xant ofylmi.
Rozmnoñujú sa delení m na dve asti, pohlavné rozmnoñovanie nebolo pozorované.
Trieda : Cryptophyceae
Rad: Cryptomonadales
Kryptomonády majú cca 21 ra dov so 120 druhmi ( Cryptomon as curvata , Rhodomonas pusilla ,
Chromom onas nor dstedtii).
Oddelen ie: Dinophyta (pan ciernat ky)
Panciernatky sú jednobunkové voµne ñijúce bi íkovce.
Bi íky sú dva, nerovnako dlhé, vyrastajú spravidla na ventrálnej stra ne, na p rie nom bi íku sú
vlásky v jednom rade, na pozd³ñnom v dvoch radoch.
Bunky sú do rzivent rálne, p ohyblivé bunky m ajú pr ie nu a pozd³ñnu ryhu, pokryté sú periplastom
alebo celulózovou bunkovou stenou.
Chloroplasty majú trojitú membránu, sú zvä ša hnedé, chlorofyl je prekrytý hnedými a ñltými farbivam i.
Zásobnou látkou je škrob. Ukladá sa v tvare zrniek mimo chloroplastu.
Jadro je interfázové, obsahuje veµmi kontrahované chromozómy. Tento typ jadra sa nazýva dinokaryon.
Delenie: pozd³ñne na dve asti.
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Panciernatky sú prevañne planktónové riasy slaných a brakických vôd a litorálne j asti vodn ých
nádrñí. Ich nadmerné rozmnoñenie zaprí iÁuje hromadné hynutie rýb. Ustrice z takéhoto prostredia sú
dokonca smrteµne jedovaté.
Panciernat iek je asi 1000 druhov. Do p odtried (troch) sú zaraované podµa morfologických znakov buniek. Triedy tvoria samostatné vývojové línie. V sladkých vodách ñije napr. Gymnodinum fuscum, v slaných vodách Nosticula mira bilis.
Oddelen ie: Euglenoph yta ( ervenoo ká, eug lény)
Do tohto oddelenia patria jednobunkové bi íkovce, ñijúce v sla dkých a brakických vodách, zriedka aj v mori. Niektoré druhy ñijú aj v rašeliniskách a ñelezitých vodách. V istých vodách s a spr avidla
nevyskytujú.
Bi íky sú um iestnené na ap ikálnom konci na dne fµaškovité ho útva ru (amp uly), ktorý je char akteristický len pre tiet o riasy. N a poh yb slú ñi dlhší bi ík. Je iba taký dlhý ako ampula.
Bunky sú skrutkovito skrútené (torzné), niekedy nesúmerné.
Chloro plast y obsa hujú chlo rofyl „a “ a „ b“, „ c“ chý ba. N ie sú p rekryté in ými fa rbiva mi.
Rezervnou látkou je polysacharid paramylón v tvare zrniek alebo prstenca.
Rozmnoñovanie sa uskuto Áuje pozd³ñnym delením bu niek na dve asti, pohlavné rozmnoñovanie
sa nezistilo.
Nepriaznivé obdobia pre kávajú v slizovitých kolóniách alebo cystách.
Výñiva: Druhy s chloroplastmi sa ñivia autotrofne, bezfarebné sa ñivia heterotrofne a to bu organickými látkami nachádzajúcimi sa vo forme roztokov (saprotrofné, osmotrofné), pohlcovaním ñivých
organizmov (rias, baktérií – fagotrofné, prvokov – zootrofné) alebo par aziticky v tráv iacich súst avách
ñivo íchov.
Trieda : Euglenophyceae
Trieda má dva rady a asi 1000 druhov.
Rad: Euglenales
Aktívne pohyblivé organizmy ako Euglena polymorpha, E. viridis, Trachelomonas volvocina.
Rad: Colaciales
Do radu patrí druh Colocium cyclo picola, ktorého vegetatívne bunky bývajú prichytené na vodných kôrovcoch a vírnikoch.
Oddelen ie: Chloroph yta (zelené riasy)
Zelené riasy sú druhov o, morfo logicky, cytolo gicky a genet icky najzlo ñitejšou skupinou rias. Sú
to jednobunko vé a mnoh obunkov é organizm y, z ktorých sa fylogeneticky v yvinuli zloñitejšie niñšie a
vyšš ie ras tliny.
Bi íkaté bunky sú spravidla bilaterálne súmerné a majú dva alebo štyri rovnaké bi íky.
Chloroplast je obalený dvojitou chloroplastovou membr ánou, p odobn e ako pr i ervených riasach a
cievnatých rastlinách (Bryophyta , Tracheoph yta). Chloroplasty nie sú spojené s jadrom prostredníctvo m endop lazma tického retikula. Chloro fyly („a“ a „b “) nie s ú zas treté in ými fa rbiva mi.
Zásobná látka – š krob sa vyskytuje vñdy v tvar e zrniek ulo ñených v chlorop lastoch, res p. na pyrenoide.
Bunková stena je chemicky (predovšetkým prítomnosÙou celulózy) podobná výšším rastlinám.
Trieda : Prasinophyceae
Do tejto triedy patria zelené bi íkaté riasy, ktorých bunky majú na povrchu periplastu a bi íkov
celulóz ové š upin y.
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Bi íky sú štyri (rovnako dlhé), pri niektorých druhoch iba 1 – 2, pokryté sú jemn ými vlá skam i a
šupin ami.
Diferenciálny znak op roti Chlorophyceae je prítomnosÙ celulózových šupiniek na povrchu buniek
a bi íkov (syntetizujú sa v Golgiho aparáte).
Trieda : Chlorophyceae (vlas tné z elené ri asy)
Je to umelo vytvor ená taxo nomická sk upina, do kt orej sa zaraujú riasy odlišné ultraštruktúrou,
biochemicky a ñivotným cyklom. Rozšírené sú prevañne v sladkovodných hydrobiotopoch a pôdach.
Trieda má asi 500 rodov a 7 000 druhov zaradených do šiestich radov.
Diferenciálne znaky: na rozdiel od Phrasinophyceae nemajú celulózové šupiny, od Conjugathophyceae sa líšia absenciou jemných vláskov na bi íkoch, od Charophyceae osob itnou stav bou s tielky.
Chlo rofyl nie je prekrytý prídavnými farbivami, okrem chlorofylu „a“ a „b“ a $-karoténu sú prítomn é xa ntofyl y.
Bunka má (p odobn e ako pr i ervených a hnedých riasach) vnútornú bunkovú stenu vláknitú a
vonkajš iu amorfnú. Vláknitá vrstva dodáva b unke pevnosÙ, amorfná (slizovitá) odolnosÙ vo i vonkajším vplyvom.
Nepohlavné rozmnoñovanie sa deje prostredníctvom zoospór, hemizoospór, auxospór a delením
bunky na dv e asti.
Vegetatívne rozmnoñovanie sa uskuto Áuje roz pado m sti elky.
Pohlavné rozmnoñovanie preb ieha pomo cou izogamé t, niekedy oogamiou a anizogamiou. Izomorfná a heteromorfná rodozmena je významným znakom, ktorý spo íva v striedaní diploidnej a haploidnej generácie.
Nepriaznivé podmienky p rekonávajú prostr edníctvo m tvor enia akin et s hru bou s tenou, kt orá je
niekedy spevnená oxidom ñeleza alebo mangánu.
Rad: Volvocales (bi íkat é zelen é rias y)
V morskej vode sú zriedkavé, majú dva bi íky, makroskopický je iba rod Volvox. Chlamydomonas vagina lis spôs obuje ochorenie µudí. Veµmi rozšírený je aj rod Volvox (Volvox ayrens).
Rad: Chlorococales
Do tohto radu patria zelené riasy s kokálnou organizáciou buniek, bunky vo vegetatívnom stave
nemajú pulzujúcu vakuolu, bi íky, ani stigmu. Tvoria kolónie alebo cenóbiá (Pediastrum boryanum,
Hydrodiction reticulatum, Scenedesmus quadricaude).
Rad: Ulotrichales (vlák nité z elené ri asy)
Druhy tohto rodu sú mnohobunkové, vláknité alebo pletivové makroskopické zelené riasy. Listovú stielku má v mori rastúci jedlý druh Ulva lactuca (morský šalát). Druhy rodu Raphidonema spôsobujú zafa rben ie sneh u do ze lena. V iaceré rody ñijú v sym bióz e s hub ami (Stichococus, Trentepolia,
Phytocepeltis at.).
Rad: Siphonocladales
Stielka je zloñená z nerozkonáreného alebo rozkonáreného vlákna, zvy ajne je rizoidom p richytená na podklad. V našich vodách je hojný rod Cladophora – ñabí vlas (Cladoph ora glomera ta).
Trieda : Conjugatophyceae (sp ájavk y)
Jednobunkové, kolónio vé aleb o vláknit é zelené r iasy, roz šírené v sladkých vodách, ojedinele v
brak ických a lebo mo rskej vo de. Tried a má 5 0 rado v s 4– 600 0 druh mi.
Konjug ácia je zvláštny spôsob pohlavného rozmno ñovania spájaním. Spájanie sa uskuto Áuje
bu vytvorením kan álikov medzi dv oma bun kami vláken na chádzajú cich sa vedµa seba a lebo tým , ñe
protoplasty amébo vito vystú pia z roz poltený ch membrá n. Bunky vláken sa v do be sp ájania s távajú
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gametangiami a ich protoplasty gamétami. Na stavbe gaméty sa zú astÁuje celý pr otop last bunk y.
Zygota sa obklopí pevnou vrstevnatou blanou, nepriaznivé obdobie prekonáva ako zygospóra.
Rad: Zygnematales (jarm ovky)
Majú valcov ité b unky s pojen é do ne rozk onár eného , niekedy µahko ro zpad avého vlákna . Hviezdicovité chloroplasty majú druhy rodu Zygnema, skrutkovité má rod Spirogyra, v tvare plochej došti ky
rod Mongeotia .
Rad: Mesotaeniales
Sú to jednobunkové riasy, vyskytujúce sa jednotlivo alebo v slizových kolóniách. Ich bunky sú
oválne, vretenovité alebo valcovité. Došti kovité chloroplasty má Mesotaenium endlicherianum,
hviezdicovité Netrium digitus.
Rad: Desmidiales (desmídie)
Jednobunkové riasy, niek edy uloñené v sliz ovitých kolóniá ch alebo v jednoradový ch vláknitých
útvaroch. ðijú v bentose, litoráli stojatých vôd, v planktóne, sú sú asÙou fytoedafó nu, v rašelinov ých
vodách a p od. (Gonatozygon, Penium at.)
Trieda : Charophyceae (char y)
Sú to vysokoorganizované zelené riasy s mnohobunkovou diferenco vanou s tielkou. P redsta vujú
najvyšší vývojový stupeÁ zelených rias. Známe sú zo silúru.
Stielka je diferencovaná na pakorienky (rizoidy), pabyµku (kauloid) a palístky (fyloidy).
Pabyµka je pravidelne delená na veµmi dlhé lánky – medziuzlia (internódiá).
Pakonáriky majú obmedzený rast, po 3 añ 15 praslenoch prestávajú rásÙ.
Vegetatívne rozmnoñovacie útvary sú bezfarebné guµovité hµuzy, ktor é vznik ajú v p raslene r izoidov alebo pabyliek.
Nepohlavný spôs ob rozmnoñovania zoospórami chýba.
Pohlavné rozmnoñova nie je oogamia osobitného typu. Pohlavné orgány vznikajú bu blízko
seba na jednej pabyµke (jednodomé) alebo na rôznych rastlinách (dvojdomé).
– Anter ídiá (sam ie pohlavné orgány) sú guµovité añ sploštené. S tena anterí dia má 8 b uniek, z
kañdej smerom dovnútra vyrastá valcovitá bunka – rukoväÙ (manubrium). Tá tvorí 4– 6 drobných buniek a z nich vyrastie 3–5 spermatogénnych vláken. Z kañdej bunky spermatogenného vlákna vznikne
jeden spermatozoid s dvoma bi íkmi. Spermatozoidy majú jedno veµké jadro. Pri dozretí anterídia sa
obalové bunky rozostupujú, spermatogénne vlákna sa dostáva jú von a spermatozoidy otvorom v spermato génn ej bun ke vyp lávajú do vod y.
– Oog óniá (sami ie pohlavné orgány) sú elipsovito-vajcovité. Obal má 5 dlhých sto ených buniek. Kañdá na vrcholo vom konci odd elí jednu alebo dve bunky tvoriace korunku oogónií. Spermatozoid sa dostane do oogónia štrbinkou pod korunkou alebo otvorom, ktorý vznikol po odpadnutí korunky. Po oplodnení oosféry zrastá vnútorná stena obalový ch buniek so stenou oosféry a vytvorí tuhý
obal. Reduk né delenie na stáva pri klí ení. Zo štyroch vzniknutých buniek tri degenerujú. Vnútorný
obsah sa rozdelí na dve bunky. Jedna zostane vo vnútri, druhá roztrhne obal a opäÙ sa rozdelí na dve
bunk y, z ktorých vyrastú dve vlákna. Z vlákna, ktoré rastie smerom nahor, vznikne prvoklík (prochara), z druhého vznikne pakorienok (rizoid). Prochara tvorí lánkovité a uzlové ap ochlorické út vary, añ
sa na jednej z uzlových buniek vytvorí praslen z ôsmich zelených palístkov.
Game topa rtenog enéza je vznik zygoty bez oplodnenia oosféry. Takto vznikajú sami ie ras tliny.
Vege tatívne rozmnoñova nie sa deje fragmentáciou stielky alebo „hµuzkami“, ktoré vznikajú v
praslene rizoidu a fyloidov.
Rad: Charales
Rod: Chara (Ch. vulgaris, Ch. hispida) má korunku oogónia zloñenú z piatich buniek a pabyµku a palístky p okryté k ôrový mi bun kami.
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Oddelen ie: Myxophyta (slizo vky)
Slizovky sú nezelené primitívne organizmy nejasného pôvodu a príbuznosti. Stavbou tela a výñivou sa po doba jú viac na ñivo íchy ako rastliny, takñe sú mnohokrát zaraované do r íše Animales. Z
didakt ických dô vodov s a uvád zajú s polo ne s hu bam i.
Rastlinné znaky: rozmnoñovanie spórami, celulózová bunková blana.
Charakteristickou ñivotnou fázou je mnohobunková bezblanná slizovitá masa rôznej farby (plazmódium) . Plazmódium sa pohybuje pomaly pomocou panôñok (amébovito).
Výñiva sa zabezpe uje pohlcovaním pevných organických látok.
Rezervná látka je glykogén.
Rozmno ñova nie sa sa uskuto Áuje prostredníctvom zahusÙovania p lazmód ia, ím vznikajú bu
samostatné výtrusnice (spórangiá) alebo astejšie bochní kovité útvary, predstavujúce súbory spórangií bez obalov. Jadrá sa vo výtrusniciach reduk ne delia. Ha ploidné dcérsk e jadrá sa obalia vrstvou
cytoplazmy s blanou a premenia sa na vý trusy, ktoré sa po rozrušení obalu výtrusnice dostávajú von.
Za priaznivých podmienok (hlavne vo vlhko m pros tredí) z o spó ry vyklí ia 1–4 bi íkaté bunky (štádium myxomonádne) – myxoflageláty. Tie p o ase strácajú bi íky a menia sa na myxoaméby. Myxoflageláty aj myxoaméby sa môñu delením rozmnoñovaÙ. Neskôr sa dvojice myxoaméb navzájom
spá jajú (sexuáln y akt), ím vzniká najprv dvojradová a po splynutí jadier (karyogamia) jednojadrová
améboidná zygota. Jadro zygoty sa niekoµkokrát mitoticky delí, zvä ší sa ob jem cytoplazmy, ím
vzniká plazmódium s veµkým po tom diploidných jadier. Niekedy sa spája niekoµko améb do jedného
plazmódia.
Trieda : Mycomycetes (pra vé sli zovk y)
Majú výtrus nice obalené s prvu zvlá štnym ob alom (perí dium), v ktorom sa tvoria spóry. Najznámejšie s ú rod y Lycogala a Fuligo, ktoré sa vyskytujú aj v našich lesoch.
Trieda : Plasmodiophoromycetes (nádo rovky)
Cudzop asné obligátne endoparazity cievnatých rastlín, rias a húb, na ktorých sp ôsobujú enormné
zvä šovanie buniek. Njzn ámejší a n ajviac prešt udovaný je ñivotný cyklus nádorovky ka pusto vej
(Plasmodium brassicacae), ktorá parazituje na druhoch eµade kapustovitých (Brasicaceae).
Skup ina: Fungi (hub y)
DefinovaÙ pojem „huba“ nie je jednoduché, keñe sú rôznorodé a líšia sa vzhµadom, správaním aj
spôsobom ñivota. S polo né zn aky:
1. Sú to euk aryot ické (ja drové ) heter otrof né org anizm y.
2. ðijú saprofyticky (z odumretých organizmov), paraziticky (cudzopasne) alebo symbioticky
(spo luñitie).
3. Prítomné sú vša de (vzduch, voda, pôda, organizmy).
4. Ich stielka (thallus) je na substráte alebo v Áom ako:
a) plazmódium (mnohojadrový útvar vz niknutý splynutím buniek).
b) hýfy – vlákna vegetatívnej stielky; hýfa = mnohob unkový ú tvar, ktor ý je alebo nie je pr iehradkovaný (septovaný).
5. Bunková stena je zvä ša z chit ínu, len p ri Oomycetes z celuló zy.
6. Rezervnou látkou je glykogén (ñivo íšny škrob vytváraný z cukru v krvi a uskladÁovaný ako
rezervná ñivina v pe eni a prie ne pruhovaných svaloch), tukové kvapô ky, manit (alkoholický cukor
vyskytujúci sa v rastlinách).
7. Zásobnou látkou nie je nikdy škrob – organická látka vzniknutá fotosyntézou.
Vzájomné príbuzenské ani fylogenetické vzÙahy nie sú pri hubách objasnené, sú len na úrovni dohadov. Podµa najnovších údajov sa predpo kladá, ñe ide o samostatnú skupinu oddelenú od ñivo íchov
a rastlín v ranom štádiu vývoja.
Pri hubách sa morfologická rôznorodosÙ vegetatívnych orgánov neprejavuje tak intenzívne ako pri
riasach. Rozdiely sa vyskytujú predovšetkým v reproduk ných štruktúrach.
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Predpokladá sa, ñe na svete existuje 150 000 añ 250 000 druhov húb, vzhµadom na slabú prebádanosÙ tropickéh o pásm a pravd epodob ne aj viac.
Niektorí autori medzi huby zaraujú aj s lizovky (Myxomycota ). Sú to organizmy so znakmi
ñivo íšnej ríše (ñivia sa fagotrofne baktériami, spórami húb, kvasinkami a inými mikroorganizmami) a
rastlinnej ríše (celulózová stena bunky s prímesou chitínu). Vegetatívna s tielka je tvorená myxomonádami, myxoamébami a p lazmód iom. i sú slizovky príbuzné s hubami, nie je jednozna né.
Niektorí autori ich zaraujú k rias am ako s amosta tné oddelenie Myxophyta .
Oddelen ie: Eumycota (hub y)
Stielka húb nie je plazmódium ani pseudoplazmódium, ale je jednobunková alebo vláknitá.
Spolo né zn aky:
1) organizácia stielky
2) výñiva
3) rozmnoñovanie
4) fyziológ ia
Organizácia stielky:
Stielka (thallus) húb je jednobunková alebo viacbunková. Vä šinou je t vorená h ýfam i, ktoré tvoria
vegetatívnu stielku.
Hýfy (hubové vlákna) sú:
a) bez priehradok
b) s prieh radka mi (sep tami)
Priehradky rozlišujeme podµa perforácie na:
a) priehradky bez perforácie (len tie, ktoré oddeµujú reproduk né štruktúry);
b) priehradky s otvorom – pórom (pri vegetatívnych hýfach). Pór v priehradke môñe byÙ:
– jednoduchý (Ascomycotina, Deuteromycotina)
– zhrubnutý na oboch koncoch v tvare deravého suda – dolipór (Basidiomycotina – okrem
hrdzí a snetí).
Z hýf vzniká mycélium. Ke vznikne z jednej spóry, sú všetky bunkové jadrá geneticky rovnaké a mycélium je homokaryotické. Ak sú v bunk ách mycélia geneticky ro zdielne jad rá, mycéliu m je
heter okar yot ické. Pre Basidiomycotina a Ascomycotina je charakteristické mycélium, ktoré má v kañdej bunke dve geneticky rozdielne jadrá – dikaryo tné mycélium; naopak, ke je v bunke jedno jadro,
mycélium ja monokar yotné .
Zrastením vláken mycélia vzniká nepravé pletivo – plektenchým, z ktorého sa tvoria najmä
plodnice makroskopických húb, ale aj iné somatické (telové) štruktúry ako rizomorfy (povrazce) a
skleró ciá – hµuzky. Z mycélia parazitických húb sa tvoria apr esó riá, ktorými sa vlákna prichytá vajú
na hostiteµa a haust óriá , ktorými prenikajú do ñivých buniek a erpajú z nich ñiviny.
Eukarpné stielky majú vegetatívnu asÙ (s vyñivovacou funkciou) a reproduk nú asÙ.
Holoka rpné stielky nie sú diferencované na vegetatívnu a generatívnu asÙ.
Štruktúra bunky:
Bunka húb je euka ryotická, obsah uje všetky eukaryotické organely okrem chloroplastov. Kañdá
bunka má difer encovan é jadro, obklop ené dvojit ou memb ránou, k torá je op atrená viacerými pórmi,
zabezpe ujúcimi kontakt medzi jadrom a cytoplazmou.
– bunk ová b lana h úb s a skla dá z ch itínu a z celuló zy;
– mitochondrie sú vä šinou podlhovasté;
– endoplazmatické retikulum môñe byÙ hladké alebo drsné – vted y sú na Áom umiestnené ribozómy (ribonukleoproteínové astice o veµkosti cca 150 nm, na ktorých sa syntetizujú bielkoviny);
– bunka má asto cytoplazmatické mikrotubuly, zodpovedajúce za tvar buniek a pohyb protoplazmy;
– Golgiho aparát je pomerne zriedkavý.
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Rozmno ñovanie:
Huby sa rozmnoñujú pohla vne a nepoh lavne:
a) nepo hlavne sa rozmnoñujú delením alebo pu aním (jedno bunkové huby), alej úlomkam i stielok – fragmentáciou, rizomorfami a skleróciami (odpo ívajúcimi ú tvarmi vz niknutým i z jednotlivých
astí alebo a j z celého p odhub ia) a rô znymi dru hmi výtrusov – spór.
Typy výtrusov:
a) podµa pohybu a vzhµadu:
– planospóry – zoospóry (bi íkat é po hybliv é vír ivé vý trus y)
– aplanospóry (nepohyblivé)
b) podµa umiestnenia:
– endosp óry (vznika jú vnút ri výtrus nice)
– exospóry (vznikajú na koncoch vláken)
c) podµa vzniku:
– anam orfy (vznikajú asexuá lne)
– telemorfy (vznikajú sexuálnym spôsobom)
Asexuálne vznikajú:
– planospóry – zoospóry (vznikajú endogénne v zoospórangiách vodných a na vlhko viazaný ch
húb pododdelenia Mastigomycotina. Ich bi íky môñu byÙ hladké, obrvené alebo kombinované – hladký s obrveným).
– aplanospóry (nepohyblivé, rozširujú sa vetrom, vodou, hmyzom, vznikajú endogénne alebo
exogénne).
Endogénne vznikajú:
– spórangiospó ry – vznikajú v mnohobunkových spórangiách (aplanospórangiách), môñe ich
byÙ tisíce alebo iba jedna (sporangiola)
Exogénne vznikajú:
– konídie – hruškovité jednobunkové spóry, vznikajúce na charakteristických nosi och – konídiách alebo konídioforoch.
– chlamydospóry – hrubostenné výtrusy vzniknuté z jednotlivých vegetatívnych buniek vlákna
podhubia. Obs ahujú veµa zás obný ch látok , slúñia na prekonanie nepriaznivého obdobia.
– oidiospóry (oidie) – vznikajú rozpadom priehradkovaného (septovaného) mycélia.
Sexuálne (telomorfne) vznikajú:
– oospóry – sú výsledkom ooga metangiogamie. Oosféry (sami ie pohlavné bunky) oogamiou
splynú so sami ími jadrami, kto ré sa k nim dos tanú pasí vne cez kop ula né vlákno zo sam ieho pohlavného orgánu – anterídia (Oomycetes).
– zygospóry – vznikajú po plazmogamii (splývanie plazmy) dvoch rovnakých gamét alebo vláken (Zygomycetes).
– askospóry – vznikajú karyogamiou (splynutí m dvoch jadier) s následnou m eiózou (reduk ným delením). Vzniknú štyri haploidné jadrá, ktoré sa alej mitoticky delia na 8 jadier, z ktorý ch
vznik ajú a skos pór y, umies tnené vo vrec kách. Id e o endos pór y.
– bazídiospóry – vznikajú tým ist ým sp ôsob om ako as kospó ry. Rozdiel je v tom, ñe bazídio spóry sú exospóry umiestnené na stopkách (stigmách) bazídií.
V osobitných prípadoch môñu spóry prebraÙ funkciu gamét a tak sa zú astÁovaÙ na pohlavnom
rozmnoñovaní.
b) Pohlavné r ozmnoñova nie je veµmi rozmanité a postup om od ñivota húb vo vodnom prost redí
k suchozemskému sa zjednodušuje. Vlastné oplodnenie nastáva splynutím plazmy (plazmogamia)
dvoch gamét a následným spojením ich jadier (karyogamia).
Spôsoby oplodnenia:
a) gameto gamia
– izogamia – proces splývania dvoch rovnakých pohlavných buniek (gaméty rovnakého
tvaru a veµkosti);
– anizogamia – proces splývania gamét nerovnakého tvaru a ve µkosti;
– oogam ia – pohlavný proces, pri ktorom je nepohyblivá sami ia gamé ta op lodnená p ohyblivou sam ou gamétou;
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b) gameta ngiogam ia (proces splý vania p lazmy a ja dier dvoch tvaro vo odlišný ch pohlavn ých
orgánov – gametangií);
– oplodÁovací proces, pri k torom na rozd iel od gam ét sp lývajú (kopu lujú) ga metang iá
(pohlavné orgány, v ktorých vznikajú gaméty);
c) hýfog amia – zjednodušené pohlavné rozmnoñovanie najvyššie organizovaných húb (bazídiových), pozostávajúce zo splynutia dvoch vegetatívnych buniek podhubia.
Význa ným znakom pohlavného rozmnoñovania je to, ñe najskôr dochádza k splyn utiu p lazm y a
añ neskôr, na inom mieste dôjde k spojeniu jadier. Prvá fáza má dve jadrá a jednu protoplazmu (dikaryotná ), druhá fáza má po splynutí dvoch jadier iba jedno jadro (mono karyo tná fáza) . Strieda nie dia mon okar yotný ch fáz je typick é pre huby.
Pôvod húb a ich význam:
Sú známe uñ z biogénnych sedimentov starého prekambria spred asi 2,7 miliardy rokov. Ich fylogenetický pôvo d dopo siaµ nie je usspokojivo objasnený. Huby sú samostatnou skupinou oddelenou od
rastlín i od ñivo íchov. Je to skupina polyfyletická.
Oddelen ie Eumycota sa chápe ako sk upina húb, v ktorej s ú zjedn otené n asledujú ce vývojo vé línie
eukaryotických, bunkovou stenou opatrených heterotrofných organizmov.
a) samostatná vývojo vá línia sa pr iznáva triede Oomycetes, ktorá mohla v zniknúÙ z rias stratou
chlorofylu;
b) druhú líniu t voria huby z triedy Chytridiomycetes, v ktorej majú pravdepodobne korene všetky
osta tné h uby.
Celkom samo stat ný vý voj mali Myxomycota .
Význam húb v prírode je nenahraditeµný. Sp olo ne s bakt ériami rozk ladajú na hromaden é organické zlú eniny, parazitické môñu spôsobiÙ zna né ško dy, niekt oré dr uhy sú jedlé, m nohé sa vyu ñívajú
v biotechnológiách ako producenti antibiotík a vitamínov. Náuka o hubách sa v sú asnosti rozvíja v
piatich hlavných smeroch ako systematická, fytopatologická, technická, lekárska a veterinárna mykológia.
Oddelenie Eumycota sa delí na 5 pododdelení.
Podod delenie: Mastigomycotina
Do tejto skupiny patria prevañne vodné huby s p ohyblivý mi spó rami.
1. Trieda Chytridiomycetes má zoospóry s jedným hladkým bi íkom.
2. Trieda Hyphochytridiomycetes má zoospóry s jedným obrveným bi íkom.
3. Trieda Oomycetes má zoospóry s jedným hladkým a jedným obrveným bi íkom.
Trieda : Chytridiomycetes (bun kovky)
Ich vegetatívn a stielka je jednob unková, mik roskop ická, asto roz konárená, môñe vytváraÙ rizoidové mycélium , pomocou k torého s a upevÁuje a vyñivuje.
Nepohlavne sa rozmnoñujú planospórami, pohlavne izogamiou, anizogamiou a oogam iou. Pat ria
medzi ne saprofyty i parazity (najmä vodných, ale aj suchozemských rastlín). Trieda sa delí na rady:
Chytridiales (bunkov kotvaré ), Blastocladiales (pakonárovcotvaré), Monoblepharidales (jednobrvkotvaré).
Rad: Chytridiales (bunkovkotvaré)
Zástup covia radu sú vodné huby, ktoré rastú saprofyticky na rastlinných a ñivo íšnych sub stráto ch
v pôde, kým iné parazitujú na podzemných aj nadzemných astiach semenných rastlín. Sú to významn é fyto pat ogén ne hub y.
eµa: Olpidiaceae (hrdlovcovité)
Olpidium brassicae (hrdlovec kapustový) spôsobuje v pareniskách nekrózu a ernanie hypoko tylu
mladých priesad.
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eµa: Synchytriaceae (rakovinovcovité)
Najnebezpe nejším druh om je Synchytrium endobioticum (rakovinovec zemiakový).
eµade: Rhizidiaceae a Cladochytriaceae
Sú parazitmi rias a drobných vodných ñivo íchov alebo ñijú saprofyticky na zvyškoch tiel hmyzu
a na odumretých rastlinách.
Rad: Blastocladiales (pakonárovcotvaré)
Tieto huby ñijú prevañne saprofyticky v pôde, vo vode, na nahromadených rastlinných a ñivo íšnych zvyškoch.
Rad: Monoblepharida les (jednobrvkotvaré)
Huby patriace do tohto radu sú prevañne saprofyty na rastlinných zvyškoch v sladkých vodách.
Trieda Hyphochytridiomycetes (bunkov eky)
Vä šinou sú to parazity v sladkých i slaných vodách, na riasach alebo iných hubách. Veµa
spolo ného majú s triedou Oomycetes.
Trieda : Oomycetes (rias ovky)
Okrem výskytu dvojbi íkatých planospór sú pre charakteristiku riasoviek významné:
a) sexuálne rozmnoñovanie – oogametangiogamia. Sami ia oosféra sa oplodní sami ím jadrom
cez oplodÁovaciu hýfu, ktorá je sú asÙou sam ieho gametangia – anterídia;
b) mycélium vegetatívnej stielky je diploidné a meióza prebieha len v gametangiách pred vznikom
gamét;
c) ich bunkové steny sú celuló zne;
d) K charakteristike triedy pat rí aj p rogres ívna vý vojová t endencia p rechodu z vodnéh o pros tredia
do pôdy a na suchú zem.
Trieda Oomycetes sa del í na š tyri ra dy:
Rad: Saprolegniales (hnilovkotvaré)
Je to najznámejšia skupina vodných húb vyskytujúcich sa v sladkých vodách i vo vlhkej pôde ako
saprofyty, ale aj ako parazity na vodných ñivo íchoch a r ybách. V ýzna mná je z f ylogenetického hµadiska, lebo práve na tejto úrovni nastal prechod húb z vodného prostredia na suchú zem, ktorý sa zavËšil pri rade Peronosporales.
Rad: Peronosporales (peronospórotvaré)
Sú to parazity vyšších semenných rastlín. Spórangiá sú roz širované vetrom. Peronospora brassiceae (peronospóra kap ustová) spôsobuje hnilobu uskladnený ch hlávok kap usty. Peronospora destructor (peronospóra cibuµová) je pôvodcom hniloby cibule. Plasmopara viticola (plazmopara vini ová),
beñne nazývaná perenospóra, je prí inou ochorenia vini a hroznorodého.
Podod delenie: Zygomycotina (plesne)
Spolo ným znakom týchto húb je osobitný s pôsob rozmno ñovania. Nepohlavne sa rozmnoñujú
nepohyblivými spórami (aplanospóry). Sú rozširované vetrom, dañom alebo zvieratami. Sexuálne
rozmnoñovanie prebieha izogametangiogamiou alebo anizogametangiogamiou.
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Trieda : Zygomycetes (plesne)
Chýbajú im akékoµvek pohyblivé bunky. Plesne majú dobre vyvinuté, bohato rozkonárené, vä šinou nepriehradkované cenocytické mycélium. Priehradky (septá) vznikajú len pri tvorbe rozmnoñovacích štruktúr.
Nepohlavne sa rozmnoñujú sp óran giosp óram i, spor angiola mi a kon ídiosp óram i.
Pohlavné rozmnoñovanie – gametangiogamia (zygogamia) prebieha ako fúzia polykaryotnej plazmy dvoch gametangií. Produktom je zygospórangium, ktoré sa postupne oba lí hrubou stenou a stane
sa zygospórou.
V sexuálnom procese smeruje progresia od izogametangiogamie k anizogametangiogamii a k
tvor be oc hran ných oba lový ch vlá ken o kolo zygo spó ry.
Vä šinou sú to hu by suchozem ské, sap rofytické, ñijúce na tlejúcich organických zvyškoch. Významne s a pod ieµajú na tvorbe humusu.
Rad: Mucorales (plesÁotvaré)
Mucor mucedo (pleseÁ hlavi katá) je najtypickejším zástupcom eµade. Vytvára bohaté mycélium
na rôznych rozkladajúcich sa organických substrátoch i potravinách. Rhizopus stolonifer sa vyu ñíva
pri výrob e kyseliny fumarovej. Rhizopus n igricans sa vuñíva pri kvasných procesoch a zaprí iÁuje
hnilobu dozretého ovocia.
Rad: Entomophtorales (hmyzomorkotvaré)
Entomophtora muscae (hmyzomo rka muš ia). Spô sobujú muší mo r, ktorý s a rozmá ha na dom ácich
muchách koncom leta za vlhkého po asia.
Podod delenie: Ascomycotina (vreck até h uby)
Spolo ným znakom Ascomycotina je vytváranie vreciek (askus). Sú to špeciálne spórangiá, v ktorých vznikajú spóry (askospó ry) ako dôsledok predchádzajúceho pohlavného procesu.
Vegetatívnu stielku môñe tvoriÙ jediná bunka (kvasinky) alebo priehradkované, rozkonárené hýfy
s jednoduchým pórom. Hýfy môñu vytváraÙ pletivá pseudoparenchymatického a parenchymatického
typu. ðijú v pôde, na hnoji, v sladkej i slanej vode, ako saprofyty na rastlinách a ñivo íchoch, a le
mnoho druhov je aj parazitických.
Rozmno ñovanie:
Netvoria ñiadne pohyblivé rozmnoñovac ie út vary.
Nepohlavné rozmnoñovanie zabezpe ujú spóry. Okrem askospór sa na špecifických nosi och
(konídioforoch) vytvárajú konídiospóry (konídie), ktoré majú charakteris tický tvar pre jed notliv é rody.
alej sa môñu tvoriÙ oidie, chlamydospóry alebo skleróciá. Známa je aj fragmentácia hýf.
Pohlavné rozmnoñovanie:
Pri pohlavnom rozmnoñovaní je dôleñitá kompatibilita alebo inkompatibilita mycélií. V prvom
prípade vyrastie mycélium z jednej askospóry a je schopné vytvoriÙ plodni ky (askokarp). V druhom
prípade potreb uje na to pa rtnera. O plodnenie nas tane len vtedy, ak sa stretne sam ie a sami ie gametangium z dvoch rôznych mycélií. Pri vreckatých hubách existujú len dva kríñiteµné typy, ur ené
dvoma alelami (dedi ný základ znaku organizmu +, –).
Pohlavné rozmnoñovanie sa naj astejšie uskuto Áuje ako oogametangiogamia. Sami ie gametangium (askogón) je mnohojadrové s trichogýnom. Po dotyku sam ieho (mnohobunkového) anterídia s
trichogýnom askónu vznikne otvor, cez ktorý sa plazma a sam ie jadrá dostávajú do askogónu. Nastáva splýv anie plazm y (plazmog amia) a m iešanie jadier. Z oplodneného askogónu vyrastá vä ší po et
askogénnych hýf.
Askog énne hýfy rastú añ na úroveÁ zakladajúcej sa výtrusorodej vrstvy (técium) a posledná askogénna bunka s a stane vr eckom. Tes ne predtým sa koniec hýfy (hrot ) hákovito o hne a simultá nne prebehne mitóza. Dve prieh radk y, ktoré sa vytvoria, oddelia t erminálnu b unku s dvo ma jadram i, z ktorej
sa postupne vyvinie askus. V Áom nastáva druhá fáza pohlavného rozmno ñovania – karyogamia (splý-
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vanie jadier). Výs ledkom je dikaryon, n a o ihne nadväzuje meióza a vzniknú štyri haploidné jadrá.
Tieto sa alej mitoticky delia, oby ajne na 8 haploid ných ja dier, ktor é sa s tanú základ om bu dúcich
askos pór . Jadrá sa ob alia pla zmou, v ytvoria s i bunko vú st enu a st anú s a asko spó rami.
Sper matizá cia nastáva v prípade, ke funkciu sam ích pohlav ných buniek preberajú mikrokonídie (sp ermácie). P roces sp lývan ia preb ieha ako pri ooga metang iogamii.
Soma tog amia sa vyzna uje splý vaním plazm y a precho dom jadier medzi dvoma somatickými
(vegeta tívnym i) bunkam i, ím vznikne d ikaryon. V pr ípade a pomixie, pri ktorej nedochádza k striedaniu jadrových f áz, zost áva mycélium s tále haplo idné. Pri samooplodnení (partenogamii) anterídium
chýba a askogón je viacbunkový. Medzi jeho bunkami dochádza k výmene a párovaniu jadier.
Tvar vreciek je rôzny. Pri predstaviteµoch s pasívnym rozširovaním askosp ór je askus oby ajne
guµovitého tvaru. Vo vä šine pr ípad ov má v šak kyja ikovitý tvar a spóry sú aktívne vymršÙované.
Veµmi dôleñitým taxonomickým znakom je štruktúra steny vrecka a mechanizmus jeho otvárania.
a) Prototunikátne vrecko – protoascus má guµovitý tvar, jeho stena je bez otváracieho aparátu a
pri dozretí akospór zoslizovatie, takñe v zrelej plodni ke sú len as kosp óry.
b) Unitunikátny as kus je vrecko s tenkou stenou, ktorá je dvojvrstvová a lebo via cvrstv ová, ale
kompaktná. Na tem ene má vie ko (operku lum), ktorým sa otvá ra operku látne vrecko aleb o je bez
vie ka s iným otváracím aparátom – inoperkulátne vrecko.
c) Bitunikátny askus je vrecko s hrubšou dvojitou nekompaktnou stenou. Má zvláštny spôsob
vyprázdÁovania sa. Jeho vonkajšia stena (exoaskus) sa na temene pretrhne a vnútorná stena (endoaskus) sa pred ³ñi añ o svoju pôvodnú d³ñku a askospóry sú vystreµované cez elastický pór.
Vrecká sú len v málo príp adoch ho lé, nechrá nené, neob klopené hýfam i (napr . pri Endomycetales,
Taphrinales). Vo vä šine prípadov okolité sterilné hýfy vytvárajú ochranný obal plodni ky (askokarp). Dozretý askokarp sa lení na stenu askokar pu a na v nútro, v ktorom sú vrecká nepravidelne
rozptýlené alebo tvoria súvislú výtrusorodú vr stvu – técium. Medzi vreckami sú asto steril né hý fy –
par afý zy.
Tvar askokarpov je rozmanitý.
1) V najjednoduchšom prípade je askokarp tvorený spletenými sterilnými hýfami bez pevnej steny
– prototécium.
2) Plodni ky s pevnou stenou sa podµa tvaru rozdeµujú na:
a) Kleistoté cium – guµatá uzavretá plodni ka bez otváracieho aparátu. Otvára sa rozp adom
alebo zoslizovatením buniek steny. Vrecká sú oby ajne guµaté, v plodni ke nepravidelne usporiadané
a vñdy bez parafýz.
b) Peritécium – má fµaškov itý tv ar s ot vorom ( ostiolu m) na v rchole. Vr ecká sú skôr kyja ikovité a oby ajne spolu s parafýzami tvoria súvislú vrs tvu na dne plodni ky.
c) Apotéc ium – má spravidla miskovitý tvar so stopkou alebo bez nej. Je to otvorená plodni ka, na priereze ktorej moñno pozorovaÙ niekoµko vrstiev. Najnápadnejšia je výtrusorod á vrst va, técium, ktorá v ystieµa vrchnú asÙ apotécia. Tvoria ju kyja ikovité alebo valcovité vrecká, ktoré stoja tesne vedµa seba vñdy oddelené sterilnými parafýzami. Parafýzy môñu presahovaÙ hladinu vreciek a ak sú
navzájom spojené, tvoria epitécium, ktoré oby ajne ur uje sfarbenie técia. Tesne pod vreckami je vrstva z hustejšie poprepletaných hýf, hypotécium. Na okrajoch je técium ohrani ené excipulom.
Trieda : Hemiascomycetes
Hub y, ktoré sem patria, nevytvárajú plodni ku (askokarp), ím sa od lišujú od vš etkých os tatný ch
vreckatých húb. Vrecká vznikajú jednotlivo po karyogamii a nie z askogénnych hýf.
Rad: Protomycetales
Parazity na vyšších rastlinách.
Rad: Endomycetales (endomycétotvaré)
Patria sem technicky významné huby – kvasinky. Sú to prevañne drobné jednobunkové mikroskopické organizmy, ktoré majú fermenta né scho pnos ti.
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eµa: Endomycetaceae (endomycétovité)
Patria sem saprofytické huby, ktoré ñijú na sub stráto ch obsah ujúcich cukry, ako sú ovocné šÙavy,
lekvár, miazg a z drevín. Eremascus fertilis rastie na cukornatých substrátoch.
eµa: Saccharomycetaceae (kvasinkovité)
Vegetatívnou stielkou je jediná bunka. Rozmnoñujú sa pu aním a delením sprevádzaným tvorbou
priehradiek. Vývinový cyklus kvasiniek môñe byÙ haplontn ý, haplo diplontný a diplontn ý. Saccharomyces cerevisiae (kvasinka pivná). Niektoré druhy rodu Candida sú prí inou primárnych dermatomykóz nechtov.
Rad: Taphrinales (grmanníkotvaré)
Sú obligátnym paraz itmi semenný ch rastlín a papr adí. Taphrina deformans (grmanník broskyÁový) spôs obuje ku eravosÙ listov broskýÁ a mandlí. Taphrina pruni (grma nník s livkový ) spô sobu je
deformáciu plodov sliviek.
Trieda : Plectomycetes
Do te jto sk upin y pat ria hu by s r udimen tárn ymi as koka rpm i, ktor é maj ú aleb o nema jú pe vné s teny.
Rad: Eurotiales (paples Áotvaré)
Sú to prevañne saprofytické huby, zriedkavejšie parazity rastlín a homoiotermných ñivo íchov.
eµa: Eurotiaceae (paples Áovité)
Patria sem všeobecne známe a veµmi rozšírené paples ne, Aspergillus a Penicillium. Pri rode
Aspergillus sa konídiofor terminálne r ozširuje do guµovitéh o vezikula , okolo kt orého s a vytvá rajú
krátke sterig my. Na d nimi s a nach ádza jú fia lidy fµaškovitého tvaru, ktoré produkujú v retiazkach konídie. Pri rode Penicillium sa konídiofory na konci dichotomicky rozkonárujú do kratších metúl, ktoré sa
alej môñu dichotomicky rozkonárovaÙ, ale ukon ené sú fia lidami, ktoré p rodukujú k onídie. Rod
Aspergillus je astým pôvodcom mykotických ochorení zvierat a loveka. Rod Penicillium je jednou z
najrozšírenejších kozmopolitných húb. Z druhu Penicillium notatum sa izolovalo antibiotikum –
penicil ín. Pr i výro be syr ov sa vyuñívajú druhy P. italicum a P. ligitatum.
Rad: Erysiphales (mú natkotvaré)
Sem patr ia výlu ne obligátne parazity cievnatých rastlín. Pomenovanie dostali od pomú eného
vzhµadu napa dnutý ch rast linných orgá nov (a pend ixy) cha rakt erist ického tvar u, kto rý s a vyuñíva pri
ich klasif ikácii.
Trieda : Discomycetes
Do tejto triedy patria huby, ktorých plodni ky majú v dobe zrelosti hornú vrstvu askokarpu vystlanú tesne vedµa seba stojacimi vreckami, medzi ktorými sú parafýzy. Je to výtrusorodá vrstva – técium
(niekedy ozna ovaná aj hyménium). Plodni ky sú typu apotécia, majú oby ajne miskovitý tvar so
stopkou.
Rad: Pezizales ( iaškotvaré)
Sú to sap rofytické huby, ktoré ñijú na odumretých rastlinných zvyškoch, dreve, v humuse alebo na
rastlinnom hnoji. Do radu okrem sapro fytických húb patria a j parazit ické druhy. Lachnellula (Trichoscyphella) willkommii ( iašo ka Willkom ova) je pô vodcom rak oviny smrekov cov. Hnitie kôstkovín sp ôsob uje Monilia laxa (monília slivková).
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Rad: Phacidiales (šošovi kovcotvaré)
Sú to prevañne par azity a s apro fyty listna tých a ihli natých stromov. Majú veµký význam v lesníckej fyto pato lógii.
Rad: Tuberales (hµuzovkotvaré)
Sú to huby s podzemnými plodnicami (hypogeické), ktoré ñijú v mykoríz e s drevinami eµade Fagaceae. Tuber aestivum (hµuzovka letná) rastie vzácne v teplejších oblastiach na váp encových p ôdach
pod dubmi, bukmi a hrabmi. Pokladá sa za lahôdku.
Trieda : Pyrenomycetes
Huby patriace do tejto skupiny majú askokarpy obklopené pevnou stenou – perídiom, vrecká sú
unitunikátne a vä šinou vytvárajú výtrusorodú vrstvu. Plodni ky sú typu peritécia.
Rad: Sphaeriales (sfériotvaré)
Patria sem saprofyty, vyskytujúce sa vä šinou na dreve a rastlinných zvyškoch, ale aj parazity drevín.
Rad: Clavicipitales (kyjani kotvaré)
Ich peritéciá vznikajú v mäsitej stróme, majú hrubú apikálnu iapo ku, askospóry sú nitkovité.
Claviceps purpurea (kyjani ka purpurová) cudzopasí v semenníkoch mnohých lipnicovitých rastlín
(psiarka, pšenica , ja meÁ a iné), ale najmä v semenníkoch rañe. Vyrábajú sa z nej lieky proti krvácaniu
a vysokému krvnému tlaku. Je jed inou hub ou, ktor á je zazn amena ná v slo vensko m liekop ise (Seca le
cornutum).
Trieda : Loculoascomycetes (duti novky)
Charakteristickým znakom tejto triedy sú bitunikátne vrecká s dvoma zreteµne oddeliteµnými
stenami. Vonkajšia stena (exoascus) nie je pruñná, ale v ase zrelosti askospór sa na temene alebo na
boku pretrhne a umoñní tak vnútornej stene (endoascus), ktorá je pruñná, pred³ñiÙ sa o svoju pôvodnú
d³ñku. Askospóry putujú k temenu s otvorom, cez ktorý sú p ostupne vystreµované.
Vrecká sú ulo ñené v plodni ke, ktorá sa nazýva askostróma. M á tvar peritécia, vznikajúceho (na
rozdiel od pravého peritécia) ako dutina (loculus) v stróme. Takáto plodni ka sa povañuje za pseudoperitécium.
Rad: Dothideales (vredovcotvaré)
Venturia inaegualis (chrastavník jablkový) a V. pyrina (ch. hruš kový) spô sobu jú chrastavosÙ jab³k
a hrušiek.
Podod delenie: Basidiomycotina (baz ídiov é hub y, baz ídiom ycéty)
Majú dobre vyvinuté rozkonárené septované mycélium. Hlavnou sú asÙou bun kových stien je chitín, celulóza nebola dokázaná. Na rozdiel od dvojvrstvovej steny askomycétov sa ich bunkové steny
skladajú z viacerých tenkých vrstiev.
Priehradka bazíd iomycétov má jednoduchý p ór, ktorý je zhrubnutý (dolipór). Dolipór nemajú iba
hrdze a sneti.
Hýfy bývajú belavé, splietajú sa do rôz ne hrubých povrazcov (rizomorfy).
Nepohlavne sa rozmnoñujú konídiami, oídiami alebo chlamydospórami. Špeciálne konídiofory,
podobné ako pri pododdelení Ascomycotina, sa vytvárajú veµmi zriedkavo.
Pohlavné rozmnoñovanie, keñe sa nevytvárajú ñiadne morfologicky diferencované pohlavné orgány, prebieha medzi dvoma somatickými bunkami a nazýva sa somat ogamia (aj hýfogamia).
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Výt rusy, bazídiospóry, sú pohlavne rozlíšené na „+“ a „–“. P ri ich klí ení vzniká prvotné, primárne mycélium, ktorého bunky sú jednojadrové. Je to monokaryotné mycélium, ktoré je haploidné.
Ke dôjde ku kontaku buniek dvoch mycélií, nastane prechod jadier a miešanie plazmy (plazmogamia), ím vznikne s ekundárne dvojjadrové mycélium. Je to heterokaryotický dikaryon, ale mycélium je haploidné. Dve jadrá sa v kañdej bunk e delia simu ltánne. J e to konju gované delenie jadier. D ikaryotné mycélium má charakteristický tvar, jeho rast je sprevádzaný tvorbou praciek (fibulae).
Tvorba praciek:
Koncová dikaryotná bunka vytvorí há ik, do ktorého sa pres Ùahuje jedno jadro a za ne sa deli Ù. Z
vzniknutý ch jadier jedno zostane v há iku, druhé sa presÙahuje do v rcholovej asti konco vej bu nky;
sú asne sa delí a j druhé ja dro, z ktorého sa jedno dcérs ke jadro pres Ùahuje do v rcholovej asti a druhé
do spodnej. Potom sa utvoria priehradky medzi vrchnou, spodnou asÙou aj há ikom, ím sa há ik oddelí od koncovej bunky. Potom há ik zrastie zo spodnou dcérsko u bunkou , ím vznikne prackovité
spojen ie medzi bunkami, jadro sa pres Ùahuje do sp odnej asti dcérskej bunky a tak sa vytvoria znova
dve dv ojjadr ové b unky.
Sekundárne mycélium môñe ñiÙ dlhý as. Môñe vytvoriÙ plodni ku – bazídiokarp, ktorá nesie
výtrusorodú vrstvu – hyménium.
Pri bazídiomycétoch rozoznávame dva typy plodníc – hyméniové a gastrá lne.
Pri hyméniový ch plodni kách hyménium (výtrusorodá vrstva) pokrýva bu celú plodni ku alebo
osobitné útva ry (hymenofor). Morfologický tvar hymenoforu môñe byÙ hladký, ostnitý, rúrkovitý a
lupeÁovitý, s mnoñstvom prechod ov medz i nimi.
Ke je hyménium uñ od za iatku diferenciácie plodni ky voµné, nechránené, ide o gymnoka rpné
plodni ky. Hemiang iokarpné plodni ky sú tie, ktorých hyménium sa obnañí añ druhotne, po dozretí
výtrusov. Angiokar pné plodni ky sú zatvorené, ich výtrusorodá vrstva je trvalo chránená zákrovkami
(gastrálne plodni ky).
Ke porovnáme vývinový cyklus bazídiomycétov s askomycétami, pri prvých je nápadná redukcia haplofázy (primárne mycélium) v prospech sekundárneho mycélia (dikaryon). Haplofáza môñe byÙ
v niektorých prípadoch redukovaná úplne, lebo asto uñ medzi klí iacimi b azídiospóra mi dochádza k
soma togam ii a k vzniku sekundárneho mycélia. Keñe vä šia asÙ ñivotného cyklu bazídiomycétov
prebieha v dikaryotnej fáze, povañujú sa za dikaryotné organizmy. Vznik plodni ky nie je pri bazídiomycéto ch je podmienený bezprostredným pohlavným procesom, lebo ich dikaryotné mycélium
môñe ñiÙ roky bez toho, aby vytvorilo plodni ku.
Medzi baz ídiom ycéty p atria predo všetk ým s apro fytické huby, tvoria ce pods tatnú zloñku pô dnej a
humusov ej mikroflóry. Veµké mnoñstvo druhov ñije v tesnom fyziologickom spojení s drevinami
alebo bylinami, s ktorými vytvárajú viaceré typy mykoríz.
Mnohé bazídiomycéty majú schopnosÙ rozkladaÙ celulózu alebo lignín, sú to drevné huby. Fytopatologicky sú významné tie, ktoré parazit ujú na ñivom dreve a spôsobujú jeho hnilobu. Mnohé druhy
sa zb ierajú a vyuñívajú ako pochutina.
Aj systém, ktorý preberáme podµa W EBSTERA (198 3), je umelý a pododdelenie Basidiomycotina
sa v Áom podµa zn akov baz ídio karp u delí na tr i tried y:
1. trieda: Hymenomycetes – plodni ka je gymnokarpná alebo hemiangiokarpná, bazídiá sú holobazí diá aleb o fragm obaz ídiá a b azídio spó ry sú b alistos pór ami.
2. trieda: Gasteromycetes – plodni ka je angiokarp ná, bazídiá sú holobazídiá a bazídiospóry nie sú
balis tosp óry.
3. trieda: Teliomycetes – chýb ajúca p lodni ka je nahradená teliospórami a chlamydospórami. Sú
parazitmi vyšších rastlín.
Trieda : Hymenomycetes (rúch ovky)
Je to druhovo najpo etnejšia trieda, do ktorej okrem iného patria aj všetky klobúkaté huby
(makromycéty). Ich bazídiá sú vä šinou palisádovo usporiadané a vytvárajú hyménium, ktoré je v ase
zrelosti bazídiospór ob nañené (voµné) na rozdiel od Gasteromycetes. Podµa štruktúry bazídií triedu
delím e na p odtri edy Holobasidiomycetidae a Phragmobasidiomycetidae.
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Podtr ieda: Holobasidiomycetidae (holob azíd iomycé ty, celist voba zídio vé hu by)
Rad: Aphyllophorales (rozli notvaré)
Pletivo (trauna) plodni iek je komplexnejšie vybudované. Skladá sa z tenkostenných generatívnych hýf, ktoré sú poprepletané hrubostennými, nerozkonárenými (skeletovými) alebo bohato rozkonárenými spojovacími hýfami. Plodni ky sú prevañne gymnokarpné.
Sú to vä šinou drevné, saprofytické huby, ktoré osídµujú drevo konárov, kmeÁov, príp. rastú na
lesnom humuse alebo pôde. Mnohé z nich môñu za ur itých p odmieno k prejs Ù k parazitickému spôsobu ñivota (saproparazity). Vstupnou cestou môñu byÙ poranenia, celkové oslabenie hostiteµa a pod.
eµa: Stereaceae (pevníkovité)
Plodni ky sú vä šinou resupinátne (rozprestreté na podklade v podobe tuhého alebo kôrovitého
povlaku). Vä šina saprofytických druhov rozkladá lignín.
eµa: Telephoraceae (plesÁovkovité)
Patria sem vä šinou terestrické druhy, ktorých plodni ky sú resupinátne, krí kovité alebo klobúkaté.
eµa: Clavariaceae (kyja ikovité)
Plodni ky sú krí kovité añ kyjakovité.
eµa: Cantharellaceae (kuriatkovité)
Majú mäsitú a lebo koñovitú plodni ku, rozlíšenú na hlúbik a klobúk. Hymenofor je lištovitý.
Cantharellus cibarius (kuriatko jedlé).
eµa: Polyporaceae (trúdnikovité)
Majú dobre vyvinuté, vä šinou konzolovité plodni ky. Sú mäsitej, koñovitej i drevnatej konzistencie, jednoro né aleb o pret rváv ajúce . Pat ria sem aj ekon omicky v ýznamné druhy, ktoré sú pôvodcami hnilôb mËtveho dr eva i ñivých stromov.
Polyporus squamosus (trúdnik šupinkatý) môñe vytváraÙ añ polmetrov é plodnice.
eµa: Pleurotaceae (hlivovité)
Pleurotus ostreatus (hliva ustricovitá).
Rad: Agaricales (pe iarkotvaré)
Patria sem všetky huby s lupeÁovitým (lamelóznym) hymenoforom. Ich plodni ky sú jednotného
tvaru. Sú roz líšené na h lúbik (s tipes), kt orý nesie klob úk (pileus ). Na spodnej strane klobúk a je hymenofor, ktorý je lupeÁovitý (lamely) alebo rúrkovitý (póry). Hymonofor môñe byÙ pri mladých plodni kách zakrytý iasto nou plachti kou (velum partiale), z ktorej po jej roztrhnutí zostáva na hlúbiku prsteÁ (annulu s). Ak je velum pa rtiale ten ké a p riesvitné, hovoríme o pavu inke (cortina). P ri niektorých
rodoch obaµuje plodni ku aj celková plachti ka (velum universale), ktorá sa pri vývine zvä šujúcej sa
plodni ky roztrhne a ako zvyšok z nej zostáva na báze hlúbika pošva (volva) a na povrchu klobúka
útrñky, chrasty, bradavky (verrucae).
Od p redchádz ajúceho radu s a líšia nasledu júcimi zn akmi:
– plodni ky sú vä šinou hemiangiokarpné;
– plodni ky majú obmedzený rast, ke dosiahnu ur itý tvar a veµkosÙ uñ sa nemenia;
– vä šinou sú t o myko rízn e hub y.
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Rastú na rozmanitých substrátoch, v lesoch, na lúkach, na povrchu pôdy, na dreve, na ra stlinných
zvyškoch. Patrí sem asi 4 000 druhov.
V taxonómii sa vyuñíva najmä tvar lupeÁov, spôsob ich pripojenia na hlúbik a ich anatomická
stavba.
eµa: Tricholomataceae ( írovkovité)
Tricholoma terreum ( írovka zemná).
Marasmius oreades (tane nica poµná).
eµa: Amanitaceae (muchotrávkovité)
Majú dobre v yvinutú celkovú p lachti ku, z ktorej zostáva na hlúbiku volva a z iasto nej plachti ky annulus.
Amanita phalloides (muchotrá vka zelená), A. verna, A. virosa, A. muscaria (m. ervená), A. caesarea (m. cisárska) a A. rubescens (m. ervenkastá).
eµa: Agaricaceae (pe iarkovité)
Plodni ky majú µahko vylomiteµný hlúbik s dobre vyvinutou iastkovou plachti kou, z ktorej sa
zachováva prsteÁ.
Agaricus campestris (pe iarka poµná), A. arvensis (p. ov ia), Macrolepiota procera (bedµa vysoká).
eµa: Russulaceae (plávkovité)
Patria sem huby s krehkými m äsitým i plodnicami. Ich charakteristickým znakom je zrnitá duñina
(sú lámavé). Plodnice rodu Lactarius obsa hujú m lie nice.
Lactarius deliciosus (rýdzik p ravý), L. torminosus (r. kravsk ý), Russula vesca (plávka mandµová),
R. cyanoxantha (plávka modrastá).
eµa: Boletaceae (hríbovité)
Hyménium je rúrkovité, rúrky sa otvárajú pórmi. Vä šina hríbovitých húb ñije v mykoríznej symbióz e s ihli natý mi a list natý mi drevina mi.
Boletus reticulatu s (hríb du bový) , B. satanas (hríb s atansk ý), Xerocomus badius (suchohrí b hnedý), Leccinum scabrum (kozák b rezový), Suillus luteus (masliak oby ajný).
Rad: Dacrymycetales (slzovcotvaré)
Sú to prevañne drevné saprofyty, beñne rozšírené v našich lesoch. Ich plodni ky sú vankúšikovité,
kyja ikovité aleb o koralovité ho tvaru, rô solovitej alebo chrupavk ovitej konzist encie.
Podtr ieda: Phragmobasidiomycetideae (frag mob azíd iomycé ty, delen oba zídio vé hu by)
Na rozdiel od holobazídiomycétov majú huby tejto podtriedy delené bazídiá – fragmobazídiá. Po
meióze sa štyri haploidné jadrá okamñite od seb a oddelia p riehradk ami.
Fragmobazídiomycéty sú prevañne saprofytické huby na dreve. Ich systematické triedenie vychádza predovšetkým z morfologického tvaru bazídií. Plodni ky sú vä šinou rôsolovité alebo chrupavkovité.
Rad: Tremellales (rôsolovkotvaré)
Rad: Auriculariales (uchovkotvaré)
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Trieda : Gasteromycetes (bru chatk y)
Preds tavu jú um elú sk upin u, kto rú zj ednocu jú tiet o zna ky:
– plodni ky sú uzavreté, angiokarpné, otvárajú sa añ v dobe zrelosti bazídiospór;
– bazídiospó ry nemajú charakter balistospór, nie sú aktívne vymršÙované.
Plodni ky obaµuje viacvrstvo vý oba l – zákrov ka (períd ium). Spravidla sa skladá z dvoch astí,
vonkajšej (exop erídium ) a vnú tornej (en doperí dium). E xop erídium je pseud opar enchymat ické a niekedy mizne. Endoperídium pretrváva. Vnútro plodni ky vyp³Áa výtrusorodé pletivo – gléba.
Hub y, ktoré sem patria, sú vä šinou saprofytické a ich plodni ky sú bu nadzemné (epigeické)
alebo podzemné (hypogeické).
Rad: Lycoperdales (prášnicotvaré)
Plodnice sú guµaté, hruš kovité aleb o kyjakovité, asto s hornou asÙou plodnou a spodnou stopkatou sterilnou. Zákrov sa v dobe zrelosti nepravidelne rozdeµuje do cípov. Vnútorná zákrovka je tenká,
otvára sa malým otvorom.
Lycoperdon perlatum (prášnica bradavi natá)
Rad: Nidulariales (Gastrales – hniezdovcotvaré)
Plodni ky sú guµovité alebo pohárikovité. Sú to saprofyty na práchnivejúcom dreve alebo rastlinných zvyškoch.
Rad: Phallales (hadovkotvaré)
Gléba sa nachádza na špeciálnom nosi i – receptáku le, ktorý ju v do be zrelosti v ynesie nahor a
zápachom lákaný hmyz roznáša spóry. Plodnica sa zakladá po d povr chom p ôdy ako belavé vají ko,
ktoré sa dostáva na povrch tesne pred jeho dozretím.
Phallus impudicus (hadovka smradµavá).
Trieda : Teliomycetes
Patria sem dve skupiny ekonomicky významných patogénnych húb, ktoré sú para zitmi semenný ch
rastlín. Sú to sneti – rad Ustilaginales a hrdze – rad Uredinales. Od doteraz uvedených Basidiomycotina sa odlišujú tým, ñe:
– nevytvárajú plodni ky;
– vytvárajú septované mycélium, ktorého septá majú jednoduchý pór (dolipór);
– štruktúre bazídií zodpovedá hrubostenná teleutospóra, všeobecne nazývaná chlamydospóra.
Sneti parazitujú len na krytosemenných rastlinách a hrdze na papradiach, nahosemenných i krytosemenný ch rastlinách. Hrdze majú veµmi komplikovaný vývinový cyklus a vä šinou k nemu p otreb ujú
dvoch rôznych hostiteµov.
Rad: Ustilaginales (sneÙotvaré)
Mycélium spra vidla podnecuje bunky hostiteµa na tvorbu hyperplázií (nádorov), ktoré sú naplnené
chlamydos pór ami. Význa mným z nakom s netí je ich dimorfizm us, o znamená , ñe v ich ontogenéz e sa
vyskytuje aj saprofytické štádium.
Podµa spô sobu klí enia chlamydosp ór rozlišu jeme dve eµade – Ustilaginaceae a Tilletiaceae.
eµa: Ustilaginaceae (sneÙovité, p rašné sneti)
Škody na obilninách spôsobujú Ustilago tritici (sneÙ pšenicová) , U. hordei (sneÙ ja meÁová), U.
avenae (sneÙ ovsová) , U. maydis (sneÙ kukuricová).
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eµa: Tilletiaceae (mazµavkovité, mazµavé sn eti)
Chlamydospóry sa nach ádzajú v pôd e, kde infikujú obilné z rno, a p o jeho vyklí ení ras tú s k lí nou
rastlinkou alej añ do kla su, kd e sa vyt voria chlam ydosp óry.
Rad: Uredinales (hrdzotv aré, hrdze)
Ich mycélium nemá pracky, je intercelulárne a do ñivých buniek vysiela haustóriá. Napadnuté
bunky neusmrcuje, ale ich podnecuje na tvorbu hypertr ofií, hyperplázií a na deformáciu ur itých astí
alebo celého hostiteµa.
Plodni ky sa nevytvárajú, namiesto nich sa pod pokoñkou tvoria myceliárne vankúšiky, na ktorých vznikajú s póry. T lak pribú dajúcich spó r spô sobuje p µuzgierovité vyklenutie pokoñky a nakoniec
jej pretrhnu tie, ím sa obnañia loñiská (sorusy) ñltých, oranñových, hrdzavých alebo iernych výtrusov.
Pre vä šinu d ruhov sú ch arak teris tické h rubo stenn é zim né vý trus y – telio spó ry.
Najznámejším druhom je hrdza trávová – Puccinia gramin is, ktorá sa kañdoro ne vyskytuje na
obilniná ch v pod obe p rášivý ch hrdza vých lo ñísk.
Rad má dve eµade – Melampsoraceae a Pucciniaceae, odlišujúce sa výskytom aécií a typ om teliospór.
Podod delenie: Deuteromycotina (nedokonale známe huby – Fungi imperfecti )
Trie da nedokonalých húb predstavuje umelú triedu s mnohobunkovým podhubí m, pri ktorej poznáme len konídiové štádium. Nepoznáme tu teda ani vrecká ani bazídiá, v dôsledku oho nemôñeme
zistiÙ príslušnosÙ k jednotlivým pododdeleniam. Tvorba vreciek, resp. bazídií v mnohých prípadoch uñ
pravdepodobne úplne zanikla. Napriek tomu sa však nedokonalé huby s postupujúcim výskumom postupne zaraujú do existujúceho systému. Ich po et je cca 20 000. Mnohé sú nebezpe né p araz ity.
Okrem konídií sa deuteromycéty rozmnoñujú aj chlamydospórami, ktoré sú vä šie, hrubostenné a
slúñia na prekonávanie nepriaznivých ñivotných podmienok.
Deuteromycéty sú všeobecne a hojne rozšírené huby. Ich konídiá moñno nájs Ù všade, lebo spravidla produkujú veµké mnoñstvo vý trusov. ðijú saprofyticky i paraziticky. Mnoho druhov sa zú astÁuje na rozk lade ras tlinnýc h i ñivo íšnych zvyškov a pri tvorbe humusu. Parazitické druhy sú významné
vo fytopato lógii, sú p ôvodcam i hubový ch chorôb mnohých k ultúrnych rastlín. Iné patogénne druhy
spô sob ujú ch orob y ñivo íchov i loveka.
Podµa spôsob u tvorby konídií sa deuteromycéty systematicky rozdeµujú do troch umelých skupín:
1. trieda: Coelomycetes – konídiá vznikajú v pyknídiách alebo acervulách;
2. trieda: Hyphomycetes – mycélium je bu sterilné alebo z neho vyrastajú konidiofory, ktoré
môñu byÙ jednotlivé alebo v zhlukoch (korémiách);
3. trieda: Blastomycetes – prav é mycélium chý ba, vzniká len pseudomycéliu m. Cha rakter istický je
pre ne kvas inkov ý tva r a bl asto spó ry.
Trieda : Coelomycetes
Rad: Sphaeropsidales (pyknídovkotvaré)
Pat ria s em fyto pat ologick y výz namn é pa razit y a sa prof yty.
Septoria ap ii (septória zelerová) spôsobuje škvrnitosÙ zelerovej v Áate.
Rad: Melanconiales ( iernospórkovcotvaré)
Melanconium ferrugineum ( iernospórkovec vini ový) – zaprí iÁuje horkú hnilobu hrozna.
Trieda : Hyphomycetes
Aj sem pat ria huby vý znamné vo fytopa tológii, technickej mykoló gii i humánnej medicíne (dermatofyty).
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Alternaria solani (alternaria µuµková) zaprí iÁuje nekrotické škvrny na listoch zemiakov a raj iakov.
Skup ina: Lichenes
Lišajníky majú zvláštne miesto medzi rastlinami. Kañdý liša jník tvo ria dve zlo ñky: huba – mykobiont a riasa alebo sinica – fotobiont . Mykobiont ñije niekedy v sym bióz e aj s dvo ma fot obiont mi.
Symbióza medzi nim i je taká veµká, ñe mykobiont nie je schopný ñiÙ bez fotobionta. V tejto symbióze
sa schopno sti mykob ionta a fot obionta nes ítavajú , ale vzniká ich fyziologická jednota (1 + 1 = 1),
ktorá sa prejavuje:
– tesným fyzickým kontaktom partnerov;
– jednosmerným i striedavým transportom p roduktov;
– tvorb ou jednotnej, asto z loñito št ruktu rova nej st ielky;
– tvorbou špecifických lišajníkových látok;
– tvor bou dia spó r, ktorý mi sa s polo ne rozš irujú ob e zloñky.
Mykobiont: predstavitelia h ubovej z loñky sa grupujú zo štyroch veµkých skupín húb (Zygomycotina, Ascomycotina – vreckaté huby, Basidio mycotina – bazídiové huby a Deuteromycotina – nedokonale známe huby). Absolútnu prevahu však majú Ascomycotina (99 %).
Fotob iont (fycobiont): zatia µ poznáme asi 30 rodov. Dve tretiny z nich tvoria rody zelených rias
a tretinu r ody siníc . Najhojn ejšími z elenými jednobunkovými riasami sú Trebouxia a Myrmecia , z
vláknitých zelených rias je to Trentefolia , ñltozelené riasy z astup uje rod Heterococcus a hnedé riasy
rod Petrodroma. Spo medzi jedn obunk ových siníc je to naj astejšie rod Gloeocapsa a z vláknitý ch
Scytonema a Nostoc.
Gon ídiá = bunky rias a siníc tvoriace sú asÙ lišajníkov.
Mykob iont a fo tobio nt vytvá rajú s polo nú vegetatívnu štruktúru.
Stielka lišajníkov môñe byÙ podµa tvaru kôrovitá, šupinatá, lupeÁovitá a krí kovitá. Stielka, ktorá
od podkladu odstáva, sa nazýva podécium, primárna stielka je prisadnutá.
Podµa štruktúry môñe ísÙ o homeomerickú alebo heteromerickú stielku.
Hetero merická stielka má bunky alebo vlákna fotobiontov rozptýlené, netvoria teda zreteµnú, od
ostatných astí stielky odlíšenú vrstvu.
Homeo merická stielka má bunky alebo vlákna fotobionta nakopené do zreteµnej vrstvy. Jej
uspo riadan ie môñe byÙ dorziven trálne (k olmo na stredo vú os ) alebo r adiálne ( lú ovité). Zvy ajne je
vyvinutá vrchná kôra, ktorá je zloñená z husto stla ených a rozli ne orientovaných vláken mykobionta, pod Áou je vrstva tvorená fotobiontom a v strede st ielky je strñeÁ, ktorý je tvorený voµnejšie
usporiadanými hubový mi vláknam i. Na spo dnej strane je asto vyvinutá spodná kôra, z ktorej pri
lupeÁovitých alebo krí kovitých druhoch vystupujú rizíny.
Rizíny sú tvorené zväzkami hýf (hubové vlákno s retiazkovo usporiadanými bunkami) . Podob ajú
sa na korien ky vyšší ch rast lín a slú ñia na prichytávanie stielky k podkladu. V spodnej vrstve druhov
rodu Stricta sa vyskytujú šošovkovité dutiny (cyfely) a vo vrchnej vrstve pseudocefy (nepravé otvory),
ktoré pravd epodob ne slú ñia na výmenu plynov.
Rozmno ñova nie je z veµkej asti zabezpe ované fragmentáciou, t.j. rozpad om stielky. Vegetatívne sa lišajníky rozmnoñujú aj sorédiami, t.j. drobnými, práškovitými zhlukmi gonídiových buniek, opletených hubovými vláknami. Vznikajú v goníciovej vrstve a uvoµÁujú sa po rozpade kôry.
Niekedy sa tvoria na ur itých miestach stielky, ktoré sa volajú sor ály.
Izídiá = drobné rozmnoñovacie útvary, naj astejšie šupinovit é vý rast ky na vr chnej s tran e stielk y,
obsa hujú hu bovú aj goníd iovú zlo ñku.
Rozmnoñovanie výtrus mi je zriedkavé. Výtrusy sa tvoria v spó rangiá ch, ktorý ch súb ory vytvá rajú
bu guµovité, takmer úplne uzavreté plodni ky (peritéciá) alebo plodni ky, ktoré sú v ase zrelosti
otvorené (apot éciá). P o vyklí ení spóry sa musí hýfové vlákno dostaÙ do kont aktu s riasou alebo s inicou.
Epilitické lišajníky rastú na skalách.
Epifytické lišajní ky rastú na iných rastlinách.
Terestr ické lišajníky rastú na minerálnej p ôde.
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Cormobio nta (vyšš ie ras tliny)
Oddelen ie: Bryophyta (mach oras ty)
Ich stielka (thallus) nemá ešte vyvinutý dokonalý vodivý systém. Jej orgány nie sú ešte pravé, sú
iba podobné pravým orgánom. Sú to pakorienky, pabyµka a palístky (rizoidy, kauloidy, fyloidy).
Pre machorasty je typická antitetická rodozmena. N ázov ant itetická sa p re Áu pouñil na zdôra znenie nápadných kontrastov dvoch generácií – pohlavnej (gametofyt) a nepohlavnej (sporofyt), ktoré sa
vyskytujú po as individuálneho vývinu jedinca machorastov. Kontrasty sú v štyroch základných
aspektoch, ktoré nazývame aj kritériá metagenézy. Sú to:
1) Kritérium ka ryologické – ga metofyt je vñdy haploidný, sporofyt diploidný.
2) Morfologické – gametofyt má inú a podstatne odlišnú morfologickú stavbu ako sporofyt.
3) Funk né – úlohou gametofytu je priniesÙ gaméty a zabezpe iÙ tak pohlavné rozmnoñovanie,
úlohou sporofytu je utvoriÙ spóry a zabezpe iÙ nepohlavné rozmnoñovanie.
4) Fyziologické – gameto fyt je vñdyzelený, asimilujúci, sebesta ný, sporofyt je naÁ odkázaný
výñivou.
Pri machoras toch prevlá da gameto fyt nad sp orofytom, asto pretrváva mnoho vegeta ných období. Sú asÙou gametofytu sú pohlavné orgány (gametangiá), v ktorých sa tvoria pohlavné bunky (gaméty). Vznikajú bu spolo ne na tom is tom jedincovi (jednod omé druhy) a lebo osob itne na oddelených jedincoch (dvojdomé druhy).
Sam í pohlavný orgán – plemenní ek (anterídium) je oby ajne guµovitého, kyja ikovitého alebo
valcovitého tvaru. Tvoria sa v Áom dvojbi íkat é sp ermat ozoid y.
Sami í pohlavný orgán – zárodo ník (archegónium) má bankovitý tvar a vytvára sa v Áom sami ia
pohlavná bunka – vajcová bunka (oosféra).
Okolo pohlavných orgánov zvy ajne vyrastá mnoho sterilných vláken (nazývajú sa parafý zy),
ktoré udrñiavajú okolo gametangií potrebnú vlahu. Spermatozoidy sú vo vodnom prostredí chemotakticky priÙahované k oosfére. Spojením haploidných gamét (oosféra a spermatozoid) vzniká diploidná zygota , ktorá preds tavuje zárodok druhej, t.j. nepohlavnej generácie (sporofyt). Sporofyt sa skladá z
troch astí:
– nôñky (bulbus), ktorá ako haustórium vniká do pletív gametofytu a erpá z neho ñiviny;
– stopky (seta), ktorá má úlohu nosi a výt rusnice;
– výtrusnice (kapsula, theca, spórangium), v ktorej sa tvoria haploidné výtrusy (spóry, bryospóry).
Výtrusy sú jednobunkové telieska obalené hrubším celulózovým obalom (exína). Pod ním je tenší
vnútorný celulózový obal (intína).
Popri antitetickej rodozmene sa machorasty rozmnoñujú aj vegetatívne, úlomkami prvoklíka, pabyliek, palístkov alebo osobitnými drobnými telieskami (gemmae). Tieto sa tvoria na pabyµke, palístkoch, pr íp. v z vláštn ych misko vitých alebo m esia ikovitých útvaroch (thallidium).
Výskyt, pôvod a systematické lenenie:
Vä šinou sú to rastliny vlhkomilné, prípadne vodné, menej typov je suchomilných. Spolu s lišajníkmi a inými niñšími rastlinami sú jednými z prvých priekopníkov ñivota na skalách a obnañnej pôde.
Najsta ršie fosílne nálezy pochádzajú zo stredného karbónu (paleozoikum). Podµa fylogenetikov mohli
machorasty vzniknúÙ zo zelených vláknitých rias.
Zást ancovia druhej, „telómovej“ teórie pokladajú machorasty za priamych potomkov rhyniorastov
(vyhynutá skupina prvých suchozemských rastlín).
Zo systematického hµadiska rozdeµujeme o ddelenie m achor asto v na na sleduj úce sk upin y:
Trieda : Hepaticopsida (pe eÁovky)
Trieda : Anthocerotopsida (roñteky)
Trieda : Muscopsida (mach y)
Trieda : Hepaticopsida (pe eÁovky)
Ich stielky moñno zatriediÙ do dvoch základných typov – frondózny (lupeÁovitý) a foliózny
(listovitý). Z fylogenetického hµadiska sa za staršie povañujú foliózne typy. Na rozdiel od machov palístky pe eÁoviek nikdy nemajú strednú ñilku.
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Gam etangiá pe eÁoviek vznikajú exogénne, bu sú ponorené do stielky alebo sú sediace na povrchu, príp. sú umiestnené v diskoch na osobitných stopkovitých nosi och (anterídiofory, archegóniofory, receptákulá).
Sporogón býva zvy ajne hyalinný a rýchlo miznúci. Výtrusnica je naj astejšie guµovitá a lebo va jcovitá, bez pra vých priedu chov, iapo ky a vnútorného st³pika. P ri takmer všetkých pe eÁovkách sú
vyvinuté hygroskopické rozhadzova e výtrusorodých buniek (elatery).
Vegetatívne rozmnoñovanie pe eÁoviek sa uskuto Áuje rôznymi typmi rozmnoñovacích teliesok.
Rad: Jungermanniales (trsovkotvaré)
Je to bohatý rad pe eÁoviek rozmanitého vzhµadu zahËÁajúci vä šinu druhov pe eÁoviek. Pôvodnejšie typy majú f olióznu s tielku. Od nich odvodené mladšie typy majú frondóznu, dichotomicky rozkonárenú stielku.
Podra d: Acro gyna e (Jun germ ann inea e, vrcholoplodé)
Sú to výlu ne foliózne pe eÁovky. Rozšírené sú hlavne v tropických oblastiach. Z našich druhov
sem p atria: Ptilidium pulcherimum, Frulania dilata ta, Plagiochila asplenioides.
Podra d: Anacrogyneae (nevrcholoplodé)
Sú to pe eÁovky s lupeÁovitou, stuñkovitou alebo pásikovitou stielkou.
Pelia epiphylla – hojná v listnatých lesoch.
Rad: Marchantiales (porastnicotvaré)
Gam etofyt tohto rad u je vñdy frondózny, dorziventrálne sploštený, spravidla dichotomicky rozkonáren ý. As imila né pletivo tvorí vrchnú asÙ stie lky.
Marchantia polymorpha je druh rastúci na vlhkých miestach.
Conocephalum conicum rastie na vlhkých a tônistých miestach.
Trieda : Anthocerotopsida (roñteky)
Malá skupina v rámci oddelenia machorastov, niekedy priraovaná k pe eÁovkám.
Trieda : Muscopsida (mach y)
Machy sú treÙou, najvä šou a najdokonalejšou triedou oddelenia Bryophyta . Majú zvy ajne dobre
vyvinutý mnohobunkový prvoklík, ktorý je vä šinou vláknitý. Gametofyt je vñdy rozl íšený na riz oidy,
kaulo idy a fylo idy.
Fyloidy sú naj astejš ie uloñené v genetickej špirále alebo v niekoµkých súbeñných pozd³ñnych
radoch. Progre sívnym znako m je výs kyt str ednej ñilky vo fyloidoch vä šiny predstaviteµov.
Gam etangiá machov sú zvy ajne umie stnené v ochran ných ob aloch (p ericheciách) , ktoré vznikli
premenou fyloidov.
Sporogón bý va vo vä šine prípadov dobre rozlíšený na nô ñku, stopku a výtrusnicu.
Výtru snica machov má zlo ñitú stavbu. Vo vä šine pr ípad ov sa s kladá z vlastn ej spod nej asti (urna) a vie ka (op erkulum ). Medz i urnou a vie kom bý va vyvinutý prstenec (a nnulus). J eho innosÙou
sa oddeµuje vie ko od urny. Horný okraj urny sa nazýva ústie (stóma) a na obvode býva vyvinutý veniec hygroskopických zúbkov (peristóma). Jeho funkciou je regulovaÙ uvoµÁovan ie výt ruso v z urn y.
Z fylogenetického hµadiska tvoria machy slepú vývojovú líniu, ktorá neviedla k vývoju dokonalejších foriem.
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Podtr ieda: Sphagnidae (machy rašelinníkové)
Je to skupina najniñšie organizovaných machov charakteristického vzhµadu a zafarbenia. Rastú na
vlhkých miestach alebo priamo vo vode, kde ich spodná asÙ stielky p ostup ne odumie ra, pr eto nema jú
vyvinuté rizoidy. Rizoidy sa tvoria len na mladých lupienkovitých prvoklíkoch.
Kauloid na vrchole postupne dorastá a má zloñitú anatomickú stavbu. Jeho stredom sa tiahne strñÁové pletivo (medulla) a na jeho obvode sa nachádza vrstva hrubostenný ch buniek (sklerod erma). C elkom na povrchu je vrstva prázdnych bezfarebných buniek (hyaloderma). Sú zásobárÁou vody. Celá
hlavná pabyµka je pokrytá zväzo kami krátkych bo ných p abyliek , na vr chole na kope ných do hlá vky.
Fyloidy rašelinníkov sú vñdy bez ñiliek. Význa ným z nakom rašelinn íkov je het erofýli a. V kañdom fyloide sú dva typy buniek – veµké prázdne (leukocyty) sú zásobárÁou vody a medzi n imi sú v klinené drobné zelené bunky (chlorocyty).
Nôñka a stopka sporogónu sú redukované. Guµatá výtrusnica sedí na nepravej stopke – pastopke
(pseudopódium).
Rašelinníky rastú v súvislých vankúš och na miestach s dostatkom vody. Tvoria osobitné rastlinné
formácie – rašeliniská.
Podtrieda má jediný rod Sphagnum s 30 0 druh mi (Sphagnum palustre, S. rubellum, S. squarosum,
S. girgensoh nii a i.)
Podtr ieda: Andreaeidae (machy štrbinkové)
Malá skupina sto jaca svojou organizáciou stielky medzi rašeliníkmi a prútnikovými machmi, ktorým je blízka predovšetkým stavb ou gametofytu.
Má jediný rod Andreaea s vyše 1 00 dr uhmi.
Podtr ieda: Bryidae (machy prútnikové)
Táto trieda predstavuje najvyššiu organizáciu v rámci oddelenia Bryo phyt a. Gametofyt je dobre
rozlíšený na rizoid y, kauloid a fyloidy. Fyloidy m ajú jednu alebo a j viac stredných ñiliek. Ga metang iá
sú bu na vrchole hlavnej pabyµky (acrocarp) alebo po jej bokoch (pleurocarp). Sporogón má nô ñku,
stop ku a vý trusn icu. Ot vára s a vie kom.
Do tejto triedy sa zarauje prib liñne 67 0 rodo v s asi 1 4 50 0 druh mi.
Rad: Polytrichales (ploníkotvaré)
Polytrichum commune, P. juniperinum, P. formosum, Atrichum undulatum.
Rad: Fissidentales (pošvatcotvaré)
Hojne sa vyskytujú zástupcovia rodu Fissidens.
Citlivým indikátorom istoty vodných tokov je druh Octodiceras julianum.
Rad: Dicranales (dvojhrototvaré)
Ceratodon purpureus, Leucobryum glaucum.
Rad: Pottiales
Syntrichia ru ralis – ostnochlp oby ajný.
Rad: Grimmiales (drobinkotvaré)
Na druhy na jbohatš ím rodom je Grimmia.
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Rad: Funariales (skrutkotvaré)
Typickým zástupcom je Funaria h ygro metri ca. Rastie hojne na spáleniskách, starých múroch a
pieso natých pôdach.
Rad: Bryales (prútnikotvaré)
Rod Bryum zahËÁa stovky druhov. Nízke striebrobiele porasty na okrajoch ciest, na poliach, rumoviskách a úhoroch tvorí druh Bryum argenteum.
V hojnom po te rastú aj okolo pot okov, pra menísk v les och i na lúkach . Mnium undulatum (merík
vlnkatý ), Aulocomium palustre (páskavec mo iarny), Climacium dendroides (rebrí kovec stromkový).
Rad: Hypnales (rakytotvaré)
Najbohatší rad machov.
Druhy: Hypnum cupressiforme (rakyt cyprus ovitý), Rhytidiadelphus triquetrus (kostrbatec trojrohý), Hylocomium splendens (rakytník les klý), Thuidium abietinum (tujovi ka jedµová), Brachytecium
velutinum (bankov ec zamato vý), Pleurozium schreb erii (porastník Schreberov).
Tracheophytina (cievna té ra stlin y)
Majú vyvinuté cievne zväzky. Základné ñivotné funkcie cievnatých rastlín preberá nepohlavná
(sporofytná) generácia . Bunky t voria jedn oduché a lebo zlo ñité pletivá, napr. delivé, krycie, mechanické, vodivé. Novými sú vodivé pletivá – cievne zväzky, ktoré rozvádzajú vodu, anorg anické látky a
asim iláty.
Pohlavná generácia (gametofyt) je pri niñších vývojových typoch ešte morfologicky a fyziologicky samostatnou generáciou. Postupne sa však zredukovala na niekoµko buniek, fyziologicky závislých na sporofyte (nepohlavnej generácii).
Klasifik ácia cievnatých rastlín nie je jednotná. Za najuznávanejšiu sa povañuje T ACHTAD ðJANOVA
klasifik ácia z roku 1973: „ Evolution und Ausb reitung der Blütenpflanzen“. Jeho poÁatiu je blízka klasifikácia „Flóry Slovenska“ a „Kvteny SSR“ (H EJNÝ , S LAVÍK , 1988).
Oddelen ie: Pteridophyta (papraoras ty)
Papraorasty sú prevañne zelené, suchozemské, najvyššie organizované mnohobunkové výtrusné
rastliny s význa nou, ale oproti machorastom uñ zredukovanou antitetickou (heterofázickou) rodozmenou, v ktorej sú obe generácie (sporofytická a gametická) organicky samostatné.
Aj ke je game tofyt po as oplodÁovania ešte stále odkázaný na vodné prostredie, papraorasty sa
v porovnaní s ostatnými výtrusnými rastlinami najviac prispôsobili suchozemskému ñivotu. Od vodného prostredia sa oslobodil najmä sporofyt, na ktorom sa v súvislosti s adaptáciou na ñivot na such ej
zemi uskuto nila diferenciácia tela na os, listy a koreÁ s diferencovanými pletivami (kormus), predovšetkým cievnymi zväzka mi. Najsta rším tv arom sp orofytu je telóm, t.j. bezlistá, oby ajne vidlicovito
rozkonárená os s jediným koncentrickým cievnym zväzkom (protostélé), t.j. s drevnou asÙou uprostred osi a lykovou asÙou na ob vode so sitkov icami.
So zvä šujúcimi sa rozmermi tela nastala aj potreba zvýšenej asimilácie. Na bezlistom telóme sa
za ínali utváraÙ jednoduché výrastky pokoñky, tzv. enác ie, do ktorých na vyššom stupni vývoja vstúpil aj cievny zvä zok. T ým vz nikol mikrofyl. Vývin listu sa dokon il vznikom makr ofylu, a to tak, ñe
sa bo né osi sploš tili a zrástli do syntelómu, ktorý sa vyskytuje napr. pri papradiach. Makrofyly sa
mohli druhotne zjednodušiÙ a vznikli tzv. meio fyly (napr . pri pr asli kách). Najstaršie papraorasty
mali na podzemnej osi len pakorienky (rizoidy) a añ neskôr sa z nej vyvinul koreÁ s lú ovitým cievnym zväzkom.
Z diferencovaných pletív to boli pletivá na zmenšenie vyparovania vody, a to pokoñka s kutikulou
a prieduchy. Bun ková bla na je z celulózy bez inkrustácie. Chloroplastov je veµa a as imila ným produktom je škrob.
Na sporofytickej generácii (sporofyte) vznikajú výt rusnic e – sp óra ngiá . V prípade papradí sa
spó rangiá vyskytujú na listoch (na rozdiel od vyhynutých bezlistých prapapradí s výtrusnicami na
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konci osi). Lis ty, na kto rých s a tvoria výtru snice, sa nazývajú spo rofy ly na rozdiel od trofofylov,
ktoré slúñia len na a similáciu (rebro vka). N iekedy sa ob e funkcie s pájajú na tom istom liste a lis t je
zároveÁ sporofylom i trofofylom; ide o trofosporof yl (napr. sladi ). Niekedy s a spo rofyly zos kupujú
do klasovitých a šišticovitých útvarov – strobilov (plavúne).
Vo výtrusniciach sa tvoria haploidné výtrusy (spóry), ktoré majú vñdy dva obaly – exospó rium a
endosp órium. Spóry môñu byÙ morfologicky i fyziologicky rovnaké (izospóry) alebo morfologicky
rovnaké a fyziolo gicky rozdielne (homoiospóry) a napokon morfologicky i fyziologicky rozdielne
(heterospóry). Izospórické papra orasty sú jednodomé, homoiospórické a heterospórické sú dvojdomé ra stlin y.
Z haploidných výtrusov vzniká haploidná gametofytická generácia – gametofyt, ktorá sa pri papraorastoch nazýva prvorast (protálium). Má vzhµad sploštenej zelenej stielky s jednobunkovými
pako rienkam i. Na prvoraste vznikajú pohlavné ústroje (gametangiá). V plemení koch (anter ídiách)
sa tvoria sam ie pohlavné bunky – spermatozoidy. V zárodo níku (archegóniu) je jedna vajcová
bunka (oosféra). Vodnou cest ou sa sp ermatozo idy dostanú do archegón ií a nasta ne oplodne nie vajcovej bunky. Z diploidn ej zygoty sa vyvinie diploidný zárodok (embryo) a z neho diploidný sporofyt.
Na zárodku rozozná vame nohu (haustórium), ktorou je zárodok ponorený do pletiva prvorastu a odtiaµ vyñivovaný. Oproti nôñke sa utvorí prv ý list (k lí ny list) a pri Áom hrbol ek (plumula), z ktorého sa vyvinie druhý list a neskor šie os s ved µajším (adventívnym) koreÁom. Papraorasty nemajú
hlavný koreÁ. Neskoršie vyrastajú alšie vláknité vedµajšie korene (primárna homorízia) a prvorast
zahynie.
Papraorasty sú s taro u ras tlinno u sku pino u. Pra vdep odob ne sa v yvinuli z rias s o silno u sp orofytickou generáciou a preds tavujú para lelnú vývinovú líniu s machorastami. Zjavili sa vo vrchnom silúre, rozvinuli sa v devóne, najmä však v karbóne, ke sa st ali najdô leñitejšou z loñkou rastlinného
pokryvu ( ierne uhlie). V perme za ali vymieraÙ a dnes sa zachovali len v nepatrnom mnoñstve. Od
prapapradí sa vývin uberal dvoma smermi. Mikrofylovú líniu predstavujú plavúne, na ktoré vývinovo
nadvä zujú mikrofylové formy nahosemenný ch rast lín, najm ä ihli iny. Mak rofylovú líniu pr edsta vujú
pras li ky (meiof yly) a najmä paprade, z ktorých smeroval vývin k semenným papradiam a od nich k
makrofylovým formám nahosemenných rastlín a k rastlinám krytosemenným.
Podod delenie: Psilophytina (prap aprade)
Boli to trváce b yliny alebo malé s tromy (ma x. 3 m vys oké). R ástli ponorené do vody, z kt orej
tr ali len konce os i. Mali podz emok s p akorienk ami. O s bola nerozko nárená alebo vid licovitá. N ajprimitívn ejšie druhy nem ali listy, vyv inutejšie m ali tËÁovité vý rastk y (enácie), z k torýc h sa vyv inuli
mikrofyly i makrofyly telómového pôvodu. V os i bol len jeden cievny zväzok (protos télé) a na konci
výhonko v boli terminá lne spór angiá. Vyhynuli vo vrchnom devó ne.
Najjednoduchšou spomedzi nich bola Rhynia elegans. Bola bez listov, prieduchy sa nachádzali na
osi a dosahovala výšku asi 50 cm.
Psilophyton princeps je najstaršia známa listnatoosová rastlina. Mikrofyly mal rod Asteroxylon a
makrofyly rod Pseudosporochus.
Podod delenie: Psilotophytina (prú tovk y)
Prútovky tvoria malú skupinu tropických trvácich bylín. Sporofyly sú vidlicovito rozkonárené a v
ich rázsoche sú umiestnené dvoj- alebo trojpuzdrové spórangiá (synangiá) s izospóra mi. System atické
post avenie prút oviek je sp orné. P ríbuz ensky na jbliñšie stoja k p rapap radiam, ale m edzi obidvom a triedami nie je nijaká spojovacia forma. Prútovky sú recentné rastliny. Najznámejším druhom spomedzi
nich je Psilotum triquetrum.
Podod delenie: Lycopodiophytina (plavú ne)
Sú to papraorasty s vidlicovito rozkonárenou osou, na ktorej sú oby ajne špirálovito usporiadané
zelené mikrofyly s jedným cievnym zväzkom (trofofyly). Sporofyly sú oby ajne zoskupené do klasov.
Sú izospórické alebo heterospórické a ich spermatozoidy sú dvojbi íkaté (len šidlatkotvaré majú mnohobi íkaté sperma tozoidy). asÙ plavúÁov má pa jazý ek trichómového pôvodu, umiestnený na báze
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vrchnej asti listu a slúñiaci na prijímanie vody (plavúnky, šidlatky). Známe je u nich druhotné hrubnutie os i.
Z vývinového hµadiska zrejme nadväzujú na mikrofylové prapaprade. Povañujú sa za východisko
mikrofylo vej asti nahosemenných rastlín (Coniferophytina).
Trieda : Lycopodiopsida
Trieda má sedem radov. U nás sa vyskytujú eµade a rody z radov Lycopodiales a Selaginellales.
Rad: Lycopodiales (plavúÁotvaré)
U nás je zastúpený eµaami Huperziaceae a Lycopodiaceae.
eµa: Huperziaceae (chvostníkovité)
Sú to trváce byliny s priamymi alebo vystúpavými, vidlicovito rozkonárenými byµami. Listy sú
husté, strecho vito sa prekrý vajúce. S porof yly sa navo nok neod lišujú od trofofylov, takñe výtrusnicový
klas nie je zreteµný. Výtrusnice sú stopkat é, sedia v pazuchách listov.
eµa je u nás zastúpená jediným druhom Huperzia selago. Je to trváca bylina. Sporofyly nie sú
odlíšené od trofofylov, klas preto nie je zreteµný. Hojný je vo vysokých horách oblasti Eucarpatica.
eµa: Lycopodiaceae (plavúÁovité)
Do eµade plavúÁovitých patria malé vñdyzelené byliny s vidlicovito rozkonárenou, plnou a nelánkovanou, spravidla plazivou byµou, ktorá je pokrytá malými, zá vitnicovito us poriada nými, zelenými, iarkovitými alebo šupinkovitými listami (mikrofylmi) bez jazý ka a vñdy len s jedným cievnym zväzkom. Zo spodnej strany byle vyrastá veµké mnoñstvo vidlicovito rozkonárených adventívnych koreÁov s myk orízo u. Os má lú ovité cievne zväz ky, druhotne nehr ubne.
Výtru snice sú vñdy umiestnené na báze vrchnej strany sporofylov alebo na konci riedko o listených bylí. Plavúne sú jednodomé rastliny. Z oplod nenej va jcovej b unky vz niká z árod ok a z neho vyrastá sporofyt, ktorý nemá na svojom rastovom vrchole terminálu, ale mnohobunkové delivé pletivo.
Plavúne sa okrem rozmnoñovania výtrusmi rozmnoñujú aj vegetatívne opadavými pú ikmi v pazuchách listov.
Druhy plavúÁovitých (asi 40 0) tvoria iba niekoµko rodov, rozšírené sú však po celom zemskom
povrchu, ale najmä v horna tých kr ajinách s ubtro pického a trop ického p ásma , kde sú známe i ep ifytické druhy.
Našim najznámejším druhom je plavúÁ oby ajný (Lycopodium clavatum) rastúci na kyslých pôdach horský ch ihli natých les ov. Jeho výt rusy s a pouñívali v metalurgickom priemysle pri odlievaní
kovových predmetov, aby sa odliatok neprilep il k forme. T aktieñ sa pouñívali v lekárnictve na obaµovanie piluliek, aby sa nezlepili a v medicín e na zasyp ávanie mokv avých rá n. Vo vlhký ch lesoch rast ie
plavúÁ pu ivý (Lycopodium annotinum) a na mokrých lúkach plavúnec zaplavovaný (Lycopodium
inundatum).
Rad: Selaginellales (plavúnkotvaré)
Do radu plavúnkotvarých zara ujeme rastliny, ktoré sú veµmi podobné plavúÁotvarým a líšia sa
od nich predovšetkým heterospóriou, listami s pajazý kom (lingula) a veµmi redukovaným gametofytom.
eµa: Selaginellaceae (plavúnkovité)
Trváce, malé, machom podobné byliny. Stonka je plazivá, v miestach rozkonárenia zakoreÁujúca.
Listy sú malé, sediace, s malým pajazý kom (lingula), husté, jednoñilové, celist vookra jové aleb o brvito zúbk até, usp oriadané v skrutkov ici alebo v štyroch r adoch. Sporofyly sa iba málo odlišujú od trofofylov, na konci konárikov tvoria výstrusnicové klasy. Megaspórangiá sa nachádzajú v sp odnej, mikrospó rangiá v hornej asti výtrusnicového klasu.
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Z vývinového hµadiska plavúnkotvaré nadväzujú na prvop lavúÁotvaré a objavujú vo vrchnom
karbó ne, najmä vš ak v kriede.
U nás sa naj astejšie vyskytuje plavúnka brvitá (Selaginell a selaginoides), rastúca vo Vysokých a
Nízkych Tatrách a vran ek švaj iarsk y (Lycopodioides helveticum), ktorý rastie aj na podunajských lúkach pri B ratislave.
Rad: Lepidodendrales (lepidodendrotvaré)
Do tohto radu patria len vyhynuté stromovité heterospórické papraorasty s listami s pajazý kom,
ktoré ñili prevañne v prvohorách a len v malej miere i v druhohorách.
Lepidodendrotvaré niekedy dosahovali výšku añ 30 m a ich kmen e boli añ 2 m hrubé.
Prisp eli k vzniku ierneho uhlia. Vyvinuli sa z nich dnešné šidlatky a zo semenných foriem mikrofylové fo rmy naho semenn ých ra stlín ( kordait y, ginkgá a ihli iny).
Rad: Isoëtales (šidlatkotvaré)
eµa: Isoëtaceae (šidlatkovité)
Šidlatkovité sú bu vo vode pon orené alebo na vlhkom p odklade ras túce heteros pórické trváce
byliny s výrazne skrátenou druhotne hrubnúcou osou. Majú šidlovité listy s pajazý kom a sú typické
mnohobi íkatý mi spe rmato zoidmi.
Listy sú naspodu rozšírené a na vnútornej strane nad listovou bázou majú blanitý pajazý ek (lingula). V strede listovej ruñice sú umiestnené trofofyly a smerom k okraju zasa trofospor ofyly, nijako
sa neodlišujúce od sporofylov.
Šidlatkovité po vývinovej stránke nadväzujú na druhohorné formy l epidodendrotvarých, a to na
rody Pleuromeia a Nathorstiana, ktorých os uñ bola zrejme s krátená. S kameneliny šidlat iek sú známe
od kriedy. Vyskytu jú sa na Šumave.
Podod delenie: Equisetophytina (Stachyophytina)
Trieda : Equisetopsida (Sphenopsida, Articulatae, Equisetinae – pra sli ky)
Do triedy pr asli iek patria izospórické, homoiospórické i heterospórické bylinné alebo stromovité
papraorasty s lánkovano u osou, s p raslenovo u sporiad anými list ami, so zreteµne odlíšenými a do
koncových klasov zoskupenými sporofylmi, na ktorých sú vñdy dva alebo i viac anatropných, t.j. k osi
klasu obrátených výtrusníc; spermatozoidy sú mnohobi íkaté.
Os je vñdy lánkovaná. Pri vývojovo niñších druhoch je ešte vidlicovito rozkonárená a nachádza
sa v nej drevostr edný a lebo lú ovitý cievny zvä zok. Os vývinovo v yšších druh ov je vñdy praslenovito
monopodiálne rozkonárená a cievny zväzok je drevostredný so strñÁom. Dn ešné p rasli ky druhotne
nehrubnú. Majú pravé korene a asto sa pri nich vyskytuje podzemok (rizoma).
Listy sú telómového pôvodu (makrofyly) a sú vñdy praslenovité. Sporofyly sa výrazne líšia od
trofofylov a sú zoskupené do terminálnych klasov.
Z vývinového hµadiska trieda p rasli iek nadväzuje na prapa prade, z ktorých sa vyvinuli paralelne
s triedami plavúÁov a papradí. Zjavili sa v devóne a najvyšší stupeÁ vývinu dosiahli v karbóne, kde
druhotne hrub núce s trom ovité kalam ity (Calamites) spo lu s lepid odendra mi a sigiláriami podstatne
prispeli k vzniku ierneho uhlia.
Rad: Equisetales (pras li kotvaré)
Do rad u pras li kotvarých patrí len jediná eµa.
eµa: Equisteaceae (pras li kovité)
Sú asné pras li kovité sú vý lu ne trváce byliny a len medzi fosílnymi boli i stromovité formy.
Charakteristickým znako m dnešn ých p rasli iek je dutá a lánkovaná monopodiálne rozkonárená os,
ktorá však druhotne nehrubne. Skladá sa z uzlových a medziuzlových astí a vmedz erené delivé pleti-
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vo na spodnej strane osových lánkov je chránené pošvou zrastených nezelených listov. Aj bo né
konáre vyrastajú v praslenoch a to vñdy medzi listami a preráñajú listovú pošvu . Keñe listy pr asli iek
sú nezelené, asimiláciu preberá zelená byµ s prieduchmi a chloro plas tami . Povr ch letný ch bylí je ryhovaný a sú na Áom viditeµné rebrá (carinae) a brázdy (valleculae). Pokoñková vrstva je preniknutá
oxidom kremi itým. Cievne zväzky sú kolaterálne. Vo vnút ri osi je veµká lyzigénna dutina, vzniknutá
rozpustením bunkový ch blán. Pod zemok (rizo ma) je podo bne lánkova ný ak o os, len jeh o povr ch je
hladký a lyzigénna dutina je oveµa menej výrazná.
Štítkovité sporofyly sú praslenovito usporiadané na konci byle, pri om sporofyly jednotlivých
pra slenov sa s trieda jú a t voria hust é vý trus né kla sy.
Pras li kovité sa ob javili uñ v karbóne a añ do obdobia keuperu je známy stromovitý druh Equisetum arenaceum.
Do rod u recentný ch pra sli iek patrí 25 druhov. Podµa bylí ich delíme na:
1) pras li ky s dvojakými byµami. Ich plodné byle sú hnedé, jalové zelené. Hnedé po vypadnutí
výtrusov odumrú, potom z koreÁa vyras tajú z elené ster ilné osi s asimila nými orgánmi (Equisetum
arvense, E. maximum).
2) pras li ky s jednou byµou. Na jar je byµ hnedá, po do zretí vý trusov oz elenie (Equisetum sylvaticum).
3) pras li ky s jednou zelenou byµou, z vrcholu ktorej vyrastá sporofylový klas (Equisetum palustre, E. hiemale).
Podod delenie: Phyllophytina (Polypodiophytina)
Patria sem zelené, izospórické alebo heterospórické, bylinné, len ojedinele stromovité papraorasty s ne lánkovanou plnou osou a s veµkými, bohato ñilkovanými, špirálovito alebo dvojradovo
usporiadanými makrofylový mi listami. Tie sú oby ajne niekoµkokrát perovit o zloñené a zamlada spravidla špirálovito zvinuté. Výtrusné listy vä šinou nie sú zoskupené do klasov. Výtru snice sú na ich
spodnej strane alebo okraji, a to jednotlivo alebo zoskupené do kôpok (sorusov). Spermatozoidy sú
mnohobi íkaté.
Pri vývojovo niñších papradiach je os vidlicovito a pri vývinovo vyšších monopodiálne rozkonárená. Vývin anato mickej st avby s merova l od protostélé k aktinostélé, sifonostélé, solenostélé añ dyktiostélé. Len osm undovit é a jazyk ovité majú eustélé s bikolaterálnymi cievnymi zväzkami. Jazykovité
navyše aj slabo druhotne hrubnú (na rozdiel od ostatných papradí, ktoré druhotne nehrubnú vôb ec).
Listy sú typicky makrofylové, s charakteristickou ñilnatinou, pri ktorej sú ñilky všetkých rádov
rovnako hrubé a smerom ku koncu sa nes ten ujú. Bunky pokoñky ešte obsahujú chlorofyl. Cievny
zväzok listu je koncentrický s drevnou asÙou obklopenou lykom.
Pap rade ma jú pra vé koren e s radiá lnymi cievnymi z väzka mi.
Výtru snice môñu byÙ hrubostenné (eusporangiátne) a tenkostenné (leptosporangiátne). Otvárajú sa
bu chlopÁovým pukaním alebo pomocou osobitného hygroskopického zariadenia.
Paprade predstavujú vývinový základ pre makrofylovú asÙ nahosemenných rastlín (semenné
paprade, cykasy), ako aj všetkých rastlín krytosemenných.
Rad: Ophioglossales (jazykotvaré)
Patrí sem len eµa Ophioglossaceae s prib liñne 80 druhmi. Sú t o všet ko trv áce byli ny s kr átkym
nerozkonáreným podzemkom. Pre korene je význa ná mykoríza. Z podzemku kañdý rok vyra stá len
jeden, v mlado sti šp irálovito nezvinutý list. R ozdelený je na prio sovú plodon osnú a okrajo vú as imila nú asÙ.
U nás sa vyskytuje druh Ophioglossum vulgatum (jazyk hadí). Jalová asÙ listu je vajcovitá, celistvookrajová, plodná asÙ listu tvorí jednoduchý klások. Rastie na mokrých lúkach.
Botrichium lunaria (vrati ka mes ia ikovitá) má jalovú asÙ listu ro zdelenú na polm esia ikovité
vý nelky, plodná asÙ je metlina. Rastie na horských lúkach.
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Rad: Osmundales (osmundotvaré)
Patria sem veµké su chozem ské b yliny (niek edy añ strom ekovitého vzrastu) s výraznými podzemkami. Anatomická stavba osi vykazuje všetky prechody od protostélé cez sifonostélé añ k eustélé. Druhotné hrubnutie sa nevyskytuje. Listy sú za mlada špirálovito zvinuté.
Výtru snice majú iba jednovrstvovú stenu, zakladajú sa len z jednej bunky pokoñky. Hygroskopické zariadenie na otváranie výtrusníc (prstenec) je iba nazna ené v podobe niekoµkých hrubostenných buniek, ktoré sú umiestnené na jednej strane výtrusnice a otvárajú sa prostredníctvom vrcholovej
štrbiny. Rastú prevañne v trópoch.
U nás sa v yskytuje Osmunda regalis (osmunda kráµovská ). Výt rusnice m á na os obitn ej asti pozmeneného listu.
Rad: Polypodiales (sladi otvaré)
Prevañne ide o tenkovýtrus nicové byliny. Patria medzi ne takmer všetky naše paprade. Sú to
oby ajne suchozemské trváce byliny s podzemkom, len zriedkavejšie ide o stromy, jednoro né b yliny,
liany ale bo ep ifyty.
KmeÁ stromov ých pap radí je jednoduchý , añ 20 m vysoký, na vrchole má šticu añ 6 m dlhý ch perovito zloñených listov. Vo vnútri kmeÁa sa nachádza veµké mnoñstvo cievnych zväzkov. KmeÁ druhotne nehrubne a neobsahuje teda kompaktnú drevnú hmotu.
Podzemok môñe byÙ krátky a nerozkonárený, pokrytý šupinami a plevovitými ch ³pkami. Z takéhoto typu podzemku vyrastajú ruñice listov (napr. papra sam ia). Pri inom type je podzemok hladký
a dlhý a vyrastajú z neho len jednotlivé listy (napr. sladi ).
Korene sú len adventívne, sú tenké a asto v idlicovito r ozkoná rené. M ajú lú ovité cievne z väzk y.
Listy tvoria hlavnú asÙ biomasy papradí. Naj astejšie sú p erovité alebo p erovito z loñené, len zriedkakedy jednoduché a nedelené (jelení jazyk). Anatomická stavba listu je zhodná s vyššími rastlinami
(okrem cievneho zväzku). Za mlada sú špirálovito zvinuté brušnou stranou smerom dovnútra. Bu sú
všetky rovnak é a slú ñia na výñivu i na tvorbu výtru sov (trofosporofyly – napr. sladi , papra sam ia)
alebo majú osobitné asimilujúce listy (trofofyly) a osobitné výtrusné listy (sporofyly) ako napr. rebrovka alebo perovník.
Stopkaté výtrus nice vznikajú n a rube listo v, zriedkavejšie na ich okraji. Vznikajú vñdy len z jednej bunky pokoñky listového výbeñku – placenty (receptákulum) a to na bo ných ñilkách. Výt rusnice
sa otvárajú prstencom (anulu s). T var a p oloha p rstenca , ako aj s pôs ob pu knutia výtru snice slú ñia ako
dôleñitý systematický znak.
Výtru snice sú oby ajne zoskupené do kôpok (sorusov ). Tie môñu byÙ pokryté zásterkou (indusium ). Tva r zást erky je takt ieñ významným systematickým znakom.
Z izosp óry vyra stá p rvoras t (pro tálium), ktorý je najprv vláknitý a añ neskôr na dobúd a charakt eristický srdcovitý tvar. Medzi pakorienkami sa vytvárajú guµovité plemenní ky (anterídiá) so špirálovitými spermatozoidmi. Na vrchnej strane pod srdcovitým výrezom sa vytvárajú zárodo níky (archegóniá) s vajcovou bunkou. Obidva typy pohlavných ústrojov sú povrchové.
Plemenní ky sú v p orovnaní s machora stami zr edukované. Vznikajú z jedinej bunky prvorastu. Tá
sa najprv vyklenie a potom sa delí na štyri bunky. Stenu plemení ka tvoria dve nad s ebou ulo ñené prstencové bunky. Stredná bunka sa delí, vznikajú z nej materské bunky spermatozoidov a z nich mnohobi íkaté špirálovité spermatozoidy. Napu aním p rstenco vých b uniek sa odhodí vie ková bunka a
spermatozoidy sa uvoµnia.
Zárodo ník vzniká z jednej bunky prvorastu podobne ako u machorastov.
Rozdelením oplodnenej vajcovej bunky (zygoty) vznikne zárodok (embryo), ktorý je nôñkou
(haustórium) spojený s prvorastom a erpá z neho ñiviny. Zárodok obsahuje základ osi, rastový vrchol
a základ prvého listu. Korene papradí sú vñdy len adventívne. Z embrya vyrastá diploidný sporofyt –
nepohlavná generácia, predstavujúca vlastnú dospelú rastlinu. Podµa uvedenej schémy je teda aj pre
paprade charakteristická antitetická (heterofázická) rodozmena.
Spomedzi zvláštnych foriem rozmnoñovania treb a uviesÙ apospóriu, partenogenézu a apogamiu .
Pri apospórii sa diplo idná v ýtru snica mení p riamo na dip loidný prvo rast (gam etofyt ) bez toho, aby v
nej vznikli haploidné výtrusy. Pri partenogenéze sa vajcová bunka bez oplodnenia mení na zygotu a
zárodok. V prípade apogamie vajcová bunka na diploidnom prvoraste zanikne a nová rastlina vznikne
z diploidných vegetatívnych buniek prvorastu.
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Paprade sa rozmno ñujú i vegetatívne, a to podzemkami a adventívnymi pú ikmi.
K sladi otvar ým p atrí a si 7 0 00 dr uhov a ich systém sa za kladá n a sukces ii.
eµa: Polypodiaceae (sladi ovité)
Polypodium vulgare (sladi oby ajný) – ide o geofyt, rast úci hlavne na v lhkých, mach om pora stených skalách a balvanoch (predovšetkým v lesoch), ale aj na práchnivejúcich pÁoch, skládkach štrku
alebo kamenia, vo viniciach, príp. na múroch, vñdy však n a neváp enatom podkla de. Jeho p odzemo k je
jedlý, s ladký a vyuñíva sa ako droga.
Rad: Pteridales (krídelnicotvaré)
eµa: Cryptogramaceae (ku eravcovité)
Cryptograma crispa (ku eravec iarkový). Má neplodné a výtrusné listy, je to hemikryptofyt,
rastú ci medzi ñulovým i balva nmi v alp ínsko m pás me.
Rad: Dicksoniales (diksóniotvaré)
eµa: Dennstaedtiaceae (Hypolepidiaceae – dennstedtiovité)
Patria sem trváce byliny s rovnakými listami (nediferencovanými na fertilné a sterilné).
Pteridium aquilinum (paprad ie orli ie) – z podzemku vyrastá len jeden veµký, p erovito z loñený
list. Ako geofyt sa vyskytuje na suchej i vlhkej pôde, na otvorených añ polozat ienených sta novištiach
ako napr. okraje lesov, od níñin do horského pásma.
Rad: Aspidiales (Dryopteridales – papra otvaré)
eµa: Thelypteridiaceae (papradníkovité)
Sú charaktereistické plazivými podzemkami. Listy sú rovnakotvaré, asto od seba vzdialené, 1–3krát perovit o zloñené. Kôpky výtrusníc na chrbtovej strane listov sú okrúhle, zriedka podlhovasté. Zásterka je vr chná, ob li kovitá, opadavá alebo chýbajúca.
Thelypteris palustris (papradník mo iarny) je geofyt , typick ý pr e raše linné lú ky, mo ariská, podmá ané jelšiny od níñin do horského pásma.
Lastrea limbosperma (pere inovec horský) sa ako geofyt vyskytuje na tienistých i svetlých, vlhkých añ mokrý ch neváp encovýc h stan ovištia ch v pod horsko m stup ni.
Phegopteris polypodioides (sladi ovec bu inový) – rastie geofyticky na nevápenatom podklade
(naj astejš ie na ñule) a to na vlhkých miestach, naj astejšie v bu inách, od pahorkatín po subalpínske
pásmo.
Gymnocarpium dryopteris (pera ina dúbravová) – geofyt, rastúci v tienistých bu inách, smre inách i kosodrevine, obµubujúci nevá penné kyslejš ie pôdy v po dhorskom a suba lpínsko m pás me.
Gymnocarpium robertianum (pera ina Robertova) – geofyt, obµubuj úci št rkovit é pô dy, ska ly,
niekedy múry, predovšetkým na vápencoch a dolomitoch, na svetlých miestach rastie aj v lesoch.
eµa: Aspleniaceae (slezinníkovité)
Do tejto skupiny patr ia malé pap rade s k rátkym podz emkom a rovnak otvar ými, p erovito z loñenými alebo vidlicovitými listami usporiadanými v trse. V stonke sa nachádzajú dva cievne zväzky,
kôpky výtrusníc sú podlhovasté, zásterka bo ná.
Phyllitis scolopendrium (jazyk jelení) je hemikryptofyt, obµubujúci karbonátový substrát, kde rastie na skalách, medzi balvanmi, v sutinách, štrku a na vlhkých tienistých miestach.
Asplenium trichomanes (slezovník ervený) – hemikryptofyt, rastúci na skalách a sutinách na
všetkých horninách (vä šinou porastených machmi) od níñin po subalpínske pásm o.
Asplenium viride (slezovník zelený) – hemikryptofyt, vyskytujúci sa v štrbinách tienistých vlhkých skál, vzácne aj na lesnom humuse, naj astejšie na vápencoch a dolomitoch, melafýroch a pieskovcoch, najmä v bu inách a smre inách.
Ceterach officinalis (cetera k lekár sky) – hemikr yptof yt aleb o geofyt , vzác ny.
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eµa: Athyriaceae (papradkovité)
Ich podzemok je plazivý, vodorovný alebo pr iamy, list y spra vidla 3- krát p erovito z loñené
(Matteucia – rovnakotvaré), kôpky výtrusníc sú vä šinou okrú hle (pri rode Athyrium podlhovasté),
zásterky spodné (Athyrium filix-femina) alebo bo né (A. distentifolium).
Athyrium filix-femina (papradka sami ia) je hemikryptofyt obµubujúci vlhké lesy (najmä bu iny)
od níñin po subalpínske pásm o.
Athyrium distentifolium (papradka alp ínska) je hemikryptofyt rastúci na nevápenatých substrátoch,
vä šinou na hornej hranici lesa, resp. v horských bu inách a smre inách.
Matteucia struthiopteris (perovník pštrosí) – hemikryptofyt, uprednostÁujúci nevápenaté stanovištia, vä šinou mokré (naj astejšie náplavové biotopy potokov a riek, vrbiny, jelšiny).
Woodsia ilvensis (vudsia skalná) – geofyt, vyskytujúci sa na suchých skalách, skalných stupÁoch,
v štrbin ách skál na vyvrelých hornin ách ako and ezity, ryolity, adi e, melafýry a ñuly.
Cystopteris fragilis (pµuzgiernik krehký ) – hemik ryptof yt, rast ie na kam enitých miestach, sut inách, skalách, v tienistých lesoch, v kosodrevine, ob as aj na múroch od níñin añ po alpínske pásmo.
Cystopteris montana (pµuzgiernik horský) – geofyt s výskytom na karbonátoch, v bu inách, smreinách a kosodrev ine na tienistý ch, vlhkých kamenistý ch miest ach, na s kalách a lebo sk alnej sut i,
ob as aj na ra šeline.
eµa: Aspidiaceae (Dryopteridaceae – papra ovité)
Vä šinou ide o veµké paprade, listy tvoria trs alebo lievik a sú 1 –3- krát p erovito z loñené. Jalové i
plodné listy sú viac-menej rovnaké, v osi sa nachádza 2–18 cievnych zväzkov, kôpky výtrusníc sú na
chrbtovej s trane ñíl, zásterky sú vrchné, dookola voµné, pripevnené k ñilkám len vo výkrojku.
Polystychum lonchitis (papraovec kopijovitý) – hemikryptofyt, pre ktorý je typický nevápenný,
balvanitý, štrkovitý alebo sutinovitý podklad, naj astejšie v pásme smre ín, kosodr eviny, alpínsk ych
hôµ, príp. horských bu ín a javorín.
Polystychum lobatum (papraovec lalo natý) – hemikryptof yt s výs kytom vo vlhký ch humóz nych
lesoch s kamenitým podkladom alebo v sutinách v pásme bu ín, smre ín a v sutinových lesoch od
níñin po subalpínske pásm o.
Dryopteris filix-mas (papra sam ia) – hemikryptofyt, rastie na erstvej humóznej pôde v tienistých lesoch, na balvanitých miestach v bu inách, smre inách, ojedinele aj v hrabo vých a dub ových
lesoch, ta ktieñ na rúbaniskách, od níñin añ po alpínske pásmo.
Dryopteris cristata (papra hrebenistá) – hemikryptofyt, obµubujúci miesta so studeným vzduchom (napr. mokraové jelšové lesy) od níñin po podhorské pásmo.
Dryopteris spinulosa (papra ostnatá) – hemikryptofyt so širokou ekologickou amplitúdou, hojný
na mokrých m iestach, v jelšinách , na brehoch p otokov, men ej hojný v dubinách a hrabinách a na suchších a menej zatienených pôdach. Celková oblasÙ výskytu siaha od níñin añ po supramontánny stupeÁ.
Rad: Blechnales (rebrovkotvaré)
eµa: Blechnaceae (rebrovkovité)
Blechnum spicant (rebrovka rôznolistá) – hemikryptofyt, vyskytujúci sa na kyslý ch, chudobný ch
pôda ch vo vlhkých añ mokrých tienistých lesoch (vä šinou v smre inách), celkovo od níñin añ po horské pásmo.
Trieda : Marsileopsida
Rad: Marsileales (marsileotvaré)
eµa: Marsileaceae (marsileovité)
Sú to bahenné tenkovýtrusnicové bylinné heterospórické paprade s plazivým podzemkom a veµmi
redukovaným sam ím a sami ím prvorastom. Sporofyt má dorziventrálnu plazivú os (pod zemok).
Listy sú zamlada špirálovito zvinuté a z p odzemku vyra stajú v dvoch radoch. V ýtrus nice sú bez
prstenca a tvoria kôpky, uzavreté v asti listového vý nelku.
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Marsilea quadrifolia (marsilea štvorlistá) – hydrofyt, vodná trváca bylina s dla Áovito štvorpo etnými listami na dlhých stopkách a bôbovitými sporokarpami. OblasÙ výskytu tvoria mËtve ramená a mo iare v niñších polohách.
Rad: Salviniales (salvíniotvaré)
Ide o pláva júce tenk ovýt rusnico vé bylin né heterospórické paprade s veµmi redukovaným sam ím
a sami ím prvorastom. Listy nie sú zamlada špirálovito zvinuté. Výtrusnice sú zoskupené do kôp ok
uzavretý ch v sporo karpe.
eµa: Salviniaceae (salvíniovité)
Salvinia natans (salvínia plávajúca) – bezkorenná bylina s trojpo etnými praslenmi, z ktorých sú
dva zelené, ned elené a plávajúce, tretí je ponorený a premenený na nitkovité korene (rizofylum) a na
guµaté sporokarpy. Salvínia zriedkavo rastie v stojatých vodách níñin.
eµa: Azollaceae (azolovité)
Azolla caroliniana (azola americká) – drobná rastlina plávajúca na vode. Jej byµ je vidlicovitá, má
striedavé listy, pripomína mach. Pochádza z Ameriky a pouñíva sa ak o akvarijná rastlina (a ko zavleený druh sa vyskytuje v okolí Štúrova).
Oddelen ie: Gymnosper matophyta (naho semen né ra stliny)
Nahosemenné rastlin y sú drev iny, a to s tromy a k ry s mon opodiá lnym, zried kavejšie s ympod iálnym rozkonárovaním osi. Okrem tried lianovcov, velví ií a chvojníkov (Gnetopsida, Welwitschiopsida, Ephedropsida) majú v s ekundárnom dreve vñdy len cievice (tracheidy) s pravými dvor ekovitými
sten eninami. V uvedený ch troch triedach sa nachá dzajú aj cievy ( trachey), ktoré sú heteroxylické (na
rozdiel od ostatných elementov vodivých pletív, ktoré sú homoxylické. Kolaterálne cievne zväzky sú
otvorené a z medzizväzkových a zväzkových kambií sa utvára kamb iálny kruh, ktorým nahosemenné
rastliny druhot ne hrub nú. Sit kovice sú ešte bez sprievodných b uniek. V pletivá ch nahosem enných
rastlín sa nachádzajú ñivicové alebo slizo vé ka náliky.
Listy sú mikrofylového alebo megafylového pôvodu. Táto skuto nosÙ je dôleñitá pri systematickom triedení nahosemenných rastlín.
Pri mikrofylovom type (sfenopsidová mikrofýlia) sú listy stuñkového, ihlicovitého alebo šupinkovitého, zriedka lupeÁovitého tvaru (ginkgo).
Listy megafylového typu sú pri formách na niñšom vývojom stupni ešte papra ovitého vejárového
typu a majú ešte circinátnu vernáciu, z atiaµ o listy foriem na vyššom vývojom stupni sú nedelené a
nemajú circinátnu vernáciu.
Na listový ch orgán och naho semenn ých ra stlín s a nachá dzajú dvojaké prieduch y, a to hap locheilické alebo syndetocheilické. Pri prvom type sa materská bunka prieduchu priamo rozdelí na dve
zatváravé bunky, kým pri druhom type sa materská bunka delí dvakrát za sebou a dve vnútorné bunky
sa potom stanú zatvá ravý mi bun kami. P rieduchy sú taktie ñ dôleñité pri systematickom triedení nahosemenných rastlín.
Kvetné orgán y nahosem enných ras tlín sú jedn opohlavn é, iba niekto rí preds tavitelia z fos ílnej triedy Cycadeoideopsida (benetity) mali obojpohlavné kvety s kvetným obalom. Dnešné nahosemenné sú
jednodomé alebo dvojdomé rastliny bez kvetného obalu. Vývoj orgánov s výtru snicam i prebieh al v
oddelení nahosemenných rastlín dvojakou cestou.
Vývoj orgáno v s vý trusn icami v mik rofylovej asti prebiehal pravdepodobne samostatne a nezávisle od listov. Sam ie a sami ie výtrusnice (mikrospórangiá a megaspórangiá) sa tvoria na sporangioforoch, ktoré sú zrejme orgánmi osového pôvodu.
Rozoznávame pri tom:
1) mikrosporang iofory (ty inky), ktoré majú dve alebo niekoµko navzájom nezrastených mikrospó rang ií (peµové komôrky) s po etným i mikrospórami,
2) megasporangiofory s termin álnymi vají kami s jedný m vají kovým obalom. Tento spô sob
vývoja spórangií sa nazý va stachyspóriou a zvy ajne sa spája s mikrofýliou.
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Vývoj orgáno v s vý trusn icami v meg afylovej asti je viazaný na listy (syntelómy), ktoré nazývame výtrusným i listam i (sporofylmi), na ktorých vznikajú spórangiá. Ty inky sa teda v tomto prípade
pokla dajú za mikros por ofyly a plodolisty za mega spo rofy ly. Tento spôsob vývoja spórangií sa nazýva fylos pór iou a via ñe sa s megafýliou.
Sam ie kvety zvy ajne pozostávajú z po etný ch mikr osp oran giofor ov, res p. mik rosp orofylo v (tyiniek) a tvoria jednoduchú šišticu. Sami ie kvety pozostávajú z po etných mega spora ngioforov, r esp.
megas porof ylov, ktor é tvoria jednoduch ú aleb o zloñenú šišticu.
Najvä šiu asÙ nahéh o vají ka zaberá mnohobunkový diploidný nucelus (vají kové jadro – megaspóra ngium), ktorého jedna bunk a, tzv . mat erská bunk a mega spó ry (megasporocyt) sa zvä ší a pr ebehne v nej reduk né delenie. Vznikne pri tom štvorica (tetráda) haploidných buniek, z ktorých tri zahynú a štvrtá sa mení na sami í výtrus (megaspóru). Táto je zárodo nou bunkou sami ieho prvorastu
(mega pro tália , megaga metofytu) nahosemenných rastlín, ozna ované ho tieñ ako zárodo ný miešok
alebo prvotný endosperm), v ktorom sa tvorí niekoµko arch egó nií pozostávajúcich z veµkej vajcovej
bunky (oosféry), alej z niekoµkobunkového kË ika a asto aj z jedn ej bru šnej ka náliko vej bu nky,
ktorá však oskoro zanikne. V triede lianovcov a velví ií však uñ archegóniá zanikajú. Na rozdiel od
krytosemenn ých rastlín však prvotný endosperm vš etkých nahosemenných rastlín, tv oriaci v semená ch
vyñivovaciu asÙ, vzniká ešte pr ed oplod nením v ají ka.
Peµové zrná nahosemenných rastlín vznikajú z jednobunkových sam ích výtrusov (mikrospór) a
zodp ovedajú sam iemu prvorastu (mikrop rotá liu) rôznovýtrusných pap raorastov . Obsahujú niekoµko buniek. Protáliov é bunky peµových zËn nahosemenných rastlín sú tenkostenné, malé a oskoro po
svojom vzniku degenerujú. Najvä šia bunka formujúceho sa peµového zrna v šak nez aniká, a le sa mitoticky delí a vzniká tak jedna veµká vegeta tívna bunka a jedna menšia generat ívna bunka , zodpovedajúca anterídiu. Tá sa potom rozdelí na nástennú bunku a bunku sperma togénnu, zatia µ o z
vegetatívn ej bunky vyras tie peµové vrecúško a v Áom sa spermatogénna b unka rozdelí na dve spermatické, iñe sam ie pohlavné bunky. Spermatické bunky v peµovom vrecúšku ginkga a cykasov majú
ešte brvy, sú pohyblivé a predstavujú ešte skuto né spermatozoidy. Naopak, sam ie bunky osta tných
nahosem enných uñ nemajú brvy, aktívne sa nepohybujú a keñe sa skladajú z veµkého jadra a veµmi
slabého plazmatického obalu, vä šinou ich ozna ujeme ako spermatické jadrá.
Nahosemenné rastlin y sú ta kmer vý lu ne vetroopelivé. Na peµovom vchode (mikrop yle) sa pri
viacerých predstaviteµoch v ase zre losti vylu uje tzv. polina ná kvap ka, slúñiaca na z achytáv anie
peµových zËn. Vysch nutím polina nej kvapky sa peµové zr ná vtia hnu do v nútra vají ka, kde z nich
vyrasta jú peµové vrecú ška. Iní preds tavitelia (napr . chvojník y, lianovce, a le aj viaceré ihli iny) majú
na vají kach rúrk ovito pred ³ñený va jí kový o bal (integument), ktorý je vo vrcho lovej asti výrazne
rozšíren ý, ím sa do ur itej miery podobá na bliznu krytosemenných rastlín.
Peµové vrecúško prerastá do vnútra sami ieho pohlavného orgánu – archegónia. Stena vrecúška sa
na vrchole rozplynie a jeho obsah sa spojí s cytoplazmou sami ej pohlavnej bunky – oosféry (vajcovej bunky). Vä šia z dvojice sp ermatický ch buniek sa spojí s jadrom vajcov ej bunky, ím vznikne
diploidná zygota, z ktorej sa vytvorí zárodok – embryo. Iba pri chvojníkoch sa vyskytuje primitívna
forma dvojitého oplodnenia.
Po oplod není s a jadr o zygo ty niekoµkokrát mitoticky delí a vo vnútri archegónia sa vytvorí proembryo, z vrcholo vej asti ktorého sa vyvinie samotný zárodok, spo iatku vyñivovaný cytoplazmou
sami ej pohla vnej b unky (ñiviny z nej erpá pomocou suspenzora), neskôr výñivným obsahom prvotného endospermu. Na zárodku sa vyvinie prvotný koreÁ (rad icula), prvotná stonka (hypocotyl) s rastovým vrcholom (plumula ) a klí ne list y (cotyledo nes). Z vají kového ob alu sa vyvinie ose menie,
ktoré sa môñe rôznym spôsobom pozmeniÙ.
Nahosemenné rastliny nie sú fylogeneticky jednotnou skupinou, ale sú súborom samostatných vývinových vetiev, ktoré dosiahli ur itý stupeÁ vývoja, charakterizovaný stratou samos tatnosti gametofytu a vznikom peµového v recúšk a, vají ok a semien. Vo vají ku je vajcová bunka lepšie chránená ako
vo voµnom archegóniu na prvoraste vývojovo niñších predstaviteµov rastli nnej ríše. Nahosemenné rastliny sú starou vývinovou skupinou, siahajúcou svojim vznikom añ do vrchného devónu. S najv ä šou
pravdepodobnos Ùou vznikli v devóne alebo moñno dokonca uñ v silúre a podµa všetkého sa vyvinu li z
prapapraorastov. Niektoré skupiny dosiahli vrchol svojho vývoja uñ v karb óne a p erme, iné sa rozvinuli v druhohorách alebo añ treÙohorách, pri om niektoré vo vrchnej kriede vyhynuli a iné z asa pr etrvávajú añ do dnešných ias.
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Vzhµadom na svoj rozdielny vývoj sa nahosemenné rastliny rozdeµujú na dve pododdelenia:
1. po doddelenie: Cycadophytina
2. po doddelenie: Coniferophytina
Podod delenie: Cycadophytina
Do pododdelenia Cycadophytina patria nahosemenné rastliny s listami megafylového pôvodu
(syntelómy), ktoré sú stopkaté , zriedkavejšie sediace, papraového vzhµadu, prí p. nedelené. S porofyly
sú listového pôvodu. Mikrosporofyly (ty inky) zvy ajne tvoria š išticu a meg asporofyly (plo dolist y)
tvoria bu voµné zhluky aleb o sú zo skupené do jednoduchý ch šištíc.
Pododdelenie rozdeµujeme na päÙ tried:
1. tried a: Lyginopteridopsida (semenné p aprade)
2. tried a: Cycadopsida (cykas y)
3. tried a: Cycadeoideopsida (cykad oidey – benet ity)
4. tried a: Gnetopsida (lianovce)
5. tried a: Welwitschiopsida (velví ie)
Trieda : Lyginopteridopsida (semenné paprade – Cycadofilices)
Patria sem najjednoduchšie fosílne nahosemenné rastliny. Táto trieda je význa ná okrem iného aj
tým, ñe ju po prvý raz opísal slovenský geológ D IONÝZ Š TÚR v roku 1885.
Semenné paprade sú veµmi dôleñitým vývinovým stup Áom meg afylovej línie nahosem enných
rastlín (Cycadophytina) a prostredníctvom nich rastlín krytosemenných.
Trieda : Cycadopsida (cykas y)
Cykasy sú dvojdomé stromy palmovitého vzhµadu so štíhlym alebo guµovitým añ vajcovitým,
monopodiálne alebo sympodiálne rozkonáreným kmeÁom a so špirálovito usporiadanými veµkými,
koñovitý mi, perovito delený mi, niekedy a ñ 3 m dlhými listami, tvoriacimi krásnu šticu listov na vrchole krátkeho kmeÁa. Na b ezlistej asti kmeÁa sú podobne v závitnici usporiadané stopy po op adnutých listoch a listeÁoch. Listy rastú na vrchole a majú circin átnu verná ciu, podob ne ako pa prade. Pr ieduchy sú haplocheilické.
Cykasy majú v kmeni mohutný strñeÁ, okolo ktorého sú kolaterálne cievne zväz ky a kambiálny
kruh, ktorým kmeÁ druhotne hrubne. Vo všetkých astia ch ras tliny sú rozko náren é sliz ové k análik y.
Mikro spor ofyly (ty inky) tvoria vñdy šišticu zakon ujúcu os. Preto hlavná os sam ích rastlín zakon uje svoj rast a jej úlohu preberá bo ná os; os sam ích rastlín je preto vñdy sympódium. Sam ie
šištice sú zlo ñené z po etných šupinovitých ty iniek – mik rosp orofylov, na rub e ktorý ch sa na chádza jú
skupiny 2–5 mikrospórangií, vývojovo zodpovedajúce kôpkam výtrusníc (sórusom) papradí.
Sami ie generatívne orgány rodu Cycas sú veµmi jednoduché. Zreteµne na nich vidno, ñe megaspor ofyly (plodolisty – gynosporofyly) sú premenné listy. Na rastovom vrchole vyrastajú ob as namiesto asimila ných lis tov meg asp orofyly (p lodolist y), vyrast ajúce v h ustej zá vitnici nad asimila nými listami. Sú ploché a na dolnom okraji je napr. pri druhu Cycas revoluta añ 10 va jí ok. Nes koršie
nad týmito megasporofylmi vyrast ajú za sa v zá vitnici as imila né listy. Tu sa zrejme zachováva rastový
vrchol sami ej ras tliny a p reto o s je tu m onop ódiu m. M egas poro fyly alších druhov sa alej redukujú,
zosku pujú sa do šištíc a pod štítkovitými megasporofylmi (plodolistami) sú vñdy uñ len dve vají ka.
Dozreté šišky môñu byÙ takmer 1 m dlhé a añ 35 kg Ùañké. Ke sa megasporofyly zoskupu jú do šišt íc,
šišky vñdy zakon ujú os a pokra ovanie rastu sa tu uñ uskuto Áuje prostredníctvom bo nej osi. Preto v
tomto p rípade u ñ hovoríme o sympódiu.
Vají ka sú pokryté dvoma obalmi, pri om do kañdého z nich p renika jú sa most atné cievne z väzk y.
Vonkajší obal treba povañovaÙ za premenné receptákulum (kupula) semenných papradí, ktoré prirás tlo
k vlastn ému int egument u. Vo vn útri va jí ka sa n achádz a mnoh obunk ový nu celus (megaspórangium) a
v ase zrelost i taktieñ mnohobunkový sami í prvorast (megaprotálium) s niekoµkými archegóniami;
vnútri archegónia je jedna veµká (añ 6 mm v priemere) vajcová bunka (oosféra). Pod peµovým vchodom je polina ná komora naplnená tekutinou , ktorá s a vytlá a cez mikropylárny otvor v podobe
opeµovacej, iñe polina nej kvapky. Po zachytení peµových zËn v polina nej kva pke t áto t ekutin a zas ychá a tým sa peµové zrno vtiahne do polina nej komory. Hne potom sa mykr opylárny otvor zatvorí.
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V alšej fáze z peµových zËn vyrastajú peµové vrecúška , ktoré pr erastajú cez pletivo nucelu, ím ho
rozruš ujú a dos táva jú sa do blí zkos ti arch egón ií, uloñených v sami om gameto fyte – megap rotáliu. V
peµovom vrecúšku sa vytvoria 2 añ 3 mm veµké obrvené spermatozoidy, z ktorých jeden op lodní va jcovú bunku archegó nia. Z op lodnenéh o vají ka vzniká tzv. semen ná kô stko vica. V semen e sú z vyajne dva klí ne listy fungujú ce ako haust órium, erpajúce výñivné látky z prvotného endospermu.
Cykasy sa pravdepodobne vyvinuli z fylogenetického základu prapapraorastov. Na zemskom
povrchu sa zrejme objavili na za iatku permu, rozkvet prekonali v období druhohôr. V treÙohorách
rástli ešte po celej Európe a dnes rastú uñ iba v subtropických a tropických krajoch Starého a Nového
sveta.
Rad cykasokvetých (Cycadales) rozdeµujeme na dve eµade:
1) Cycadaceae – cykasovité
2) Zamiaceae – zamiovité
eµa: Cycadaceae (cykasovité)
eµa sa vyzna uje stried aním a simila ných listov a megasporofylov na vrchole kmeÁa, preto os
sami ích rastlín je monopódium (rastový vrchol nezastaví svoju innosÙ). Os sam ích rastlín je sym pódium, pretoñe je vñdy zakon ená šišticou mikrosp orofylov. Cycas revoluta je z Japonska a Cycas
circinalis z Indie. Niektoré druhy majú v strñni veµa škrobu a vymýva sa z neho tzv. ságo, nahrádzajúce múku.
eµa: Zamiaceae (zamiovité)
Sam ie a sami ie šištice vyrastajú pri predstaviteµoch tejto eµade vñdy na vrchole kmeÁa a preto
ich rastový vrchol zastavuje svoju innosÙ a v smere hlavnej osi sa vytvorí nová bo ná os. Preto je os
sam ích ako aj sami ích rastlín vñdy sympódium.
Vyskytu jú sa v Am erike (Dioon edule), Mexiku (Ceratozamia mexicana), na Floride ( Zamia angustifolia ), v juñnej Afrike (Encephalartos caffer), v Aus trálii (Macrozam ia sp.) a na Kube (Microcycas calocoma).
Trieda : Cycadeoideopsida (cykadeoidey – benetity – Bennettitopsida)
Cykadeoidey (bene tity) p redst avujú najzv lášt nejšiu s kupi nu fos ílnych rastlín. Po prvý raz sa objavili v triase a vyhynuli v spodnej kriede. Boli to stromy palmovitého (cykasového) vzhµadu, ma li
dobre vyvinutý kambiálny kruh, ktorým kmene druhotne hrubli. Listy na rozdiel od trie dy cykasov uñ
mali ko ndup likatí vnu ve rnáciu a synd etoche ilické p rieduch y.
Najvýznamnejším znakom t ejto triedy je, ñe pri jej niektorých predstaviteµoch sa po prvý raz
objav ili obojp ohlavné kvety vyra stajú ce v paz uchách op adnut ých list ov na km eni.
Cykadeoidey preds tavu jú izo lovan ú tri edu, kt orá s vojimi p ratyp mi nad väzo vala n a pra typy s emenných papra dí a cykasov . Od nich sa niekedy odvodzujú dve nasledujú ce triedy, a to Gnetopsida a
Welwitschiopsida; cykadeoidey n emajú n ijaké p riame fylo genetické vzÙahy ku kr ytoseme nným rastlinám.
Trieda : Gnetopsida (lianovce)
Lianovce sú stromy, kry a liany tropických pralesov. Z anatomického hµadiska sú význa né tým,
ñe popri tracheidách majú aj trachey. Cievne zväzky vnútri kmeÁa tvoria niekoµko koncentrický ch
kambiálnych kruhov.
Asimila né orgány lianovcov sa podobajú listom d vojklí nych rastlín. Sú ploché, koñovité, s p erovitou ñilnatinou. Prieduchy sú syndetocheilické.
Lianovce sú zvy ajne dvojd omé ra stliny. Ich s trobily s ú zos kupené do zloñených kla sov. J ednotlivé strobily sedia v pazuchách dvoch praslenových, navzájom golierikovito zrastených listeÁov. Mik rostr obil (sam ia šištica) pozostáva z ty inkového mikrosporofylu s 1–2 synangiami a z obalu vzniknutého z dvoch mediálne postavených listencov. Megastrobil (sami ia šištica) pozostáva z jediného
priameho vají ka s jedným rúrkovito pred³ñeným ob alom. Cha rakterist ickým zna kom lianovcov je, ñe
v nucele sa nachádza niekoµko zárodo ných mieškov s voµnými jadra mi, bez diferencov aných ar che-
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gónií. Z voµných jadier vzniká niekoµko vajcových buniek, ktoré splývajú so sam ími pohlavnými
bunkami. Z ostatných jadier vz nikne hap loidný en dosp erm. Vo vají ku sa vytvorí vñdy iba jeden zárodok. Uvedený vývoj zárodo ného mieška sa podstatne odlišuje od vývoja megagameto fytu krytosemenných rastlín. Z oplo dneného vají ka sa vytvorí duñinatá sem enná kôs tkovica. Sem enné kôs tkovice
niektorých druhov sú jedlé.
Systematické postavenie lianovcov je neustále sporné. Zvy ajne ich odvod zujem e od tr iedy Cycadeoidea. Podµa všetk ého lian ovce nepr ejavujú nijaké b liñšie príbuzenské vzÙahy k dnešným
nahosemenným rastlinám a nie sú ani predkami krytosemenných rastlín.
Do jedinej eµade lianovcovitý ch patrí iba rod lianovcov (Gnetum), ktorého druhy (40) rastú v
trópo ch Ázie, Afriky a Juñnej Ameriky. V mo nzúnovej oblasti rastie menší strom druhu Gnetum gnemon s jedlými semenami a listami pouñívanými ako zelenina. Lianovec popínavý (Gnetum scandens)
pochádz a z Indie.
Trieda : Welwitschiopsida (velví ie)
Je to monotypická trieda s jediným druhom velví ia podivná (Welwitschia mirab ilis), rastúcim na
suchých miestach juhozápadnej Afriky (púšÙ Kalahar i a Angola). V pôde má krátky kolový koreÁ, z
ktorého vyrastá krátky kmeÁ (hypokotyl) s dvoma añ 3 m dlhými stuñkovitými listami. Sú to v skuto nosti klí ne listy, ktoré na báze nes tále dorastajú a na vrchole zasa odumierajú. Je to ojedinelý jav v
rastlinnej ríši. Velví ia je dvojdomá ras tlina. Strob ily sporofylov tv oria štvor boké š ištice, vyrasta júce v
pazuchách listov.
Sami ia šiška sa po dozretí rozpadáva a uvoµÁuje krídlaté semená, ktoré roznáša vietor. Velví ia
vznikla pravdepodobne neotenicky, t.j. vývoj vegetatívneho štádia sa nedokon il a pred asne preš iel
do plod ného š tádia, k toréh o stav sa nes kôr us tálil.
Podod delenie: Coniferophytina
Patria sem nahosemen né ras tliny s list ami mikr ofylovéh o pôv odu a ha plocheilický mi pried uchmi.
Listy sú prevañne malé, sediace, jednoduché, kopijovité añ ihlicovité alebo iba v ojedinelých prípadoch široké a veµké. ðilnatina je bu rovnobeñná alebo dichotomicky rozkonárená, vä šinou však iba
jednoñilová. Vyzna ujú sa úplnou absenciou sporofylov listového pôvodu.
Pododdelenie rozdeµujeme n a štyr i triedy:
1. tried a: Cordaitopsida
2. tried a: Ginkgopsida
3. tried a: Pinopsida
4. tried a: Ephedropsida
Trieda : Cordaitopsida (kord aity)
Kordaity boli prvé lesné stromy v dnešnom zmysle slova. Rástli najmä v karb óne a vyh ynuli v
perme. Ich listy boli striedavé, nedelené, asi 1 m dlhé a 10 cm široké; mali rovnobeñnú ñilnatinu bez
výra znejšej s trednej ñily.
Kordaity boli jednodomé rastliny, tvorili veµké lesné porasty na okraji veµkých karb operms kých
mo aristých lesov.
Trieda sa pomenovala podµa známeho eského botanika A. K. KORDU (1809– 1849).
Trieda : Ginkgopsida (ginkgá)
Patrí sem rad ginkgokvetých (Ginkgoales) s eµaou ginkgovitých (Ginkgoaceae) s jediným r ecentný m druho m ginkgo dvojlalo né (Ginkgo biloba).
Je to dvojdomý ro zkoná rený s trom s dvojlalo nými op adavým i listami. ðilnatina listov je vidlicovitá. V pazuchách listov (brachyblastov) sam ích jedincov vyrastajú sam ie generatívne orgány (mikrost robil y) podobné jahÁadovitým klasom. Na sami ích str omoch vyr asta jú tak tieñ v pazuchách brachyblastov sami ie gene rat ívne orgá ny – m egas trob ily.
Opelenie sa uskuto Áuje pomocou vetra. Po oplodnení sa vytvorí ñltá, guµatá, sladkastá semenná
kôstkovica o veµkosti erešne.
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Ginkgo bolo r ozší rené o d kried y añ po µadovú do bu v celej Euró pe. Teraz je pôvodné iba v íne.
V Japonsku sa pova ñuje za pos vätnú r astlinu a p estuje sa oko lo kostolov. Od 18. storo ia sa asto pestuje ako zvláštnosÙ aj v našich parkoch.
Trieda : Pinopsida (ihli iny – Coniferopsida)
Ihli iny sú prevañne stro my, zriedk avejšie kr y, ktorý ch os sa takmer výlu ne monopodálne, zriedka sympodiálne (tisovec) rozkonáruje. Pri monopodiálnom rozkonárovaní bo né konáre asto vyrastajú takmer v jednej výške a tým sa vytvárajú význa né prasleny, usporiadané v poschodiach nad sebou.
V osi sú vñdy otvorené ko laterálne cievne zvä zky, kambiá lnym kruhom o s druhotn e hrubne. V
druhotnom dreve (nie v metax yléme) sa na chádzajú len tracheidy. ðivicové kanáliky sú v kôre, lyku a
listoch, v dreve môñu chýbaÙ. Tisotvaré ñivicové kanáliky vôbec nemajú.
Listy sú malé , iarkovit é, ihlicovité alebo šupinovité s jednou ñilou. Ich po stave nie na os i je
striedavé alebo protistojné, zriedkavejšie praslenovité (Junniperu s communis ).
Ihli iny majú jednopohlavné kvety, a to jednodomé alebo dvojdomé. Mikrosporangiofory (ty inky) sú usporiadané do sam ích šištíc – mikrostrobilov. Sami ia šištica je v tomto prípade súkvetím redukovaný ch megastrobilov, tvorených jedinou semennou šupinou vyrastajúcou z pazuchy podporného
listeÁa (braktey). Opelenie sa aj v tomto prípade uskuto Áuje pomocou vetra.
Niekedy medzi opelením a oplodnením nastáva zna ný asový rozdiel, napr. pri borovici. Oplodnenie a dozrievanie semien sa v tomto prípade uskuto Áuje añ v druhom ro ku po op elení.
Po oplodnení sa vä šinou v ytvorí š iška (m á zdrevn atené s emenné š upiny), a le niekedy aj šiš ková
bobuµa (semenné šupiny zrastú a zduñnatejú), semenná kôstkovica (zduñnatie vonkajšia vrst va osemenia – sarkotesta) alebo semenná bobuµa (zduñnatie p rstenco vý va l pod va jí kom). S emená ihli ín majú
asto blan ité kr ídlo v znikn uté z vrchne j stra ny sem ennej šu piny.
Ihli iny sa zrejme vytvorili uñ v karbóne. Vo vrchnom karbóne nastalo rozštiepenie pratypov na
Cordatiopsida, Ginkgopsida a Pinopsida.
Roz šíren é sú najmä na sev ernej p ologu li , kde tv oria ro zsia hle lesn é kom plex y.
Triedu Pinopsida (ihli nany) rozdeµujeme n a tri ra dy:
1. rad : Voltziales – pra ihli Áany
2. rad : Pinales (Abietales) – boro vicotvaré (jed µotvaré)
3. rad : Taxales – tisotvaré
Rad: Voltziales (praih li Áany)
Do tohto radu patria fosílne stromy s ihlicovými alebo šupinovitými listami. Podobali sa dnešným
araukáriám.
Rad: Pinales (borovicotvaré)
Patria sem st romy a kr y s malý mi ihlicovitými alebo šupinovitými listami, spravidla vñdyzelenými, zriedka opad avým i (Larix, Taxodium), závitnicovito, protistojne alebo praslenovito usporiadanými
na konáriku.
Megast robily sú šišticovitého alebo pú ikovitého tvaru, po oplodnení semien sa vytvorí zdrevnatená šiška alebo šišková bobuµa, príp. semenná kôstkovica.
Dnes ñijúce populácie sú zaradené do eµadí:
- Araucariaceae – araukáriovité
- Pinaceae – borovicovité
- Taxodiaceae – tisovcovité
- Cupressaceae – cyprusovité
- Podocarpaceae – nohovcovité
- Cephalotaxaceae – patisovité
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eµa: Araucariaceae (araukáriovité)
Sú to mohutné dvojdomé stro my s prav idelným, zda nlivo pras lenovitým r ozkonáren ím osi. ðivicové kaná liky sú iba v kôre.
Araucaria excelsa (araukária štíhla) – pripomína náš s mrek.
Araucaria araucana (araukária ílska) – jej semená boli hlavnou potravou indiánov – araukánov.
Agathis austrialis (dama rovník juñný) – z ískava sa z nej kop alový lak, k torý sa topí len p ri vyššej
teplote a svojim vzhµadom pripomína jantár.
eµa: Pinaceae (borovicovité)
Sú to prevañne stromy. Ich kmeÁ sa rozkonáruje monopodiálne a bo né konáre sa zakladajú tesne
pod rastovým vrcholom takmer v rovnakej výške (v praslenoch). Listy sú ihlic ovitého tvaru a sú usporiadan é v záv itnici.
Sú jednodomé. Sam ie šištice pripomínajú jahÁady. Sami ie šištice pozostávajú z po etných podporný ch listeÁov (brakteí) usporiadaný ch v závitnici. Po oplodnení z drevnatejú a vytvoria s a z nich
vä šinou šišky (conus). Semená majú zvy ajne jedno jednostranné krídlo. V semene sa nachádza zárodok s troma alebo via cerými k lí nymi lista mi.
Význam eµade: Jej predstavitelia svojim hromadným výskytom ur ujú ráz krajiny a t aktieñ aj
podnebia. Poskytujú stavebné a palivové drevo, surovinu pre rozsiahly papiernický a chemický priemysel (umelé vlákna) a z ich ñivice sa vyrába terpentínový olej a kolofónia.
Rozdeµujeme ju na tri pod eµade:
1. pod eµa: Abietoideae – jedµovaté
2. pod eµa: Laricoideae – smrekovcovaté
3. pod eµa: Pinoideae – borovicovaté
Pod eµa: Abietoideae (jedµovaté)
Semenné šupiny na dozretých sami ích šiškách nie sú na vrchole rozšírené (netvoria štítok) a
šišky dozrievajú uñ v prvom roku po opelení.
Stojace roz padavé šišky má ro d jedµa (Abies).
Jedµa biela (Abies alba) tvorí samostatné poras ty len zriedka, vä šinou b ýva p rimiešaná v bu inách a smre inách. Štíhly kmeÁ má bielosivú hladkú borku. Ihlice sú hrebeÁovito s tla ené na dve strany a na rube majú pozd³ñ ñily dva biele voskov é pásiky. S emená majú pevne prira stené krí dlo. ðivicové kanáliky sú len v kôre. Drevo je bez strñÁa a bez ñivicových kanálikov. V parkoch sa asto vysádza
jedµa srienitá (Abies concolor).
alšie d ruhy: jedµa balzamová (Abies balsamea)
jedµa sibírska (Abies sibirica)
jedµa grécka (Abies cephalonica)
jedµa španielska (Abies pinsapo)
jedµa Nordmannova (Abies nordmanniana)
Visiace, nerozpadavé šišky majú rody smrek (Picea), duglaska (Pseudotsuga) a jedµovec (Tsuga).
Z rodu Picea sa u nás pôvodne vyskytuje iba smrek oby ajný (Picea abies). Je to str om, ras túci v
celej Euró pe a sev ernej Ázii a ñ po Kam atku vo výške 800–1500 m n. m., na miestach s aspoÁ 700
mm ro ných zráñok. Má ihlancovitú korunu a hnedo ervenú kôru. Hlavný koreÁ je zakrpatený a bo né
korene nezapúšÙa hlboko do zeme, preto rastie aj na miestach s plytkou pôdou. Na konárikoch sú
štvorhranné, kon isté ihlicovité lis ty rozosta vené v hust ej závitnici a pr etrvávajú ce añ 12 rokov.
Svetlo ñlté sam ie šištice v yrasta jú v doln ej asti koruny na minuloro ných konárikoch. Sami ie
šištice sú jasno ervené a vyrastajú na konci minuloro ných ko nárikov v hornej asti korun y. Po opelení sam ie šištice zvädnú a opadnú, kým sami ie šištice rýchlo rastú alej, ich semenné šupiny zdrevnatejú a celá šiška p o dozretí o visne. Po vyp adnutí kr ídlatých semien (nas ledujúcu jar) šiška do roka v
celosti odpa dne.
Z cudzokrajný ch druhov treb a uviesÙ smrek sibírsky ( Picea obovata ), smrek omorikový (Picea
omorika) a smrek p ichµavý (Picea pungens).
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Os tatn é rody a druhy:
Duglaska: duglaska tisolistá (Pseudotsuga taxifolia)
Jedµovec: jedµovec kanadský (Tsuga can adensis )
Pod eµa: Laricoideae (smrekovcovaté)
Smrekovec opadavý (Larix decidua) – má m äkké, hebk é ihlice, nakopené asi po 15–30 vo zväzo koch na krátkych brachyblastoch. Ihlice kañdým rokom opadávajú. Malé šišky dozrievajú uñ koncom prvého roka, ale na konárikoch vytrvávajú aj niekoµko rokov a potom opadávajú spolo ne s celými konárikmi. Smrekovec opadavý je svetlomilný strom, rastúci v Karpatoch, Sudetoch a Alpách.
Pod eµa: Pinoideae (borovicovaté)
Spomed zi boroví c s dvoma ihlicam i na brachyb lastoch treb a uviesÙ tieto d ruhy:
Borovica lesná (borovica sosna – Pinus sylvestris) – ihlice sú na vnútorn ej strane p loché a na vonkajšej strane oblé, s dvojitý m cievnym z väzko m v st rednej asti. Kvitne v máji a júni. Sam ie šištice
sú ñlté a s ú zos kupené do klas ovitý ch útva rov v do lnej asti tohoro ných výhonkov. Sami ie šištice sa
tvoria na konci iných tohoro ných výhonkov po jednej alebo po dvoch. Popri týchto mladých šišticiach sa na bo nej strane minuloro ných konárikov nachádzajú zelené uzavreté šišky z predchádzajúceho roku. Ešte niñšie sa nachá dzajú do zreté, ale ešte u zavreté, d va roky sta ré šišky. Šiš ky sú sí ce
dozreté uñ na konci druhého vegeta ného obdobia po opelení, ale po as celej zimy ostávajú na strome
a añ na jar tretieho roku sa semenné šupiny otvoria a zo sivohnedých, vajcovito-kuñeµovitých š išiek
vypadávajú krídlaté semená.
Borovica lesná je rozšírená takmer po celej Európe a vo veµkej asti Á zie. Ras tie aj tam, kde by sa
iný strom sotva udrñal.
Borovica ierna (Pinus nigra) – pochádza zo Str edomor ia a z vý chodnej asti Álp . Má ihlice añ 10
cm dlhé. Je veµmi dôleñitá v lesníctve, pretoñe sa Áou zalesÁujú váp encové a dolomit ové ob lasti.
Borovica horská (Pinus mugo) – má plazivý kmeÁ a vystúpavé konáre. U nás rastie v dvoch poddruhoch, a to na rašeliniskách (Bory na Orave) ako borovica horská barinná (Pinus mugo subsp . uncinata) s nápa dne nesúm ernými šiškami a ako borovica horská kosodrevina (Pinus mugo subsp . mughus) nad smrek ovým pásmom v horách vo výške od 1600 do 1800 m n. m. (jej šišky sú viac-menej súmerné).
Borovica Banksova (Pinus banksiana)
Borovica píniová (pínia – Pinus pinea)
Borovica prímorská (Pinus pinaster)
Z druhov s troma listami na brachyblaste si našu p ozornosÙ zasluhujú:
Borovica Jeffreyova (Pinus jeffreyi) – po chádza zo záp adnej asti Severn ej Amer iky.
Borovica tuhá (Pinus rigida) – po chádza z výcho dnej asti Severn ej Amer iky.
Spomedzi borovíc s piatimi ihlicami (v ihliciach je jednoduchý cievny zväzok – podrod Haploxylon) treba uv iesÙ tieto d ruhy:
U nás domáca je borovica limbová (limba – Pinus cembra), ktorá rastie na hranici smrekového a
kosodrevinového pásma.
Borovica hladká (vejmutovka – Pinus strobus) – p ochád za zo Severn ej Amer iky.
Borovica himalájska (Pinus wallichiana) – pochádza z Himalájí.
eµa: Taxodiaceae (tisovcovité)
Ich kmeÁ sa rozkonáruje monopodiálne s výnim kou rodu tis ovec (Taxodium), pri ktorom sa rozkonáru je sympodiálne. Majú ihlicovité alebo šu pinovit é listy, p ostav enie ktorý ch je takm er výlu ne (s
výnimkou rodu Metasequo ia) striedavé. Sú jednodomé a ich semená nemajú krídlo.
Fosílne zvyšky predstaviteµov eµade sa našli uñ vo vrs tvách z obd obia kriedy. Sú asne ñijúce reliktné formy sú rozšírené prevañne vo východnej Ázii a v Severnej Amerike a ani jeden ich zástupca
nie je v Európe pôvodný.
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Tisovec dvojradový (Taxodium distichum) – tvorí lesy v mo aristých krajoch na juhový chode Severnej A meriky.
Sekvoja vñdyzelená (Sequoia sempervirens) – rastie vo vlhkých brehových porastoch.
Meta sekvoja ínska (Metasequoia glyptostroboides) – po chádza zo str ednej íny a je jedinou recentno u ras tlinou , ktor á bo la ob javená skô r ako j ej prí buz né fos ílne dr uhy.
eµa: Cupressaceae (cyprusovité)
Ich listy sú ihlicovité alebo šupinovité, kriñmo pro tistojné alebo usporiadané v trojpo etných praslenoch. Mladé listy sú vñdy ihlicovité a añ neskôr sa vyvinú šupinovité a škridlicovito sa p rekrývajú ce
listy.
Sú to jednodomé alebo dvojdomé rastliny. Na ich semenách sa nenachádzajú krídla.
eµa rozdeµujeme na tri pod eµade:
1. pod eµa: Thujoideae – tujovaté
2. pod eµa: Cupressoideae – cyprusovaté
3. pod eµa: Juniperoideae – borievkovaté
Pod eµa: Thujoideae (tujovaté)
Vyzna ujú sa koñovitými semennými šupinami na dozretých šiškách, ktoré sa škridlicovito kryjú.
Spomedzi predstaviteµov rodu Thuja (tuja) sa v našich podmienkach asto pestuje tuja západná
(Thuja occide ntalis) a tuja riasnatá (Thuja plicata ).
Pod eµa: Cupressoideae (cyprusovaté)
V parkoch sa u nás asto vysádzajú druhy rodu cypruštek (Chamaecyp aris) a to cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana) a cypruštek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera).
Pod eµa: Juniperoideae (borievkovaté)
Majú viac-menej m äsité semenné šupiny, ktoré medzi sebou zrastajú a vytvárajú šiškovú bobuµu
(galbula).
Z rodu borievka (Juniperus) sa na našom území pôvodne vyskytuje borievka oby ajná (Juniperus
communis ) – dvojdom ý ker zara stajúcich p asienkov a lúk. Má ihlancovitú korunu a trojpo etné prasleny ihlicovitých listov. Belaso oinovatená ierna šišková bobuµa dozrieva dva roky. Preto sa na s amiích rastlinách zároveÁ nachádzajú zelené tohoro né aj ierne šiškové bobule z predchádzajúceho
roku. Jej poddruh borievka oby ajná nízka (Juniperus co mmunis subsp . nana) je poliehavým krom
arktických krajín a vysokých vrchov.
Borievka netatová (netata – Juniperus sabina) je pôv odná v p ohoriach juñnej Európy a v Alpách a
u nás ras tie len na nedost upných miestach P ienin. asto sa sadí v parkoch ako ozdob ný ker.
eµa: Podocarpaceae (nohovcovité)
Do eµade pa tria st romy aleb o kry lesov tróp ov a su btró pov ju ñnej pologule.
eµa: Cephalotaxaceae (patisovité)
Do tejto eµade patria stromy a kry vzhµadu náš ho tis u, od ktorého sa líšia jedným ñivicovým kanálikom v strñni a po etným i ñivicovými kanálikmi v kôre a v listoch.
Rad: Taxales (tisotvaré)
Tisotvaré sú mik rofylové ihli iny, ktorých význa ným znakom oproti b orovicotvar ým je, ñe sa pri
nich zachov al jediný t ermináln y telóm s terminá lnym vají kom (megaspórangium) a ñe v ich dreve a
listoch sa nenachádzajú ñivicové kaná liky.
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Tisotvaré predstavujú samostatnú vývojovú líniu ihli ín, ktorá sa odštiepila od základnej vývojovej línie uñ niekedy v triase.
eµa: Taxaceae (tisovité)
Patria sem bohato rozkonárené kry a stromy so vñdyzelený mi ihlicovit ými a ñ kopijovitý mi, striedavý mi alebo protis tojný mi lista mi. Sú dvojdom é. Z doz retého vají ka sa vytvára semenná bobuµa.
Tis oby ajný (Taxus bacca ta) rastie ako nízky strom alebo ker. Má ploché, kon isté, na líci tmavozelené a na rub e svetlejšie striedavé ihlice, ktoré sú na konárikoch hrebeÁovito ro zloñené. Tis obsahuje vo svojich pletivách prudko jedovatý alkaloid taxín, spôsobujúci ochrnutie dýchacieho centra.
Pomiestne je rozší rený v celej E uróp e, v Ázii a ñ po Amur a v Afrike v pohorí Atlas. V strednej Európe
je však takmer na pokraji vyhynutia. Nikde netvorí uzavreté porasty a najlepšie sa mu darí na vápencovom p odklade.
Z ostatných druhov treba spom enúÙ cudzo krajn é druh y Taxus chinen sis a Taxus cana densis.
Trieda : Ephedropsida (chvoj níky)
Do tejto triedy patrí iba jeden rad – Ephedrales (chvojníkotvaré) s jedinou eµaou chvojníkovitých (Ephedraceae) a s jedným rodom chvojník (Ephedra). Druhy tohto rodu rastú prevañne od
vnútornej Ázie añ po Stredomorie a ojedinele aj v strednej Európe. Sú to malé metlovité kry so zelenými konárikmi a nepatrnými kriñmo pr otisto jnými š upinov itými lis tami.
Vä šinou sú vetroopelivé, ale niektoré druhy sa opeµujú aj hmyzom. Po oplodnení vzniká ervená
semenná kôstkovica.
Chvojníky sú zaujímavou skupinou, pri ktorej sa uñ uskuto Áuje dvojité oplodnenie a zároveÁ ešte
nezanikli archegóniá. Preto ich niektorí systematici zaraujú aj ku krytosemenným rastlinám.
Mediteránny druh chvojník dvojklasý (Ephedra distachya ) rastie u nás nealeko Štúrova a toto
nálezisko predstavuje najsevernejší bod jeho rozšírenia. Podobne ako aj iné druhy chvojníkov obsahuje alkaloid efedrín a posk ytuje drog u Herb a Eph edrae.
Oddelen ie: Angiosperm atophyta (Angiospermae – kryt osem enné r astl iny)
Všeo becné znaky krytose menných ra stlín:
Z vývojového hµadiska strán ky preds tavujú krytosemenné rastliny najmladšie, ale zároveÁ aj najvyspelejš ie oddelenie rastlinnej ríše. Ich vývin súvisí s dokonalým prispôsobením sa sporofytu k suchozemskému ñivotu, s ím súvisí ešte vä šia redukcia gametofytu ako pri nahosemenných rastlinách.
Od na hoseme nných r astlí n sa od lišujú n asledujú cimi znak mi:
1) Plodolisty svojimi okrajmi z rastajú a vytvárajú dutý semenník, v ktoro m sú vají ka doko nalejšie chránené ako pri nahosemenných rastlinách.
2) So vznikom semenníka súvisí aj vznik pravých plodov (v oddelení nahosemenných rastlín sa
vyskytovali iba tzv. semenné plody).
3) Krytosemenné rastliny sú spolovice dreviny a spolov ice byliny. Bylinný charakter krytosemenných rastlín je druhotne získaným znakom a súvisí s prispôsobením sa rastlín zhoršeným klimatickým podmienkam.
Pretrv ávanie rastlí n podz emným i asÙami (trváce byliny) alebo semenami (jedno- a dvojro né ako
aj trváce byliny) je pre rastliny výhodnejším zariadením.
Telo, rozlíšené na koreÁ, os a listy je dokonalejšie prispôsobené k suchozemskému ñivotu vä šou
rozmanitosÙou.
Z primá rneho ko rienka v semene sa vyvinie bu dobre vyvinutý hlavný koreÁ s bo nými koreÁmi
(alor ízia) alebo hlavný koreÁ zakrp atie, res p. zan ikne a jeho ú lohu preberú adventívn e korene (homorízia ). KoreÁ s prv otnou a natom ickou st avbo u má lú ovitý (radiálny ) cievny zväzok (aktino stélé ),
ale korene viacro ných rastlín môñu druhotne hrubnúÙ pomocou kambiálneho kruhu; tento vzniká
celý z trváceho základného parenchymatického pletiva, preto je v celom svojom rozsahu druhotným
delivým pletivom. Stavba druhotne hrubnúceho koreÁa sa veµmi podobá stavbe dru hotne hrubnúcej osi
(pseudeustélé).
Os sa zvy ajne rozkoná ruje sympo diálne, menej monopo diálne a len celkom zriedkavo dichotomicky (napr . palm a Hyphaena thebaica). Cievne zväzky sú prevañne kolaterá lne, a to otvorené a
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usporiadané do kruhu (eustélia) alebo zatvorené a rozptýlené v osi (ataktostélia). Viacro né ra stlin y s
otvorenými kolaterálnymi cievnymi zväzkami druhotne hrub nú po mocou ka mbiáln eho kruh u, zloñeného zo zvä zkové ho a med zizväz kového (prvo tného a druhot ného) d elivého pletiva . Okrem kolaterá lnych cievnych zväzkov sú tu aj bikolaterá lne (napr. µuµkovité) a koncentrické cievne zväzky (napr.
amfivazálny cievny zväzok v podzemku kosatcov). V stavbe cievnych zväzkov sa javí vä šia dokonalosÙ oproti nahosemenným rastlinám. Popri tracheidách sú zvy ajne prí tomné aj trachey (heter oxylické cievne zväzky) a len pri najprimitívnejších eµadiach sa v cievnych zväzkoch nachádzajú len tracheidy (homoxylické cievn e zväzky, nap r. Drimys a i.). Tracheí v cievnych zväzkoch neustále pribúda,
añ napr. v steble lipnicovitých sú v cievnych zväzkoch uñ len trachey. innosÙ vodivých prvkov dreva
podp oruje drevný parenchým a lyka zasa lykový parenchým (dvojklí ne ras tliny) a spr ievodn é bu nky,
doprevád zajúce sitk ovice.
Listy sú meg afylového pôvodu (syntelómy) a vyzna ujú sa sieÙovitou alebo rovnobeñnou, prevañne uzavretou ñilnatinou. Oproti nahosemenným rastlinám sú pri listoch astokrát vyvinuté prílistky.
Cievne zväzky sa v liste sp ájajú d o jedného hlavné ho cievneho zväzk u a tak vstup ujú do o si (dvojk lí ne rastlin y) alebo s a hlavn ý cievny zv äzok n evyvinie a z lis tu do os i vstupuje viac cievnych zväzkov
(jednoklí ne rastliny).
Pri prenikaní listových s tôp z osi sa st élé osi rozo stupu je a vznikajú tzv. listové medzery, listové
lakun y. Podµa po tu medzier rozoznávame unilakulárne uzly s jednou, trilakunárne s trom i a multilakunárne s vä ším po tom list ových m edzier. T rilakuná rny typ s a nachá dza v p rimitív nejších s kupinách a povañuje sa za fylogeneticky pôvodnejší.
Pôvodne sú na liste vyvinuté všetky tri podstatné asti listu, a to listová pošva, listová s topka a
listová epeµ, z ktorých však niektorá asÙ môñe aj chýbaÙ (napr. listy lipnicovitých nemajú stopku).
Post avenie listov na os i je pôvodne viacradovo striedavé, vyšším vývojovým znakom je dvojradovo
striedavé, protisto jné a praslenovité postavenie listov. Listy sú pôvodne jednoduché nedelené a
vñdyzelené, druhot ne delené alebo zloñené a opadavé.
Prispôsobením sa k suchozemskému ñivotu súvisí aj rozmanitý vývoj pokoñky a chlpov alebo v
extrémne suchom prostredí vývoj zásobného vodného p letiva v sukulentných rastlinách. Mod ifikácie
koreÁa, osi a listov tu prejavujú najvä šiu rozmanitosÙ (hµuzy, podzemok, cibuµa, tËne, úponky a i.).
Najvýzna nejším orgánom krytosemenných rastlín je ich kvet (flos). Kvet mal pôvodne tvar šištice (antostrobilus), mal zreteµnú os , na kt orej b oli všet ky kvetné asti umiestnené v závitnici. V spodnej asti s a nachá dzali jalo vé fylóm y, ktoré ch ránili vyššie umiestnené mikrosporofyly – ty inky a najvyššie umiestnené megasp orofyly – plodo listy. Kvet bol p ôvodne obojp ohlavný a mal k vetný obal a
len druhot ne z neho v znikol jednopo hlavný kvet alebo kvet bez kvetného obalu. Všetky uvedené asti
añ na kvetn ú os – kvetné lôñko a na s pór angiá sú fylómového, teda listového pôvodu. Spo iatku bol
ich po et na závitnici ešte neustálený. Neskôr sa zredukoval prevañne na päÙ (penta mérický kvet dvo jklí nych rastlí n) alebo na štyr i resp. t ri (trimé rický kv et jednoklí nych ras tlín) a len zriedka vplyvom
extrémnych ñivotných podmienok na menší po et, napr. iba na jednu.
Kvetný obal (periant) bol pôvodne rôznorodý, rozlíšený na kalich a korunu. Ak sú lístky kvetného obalu v závitn ici, nie je medzi nimi ostrá hranica. Podµa stro bilárn ej teórie lí stky kv etného obalu
sú bu premenené listene alebo premenené ty inky. Kališné líst ky (sepalá) sú vo vš eobecnost i premenené listene a korunné lupienky (petalá) zasa naj astejšie premenené ty inky. Pôvodné asti kvetného
obalu boli voµné, medzi sebou navzájom nezrasten é. Zvy ajne añ pri cyklickom postavení môñu susedné asti kvetného obalu medzi sebou zrastaÙ a teda rastliny s o zras teným i lístka mi kvetn ého ob alu
treba povañovaÙ za vývo jovo vyššie.
Podµa vývoja kvetného obalu rozoznávame tieto typy kvetov:
1) kvet heterochla mydeický , ktorého kvetný ob al sa skladá z vonkajšieho zeleného kalicha (calyx) a vnú torne j farb istej k oruny ( coro lla); jedn otlivé kališ né lís tky sa nazývajú sepa lá a korunné lupienk y peta lá (sepalum, petalum).
2) homochlam ydeický kvet, pri ktorom sú lístky kvetného obalu rovnaké; kvetný obal sa tu nazýva okvetie (perigón) a jeho asti predstavujú okve tné lís tky – tepa lá (tep alum) . Hom ochlam ydeický kvet môñe byÙ dvojaký:
– homoiochla mydeický kvet, pri ktorom sú okvetné lístky v dvoch kruhoch;
– haplochlam ydeický kvet, kde sú okvetné lístky v jednom kruhu.
Nahé kvety môñu byÙ taktieñ dvojakého druhu, a to apochla mydeické , ke chýba kalich a koruna
a achlamyd eické, ktorým chýba okvetie. Ke z heteroch lamydeické ho kvetu zanikne jeden kvetný
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obal, vznikne monochlam ydeický kvet; v tomto prípade, ako aj v prípadoch nahých kvetov sa pô vodná sta vba k vetu zis Ùuje poro vnáva ním s p ríbuz nými ra stlinam i.
Podµa stavby kvetného obalu je pôvodným znakom pravidelný kvet, ktorý sa añ neskôr v dôsledku
prisp ôsob enia na opelenie hmyzom stal súmerným alebo añ nesúmer ným. P odµa symetrie rozoznávame tieto typ y kvetov: pravidelný (aktinomorfný), ke sa v kvete nachádza viac rovín súmernosti
ako dve, bisymetrický (bilaterálny) kvet, ke sú v kvete d ve roviny súm ernosti, a to jedna v mediáne
a druhá v tra nsverzále (n apr. kap ustovité ), súmerný (zygomorfný) kvet, ke je v kvete iba jedna rovina súmernosti a nesúmerný (asymetrický) kvet, ke v kvete nie je rovina súmernosti (napr. kana).
Súmerné kvety môñu byÙ súmerné podµa mediány, ke rovina súmernosti súhlasí s rovinou mediány
(napr. bôb ), alej môñu byÙ prie ne (transverzálne) súmerné, ke rovina súmernosti súhlasí s transverzálou (napr. chochla ka) a napokon šikmo súmerné, ke rovina s úmern osti leñí medzi dvom a uvedenými rovinami (napr. blen).
Pôvodne boli kvety na ra stline jednotlivé, a to terminálne na vrchole výhonku (napr. magnólia).
Neskôr sa vyvinulo pazušné postavenie jednotlivých kvetov. Napokon sa vyvinuli súkv etia, asto s
veµkým po tom malých kvetov. Redukciou súkvetí sa môñu zasa vyvinúÙ druho tne jedn otlivé kvety.
Podµa T ACHTAD ðJANA za najpôvodnejšie súkvetie treba povañovaÙ vidlicu (dicházium) zo skupiny
cymóznych súkvetí. Z nej sa vyvinuli všetky ostatné súkvetia. Po as fylogenetického vývoja sa z
pleiochá zia vyvinul strapec ako najjednoduchší typ race mózne ho sú kvetia , a to zvä šením po tu
bo ných kvetonosných osí a zmenou otvárania sa kvetov (z bazipetálneho smeru na akropetálny).
Ty inky (mikros porof yly) krytos emenný ch zodp ovedajú mikrosporofylom rôznovýtrusných papraorastov, pri om nitka a spá jadlo zodpovedajú redukovanej epeli mikrosporofylu a peµnica štyrom mikrospórangiám. Mikrospórangiá ty iniek krytos emenný ch rast lín vša k navz ájom zr ástli a
vytvorili sa z nich peµnicové kom ôrky, tvoriace mikrosynangium. Ty inky najprimitívnejších krytosemenný ch rastlín sú lupeÁovité a p loché (nap r. Degeneria a Drimys) a añ v priebehu alšieho v ývoja
sa vyvinula typická ty inka diferencovaná na nitku, spájadlo a peµnicu. Ty inky sú zvy ajne jednoñilové, unilakunárne a iba ty inky primitívnych eµadí (Magnoliaceae, Degeneriaceae) sú trojñilové a
trilakunárn e. Pôvodným znakom je veµké mnoñstvo voµných, navzájom nezrastených ty iniek, neskorším vývojom sa však ich po et ustálil a ty inky môñu asto med zi sebou rôznym spôsobom zrastaÙ.
Ich súbor v kvete sa nazýva andrece um. V peµových komôrkach vznikajú mikrospóry, z ktorých sa
tvoria peµové zrná . Mikrospóry vznikajú reduk ným delením (meiózou) materských buniek (mikrosporocytov) sukcedánne alebo simultánne. Pri sukcedán nom delení, kto ré je vývojov o pôvo dnejšie,
sa mikrosporocyt rozdelí najprv na dve a potom na štyri dcérske bunky – mikrospóry. Tento spôs ob
delenia je charakterist ický pre eµa Magnoliaceae a pre veµkú asÙ jednoklí nych rast lín. Pri s imultánnom delení sa pri prvom delení nevytvorí bunková blana, vzniknú štyri jadrá a tie sa añ potom
odrazu obalia bunkovou blanou. Simultánne delenie je význa né pre vä šinu krytosemenných rastlín,
ale iba p re niektor é jednoklí ne rastliny. Peµové zrná sú bu jednotlivé alebo os távajú spoje né v tetrádach (napr. Ericaceae) alebo v skupinách tetrád, ktoré sa nazývajú masuly (nap r. Acacia), príp . sa celý
obsah peµového vá ku sa zlepí do jednej peµovej vlo ky, ktorá sa nazýva polínium (napr. vstava ovité).
Peµové zrná obaµujú dve blany, a to vnútorná pektínová intína a vonkajšia kutinizovaná exína .
Kým intína je úplne s úvislo u blanou bez akýchkoµvek otvorov, na exíne sa môñu vyskytovaÙ sten ené
miesta alebo dokonca otvory, cez ktor é po vyk lí ení peµových zËn na blizne vyrastajú peµové vrecúška. Všetky tieto sten eniny a otvory sa nazývajú apertúry a ich polo ha, tva r a sta vba s ú dôle ñité pri
systematickom triedení krytosemenných rastlín. Poloha apertúr na peµovom zrne je presne ur ená jeho
pôvodnou polohou v peµovej tetráde. Polá rna os je pr iamka, kto rá prechád za stredo m tetrády a s tredom peµového zrna. Rovníkom (ekvátorom) peµového zrna je rovina, ktorá prechádza jeho stredom a
je kolmá na polárnu os. Rovník rozdeµuje peµové zrno na proximálnu polovicu, ktorá sa „díva“ do
vnútra tetrády a na distálnu, ktorá je odvrátená smerom von. Podµa toho sú apertúry polá rne (na peµových zrnách krytosemenných rastlín iba distálne), alej ekvatoriálne iñe zonálne (nakopené na rovníku alebo v líniách rovnobeñných s ním) a napokon globálne, ktoré sú viac-menej rovnomerne rozloñené po celom povrchu. Apertúry sa podµa svojho tvaru delia na podlhovasté peµové štrbiny (kolpus –
kolp y, colpus – colpi) a na okrúhle póry (pór – pó ry, porus – pori). Na ur enie polohy uvedených apertúr sa pouñívajú grécke p redpon y ana-, z oni- a pan-. Peµové zrno s kolpami a lebo pó rmi v distá lnej
asti je anakolpátne alebo anaporátne. Peµové zr no s kolp ami alebo pó rmi na rovní ku alebo v lín iách
paralelný ch s ním je zonikolpátne alebo zoniporátne. Peµové zrno s kolpami a pórmi viac-menej rovnomerne rozloñenými po celom povrchu je pankolpátne alebo panporátne. Pri definovaní po tu apertúr
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si pritom asto p omáha me gréck ymi íslovkami mono-, bi-, tri-, poly-, at. a môñeme hovoriÙ napr. o
monokolpátnych, monoporátnych, bikolpátnych, polyporátnych at. peµových zrn ách. Pri niektor ých
druhoch krytose menný ch rast lín sú apert úry zlo ñité. Kolp y a póry môñu maÙ viac-menej okrúhlu steneninu, ktorá siaha hlbšie neñ okraj kolpusu alebo póru. Takéto apertú ry sú kolporátne (kolpus – os ,
oris – ústa) a pororátne a hovoríme napr. o zonikolporátnych peµových zrnách , pri kto rých s ú kolporátne apertúry na rovníku a pankolporátnych peµových zrnách s kolpor átnymi ap ertúram i viacmenej po celom povrchu. Peµové zrná bez ap ertúr sú nonapert urátne aleb o inapertu rátne.
Peµové zrná predstavujú ur ité vývinové štádium veµmi redukovaného sam ieho gametofytu. Sú
bu dvojbunkové alebo trojbunkové. V dvojbunkových peµových zrnách sa vä šia bunk a nazý va vegetatívna a je poz ostat kom st erilnej – veg etatív nej asti sam ieho prvorastu (mikroprotália). Druhá
menšia bunka je generatívna a pokladá sa za pozostatok sam ieho pohlavného orgánu – anterídia. Pri
klí ení peµového zrna prechádzajú obidve uvedené bunky do peµového vrecúška, kde s a generatívna
bunka rozdelí na dve spermáciá (spermatické jadrá). V trojbunkových peµových zrn ách je generatívna
bunka uñ rozdelená na dve spermatické jadrá a pri klí ení teda do peµového vrecúška vstupujú añ tri
bunk y. Trojbunkové peµové zrná sú charakteristické napr. pre mrkvotvaré a astrotvaré (Daucales,
Asterales).
Podµa usporiadania ty iniek v cyklických kvetoch r ozoznáv ame haploste monický kvet, pri ktorom sú ty inky v jednom kruh u (haplos temónia) , diplostemo nický kvet, ke sú ty inky v dvoch kruhoch, pri om alternujú s korunou a gyneceom (diplostemónia) a obdiplo stemonický kvet, pri ktorom
sú ty inky usporiadané v dvoch kruhoch a vznikli z tristemónického (trojkruhovitého) kvetu po zaniknutí vonkajšieho alebo vnútorného kruhu ty iniek. Ke sú ty inky rozosta vené v troch k ruhoch, kvet
je tristemonický a ke sú vo via cerých kruho ch, je polyste monický. Podµa toho, i ty inky stoja za
korunnými lupienkami (resp. korunnými cípmi) alebo za okvetnými, resp. kališnými lístkami, rozoznávame epipetálne, epitepálne a episepálne ty inky.
Ty inky môñu svojimi nitkami alebo peµnicami navzájom zrastaÙ. Podµa toho rozoznávame viaczväzkové ty inky (polyadelfické andreceum), ke ty inky zrastajú do dvoch zväzkov, jednozväzkové
ty inky (monadelfické andreceum), ke všetky ty inky v kvete zras tajú do jedné ho zväzk u, alej poznáme súpeµnicové ty inky (synanterické andreceum), ke zrastajú medzi sebou peµnice a napokon
synandrické ty inky (synandrické andreceum), ke tak nitky ako aj peµnice zrastajú do jedného spolo ného útvaru.
Plod olisty krytosemenný ch rastlín (karpely, carp ellum) sú ho mologické s m egaspo rofylmi heterospó rických papraorastov. Sú bor megasp orofylov iñe plodolistov v jednom kvete sa nazýva gyneceum a je zloñený z voµných alebo navzájom zrastených plodolis tov. T ak vzn ikol piestik (pistillum),
ktorého spodnú asÙ tvorí dutý semenník (ovarium) na vrchu s bliznou (stigma) a medzi nimi zvyajne s nelkou (stylus). Pôvodným znakom kvetu krytosemenných rastlín je existencia veµkého
mnoñstva voµných plodolistov, z ktorých kañdý tvorí samos tatný piestik. Je t o tzv. apokarpné gyneceum. Semenní ky boli pôvodne umiestnené v špirále. Neskôr sa ich po et zmenšoval a ke sa rozmiestnili do cyklov, za ali medzi sebou zrastaÙ, ím vzniklo tz v. cenokarp né gynece um. Redukcio u
apokar pných semenní kov na jeden semenník sa vytvorilo monoka rpné gyneceum. Zrastanie semenní kov postupovalo smerom odspodu. Na prvom vývojovom stupni zrastajú spodné asti plodolistov,
vrchné asti a nelky sú ešte voµné. V p riebehu alšieho vývoja uñ medzi sebou úplne zrastajú plodolisty s výnimkou neliek, ktoré ešte ostávajú voµné. Napokon je toto zrastanie kompletné a vyvinie sa
tak piestik s jedinou nelkou. Ke v cenokarpnom gyneceu ostávajú zachované bo né steny plodolistov, ktorými zrástli, hovoríme o synkarnom gyneceu, ktoré má toµko puzdier, z koµkých plodolistov zrástlo. Pri progresívnejších formách bo né steny plodolistov zanikajú a vzniká tak jednopuzdrové paraka rpné alebo, ak sa zachová jeho stredná uhlová asÙ, lyzikarpné gy neceum. Gyneceum je pôvodne vrchné (hypog ynický kvet), druhotne je polospo dné (perigynický kvet) alebo
spodné (epigy nický kvet), ktoré najdoko nalejšie chr áni vají ka.
Vývojovo staršie kryt osemenné rastliny majú v semenníku vají ka s dvom a vají kovými obalmi
(integumentum), vývojovo pokro ilejšie vša k majú iba jeden v ají kový ob al. Na vrchole m edzi integumentmi sa zvy ajne nachádza peµový vchod – mikrop yla, cez ktorý sa do vají ka dostáva peµové
vrecúško. Na opa nej stra ne vají ka je chaláza , ktorá sa na semenicu (plac entu) pripája pomocou
vají kovej šnúry (funiculus). Vnút ro vají ka vyp ³Áa vají kové ja dro – nuc elus, ktoré je vyvinuté
bu dobre (eusporangiátne – krasinucelátne vají ko, vývojovo staršie rastliny) alebo iba veµmi
slabo (leptospora ngiátne – tenuinucelátne vají ko, vývojovo pokro ilejšie rastliny).
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Nucelus vývojo vo zodp ovedá m egasp óran giu. V nuc ele sa nac hádza výtru sorod é pletiv o – sami ie
archespórium, pozostávajúce z jednej alebo niekoµkých buniek. Jedna bunka sami ieho archespória sa
zna ne zvä ší a pr emení sa na matersk ú bunk u megasp óry, megasporocyt, ktorý sa reduk ne delí.
Vznikne tetráda haploidných buniek, z ktorých tri horné zvy ajne zanikajú a zo spodnej štvrtej sa vytvorí haploidná megaspóra , materská bunk a zárodo ného mieška. Jej delením na 8 buniek vznikne
vlastný zárodo ný miešok (sacc ulus em bryo nalis), pre dstav ujúci uñ veµmi redukovaný sami í prvorast – megaprotá lium, iñe haploidný megagametofyt. Na kañdom z jeho p ólov sa n achádza t rojica
buniek, zodpovedajúca dvom veµmi redukovaným archegóniám. Pod peµovým vcho dom je vajcová
bunka (oosféra) a dve pomoc né bunky (synergidy). Oproti nim sa na protiµahlom póle zárodo ného
mieška nachád zajú t ri protistojné bunky (antipódy), v ktorých vajcová bunka uñ úplne s tratila svoju
pohlavnosÙ. Kañdá z dotera z uvedených buniek je haploidná, t.j. obsahuje polovi ný po et chromozómov. Ostávajúce dve bunky zostupujú z protiµahlých pólov zárodo ného mieška do jeho stredu,
kde sa po ich spojení vytvára jediné diploidné centrálne jadro.
Okrem uvedeného normálneho typu zárodo ného mieška (typ Polygonum) sa môñu na jeho vzniku
zú astÁovaÙ aj dve alebo añ štyri megaspóry, avšak ani v týchto prípadoch nevzniká mnohobunkové
megaprotálium a nevyvíjajú sa ani samostatné archegóniá.
Vají ka vo vnútri semenníka sú umiestnené na semenici (placente). Rozoznávame tieto typy
place nty:
1) okrajová iñe marginálna placenta – vají ka vyrastajú blízko okraja plodolistu,
2) stredouhlová iñe axilárna placenta – vají ka vyrastajú v synkarpnom semenníku v uhle zrastených plodolistov,
3) nástenná iñe parietálna placenta – vají ka vyrastajú v para karp nom gyneceu blízk o okraja
zrastených plodolistov,
4) vrcholová iñe apikálna (terminálna) placenta – je to forma parietálnej placenty s jediným
vají kom, ktoré je zavesené na apikálnej strane dutiny semenníka,
5) stredová iñe centrálna placenta – vají ka sú umiestnené na strednom st³piku lyzik arpného
semenníka,
6) spodná iñe bazálna placenta – je to forma centrálnej placenty, pri ktorej v spodnej asti semenník a vyras tá len jedno jediné vají ko,
7) epeµová iñe laminálna placenta – vají ka vyras tajú n a ploch e plodolis tu, a to lamináln o-difúzne, lam inálno-laterá lne alebo laminá lno-mediánne.
Pôvodným typom je laminálna placenta. Primitívna je aj marginálna placenta, na vyššom vývojovom stupni je stredouhlová, parietálna, centrálna a bazálna placenta.
Post avenie vají ok na placente nie je jednotné, ale pre ur itú skupinu rastlín stále. Rozoznávame
tieto typ y post avenia v ají ok na placen te:
1) Priame iñe ortotrop né (atropné) va jí ko – os nu celu leñí v priam om pred³ñení funikulu.
2) Poloob rátené iñe hemitropné vají ko – os nucelu je priama a oproti funikulu je pooto ená o
90 °.
3. Obrá tené iñe anatropné v ají ko – os nucelu je pr iama, oproti f unikulu pooto ená o 180 °.
Anatropné vají ko môñe byÙ dvojaké, a to epitropné , ke visiace va jí ko má ventrálnu a vystúpavé
vají ko dorzálnu ra phe aleb o apotro pné, ke visiace va jí ko má d orzáln u a vyst úpa vé vají ko ventrálnu rap he.
4) Prie ne iñe kampylotrop né vají ko – os nucelu je mierne z akrivená, pooto ená op roti fun ikulu.
5) Ohnuté iñe amfitropné vají ko – osi nucelu a zárodo ného mieš ka sú podkovovito ohnuté a
pooto ené oproti funikulu.
Fylogenet icky najst arším typom je atrop né a na jviac odvo deným je zasa anatr opné vají ko.
Ope lenie kvetov krytosemenných rastlín sa uskuto Áuje pomocou hmyzu, vetra, vtákov, zriedkavejšie netopiermi alebo va kovcami a takisto zriedka vodou. Peµové zrná sa na rozdiel od nahosemenný ch rastlín nedostávajú priamo k peµovému vcho du, ale na blizn u. Tam z nich vyrastajú peµové
vrecúška, ktoré zvy ajne cez peµový vch od vnika jú do va jí ok a zabezpe ujú tak oplo dnenie . Za pôvodnejš iu treba povañovaÙ porogami u, ke peµové vrecú ško vn ikne do va jí ka cez mikropylu, za druhotnú zasa apo rog amiu, a to akro gam iu, chala zoga miu a mezog amiu. Pre kryt osemen né ras tliny je
veµmi významné dvo jité op lodne nie (objavené Navašinom). Jedno sam ie jadro sa spojí s haploidnou
vajcovou bunkou, ím vznikne diploidná zygota a z neho zárodok (embryo) ako základ diploidného
sporofytu. Druhé sam ie jadro sa spojí s diploidným centrálnym jadrom a vznikne z neho triploidný
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endosperm. Vznik endospermu môñe byÙ trojaký a podµa toho rozoznávame nukleárny endosperm,
ke najprv nastane voµné pomnoñenie jadier a len potom sa uskuto ní tvorb a bunko vých blá n, alej
celulárny endosperm, ke s delením jadra nastane ihne aj tvorba bunkovej blany a napokon helobiálny endosperm, ke sa po prvom delení jadra vytvorí priehradka, ktorou sa zárodo ný miešok
rozdelí na dve asti, a to na m enšiu chalazálnu a vä šiu mikropylárnu asÙ, v ktorých sa jadrá najprv
rýchlo voµne delia a añ potom s a tvoria b unkové b lany. Tento p osledný p rechodný typ sa vyskytuje v
primitívnych eµadiach ñabníkovitých a okrasovitých, nukleárny sa vyskytuje v eµadiach s voµnolupienkovou korun ou a na poko n celulá rny v eµadiach so zr astenolup ienkovou koru nou. Na roz diel
od haploidného prvotného endospermu nahosemenných rastlín, ktorý sa vytvára ešte pred oplodnením
vají ka, teda triploidný druhotný endosperm krytosemenných rastlín vzniká añ po oplodnení.
Po oplodn ení sa z vají ka vyvinie semeno (semen) a zo semenníka vznikne plod (fructus), ktorý
uzatvára a chráni semená. Vyvíjajúce sa embryo je pôvodne obklopené veµkým objemom triploidného
druhotného endospermu. Po jeho spotrebova ní vyvíja júcim s a záro dkom a uloñení zásobných látok v
jeho klí nych listoch však zrelé semeno viacerých druhov krytosemenných rastlín ostáva bez endospermu. Výñivnou látkou embrya môñe byÙ aj diploidný perisperm, vzniknutý z nucelu.
Oplodnená vajcová bunka sa obalí bunkovou stenou a za ne sa deliÙ. Najprv sa rozdelí na dve
bunk y, ím vznikne t zv. proembryo. Jeho vr chná bu nka, kt orá leñí bliñšie k peµovému vchodu, sa
postupne delí na vláknitý suspenzor a spodná bunka sa postupný m delením mení na diferencovaný
zárodok (embryo, endoskopické embryo). Tento je suspenzorom vt lá aný do vnútra pletiva druhotného endospermu alebo perispermu, ktorým je vyñivovaný. Na zárodku sa vytvoria klí ne listy (ich pôvodný po et je 2) a hypo kotyl so zák ladným r astový m vrcholom (p lumula) a ko rienkom (rad icula).
Zaniknutím jedného k lí neho list u na zá rodku s a vyvinie len jeden klí ny list a podµa toho sa krytosemenné rastliny rozdeµujú na nasle dujú ce dve tr iedy:
1. tried a: dvojklí ne rastliny
2. tried a: jednoklí ne rastliny
Podµa uvedeného aj krytosemenné rastliny vo svojom individuálnom vývoji prekonávajú rodozmenu (metagenézu). Vlastnú rastlinu reprezentuje diploidný sporofyt, kým gametofyt uñ nie je samostatný a je len mikroskopickou sú asÙou nepohla vnej sporo fytickej generácie. Sam í gametofyt je redukovaný na trojicu buniek v peµovom zrne, resp. v p eµovom vrecúšku a sami í gametof yt je zastú pený len niekoµkobunkovým zárodo ným mieškom bez samostatných archegónií.
Krytosemenné rastliny sú monofyletického pôvodu , omu nasved uje mnoho znakov, ktoré by sa
tou istou formou z in ého vývojového bodu nemohli zopakovaÙ. Sú to v plodo listoch u zavret é vají ka,
blizna, dvojité oplodnenie, priebeh formovania sami ieho gametofytu a emb rya, ako aj vznik druhotného endospermu.
Pôvod a sy stém krytosemenných rastlín
Pôvod krytosemenných rastlí n zatia µ nie je dostato ne objasnený. V posledných desaÙro iach
vznikli viaceré nové teórie, ale ani jednu z nich nemoñno povañovaÙ za úp lne presved ivú. Paleontologické nálezy sú ešte stále pomerne nekompletné a neposkytujú pevný podk lad pre zis tenie fylogenetických vzÙahov. Novšie nálezy však poukazujú na skuto nosÙ, ñe obdobie vzniku krytosemenných
rastlín siaha alej do minulosti Zeme ako sa dosia µ predpokladalo. Zvyšky listov, dreva a predovšetkým peµové zrná sa našli v geologických vrstvách pochádzajúcich od jury po trias, ba dokonca aj starších. Podµa týchto údajov predchodcovia krytosemenných rastlín (Proangiospermae) sa m ohli vys kytovaÙ uñ v perme a v triase, a to predovšetkým v horských obla stiach tropick ého p ásma . Odt iaµto
mohlo smerovaÙ osídµovanie niñšie polo ñených miest vrátane oblastí mierneho pásma smerom na
sever a na juh. Vo vrchnom triase a jure zaiste mnohé pôvodné skupiny vyhynuli, v dôsledku oho sa
vytvorili mnohé medzery m edzi pô vodne b liñšie príbuznými skupinami. V období spodnej kriedy
podµa všetkého nastal prudký rozvoj krytosemenných rastlín a z vrchnej kriedy a starších treÙohôr sa
uñ zachovali mnohé fosílne zvyšky predstaviteµov dnešných eµadí.
Dnes je uñ jasné, ñe Caytoniales a Cycadoideopsida (benetity) ako aj sú asne ñijúce nahosemenné
rastliny ako predcho dcovia krytos emenných ra stlín nep richádzajú do úvahy. N aopak, Proangiospermae sa pravdepodobne vyvinuli (podobne ako dnešné nahosemenné rastliny) zo semenných papradí (Lyginopteridopsida), pri om uñ veµmi skoro mohlo vzniknúÙ niekoµko vývojových línií.
V sú asnost i sa všeob ecne uznáva, ñe základným vývojovým radom krytosemenných rastlín je rad
magnó liokvetých (Magnolia les) a iskerníkokvetých ( Ranunculales), od ktorých moñno odvodiÙ všetky
rady dvo jklí nych rastlín (Polycarpicae).
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Progresie krytosemenných rastlín
Pri budovaní fylogenetického systému, ktorý sa ako jediný snañí vysvet liÙ fylogenetický vývoj
rastlinstva a zistiÙ skuto né príb uzenské vzÙahy medzi jednotlivými skupinami, sa prihliada k mnohým
progresiám v rámci oddelenia kr ytosemenný ch rastlín. Z nich treba uv iesÙ tieto (vi: nasledujúca strana):
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Primitívnejší znak:

Odvo denejší znak:

Celkový vzhµad:
1.
2.
3.
4.

Dreviny
Trváce byliny
Vegetatívne orgány normálne vyvinuté
Znaky suchozemskej rastliny

Byliny
Dvojro né a jednoro né byliny
Vegetatívne orgány metamorfované
Znaky vodnej rastliny

Jednoduchá nerozkonárená os
Os so zreteµnými internódiami
Os s osovými listami
Os len s nadzemnými internódiami

Rozkonárená os
Os so skrátenými internódiami
Os s príz emnou listovou ruñicou
Os s podzemnými internódiam i (podz emok, cibuµa, hµuza a p od.)
Ovíjavá alebo popínavá os
Os b ez listov a os sa ma as imiluje
Trachey sú vyvinuté a postupne prev ládajú (heteroxýlia)
Tracheáln e lánky krátke
Prie ne steny med zi trach eálnymi lánkami jednopórové
Sitkovice so zloñenými alebo jednoduchými sitkami

Os:
1.
2.
3.
4.

5. Priama os
6. Os s asimilujúcimi listami
7. Drevná asÙ bez trach eí, len s tracheidami
(homoxýlia)
8. Tracheáln e lánky dlhé
9. Prie ne steny medzi tracheá lnymi lánkami
viacpórové
10. Sitkovice s izolovanými sitkami

List y:
1. Listy striedavé
2. Listy viacradovo striedavé
3. Listy protistojné
4. Listy jednoduché nedelené
5. Listy jednoduché delené
6. Listy úplné
7. Listy s asimilujúcou epeµou
8. Listy asim ilujúce
9. List y vñdyzelené
10. Prílistky voµné

Listy pro tistojné a lebo v pra slenoch
Listy dvojradovo striedavé
Listy v pra slenoch
Listy jedn oduché d elené aleb o zloñené
Listy zlo ñené
Listy s niektorou asÙou redukovanou
Listy s rozšírenou listovou stopkou (fylódium)
Listy modifiko vané (ú ponky, tËne a pod.)
Listy opadavé
Prílistky zrastené medzi sebou, prirastené alebo
chýbajú ce

Súkvetia:
1. Cymó zne sú kvetia
2. Dicházium
3. Jednotlivé kvety
4. Hlavná os súkvetia dlhá
5. Kvety v súkvetí voµné
6. Listene v súkvetí voµné
7. Všetky kvety v súkvetí rovnaké
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Racem ózne s úkvet ia
Monocházium
Kvety v súkvetí (redukciou súkvetia niekedy
druho tne vz nikajú aj jedno tlivé k vety)
Hlavná os súkvetia skrátená
Kvety v sú kvetí hust é, sú kvetie v yvoláva dojem
jedného kvetu (pseudantium)
Listen e v súk vetí zr asten é alebo chýb ajú
Kvety v súkvetí diferencované

Kvetná os:
1. Kvetná os neskrátená a nezhrubnutá

2. Kvetná os medzi jednotlivými kruhmi kvetných astí nep red³ñená

Kvetná os skrá tená, zhrubnutá, plošne rozšírená
alebo poháriko vito preh ³bená, vzn ik diskusu a lebo os ových ef igurácií
Kvetná os medzi jednotlivými kruh mi pred³ñená
(gynofor alebo androgynofor)

Kvety:
1. Post avenie všetkých kvetných astí na kvetnej osi je v závitnici, kvet acyklický
2. Post avenie kvetných astí s asti v závitn ici a
s asti v kruhoch, kvet spirocyklický
3. Po et kvetných astí je veµký a neur itý
4. Kvet pravidelný (aktinomorfný, s viacerými
rovinami súmernosti
5. Kvet súmerný (zygomorfný), len s jednou rovinou súmernosti
6. Voµný prechod medzi jednotlivými kvetnými
asÙami
7. Všet ky asti kvetu dobre vyvinuté
8. Rastliny s obojpohlavnými kvetmi

9. Rastlina s obojpohlavnými a jednopohlavnými kvetmi (androgynomonécia, trimonécia)
10. Rastlina s jednopohlavnými kvetmi, a to bu
ty inkovými alebo piestikovými (andromonécia alebo gynomonécia)
11. Opelenie vetrom

Post avenie kvetných astí len s asti v závit nici a
s asti v kruhoch alebo len v kruhoch, kvet spirocyklický alebo cyklický
Post avenie kvetných astí v kr uhoch, kvet cyklický
Po et kvetných astí je malý a ustálený
Kvet bisymet rický (s dvoma rôznym i rovinami
súmernosti), súm erný (zygomorfný) alebo nesúmerný
Kvet bez roviny súmernosti, nesúmerný (asymetrický)
Jednotlivé kruhy kvetných astí prísne od seba
oddelené
Niektoré kvetné asti rudimentárne alebo abortované
Rastlina iasto ne s obojpohlavnými a s asti s
jednopohlavnými kvetmi aleb o len s jednopohlavnými kvetmi, a to ty inkovými alebo piestikovými
Rastlina len s jednop ohlavný mi kvetmi, rastliny
jednodomé (monécia)
Rastlina bu len s ty inkovými alebo len s piestikovými kvetmi, rastliny dvojdomé (diécia)
Opelenie hmyzom

Kvetn é ob aly:
1. Kvetný obal rozlíšený na kalich a korunu (heterochlamydeický kvet)
2. Kvetný obal vyvinutý
3. Okvetie petaloidné
4. Okvet ie v dvoch kruhoch (homoiochlam ydeický kvet)
5. Heterochlam ydeický kvet
6. Kvetný obal voµný
7. Estivácia v pú iku sto ená (kontortná)
8. Estivácia škridlicovitá
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Kvetný obal nerozlíšený na kalich a korunu,
okvetie
Kvetný obal nevyvinutý, kvety nahé (apochlamydeický a achlamydeický kvet)
Okvetie brakteoidné
Okvet ie v jednom kruhu (haplochlamydeický
kvet)
Monochlamydeický kvet po zániku kalicha alebo
koruny
Kvetný obal zrastený
Estiv ácia škridlicovitá (imbrikátna) alebo chlopÁovitá (valvátna)
Estivácia chlopÁovitá

Ty inky:
1.
2.
3.
4.

Ty
Ty
Ty
Ty

inky v závitnici
iniek veµa
inky voµné
inky v dvoch kruho ch

5. Ty inky nerozdelené
6. Ty inky v kruhu voµné
7. Ty inky normálne vyvinuté
8. Peµnice bez príveskov
9. Z mikrosporocytu sa vytvoria štyri ñivotaschopné mikrospóry
10. Sukcedánny typ mikrosporogenézy
11. Peµové zrná voµné
12. Peµové zr ná pre d klí ením dvojjadrové

Ty inky v cykloch
Ty iniek málo
Ty inky rôznym spôsobom zras tené
Ty inky v jednom kruhu, astokrát redukované
añ na jednu ty inku
Ty inky druhotne zmnoñené v dôsledku ich rozdelenia
Ty inky v kruhu prirastené ku korunným lupienkom
Ty inky petaloidné
Peµnice s príveskami
Z mikrosporocytu vznikne len jedna ñivotaschopná mikrospóra, ostat né zahynú
Simultánny typ mikrosporogenézy
Peµové zrná v tetrádach, masulách alebo políniách
Peµové zr ná pre d klí ením trojjadrové

Plodolisty, gyneceum:
1. Plodolisty sa kon dupliká tne sp oja so stigmatickou kefkou
2. Semenník vrchný
3. Semenník polospodný
4. Plodolisty v z ávitnici
5. Plodolisty voµné (apokarpia)
6. nelky voµné
7. nelky zrastené, blizny voµné
8. Po et plodolistov päÙ alebo viac
9. Po et puzdier súhlasí s po tom plodolistov
10. Synkarpné gyneceum s axilárnou placentou
11. Synkarpné gyneceum
12. Semenník bez nepravých priehradok
13. Gyneceum a andreceum oddelené

Okraje zvinutého plodolistu zrastajú za vzniku
nelky a blizny
Semenník polospodný alebo spodný
Semenník spodný
Plodolisty v kruhu
Plodolisty zrastajú (cenokarpia)
nelky zrastené
Blizny zrastené
Redukcia p lodolistov na tri, dva alebo jeden
Len jedno alebo niekoµko puzd ier je plodných ,
ostatné sú neplodné
Parakarpné gyneceum s parietálnou placentou
Lyzikarpné gyneceum s centrálnou placentou
Semenník s nepravými priehradkami
Gyneceum a andreceum navzájom zrastajú za
vzniku g ynosté mia

Vají ka:
1. Po et vají ok veµký
2.
3.
4.
5.

Vají ka s dvoma integumentmi
Vají ka ortotropné
Marginálna a laminálna placenta
Nucelus mnohobunkový (krasinucelátne vají ka)
6. Archespór viacbunkový s viacerými materskými bunkami megaspór
7. Zárodo ný miešok s normálnym po tom antipód
8. Porog amia
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Po et vají ok malý alebo redukovaný na jedno
vají ko
Vají ka s jediným integumentom
Vají ka kampylotropné alebo anatropné
Stredouhlová, parietálna a stredová placenta
Nucelus málob unkový (tenuinu celátne va jí ka)
Archespór jednobunkový, s jedinou materskou
bunkou megaspóry
Zárodo ný miešok so zmnoñenými antipódami
Apor ogamia

Semená:
1. Semeno s dob re vyvinutým sekun dárn ym
endospermom a s malým zárodkom
2. Zárodok rovný
3. Sekund árny endo sperm bez ha ustó ria
4. Dva klí ne listy

Semeno so slabo vyvinutým sekundárnym endospermom (príp. celkom bez neho) a s veµkým zárodkom
Zárodok zakrivený
Sekundárny endosperm s haustóriom
Klí ny list jeden alebo ñiadny

Plody:
1.
2.
3.
4.

Mechú rik
Mnohosemenný plod
Plodstvo
Jednotlivý plod

Struk, šešuµa, tobolka, nañka, kôstkovica, bobuµa
Plod delivý, rozpadavý alebo jednosemenný
Jednotlivý plod
Súp lodie

Karyotyp:
1. Diploidný po et chromozómov (2n)

Tetraploidný (4n), hexaploidný (6n) añ polyploidný po et chromozómov (4n)

Vzorce a diagramy kvetov krytosemenných rastlín
Pri opisovaní jednotlivých eµadí sa pouñívajú kvetné vzorc e a diag ramy.
Pri kvetných vzorcoch sa v texte pouñívajú tieto zna ky:
– listence (prophylla)
b
– listene (bra cteae)
P
– okvetie (perigonium, perigón)
K
– kalich (calyx)
C
– koruna (corolla)
A
– súbor ty iniek (androeceum, andreceum)
G
– súbor piestikov (gynoeceum, gyneceum)
St
– paty inky (staminódiá)
Pi
– jalové piestiky (pistilóidiá)
– rastliny s obojpohlavnými kvetmi
– jednodomé rastliny
– dvojdomé rastliny
%
– rastlina s ty inkovými kvetmi
&
– rastlina s piestikovými kvetmi
¿
– pravidelné (aktinomorfné) kvety
¹̧
¿
¾
– bisymetrické kvety
¿
¾
– súmerné (zygomorfné) kvety
þ
x
– nesúmerné (asymetrické) kvety
– acyklické kvety
– spirocyklické (hemicyklické) kvety

– cyklické kvety
3
– íslice zna ia ur itý po et kvetných astí
4
– neur itý a zna ný po et kvetných astí
(1) – zátvorkami sa ozna ujú zrastené kvetné asti
+
– znamienko plus m edzi kvet nými asÙami ozna uje, ñe kvetné asti sú v niekoµkých kruho ch
alebo ñe kvetné asti prirastajú k druhým, napr. ty inky k lupienkom
G(2) – zna í vrchný s emenník, zra stený z dvoch plodolis tov, iarka sa píše pod íslicou
G(6
2 ) – zna í spod ný semenn ík, iarka sa píše nad íslicou
G(2) – zna í polosp odný sem enník, iarka sa píše cez polovicu íslice.
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Kvetné diagramy znázorÁujú postavenie kvetných astí premiet nutý ch do vod orovnej roviny. Rozoznávame empirický diagram, v ktorom sa zná zorÁuje skuto né postavenie kvetných astí v kv ete a
teoretický diagram, v ktorom sa znázorÁuje aj také postavenie kvetných astí, ktoré sa práve v kvete
neprejavuje alebo sa znázorÁujú pomery v kvete získané porovnávaním.
Listene a listence sa v kvetných diagramoch majú ozna ovaÙ iernou farbou so ñliabkom na chrbtovej strane. Kališné lístky, korunné lupienky a okvetné lístky (sepalá, petalá a tepalá) sa znázorÁujú
bez ñliabku, a síce kališné lístky iernou farbou, ko runné lup ienky bielou a okvet né lístky š rafovane.
Ty inky sa ozna ujú bielo. Vrchný semenník sa ozna uje bez obklopujúceho prstenca, polospodný
iernym prstencom, ktorý je oddelený od semenníka a spodný semenník iernym obklop ujúcim prs tencom, tesne priliehajúcim k semenníku. Osové asti sa ozna ujú ierno alebo b odkovane.
Teló mov á teó ria
Telóm je jednoñilová, radiálne s úmerná k oncová vetvi ka najprimitívnejších suchozemských rastlín. Teló my sa vyskytovali iba pri najstarších suchozemských rastlinách, ich existencia sa skon ila v
devóne. Na základe analýzy paleofytických rastlín moñno predpokladaÙ, ñe rozlíšenie koreÁa, st onky a
listu vzniklo fylogenetickým vývojom z rovnakého základu, a síce z rovnocenných a homologických
telómov. Autor om teló movej teórie je nemecký fylogenetik WALTER Z IMMERMANN. Je to fylogenetická teória, podµa ktorej sa všetky orgány sú asných vyšších rastlín vyvinuli zo základného praorgánu
nazývaného telóm. Najzákladnejšími morfogenetickými procesmi, uplatÁujúcimi sa po as fylo genéz y,
sú podµa Zimmermanna prevyšovanie, vyrovnávanie, splošÙovanie, zrastanie, redukcia a zakrivovan ie
jednotlivých telómov (obr. 7/5–12).
1. Prevyšovanie: Pôvodné dibrachiálne (vidlicovité) rozkonárovanie telómov má za následok vytvorenie dvoch rovnocenn ých vetiev. V d ôsledku p revyšovania jedn ej z dcérskych vetví však vznikol
hlavný pravýho nok a bo ná vetv a. Jedna vidlica sa post avila do smeru m atersk ého mez ómu, p revýš ila
sesterskú vetvu a z hemiblastického dichopódia vzniklo hemiblastické sympódium. Rrovnaké zákon y
platili pre listovú nervatúru pri vzniku listu.
2. Vyrovnávanie alebo planá cia: Vetvy, kt oré bo li pôvo dne rozlo ñené do všetkých smerov, sa
postupne zrovná vali do jednej roviny (obr. 7/7–8). Planácia je protikladom rozvetvovania všetkými
smermi a prechodom k plošným dorziventrálnym orgánom – fylómom.
3. SplošÙovanie alebo klado difikácia: Valcovité telómy, prípadne aj susedné mezómy sa postupne prem enili na ploché, v rovine planácie rozšírené orgány, ktoré mali vä šiu as imila nú ploch u (obr.
7/9).
4. Zra stan ie aleb o sy ntelom izácia : Navzájom susediace kladodifikované telómy a mezómy sa
spájali a zrastali bo ným parenchymatickým pletivom (obr. 7/10), pri om sa ešte viac zvä šovala
asimila ná plocha za vzniku syntelómov.
5. Redukcia: Zánik jednotlivých telómov a lebo celých ich sú stav ma l za následok zmenšenie a
zjednodušenie (obr. 7/11).
6. Zakrivovanie: Nerovnomerný vývin pletív na protiµahlých st ranách teló mov sp ôsob il ich
zakriv ovanie (obr. 7/12). Pri plochých orgánoch (napr. v príp ade fert ilných s yntelóm ov) sp ôsob il
nerovnaký vývin ich spod nej a vrchn ej stran y presun okrajov ých vý trusn íc na p lochu fyló mu (tz v. sklz
spórangií po epeli, obr. 7/40–41).
Zimmermann rozdelil najstaršie suchozemské rastliny na päÙ typov:
1. rhyniový, pri ktorom rastlina nemá listy a jej telo je tvorené len telómami, mezómami a rhizoidmi (obr. 52/1–3 );
2. psilofytný , ktorého pravýhonok a vetvy majú postranné, ostÁom podobné výrastky (obr. 52/9–
11);
3. mikrofylný, pri ktorom je uñ telo rastliny rozdelené na vidlicovito rozkonárenú stonku a jednoduché, ihlicovité alebo šupinovité jednoñilové listy (obr. 15/1);
4. hemikormofyt ný, ktorého telómy sú rozdelené do sústav jalových vetvi iek a fertilných telómov (obr. 52/7);
5. megafylný (makrofylný), pri kto rom sa sús tavy jalov ých teló mov p lanáciou, kladodifikáciou a
bo ným z rasta ním p remenili na ploché asimila né listy (obr. 7/17 – 25; 52/12 – 13).
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Emergen ná teó ria
Na hladkej stonke telómu, resp. mezómu sa podµa tejto teór ie najprv vytvo rili emergencie (enácie),
na stavb e ktorý ch sa p odieµala nielen pokoñka, ale aj podpokoñková vr stva. Asimila nú fun kciu plnili
šupinovité, ihlicovité alebo ostÁom podobné útvary – enafy ly alebo psilo fyly, ktorý ch úloho u bola
fotos yntéza. Emergencie boli pôvodne výhradne povrchové, bez cievneho zväzku; postupnou inerváciou sa však menili na mikrofyly. Po as nasledujúceho vývoja sa pôvodne jednoduchý nerv rozvetvil za sú asného rozširovania a delenia epele. Vznik mikrofylov z psilofytných emergencií (enácií)
však d oteraz nie je paleob otanick y doloñený.
Úplný cievny zväz ok cievnat ých ra stlín s a sklad á z drevn ej (xylém ) a lykovej asti (floém). Podµa
vzájomného postavenia týchto astí rozoznávame cievne zväzky sústredené alebo koncentrické (amfikribrálne – pa prad e), lú ovité alebo radiálne (korene krytosemenných rastlín), bo né alebo kolaterálne (stonky semenných rastlín) a dvojbo né alebo bikolaterá lne.
Cievne zväzky bývajú obalené pošvou (endodermis), ktorá oddeµuje tzv. stred ný valec od kr ycích
pletív. Súbo r cievnych zväzkov sa nazýva stélé , o v gré tine znamená st³p. Stredný valec má pod pošvou jednu alebo niekoµko vrstiev parenchymatického pletiva (perikambium) a vo vnútri jeden alebo
niekoµko cievnych zväzkov ; upros tred valca je asto strñeÁ. Stavba stredného valca sa stala podkladom p re vznik stelá rnej teórie.
Stelá rna te ória
Rôzne typy vodivých zväzkov vznikajú rôznymi formami zrastania rozvetvujúcej sa stélé a sú urované štiepením alebo vetvením protoxylému a vývojom i utváraním metaxylému a deuteroxylému.
Prot osté lé (haplostélé) je sústredný drevos tredný cievny zväzok (obr. 8/1) s centrálnym protoxylémom (Lepidodendrales ). Rozvetvením protoxylému a rozbrázdením metaxylému odvodí me stelátnu protostélé (obr. 8/2–3 ), ktoré sa vyskytuje pri druhu Huperzia selago. Rozdelením drevných a
lykových astí do lú ovito sa striedajúcich pruhov (kañdá asÙ je umiestn ená na in om lú i) vzniká
pravá aktinostélé (radiálna protostélé – obr. 8/4– 5).
Zo stelátnej protostélé sa špeciálnym usporiadaním metaxylému vytvorila plektostélé (obr. 8/6),
ktorej drevná asÙ je rozmiestnená v samostatných povrazcoch alebo pásoch vo vnútri lyka (Lycopodium). Z protostélé sa rozdelením xylému v strede vytvára ektoflo ická s ifonos télé (Botrychium), ktorej strñeÁ je obklopený valcom xylému, na ktorý nadväzuje lyková (floémová) vrstva (obr. 8/7).
Z ektofloickej sifonostélé vniká rozdelením súvislého valca xylému a floému do osobitných povrazcov arthrostélé (obr. 8/8), ktorá sa vyzna uje centrálnou dutinou v stonke alebo karinálnou dutinou
v cievnom zväzku. Rozdelením drevného valca do jednotlivých pruhov sa ektofloická sifonostélé mení
na diktyoxylickú monostélé (mezost élé – ob r. 8/9), k torá sa vyskytuje nap r. pri rode Osmunda. Podobným rozdelením lykového valca a p riblíñením xylémových a floémových astí vzniká eustélé (obr.
8/10). Ak dôjde k rozpadu eustélé sprevádzanému redukciou trvalého kambia a ak sa xylémofloémové
povrazce rozpt ýlia medzi dreÁou a kañdý sa uzavrie svojou vlastnou pošvou, dôjde k ata ktos télii (obr.
8/11) jednoklí nych ras tlín. Pr i amfifloic kej sifo nosté lé je trubica xylému zvonku obalená a zvnútra
vystlaná lykom a strñÁový st³pec je obalený valcom lyka – obr. 8/12 –13). Ak sú jednotlivé vetvy cievneho zväzk u na pr ie nom p riereze p rotos télické, h ovorím e o typickej diktyostélé (obr. 8/15). Eumeristélé je zloñená z niekoµkých eus télé (o br. 8 /16 ). V drevn ej asti cievneho zväzku niñších cievnatý ch
rastlín sa nach ádzajú len tracheid y (cievice, cievky, cievnice) . V lykovej asti cievneho zväzku sú naopak význa né sitkovice. Sitkovice sa však vyvíjali oveµa nesk ôr ak o tra cheidy.
Tvorba bunkových stien pri delení buniek prebieha odstredivo (centrifugálne) alebo smerom dovnútra (centripetá lne). Bunková blana pritom zhrubne bu úplne alebo iba iasto ne. Pri úplnom
hrubnutí ostávajú nezhrubnuté iba „kanáliky“ elipsovitého, okrúhleho alebo štrbinovitého tvaru, ktoré
sa pri miernom zvä šení javia ako svetlejšie bodky (obr. 23 /1, ernohorský 1971 – Základy morfológie). Bodky usm erÁujú pohyb látok medzi bunkami so zhrubnutou lamelou. Bunky s bodkami kruhovitého alebo elipsovitého tvaru ozna ujeme ako bodkované, s bodkam i štrbino vitým i a uloñenými nad
sebou ako schodíkovité.
Pri iasto nom zhrubnutí bunková blana hrubne ne ur itých miestach. Tie vyzerajú ako lišty na
vnútorn ej stra ne bu nky, ktoré môñu utváraÙ krúñky, prstence, skrutkovice alebo sa môñu rozkonárovaÙ.
Podµa toho r ozozn ávame kruhov ité, skr utkovico vité a s ieÙovité hrub nutie b unkov ej sten y.
Bodkami sa prená šajú tek utiny na malé vzdialenosti. Na zabezpe enie ich transportu na vä šie
vzdialenosti sa preto vyvinula sú stava sú vislých rúrok. Tie vznikajú splynutím pred³ñených buniek,
ktorý ch prie ne priehradky sa iasto ne alebo úplne r ozpus tili.
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Sústava pletív
– delivé pletivá (meristematické a embryonálne);
– krycie pletivá (pokoñka – epidermis, hypodermis, kôra – peridermis);
– vodivé a mechanické pletivá;
– základné pletivá.
Pokoñkové útvary
– Chlpy, trichómy – vznikajú z jednej pokoñkovej b unky.
– Vý nelky, emergencie – vznikajú zo skupiny pokoñkových aleb o podpokoñkových buniek.
Býv ajú vyvinuté ako ostne (ruña, egreš, ostruñina), ñliazky (pú iky pagaštana, topoµa), tent ákulá
mäsoñravých rastlín (rosi ka), kvetné i mimokvetné nektáriá.
Sústava vo divých pletív
– Sitkovice (obr. 38 –40 ) vznikajú z pred³ñených ñivých buniek, ktoré sú usporiadané jedna nad
druhou v pozd³ñnych rado ch a ich pr ie ne priehradk y sú perfo rované. P erforované asti priehradiek sa
zdruñujú do jedného alebo niekoµkých sitiek. Úloha sitkovíc spo íva predovšetkým v transporte organických látok, kt oré sú rozpu stné v ich bunk ovej šÙave (cukry, bielkoviny). Funk né sú oby ajne len
po as jedného vegeta ného obdobia.
– Cievy (obr. 41) sú odumreté rúrkovité bunky s viac alebo menej zhrubnutými a zdrevnatenými
stena mi. Okrem transportu vody a rozpustných anorganických látok majú aj mechanickú funkciu.
Rozoznávame dva druhy ciev:
1) cievice (tracheidy – obr . 3–4 ) preds tavujú úzke rú rkovité útva ry, ktorý ch prie ne priehr adky nie
sú prederavené;
2) trachey (vlastné cievy – obr. 41 , 44– 45, 1–2) sú široké bunky s iasto ne alebo úp lne rozpus tenými p riehradk ami.
Úplný cievny zväzok sa skladá z drevnej (xylémovej) asti, ktor ú tvoria cievy a z lykovej (floémovej) asti, ktor ú tvoria s itkovice.
Typy cievnych zväzkov:
1) kolaterá lne (bo né) – majú lyko a drevo za s ebou, lyko ods tredivo od st redu osi, drevo d ostredivo, obe asti sú na tom istom polomere osi);
2) bikolaterá lne (dvojbo né) – lyko sa nachádza na protiµahlých stranách dreva (ostredivo-dostredivé);
3) koncentrické (sústredné) – drevná a lyková asÙ je usporiadaná sústredne, pri om drevo je bu
v prostriedku (drevostredný cievny zväzok) alebo na obvode (lykostredný cievny zväzok);
4) radiálne (lú ovité) – drevné a lykové asti s ú usp oriada né lú ovito, pri om sa drevo a lyko vzájomne striedajú.
Trieda : Dicotyledonae (dvojklí ne ras tliny)
Na bokoch primárneho rastového vrcholu (plumuly) majú dva pr otisto jné klí ne listy, len veµmi
ojedinele viac (rod Degeneria ) alebo iba jeden, vzniknutý synkotý liou, iñe zrastením (rod Ficaria),
resp. pseu domonoko týliou, iñe zakrp atením jedného z pôvo dnej dvojice k lí nych listov (rod Corydalis).
Pri nadzemnom klí ení je tva r klí nych listov jednoduchý a ni ím neprip omína tv ar listov do spelých rastlín. P ri podz emnom k lí ení sú klí ne listy hrubé, nezelené a obsahujú veµké mnoñstvo zásobných látok. Hlavný koreÁ len zriedka zakrpatie, bo né korene sú spravidla monopodiálne rozkonárené.
Korene viacro ných rastlín druhotne hrubnú prostredníctvom kamb iálneho kruhu.
Os klí iacej rastliny vyras tá z prim árneho ras tového vrch ola, nachádz ajú ceho sa m edzi klí nymi
listam i. Rozkon áruje sa sympodiá lne alebo mono podiálne. M á kolateráln e (zriedka bik olaterálne)
cievne zväzky, usporiadané do kruhu (eustélé). Stonka viacro ných dv ojklí nych rastlín druhotne
hrubne. Pravá atakostélé je zriedkavá.
Drevnú asÙ cievneho zv äzku d vojklí nych rastlín tvoria trachey, len vývojovo primitívnejší predstavit elia majú aj tra cheidy (t.j. ich cievny zväzok je heter oxylický). V lyku sa nachá dzajú s itkovice,
podporné bunky a lykový parenchým.
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Listy sú zlo ñené z listovej stopk y, epele a ñilnatin y, listo vá p ošva a pa líst ky asto chýbajú. Okraj
listu je celistvý alebo rôzne lenený (d elený, zlo ñený, strihaný a pod.). L istová ñilnatina je perovito
alebo dlaÁovito s ieÙovitá, ojedinele jednoñilová. N a dcér skych k onár och sú prvé dva lis ty vñdy postavené tra nsverz álne – p rie ne, podobne ako pri nahosemenných rastlinách.
Kvety sú päÙpo etné (pentamérické) alebo štvorpo etné (tetramérické) a päÙkruhové (pentacyklické). Vývojovo primitívnejší predstavitelia majú vä ší a neustálený po et kvetných astí, ktoré sú
závitnicovito uspo riadan é na kve tnom lô ñku (acyklické kvety). Niektoré kvetné asti môñu byÙ usporia dané aj cyklick y – sp irocyklic ké (h emicyklick é) kve ty.
Mikrospóry sa tvoria simultánne, zrelé peµové zrná sú tvarovo veµmi rôz norodé . Endos perm je
nukleá rny aleb o celulá rny.
Názory na vznik dvojklí nych rastlín z hypotetických Proangiospermae nie sú jednotn é. Všeob ecne sa však prijíma ná zor, ñe pôv od dvojk lí nych rastlín je m onofyletický. Za najprimití vnejšiu skupinu
sa povañujú magnóliotvaré (Magnoliales). Existuje však aj názor o skorom rozštiepení skupiny Polycarpicae na skupinu drevín (Lignosae) s východiskovým radom Magnolia les a na skupinu bylín (Herbosae) s východiskovým radom iskerníkovitých (Ranunculales).
Rad: Magnoliales (magnóliotvaré)
Patria sem najp rimitívnejšie k rytosemenné ras tliny. Sú to dr eviny, s asti liany, prevañne heteroxylické (v dreve sú popri tr acheách aj tra cheidy), v menšej miere homocyklické (v dreve sú len tracheidy. asto o bsa hujú sekre né bu nky, vylu ujúce silice. Prieduchy sú syndetocheilické (majú vedµajšie bunky) a lebo hap locheilické (bez ved µajších buniek).
Listy sú vñdyzelené alebo opadav é, na os i pos taven é str iedavo , spr avidla neob sahu jú pa líst ky.
Listy sú tri, päÙ alebo viac ráz medzernaté, ojedinele môñu byÙ medzernaté aj jedenkrát.
Kvety sú acyklické, spirocyklické alebo aj cyk lické, prevañne heterochlamydeické, takmer vñdy
pravidelné, obojpohlavné. Jednotlivé asti kvetných obalov sú vä šinou nezrastené.
Andreceum je tvorené veµkým mnoñstvom voµných ty iniek, ktoré sú asto ploché, široké a nerozlíšené na nitku a peµnicu so spájadlom.
Peµové zrná sú pri vývojovo niñších eµadiach monokolpátne, niekedy bývajú zoskup ené do tetrád.
Gyneceum je apoka rpné , zloñené z mnohých semenní kov, len pri predstaviteµoch eµade Winteraceae je monokarpné. Plodm i sú mechúrik alebo na ñka.
Prog resív ne zna ky:
– vývoj od acyklických kvetov cez spirocyklické añ k cyklickým,
– vývoj od p red³ñeného kv etného lôñka ku krátkemu añ preh³benému,
– vývoj o d diferenco vanéh o kvetné ho oba lu k jednodu chému, s merujú ci añ k jeho zániku,
– vývoj od veµkého po tu jednotlivých astí kvetu k malému po tu, niek edy añ k jednej,
– vývoj od plo chých, nediferencovaných ty iniek k ty inkám diferencovaným na nitku a peµnicu
so spájadlom,
– vývoj od apokarpného gynecea k pseudokarpnému añ cenokarpnému,
– vývoj plodu od mechúrika k nañke,
– vývoj peµových zËn od monokolpátnych k trikolpátnym,
– vývoj x ylému s t racheida mi ku x ylému s t racheam i.
Rad Magnoliales má pravdepodobne najbliñšie príbuzenské vzÙahy k radom Piperales, Aristolochiales a Dilleniales.
Podra d: Magnoliinea (vlastné magnóliotvaré)
Sú to prevañne heteroxylické dreviny so striedavými listami, majú sekre né bu nky vylu ujúce silice, prieduchy sú syndetocheilické, kvety prevañne acyklické, sporofyly trojñilné.
Podra d sa delí na štyr i eµade, u nás sa v parkoch pestujú najmä druhy rodov:
Magnolia
– M. denudata (magnólia holá) – pôvodom z íny,
– M. liliiflora (m. µaliokvetá),
– M. grandiflora (m. veµkokve tá) – pôv odom zo sev ernej A meriky.
Liriodendron – Liriodendron tulipifera (µaliovník tulipánokvetý) – v Európe sa pestuje od konca
16. stor., pôvodom je zo Severnej Ameriky. Je to pomerne odo lný, añ 35 m vysoký strom s 10 añ 20
cm dlhými listami a añ 6 cm veµkými t ulipán ovitý mi kvetm i.
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Podra d: Laurineae (vavrínotvaré)
Do tejto skupiny sa zaraujú heterox ylické dreviny s jednoduchý mi, striedavými a lebo pr otisto jnými listam i bez prílistkov, syndetocheilickými prieduchmi a sekre nými bunkami v pletivách. Sú to
tropické rastliny. Rozdeµujú sa na 8 eµadí. U ná s sú na jznámejšie:
eµa Calycanthaceae (kalykantovité)
Calycanthus floridus (kalykant floridský).
eµa: Lauraceae (vavrínovité) – vñdyzelené stromy alebo kry (asi 31 rodov s 230 0 druhmi).
Laurus nobilis (vavrín bobkový – „ bobkový list“) – charakteristický druh stredomoria; jeho listy sú
korením , plody s ú lie ivé, vence z jeho vetvi iek sú tradi ným symb olom s lávy.
Persea americana (hruškovec americký) – avokádo, pestuje sa kvôli jedlým plodom.
Cinnamomum zeylanicum (škoricovník cejlónsky).
Camphora officinarum (gáfro vník leká rsky) – posk ytuje lie ivý gáfor.
Rad: Aristolochiales (vlkovcotvaré)
Sú to autot rofné byliny a dr eviny alebo nezelené p arazitické tropické r astliny s jednod uchými st riedavými listami bez prílistk ov. Listy sú pom erne veµké, zelené lupeÁovité alebo nezelené šupinovité,
niekedy môñu aj chýbaÙ.
Kvety sú trojpo etné, pravidelné alebo súmerné, pôvodne obojpohlavné, druhotne jednopohlavné,
haplochlamydeické, ojedinele heterochlamydeické, ich koruna je farebná.
Ty iniek je šesÙ añ veµa, nitk y asto zrastajú s nelkou do s polo ného st³pika (gynostémia).
Gyneceum je spravidla cenokarpické (synkarpné alebo parakarpné) s veµkým po tom va jí ok. Semenník je vä šinou sp odný, neliek je šesÙ ( asto sú zrastené do st³pika) , blizna je šesÙlalo ná. Plodom
je tobolka, semená sú ploché alebo podlhovasto trojhranné. Pletivá majú sekre né b unky.
Progresie:
– vývoj od voµných (apokarpných) plodolistov k plodolistom prirasteným k osi (cenokarpným ),
– vývoj od voµných ty iniek k ty inkám prirasteným nitkami k nelke alebo rúrke kvetného obalu,
– vývoj od rôznorodých kvetných obalov k jednoduchým (r edukciou v núto rného k ruhu na rudimentárny útvar),
– vývoj plodu od mechúrika cez tobolku k delivým plodom,
– vývoj výñivy od autotrofie k parazitizmu s rozsiahlou redukciou osového a koreÁového systému.
eµa: Aristolochiaceae (vlkovcovité)
Patria sem byliny alebo ovíjavé kry s jednoduchými, stopkatými, dvojradovo striedavými listami
bez prílis tkov. L isty sú srdcov ité aleb o obli kovité, kvety obojpohlavné, pravidelné alebo súmerné,
trojpo etné, vä šinou (po redukcii vnútorného kruhu kvetného obalu) haplochlamydeické. Predstavitelia eµade sú rozšírení prevañne v trópoch. U nás rastie druh:
Asarum europaeum (kopytník európsky). Je to trváca bylina tienistých a vlhších lesov, rozšírená
od níñin po sub alpíns ke pásm o. Kvety voÁajú po iernom korení , podzemo k obsa huje éterické oleje a
glykozidy, ktoré r ušivo pô sobia na nervovú s ústav u. Semená roz nášajú mravce.
Os je tenká, má málo výñivných látok (uvedený jav je charakteris tický pre t ropické ra stliny s neprerušovanou vegeta nou dobou). Listy sú koñovité, vñdyzelené a obnovujú sa añ v nasledujúcom vegeta nom období. Na jar môñu hne asimilovaÙ, tvorba zásobných látok preto nie je potrebná. Takéto
listy majú aj iné treÙohorn é ras tliny (Hepatica no bilis, Cyclamen europaeu m, Vinca minor), ktorých
vznik zodpovedá vlhkým a teplým podmienkam terciéru. Doba µadová pozmenila opeµovacie podmienky (nedostatok hmyzu). Opeµovanie preto za ali vykonávaÙ ñivo íchy, ktoré kvet y vyhµadávali
ako úkryt, resp. sa zabezpeñovalo samoopelením. Kvety kopytníka sa za ínajú vyvíjaÙ uñ v marci,
hne po zmizn utí snehu . Toto skoré kvitnutie a skoré dozrievanie plodov poukazuje na adaptáciu na
krátkeme vegeta né obdo bie µadovej doby (rastlina krátkeho dÁa). Na priek to mu vša k kopyt ník nie je
glaciálnou rastlin ou (nera stie v ar ktickej ob lasti). V súvis losti s o svojim tropick ým p ôvodo m ras tie nanajvýš do 1300 m n. m. Bol sú asÙou treÙohorných listnatých lesov, s ústupom ktorých sa po as µadovej doby s Ùahoval na juh a po jej skon ení opäÙ na sever. V ñdyzelen é list y sú pozostatkom tre-
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Ùohornej doby a nie pr ispôs obením s a na intenzí vne vyuñitie svetla v predjarnom, bezlistom období
opadav ých lesov. Na zabezpe enie rozširovania semien tesne nad zemským povrchom, kde je nedostato né prúd enie vzduch u, majú na sem ene vytvor ený mä sitý v ýras tok, kt orý s lúñi mravcom ako potrava. Z geologického hµadiska ide o pozostatok rastlinstva z obdobia treÙohôr a po stránke geografickej o s evernú hrani cu tro pickej f lóry.
Aristolochia clematitis (vlkovec oby ajný) – trvalka s plazivým podzemkom, vidlicovito rozkonárená; byle sú poliehavé, vystúpavé, šup inaté; páp eristé lis ty sú s rdcovito -obli kovité, v lete lesklé,
kvety hnedé (P – perigonium). Svojim výskytom je typický pre vlhšie listnaté lesy, kroviny (bu iny),
pôdy výñivné, ± váp nité. R asti e v tep lejších obla stiac h na rô znych geologických substrátoch, na pôdach bohatých na ñiviny. Pô vodný je v luñných lesoch, ale druhotne sa vyskytuje na násypoch, hrádzach, v priekopách, na okrajoch krovísk a plotov.
Rad: Ranunculales (iskerníkotvaré)
Rad je u nás zastúpený jednou eµaou s 2 4 rodm i.
eµa: Ranunculaceae (iskerníkovité)
Sú to trváce, zriedka jednoro né byliny a lebo drev iny. Listy s ú str iedavé a lebo iba v príz emnej ruñici, zriedka pr otistojné . Kvety sú jednot livé alebo v jednoduchý ch stra pcovit ých sú kvetiach , obojpohlavné, acyklické alebo spirocyklické, pravidelné alebo súmerné. Okvetie je korunovité alebo heterochlamydeické. Niekedy sa na lupienkoch nachádzajú nektáriá. Ty inky sú voµné, podsemenníkové,
od veµkého mnoñstva po päÙ, vä šinou s ú usp oriadan é v skr utkovici n a vyvýš enom kve tnom lô ñku.
Gyneceum je apokarpné, tvorené mnohými plodolis tami, ojed inele zdan livo synka rpné . Piestik ov je
mnoho, zriedkavo jeden. S emenník je jednopuzdrov ý, mnohojazý kový. Plodom je mechúrik, nañka,
bobuµa, zriedka nepravá tobolka. K najvýznamnejším rodom a druhom patria:
Caltha palustris (záruñlie mo iarne) – trváca bylina s mohutným podzemkom, vystúpavou stonkou, listová epeµ je srdcovitá añ obli kovitá, vrúbkovaná. Kvety sú obojpohlavné, okvetné lístky päÙa viacpo etné, ñlté. Ty inky sú mnohopo etné (do 90). Piestikov je 5 añ 8, plody sú mechúriky s krátkym zobá ikom. Je to druh vzhµadovo veµmi prem enlivý. Ide o hemikryptofyt rozširovaný vodou,
vyskytujúci sa od níñin do alpínskeho stupÁa. Rastie na mokrých lúkach, prameniskách, mokradiach,
priekopách, popri potokoch a v mokrých lesoch.
Trollius altissimus (ñltohlav oby ajný) – trváca bylina s podzemkom, byµ je priama, prízemné listy
dlaÁovito strihané, na okraji pílk ovité, byµové listy striedavé, odspodu nahor sa zmenšujúce. Kvety sú
vrcholové, kališ né lís tky korunovité v po te okolo 10 (5–15), lupienky sú premenené na nektáriá.
Plody sú mnohosem enné (30–40 ) mechúriky. Z ekologického kµadiska je to hemikryptofyt, rozšírený
od níñin añ po alpínske pásmo na vlhkých, najmä vápenatých pôdach, ob as aj neutrálnych, príp. slabo
kyslých.
Helleborus purpurascens ( emerica purpurová) – trváca bylina s hrubým podzemkom, oby ajne
vytvára dva neprezimujúce listy s dlhou (30 cm) stopkou a výraznou, dlhou (30–40 cm), 4–6-krát
strihanou epeµou. Kvety sú aktinomorfné. Kališné lístky sú korunovité, vä šinou v po te 5 (4–6). Korunné lupienky sú premenené na nektáriá. Ty inky sa vyskytujú v po te 50 a viac, semenník sa skladá
z 5–9 polodolistov, ktoré sú na báze zrastené.
Isopyrum thalictroides (veterník ñltuško vitý) – trváca bylina s plaziv ým p odzemk om, st onka je
priama, v hornej asti rozkonárená a olistená, prízemné listy dlhostopkaté, byµové krátkostopkaté,
kvety jednotlivé, pravidelné, obojpohlavné, kalich korunovitý (4–6-po etný), lupienky premenené na
nektáriá, andreceum p olymerické, gyneceum ap okarpick é, semenník zloñený z dvoch plodolistov. Plodom je mechúr ik. Ide o geofyt , rastú ci na ersto vlhkých, kamenistých, silne humóznych pôdach na
rôznych substrátoch od níñin po subalpínske pásm o.
Actaea spicata (samorastlík klasnatý) – trváca bylina s hrubým podzemkom, nepríjemne páchnuca.
Stonka je priama, viac alebo menej rozkonárená, olistená , listy st opka té, per ovito zlo ñené, lístky dlhostopkaté, zastrihované, nepravidelne ostro pílkované. Kvety sú usporiadané vo vrcholovom alebo pazušnom strapci, plod je bobuµa. Hemikryptofyt, uprednostÁujúci tienisté vlhké miesta na vápenci, vä šinou v bu inách od pahorkatín do horského pásma.
Aconitum firmum (prilbica tuhá) – trvalka, ktorej podzemok je charakteristický repovito zhrubnutými koreÁmi. Byµ je priam a (15 0 cm), r ozkoná rená; lis ty tuhé, na rub e svetlé, lesklé, dla Áovito striha-
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né. Strap ec je mnohokvetý , dolné kvety dlhostopkaté, dolné listene sa podobajú listom; horné listy sú
vajcovité, prilbica vyso ko vyklenutá, na báze uza vretá, okvetn é lístky mo dré, jedovaté. Plod om je mechúrik. Karpatský endemit, viazaný na horské nivy, prameniská, brehy potokov; pôdy vlhké, neutrálne
añ mierne kyslé, kamenisté.
Aquilegia vulgaris (orlí ek oby ajný) – trv áca bylina s krát kym hrub ým p odzemk om. St onka je
priama, v hornej asti rozkonárená, prízemné listy dlhostopkaté, oby ajne dvakrát trojpo etné, lístky
nepravidelne vrúbkované añ zarezávané. Modro añ tmavofialové kvety sú umiestnené na dlhých stopkách, lupienky s nektá riámi sú p red³ñené do ostrohy. Ty inky sú po etné, nakop ené, plodom je mechúrik. Ide o hemikryptofyt, uprednostÁujúci svetlé lesy, kr ia iny, luky, pasienky a rúbaniská, najmä
na váp enci.
Nigella arvensis ( ernuška roµná) – bylina s dlhým koreÁom, úkrojky listov sú iarkovito-kopijovité, kvety jednotlivé. Termofyt, vyskytujúci sa na poliach, úhoroch, viniciach, vä šinou na s uchých
pôdach bohatých na váp nik od níñin do submontánneho pásma.
Anemone (veternica) – do tohto rodu patria byliny s výrazným podzemkom a priamou nerozkonárenou byµou. Prí zemné listy (ak sú) s ú dlhos topk até, tr ojpo etné aleb o dlaÁovito delené, byµové stopkaté alebo sediace, oby ajne podobné bazálnym listom, vytvárajú zdanlivý praslen. Kvety sú oby ajne
jednotlivé (ke ich je viacej, sú v o kolíku) , dlhost opkat é, pra videlné. O kvetie je tvo rené 5 –8 t epalam i.
Nektáriá chýbajú. Ty inky a semenníky sú po etné. Nañky majú krátky zobá ik.
Anemone nemorosa (veternica hájna) – prízemný list je dlhostopkatý, trojpo etný, lí stky sú dvojdielne, hlboko pílkov ité, kvet y jednotlivé . Ide o geofyt, v yskytujú ci sa na r ôzno m pod loñí od níñin do
horského stupÁa.
Anemone ranunculoides (veternica iskerníkovitá) – kvety sú zlatoñlté, jednotlivé, zriedka v okolíku, rozší renie je podobn é ako pr i predchádz ajúcom dru hu, ale vzácnejšie.
Anemone narcissiflora (veternica narcisokvetá) – kvety sú v 3–8-po etnom okolíku, ruñovkasto
sfarbené. Celá rast lina je jedovatá. Geofyt, r astúci v horskom a subalpíns kom pásme, dáva prednosÙ
vápenatému podkladu.
Anemone sylvestris (veternica lesná) – listová epeµ je dlaÁovito troj- añ päÙdielna, okvetné lístky
biele, s priemerom 4–7 cm. Hemikryptofyt, vyskytuje sa na rôznych podkladoch, naj astejšie však na
vápenatých pôdach od ní ñin do podhorského stupÁa.
Pulsatilla (poniklec) – do tohto rodu patria trváce byliny s rozkonárenou koreÁovou súst avou. Z
kañdého konára vyrastá ruñica pero vitých alebo z loñených listov a jednoduchá ochlpená byµ. Kvety sú
obojpohlavné, pravidelné, okvetných lístkov je spravidla 6, sú modré, fialové, biele alebo ñlté, na
vonkajšej strane chlpaté. Ty inky a semenníky sú tvorené po etným i plodolistami. Plodom je nañka s
dlhým chlpatým chvostíkom.
Pulsatilla alba (poniklec biely) – kvet má v priemere añ 4,5 cm, okvetné lís tky sú na vnútorn ej
strane biele, na vonkajšej strane modrasté, vzácnejšie biele, husto bielo chlpaté. Hemikryp tofyt, viazaný na trávnaté svahy a skalna té mies ta na k yslom p odloñí, predovšetkým v subalpínskom a alpínskom
stup ni.
Pulsatilla grandis (poniklec veµkokvetý) – celý list je pokrytý striebornými alebo hrdzavými chlpmi. Kvet je zvon ekovitý, neskôr miskovito rozprestretý s priemerom añ 6 cm, tm avofia lový. H emikryptofyt, obµubujúci trávnaté, prípadne skalnaté miesta, vzácne sa vyskytuje a j v dubinách na kyslom, ale aj zásaditom podklade od níñin do supramontánneho stupÁa.
Ranunculus acris (iskerník prudký) – trvalka s krátkym podzemkom. Byµ je priama (70 cm), rozkonárená, mnohok vetá. P rízemn é listy s ú dlhos topka té, po švaté , hlboko dlaÁovito 3–5-dielne, byµové
podobné, ale menš ie, krátk ostop katé, h orné s ediace, dlaÁovito strihané. Koruna je zlatoñltá, nañky zobá ikovité. Rastie na lúkach, pasienkoch, lesných istinách, na vlhkých výñivných pôdach. Mezofyt.
Ranunculus lanuginosus (iskerník chlpatý) – trvalka s krátkym podzemkom, byµ je hrubá, priama,
bohato rozkonárená, chlpatá , prízemné listy sú dlhostopkat é, epele do troch štvrtín 3–5-dielne, dolné
byµové listy podobné prízemným, horné sediace s dvoma úkrojkami, všetky listy mäkko (odstávajúco)
chlpaté. Koruna je sýtoñltá, plody sú nañky. UprednostÁuje bukové sutinové lesy na vlhkých, výñivných, prevañne zásad itých, str edne Ùañkých pôdach.
Ranunculus repens (iskerník plazivý) – trvalka, byle sú poliehavé añ vystúp avé, na uz loch zakoreÁujúce. Prízemné listy sú stopk até, epele trojpo etné (vajcovito-trojuholníkové), lístky vajcovité, zastrihovano zubaté añ lalo naté, horné sediace. Korunné lupienky sú zlatoñlté, súkvetím je chocholík,
plody sú nañky. Rastie na poliach, úhoroch, v záhradách, na lúkach , v luñných lesoch, na vlhkých, výñivných, neutrálnych añ mierne kyslých pôdach.
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Ficaria verna (blyská jarný) – trva lka s kyja ikovito hµuznatými koreÁmi, byle sú rozkonárené,
poliehavé, na koncoch vystúpavé, na uzloch zakoreÁujúce. Prízemné listy sú dlhostopkaté, srdcovit ovajcovité, celistvoo krajové , tenko m äsité , lesklé , lysé, byµové krátkostopkaté. Korunné lupienky sú
ñlté, lesklé, nañky ñliabko vité. V yskytuje s a v luñných lesoch, na vlhkých lúkach, úhoroch, v záhradách, na výñivných, neutr álnych, stredne Ùañkých pôdach.
Thalictrum aquilegiifolium (ñltuška orlí kolistá) – trvalka s krátkym podzemkom, byµ je priama,
jemne ryhovaná, lysá, prízemné listy sú dlhostopkaté, 2–3-krát trojpo etné, p erovito z loñené, metlina
± stiahnutá. Kvety sú po etné, ale nenápadné, nañky sú krídlaté. UprednostÁuje luñné lesy a horské
nivy na vlhkých, priepustných, výñivných, viac aleb o menej vápnit ých, µahkých pôdach.
Clematis vitalba (plamienok plotný) – ker s uzlovitým podzemkom. Jeho stonka je drevnatá, popínavá (añ 30 m dlhá), na báze š tvorhr anná, lis ty opad avé, s topk até, nep árno p erovito z loñené, podlhovasto vajcovité, celistvookrajové. Súkvetím je metlina. Okvetné lístky sú biele, nañky sú charakteristické chlpatý m príves kom. Svojim výskyto m je viazaný na svetlé les y, kroviny, pôdy vlh ké, výñivné,
zásadité a µahké.
Rad: Papaverales (makotvaré)
Prevažne jednoro né alebo trváce byliny (niekedy s hµuzami – Corydalis ) s jednoduchý mi, nedelenými alebo de lenými s triedav ými list ami bez prílis tkov. Kv ety sú je dnotlivé, terminálne alebo pazušné
v strap coch; sú cyklické, pr avidelné , bisymet rické aleb o prie ne súmerné, heterochlamydeické, zvy ajne dvoj-, zriedka trojpo etné. Kalich pozostáva z dvoch (zriedka troch) zvy ajne prchavých kališných
lístkov, koruna zo štyroch (C 2+2), z riedkavejšie zo š iestich (C 3 +3) koru nných lup ienkov. Andreceum je cyklické, tvorené po etnými ty inkami usp oriadaný mi vo viacerých kruhoch. V rchný semenník je parakarpný a pozostáva z 2–20 (G 2–2 0) plodolistov. Plodom je tobolka alebo nažka. Semená
majú voµnojadrový endosperm s množstvom oleja a bielkovín (napr. mak siaty).
Parenchymatické pletivá majú lánkované mlie nice (Papaveraceae) alebo rúrkovité idioblasty
(Fumariaceae) a cievy s jednoduchou perforáciou p riehradok. Z b iochemickej strán ky treba uvies Ù
po etné alkaloidy ako morfín, kodeín, protopín, papaverín a b erberín.
eµa: Papaveraceae (makovité)
Sú to ras tliny s mlie nicami, pravidelnými alebo bisymetrickými kvetmi, s opadavými kališnými
lístka mi, s celistvými korunnými lupienkami bez ostrohy, s po etnými ty inkami v niekoµkých kruhoch a s parakarpným semenníkom. Plodom je tobolka.
Chelidonium majus (lastovi ník vä ší) – má ñlté alebo ervenkasté, dvojpo etné (zriedka trojpo etné) bisymetrické kvety bez ostrohy. Je to trváca bylina s nepárno perovito delenými listami, so ñltými
kvetmi v okolíku, sešuµovitou t obolk ou a semenami s mäsitý m príves kom. ðlté alebo biele jedovaté
mlieko obsahuje alkaloidy chelidonín a sanguinarín.
Papaver rhoeas (mak vl í) – charak teristick ý ja náp adný mi erveno sfarbenými korunnými lupienkami.
Papaver somniferum (mak siaty) – pochádza zo Stredomoria, odkiaµ sa rozšíril do Indie a do íny.
Z polodozr etých mak ovíc (Fruct us Pap averis immaturi) sa získava ópium, obs ahujúce alkaloidy kodeín, morfín, teb aín, narkotín a papaverín. Dozreté semená (Semen Papaveris) neobsahujú ópium a sú
veµmi výñivné, lebo obsahujú añ vyše 50 % oleja. Vylisovaný olej je jedlý a pouñíva sa v priem ysle
(výroba farieb a mydla). Mak siaty sa pestuje v odrode s pukavou tobolkou (P. s. var. album, pukavý
mak) a s nepukavou tobolkou (P. s. var. genuinum, nepukavý mak).
eµa: Fumariaceae (zemedymovité)
Do tejto eµade patria byliny, vä šinou s p erovito deleným i listami a b isymetrickými kvetmi. Jeden
alebo dva korunné lupienky vytvárajú vä šinou ostrohu, dve ty inky sú dvojz väzkové . Z dvojplodolistového semenníka sa vytvára pukavá tobolka alebo jednosemenná nañka. Fumariaceae nemajú
mlie nice, ale r úrko vité id iobla sty, ob sahu júce al kaloid y.
Corydalis cava (chochla ka dutá) – má hµuzovito zhrubnutú hlavnú os.
Corydalis solida (chochla ka plná) – má hµuzovitý koreÁ.
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Rad: Urticales (pËhµavotvaré)
Sú to str omy aleb o kry, zried ka byliny s o strieda vými a lebo pr otistojnými listam i a prí listkam i,
ktoré veµmi skor o opa dávajú . V pletiv ách sa nachádz ajú mlie nice a cysto lity s cenný mi vlákn ami.
Kvety sú jednop ohlavné, jednod omé alebo dvojdomé, vet roopelivé s vrcholíkový m súkv etím. 4–6-poetné okvetie je kalichovitého vzhµadu, ty inky sú epipetálne, vrchný semenník je tvorený 1–2 p lodolistami, plodom je nañka alebo kôstkovica.
eµa: Ulmaceae (brestovité)
Patria sem stro my so strieda vými, asto dvojradovo postaveným i dvojito p ílkovitý mi lista mi s
prílistkami, ktoré oskoro po vypu aní list ov opa dávajú . Nemajú mlie nice.
eµa: Cannabaceae (konopovité)
Sú to dvojdomé byliny so strieda vými aleb o protist ojnými lista mi a neopa davymi prí listkami. V
pletivách nemajú mie nice. Dvojdomé kvety sú zoskupené do bohatých vrcholíkovitých súkvetí.
Kvety sú päÙpo etné, plodom je nañka.
Cannab is sativa (konopa siata) – pochádza z Á zie, má pevné lyko, zo semenca (nañiek) sa lis uje
olej, je lie ivá.
Cannabis indica (konopa indická – hašišová) – získava sa z nej omamná látka, hašiš.
eµa: Urticaceae (pËhµavovité)
Do najpo etnejšej eµade v rámci radu Urticales sa zaraujú jednoro né alebo trváce byliny so
striedavými alebo p rotist ojným i listami s prílistkami a pËhlivým i trichóm ami. Nem ajú mlie nice, asté
sú však cystolity. Pravidelné kvety sú jednopohlavné, jednodomé alebo dvojdomé, okvetné lístky sú
sfarbené do zelena. V ty inkovom kvet e sú štyri dovnútra ohnuté ty inky, kt oré s a pri rozkv itnut í vymršÙujú a vysýpa sa z nich peµ. Piestikový kvet má jeden vrchný semenník, plodom je nañka.
Urtica dioica (pËhµava dvojdomá) – trvalka, nitrofilná burina so ñltým, bohato rozkonáreným podzemkom. List y sú dlhostopkaté, vajcovito-kopijovité (7 cm), na báze srdcovité, s pílkovitým okrajom.
Súkv etie je jednopohlavn é. Svojim vý skytom je typická pre luñné lesy, ale aj kroviny, rúbaniská a rumoviská na výñivných pôdach bohatých na dusík.
Urtica urens (pËhµava malá).
Parietaria officinalis (múrovník lekársky) – rastie na rumoviskách a vo vlhkých krovinách, podobne ako pËhµava dv ojdomá je lie ivou rastlinou.
Rad: Dianthales (Silenales, Caryophyllales – klin ekotvaré)
Preds tavitelia tohto radu sa vyzna ujú prevañne heterochlamydeickými, cyklickými kvetmi so
zdanlivo obdiplostemonickým andreceom a synkarpným alebo parakarpným gyneceom.
eµa: Stellariaceae (hviezdicovité)
Sú to jednoro né alebo trváce byliny s jednoduchými, nedelenými, kriñmo prot istojným i, asto
úzkymi listami s celistvým okrajom, bez prílistkov.
Kvety sú jednodomé, terminálne, zvy ajne zoskupené do vidlicového súkvetia, ktoré je typické pre
túto eµa. Kvety sú pravidelné, obojpohlavné, cyklické, päÙpo etné a p entacyklick é, kvetn ý oba l je
rôznorodý. Kalich môñe byÙ zrastený alebo voµnolístkový, koruna je však vñdy voµnolupienkov á, niekedy veµmi redukovaná. Ty iniek je vñdy päÙ, sú ob diplostemonické, semenník je vrchný, jednopuzdrový, plodom je tobolka.
Stellaria media (hviezdic a pros tredná) – b urina s lie ivými ú inkami, nelky sú añ po bázu voµné.
Je to typický kozmopolit, viazaný na poµný biochór. V tvare a stavbe kvetov je veµmi premenlivá . Semená si zacho vávajú klí ivosÙ añ dvadsaÙ rokov, preto ide o prakticky nevykynoñiteµnú burinu. Je to
efemérna rastlina, po vyrastení uñ o niekoµko týñdÁov prináša plody. Poskytuje dobré krmivo.
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Stellaria holostea (hviezdica veµkokvetá) – trvalka so štvorhrannou vystúpavou byµou. Pomerne
veµké biele kvety sú usporiadané do riedkych vidlicovitých súkvetí, listy sú kopijovité. Obµubuje svetlé listnaté (vä šinou dubové alebo bukové) lesy na vlhkých, µahkých, neutrálnych añ slabo kys lých
pôdach.
Stellaria graminea (hviezdica trávovitá) – má chabú vystúpavú štvorhrannú byµ, kvety sú pravidelné, vrcholové, riedke. Rastie na vlhkých lúkach, pasienkoch a na brehoch potokov.
Stellaria nemorum (hviezdica hájna) – trváca bylina s tenkým, výhonkatým podzemkom a lámavou, añ 60 cm vys okou byµou. Prízemné listy sú stopkaté, srdcovito-vajcovité, brvité, horné krátkostopkaté, vajcovité. Koruné lupienky sú biele, plodom je podlhovastá tobolka. Obµubuje lu ñné a vlhké
listnaté lesy, ako aj horské nivy na vlhkých, mezotrofných pôdach.
Holosteum umbellatum (burinka okolíkatá) – burina s prízemnou ruñicou listov a nepravým okolíkom.
Cerastium arvense (roñec roµný) – b urina, vyskytujú ca sa na p oliach, suchých pa sienkoch, medziach, násypoch a rumoviskách.
Moehring ia trinervia (meringia trojñilová) – jednoro ná, zriedka trváca poliehavá bylina. Listy
(2,5 cm) sú vajcovité, 3–5-ñilové, stop katé, horn é sediace, kvety sa vyskytujú jedno tlivo v paz uchách
listov. Korunné lupienky sú biele, plodom je tobolka. Vyskytuje sa v tônistých hájoch, k rovinách, na
vlhkých, výñivných, nevápenatých, viac alebo menej zakyslených pôdach.
Minuartia (kuri ka) – druhy tohto rodu rastú na pieso natých miestach a skalách.
Sagina (machovi ka) – buriny vyskytujúce sa popri cestách v horských oblastiach.
Spergula a rvensis (kolenec roµný) – poµná burina, miestami vysievaná ako krmivo.
eµa: Dianthaceae (klin ekovité)
Do tejto eµade sa zaraujú b yliny s p rotis tojný mi, ned eleným i lista mi bez príl istko v. Kvet y sú
usporiadané v dicháznom alebo vo vrcholíkovo-hlávkovom súkvetí, príp. jednotlivo. Sú 4–5-po etné,
kališné lístky sú zrastené, korunné lupienky voµné. Plodom je tobolka alebo bobuµa.
Agrostemma githago (kúkoµ poµný) – poµná burina, vyskytujúca sa najmä v oziminách, pôvodná v
juhovýchodnej Európe, dnes zriedkavá. Semená sú jedovaté.
Lychnis flos-cuculi (kuku ka lú na) – trvá ca bylin a, vys oká n iekedy a ñ 90 cm, byµ je oby ajne rozkonárená, prízemné listy sú stopkaté, podlhovasto lopatovité, usporiadané v ruñici. Osové listy sú protistojné, na báze zrastené. Súkvetím je vrcholová pavidlica. Korunné lupienky sú ervené, p lodom je
tobolka. Svojim výskytom je viazaná na vlhké lúky na výñivných, mez otrofných, neutrálnych añ mierne kyslých pôdach.
Steris viscaria (smolni ka oby ajná) – trvalka, vysoká añ 90 cm, s priamou, viac alebo menej rozkonárenou byµou, ktorá je pod uzlami lepkavá. Prízemné listy sú lysé, stopkaté, vajcovito-kopijovité,
na báze b rvité. Sú kvetím je metlina . Koruna je ervená, plodom je tobolka. Rozšírená je na suchých
lúkach, pa sienkoch, na z arasten ých skalá ch a v svetlý ch lesoch na nevá penatý ch, µahkých pôdach.
Silene vulgaris (silenka oby ajná) – voµne trsnatá, lysá, sivozelená trváca bylina s rozkonárenou
byµou a vajcovitými añ kopijov itými lis tami. Kv ety sa vys kytujú jed notlivo a lebo v p avidlici. Kalich je
nápadne nafúk nutý , korunn é lupien ky sú b iele. Premenliv ý druh, vyskytujúci sa na suchých lúkach,
pasienkoch, na medziach, v krovinách, na vlhkých, mezotrofných, ± vápenatých pôdach.
Silene nutans (silenka ovisnutá) – trvalka, vysoká do 60 cm s nerozkonárenou byµou. Prízemné
listy sú podlhovasto kopijovité (10 cm), horné iarkovito-kopijovité, podzemok je drevna tý, Ka lich je
ñliazkato páperistý, koruna biela. Súkvetie je riedke s ovisnutými kvetmi. Premenlivý druh, uprednostÁujúci zásadité añ slab o kyslé navá pena té p ôdy.
Melandrium album (knoto vka b iela) – dv ojdomá trváca burina s bielymi k vetmi, kt oré sa otvára jú
añ ve er. Celá rastlina je chlpatá, byle rozkonár ené, listy vajcovité (dolné stopkaté, horné sediace).
Súkvetím je pavidlica, kalich je nápadne nafúknutý, koruna biela.
Melandrium sylvestre (M. rubrum – knotovka ervená) – trváca, predchádzajúcemu druhu podobná
bylina so široko vajcovitými listami. Kvety sa roztvárajú ráno, nevoÁajú, korunné lupienky sú ervené,
plodom je tobolka, nachádzajúca sa v nafúknutom kalichu. Vyskytuje sa v luñných lesoch a na vlhkých a horských lúkach na mezotrofných, vlhkých a µahkých pôdach.
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Dianthus carthusianorum (klin ek kartuziánsky) – trváca bylina s husto trsnatou byµou a rozkonáreným podz emkom. V ýhonk y sú v ho rnej asti štvorhranné, olistené. Listy sú iarkovité, protistojné,
pošvaté, kalich je rúrkovitý, koruna ervená. Kvety sú usporiadané vo zväzo koch. Rastie na suchých,
predovšetkým horských lúkach na kamenistých, humóznych, vlhkých, zásaditých pôdach. Je veµmi
premenlivý.
Dianthus deltoides (klin ek slzi kový) – má rozkonárený podzemok a husto olistené výhonky. Korunné lupienky sú karmínovo ervené añ purpurové. Vyskytuje sa na suchých, chudobných pasienkoch
a lúkach a v svetlých lesoch.
Dianthus superbus (klin ek pyšný) – jeho byµ je vystúp avá, v h ornej asti rozkonárená, listy (ako
pri všetkých predstaviteµoch rodu) iarkovito-kopijovité, protistojné, pošvaté, na okraji drsné. P odzemok je drevnatý, korunné lupienky ruñové. Obµubuje vlhkejšie lúky (vä šinou s kolísajúcou vlhkosÙou) na výñivných, humóznych, zásaditých, pieso nato-hlinitých sprašových pôdach.
Otites cuneifolius (pasilenka malokvetá) – svojim výskytom je typická pre výslnné skalnaté stráne,
pieso naté pas ienky a s vetlé k rovinn é lesy.
Gypsophila paniculata (gypsomilka metlinatá) – rastie na pieso natých pôdach, má bohaté
strapcovité súkvetie s veµkým mnoñstvom (añ 1000) b ielych kvietkov . V po dzemk u má s apo níny,
preto sa asto pouñíva v lekárnict ve a kozmet ike.
Sapona ria officinalis (mydlica lekárska) – má biele, príjemne voÁajúce kvety. Celá rastlina obsahuje saponín, poñívaný v lekárstve (odstraÁuje pµúcne hlieny) a kozmetike. Naj astejšie rastie v pobreñných húštinách.
Rad: Chenopodiales (mrlíkotvaré)
Sú to jedno- alebo dvojro né, p ríp. trvá ce byliny ( zriedk avejš ie kry aleb o str omy) s jednoduch ými,
striedavými alebo kriñmo protistojnými listami bez palístkov. Ich kvety sú haplochlamydeické, päÙpoetné, s epipetálnymi ty inkami a parakarpným gyneceom.
eµa: Chenopodiaceae (mrlíkovité)
Patria sem jednoro né aleb o trváce sukulen tné byli ny a kry slancov, slaných púští, morských pobreñí, pôd bohatých na dusík, rumovísk a plôch devastovaných lovekom. Ich listy sú striedavé , asto
mäs ité, ne obs ahujú príl istky.
Pravidelné a päÙpo etné kvety sú obojpohlavné, majú jednoduché zelenkasté okvetie s voµnými
alebo zrastenými okvetnými lístkami. Sú zoskup ené do vrcholíkových k³bov, ktoré tvoria vä šinou
strapcovité klasy alebo metliny. Semenník je vrchný, dvojplodo listový , jednopu zdrový , plodom je
nañka.
Chenopodium album (mrlík biely) – na rube má bielo pomú ené listy. Je to najoby ajnešia burina
polí, je hostiteµom mnohých škodcov poµnohospodárskych plodín.
Chenopodium bonus-henricus (mrlík dobrý) – je to jediný trváci mrlík s añ 1 m vysokou byµou.
Atriplex patula (loboda konáristá) – pôvodom zo strednej Ázie, hojne sa pestuje ako zelenina. Je to
jednodomá rastlina zaburinených úhorov, záhrad, ciest a kompostov.
Beta vulgaris (repa oby ajná) – je hosp odárs ky najdô leñitejším predstaviteµom eµade. Jej poddruhom je Beta vulgaris ssp. maritima (repa oby ajná prím orská), kt orá rast ie ako jednoro ná halofytná
rastlina na pobreñí stredozemného mora a Atlantického oceánu.
eµa: Amaranthaceae (láskavcovité)
Sú to jednoro né, zriedkavejšie trváce byliny, príp. dreviny so striedavými alebo protistojnými listami bez palístkov, s poliehavou alebo priamou byµou, asto s fialový m nádych om. Kvet y sú ob ojpohlavné alebo jednopohlavné, cyklické, sú drobné a zoskupené do dichaziálnych zväzo kov, ktoré
tvoria klasy, metliny alebo strapce. Okvetné lístky sú oby ajne koñovité, blanité a suché, niekedy zrastené a zafarbené. Ty inky sú epitepálne, svojimi bázami sú zvy ajne zrastené do pohárikovitého alebo
rúrkovitého útvaru. Ich po et sa zhoduje s po tom okvetných lístkov. Medzi ty inkami s ú út vary st ipulárneho pôvodu (pseudostaminó diá).
Gyneceum sa skladá z 2–3 plod olistov, semenník je vrchný, jednopuzdrový, plodom je tobolka,
nañka alebo bobuµa.
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Od príbuzných mrlíkovitých sa líšia suchými blanitými listencami a okvetnými lístka mi, ako aj
zrastením ty inkových nitiek a astým výskytom pseudostaminódií. Vä šinou sú to tropické alebo subtropické rastliny, iba zriedkavejšie ide o rastliny mierneho klimatického pásma.
Amaranthus retroflexus (láskavec ohnutý) – je to chlpatá statná jednoro ná bylina, p ochádzajú ca
zo severnej Ameriky, v sú asnosti rozšírená prakticky v celom miernom klimatickom pásme. Za
mlada poskytuje výñivné krmivo.
Rad: Polygonales (stavikrvotvaré)
Do tohto radu patria byliny, zriedka kroviny s lánkova nou os ou a jedno duchým i nedeleným i,
striedavými listami. Prílistky sú zrastené do rúrky, obopínajúcej os.
eµa: Polygonaceae (stavikrvovité)
Sú to jednoro né alebo trváce byliny s drobnými kvetmi, tvoriacimi rôzne typy súkvetí. Kvety sú
pravidelné, cyklické, obojpohlavné, okvetie je usporiadané v dvoch kruhoch. Opelenie sa uskuto Áuje
prostredníctvom hmyzu, plodom je trojboká nañka. Po et ty iniek je zhodný s po tom okvetných lístkov.
Patrí sem predovšetkým rod Rumex, ktorý sa vyzna uje tým, ñe po odkvitnutí vnútorný kruh okvetných lístkov alej rastie, zvä šuje sa, zrastá z nañkou a pomáha pri jej rozširovaní. Popri cestách, n a
suchších a kyslých p ôdach ra stie Rumex acetosella (Acetosella vulga ris – štiavec menší, resp. štiavi ka
oby ajná) a na lúkach, najmä na erstvo vlhkej pôde sa vyskytuje Rumex acetosa (Acetosa praten sis –
štiav lú ny). Na holiach, pri salašoch vo veµkých skup inách rast ie Rumex alpinus. Na rum oviská ch je
hojný Rumex obtusifolius, R. crispus a R. sanguineus.
Rumex obtusifolius (štiavec tupolistý) – trvalka s rozkonárenou byµou, prízemné listy sú dlhostopkaté, epeµ vajcovitá, celistvo okrajová, 2 -krát dlhš ia ako širš ia (30 cm ), na báze srdcovitá. Sú kvetím je metlina, zväzo ky kvetov sú oddialené, P 3+3 (vonkajšie o kvetné lístky s ú menš ie). Plod je t rojboká nañka. Veµmi variabilný druh (4 poddruhy) vyskytujúci sa na rumoviskách, úhoroch, a rúbaniskách na vlhkých, výñivných, vä šinou neutrálnych pôdach.
Acetosa pratensis (štiav lú ny) – trváca bylina s pr iamou, añ 60 cm vysokou byµou. Dolné listy sú
podlhovasté, 2–4-krát dlhšie ako širšie, na báze šípovité s kon isto odstávajúcimi lalokmi. Horné byµové listy sú kopijovité, šípovitou bázou poloobjí mavé. Sú kvetím je metlina , krovky sú v iac-menej
okrúhle, na báze s mozoµ ekom. Je to druh lúk, pasienkov alebo okrajov ciest. UprednostÁuje vlhké añ
mokré mez otrofné p ôdy.
Acetosella vulgaris (štiavi ka oby ajná) – trváca bylina s priamou, rozkonárenou byµou, listy sú
kopijovité, na báze šípovité, krovky vajcovité, nezlepené s plodom. Plody sú nañky. Rastie na úhoroch, medziach, chudobných p asienkoch, rumoviskách na suchých, chudobných, kyslých a µahkých
pôdach.
Bistorta major (hadovník vä ší) – trva lka s h rubý m po dzemk om a p riamo u, do 1 m vyso kou b yµou. Dolné listy majú dlhú krídlatú stopku, sú podlhovas to vajcovité , na báze u Ùaté, celistvookrajové,
horné sú trojuholníkovito kopijovité. Kvety sú ruñové, súkvetím je paklas. Ide o druh vlhkých añ rašelinových lúk a horských nív na nevápenatých, výñivných, neutrálnych añ slabo kyslých pôdach.
Persicaria lapathifolia (hor iak štiavolistý) – byle sú poliehavé añ vystúpavé, kvety ruñové alebo
bledozelené, p aklasy pr ed³ñené, nañky ierne. Veµmi premenlivý druh.
Persicaria vulgaris (hor iak broskyÁolistý) – byle sú vystúpavé alebo priame, okvetie sýtoruñové,
nañky ierne. Rastie na úhoroch, v záhradách, v priekopách a na brehoch vôd.
Polygonum aviculare (stavikrv vtá í) – veµmi variabilný kozmopolitný druh, vyskytujúci sa v blízkosti µudských obydlí, ale aj na skalách, spustnutých miestach alebo úhoroch.
Fallopia dumetorum (pohánkovec kroviskový) – byle sú ovíjavé, listy trojuholníkovito kopijovité,
plodom je nañka. Svo jim výs kytom je via zaný na luñné lesy a pobreñné kro viny.
Rheum rhabarbarum (rebarbora vlnitá) – pôvodom je z východnej Ázie, je to beñne pestov aná zelenina.
Fagopyrum esculentum (pohánka jedlá) – pôvodná v strednej Ázii, odpradávna sa pestuje (u nás
predovšetkým v horských regiónoch).
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Rad: Plumbaginales (olovníkotvaré)
eµa: Plumbaginaceae (olovníkovité)
Ide o kry, po lokry a lebo byliny so striedavými listami alebo listami v prízemnej ruñici. Listy sú
jednoduché, majú celistvý okraj a sú bez prílistkov. Kvety sú zvy ajne zrastenolupienkové, štvorkruhové, päÙpo etné, ob ojpohlavné, pravidelné, s piatimi epipetálnymi ty inkami a vrchným jednopuzdrovým semenníkom. Kvety sú v racemóznych alebo cymóznych súkvetiach (hlávky a závinky).
Sú to halofyty zasolených stepí, púští a morský ch pobreñí a xer ofyty s ihlico vitým i listam i.
Armeria vulgaris (trávni ka oby ajná) – husto trsnatá rastlina s ruñovými hlávkami na tenkom
stvole. Rastie na lúka ch a pasienkoch teplejších p olôh.
Rad: Hypericales (µubovníkotvaré)
Sú to dreviny, v menšej miere byliny, vä šinou s protistojnými listami. Kvety sú obojpohlavné,
zriedka vejšie jednopohlav né, sú p ravidelné, sp irocyklické alebo cyklické, jednotlivé alebo zoskupené
do vrcholíkových súkvetí. Heterochlamydeický kvet je päÙpo etný. Ty iniek je veµa a ich n itky asto
zrastajú (synandria ). Gyneceum je cenoka rpné. S emenník je vñdy vrchný. Plodom je tobolka, zriedkavejšie bobuµa, kôstkovica alebo oriešok.
Ob sahujú schizogénne olejové nádrñky, ktoré sú na listoch viditeµné ako pries vitné bodk y (Hypericum perforatum) a idio blas ty.
eµa: Hypericaceae (µubovníkovité)
Ide o stromy a byliny, zriedkavejšie liany s protistojnými alebo praslenovými jednoduchými listami bez prí listkov. Kvety s ú obojp ohlavné, ak tinomorfné , cyklické, heterochlamydeické, zvy ajne vo
vrcholíkový ch súkvetiach, niekedy redukovaných añ na jediný kvet. Andreceum pozostáva z po etných ty iniek, ktoré môñu byÙ voµné alebo zrastené v troch zväzo koch.
Z anatom ických znak ov treba u viesÙ schizogénne nádrñky a kanáliky so ñivicami, ktoré sa nach ádzajú vo všetkých asti ach ra stlin y.
´ubovníkovité rastú vä šinou v teplejších klimatických pásmach a u nás sa vyskytuje len rod µubovník (Hypericum). Z jeho druhov sú najz námejšie:
Hypericum perforatum (µubovn ík bod kovaný ) – trv áca bylin a s roz konáren ým p odzemk om. Byle
sú priame, rozkonárené, oblé, listy vajcovito-elipsovité, ± sediace, celistvookrajové, s priesvitnými
bodkami. Kvety sú ñlté, listy bodkované od schizogénnych silicových a olejových nádrñiek. Kvety
tvoria vrcholík. Je to druh výslnných strání, suchých lúk a pastvín.
Hyperic um montanum (µubovník horský) – trváca bylina s krátkym podzemkom. Jej byµ je priama,
nerozkonárená, oblá, listy sú vajcovité, sediace, horné podlhovasto kopijovité, srdcovito objímavé, na
okraji iernobodkované. Súkvetím je pavidlica. Koruna je bledoñltá, plodom je tobolka. Rastie v svetlých lesoch a krovinách na výhrevných, suchých, zásaditých pôdach.
Rad: Violales (fialkotvaré)
eµa: Violaceae (fialkovité)
U nás sú to byliny, v trópoch však aj dreviny so striedavými listami a prílistkami. Kvety sú súmerné, predný korunný lupienok tvorí ostrohu. Pri dvoch ty inkách na ostrohovitom lupienku sú dlhé nektáriové prívesky. Semenník je vrchný, trojplodolistový. Plodom je lokulicídna tobolka.
U nás rastú len druhy rodu fialka (Viola, 22 druhov).
Viola odorata (fialka voÁavá) – trváca bylina s krátkym podzemkom a 1–2 cm dlhými, tenkými
koreÁujúcimi poplazmi. Listy sú v prízemnej ruñici. Chlpaté epele sú okrúhlo vajcovité, na báze srdcovité. Kvitne na jar voÁavými fia lovými kvet mi, ktoré vš ak nepriná šajú p lody. Añ v lete vyrastajú na
krátkych stopkách ovisnuté kvety, ktoré sa ale neotvárajú. To sú kleistogamické kvety, v ktorých sa
peµnice tesne prikladajú k blizne, peµ sa na Áu vysype a nastane samoopelenie v nerozvitých kvetoch.
Je to obµúbená záhradná ozdobná rastlina, ktorá sa niekedy pestuje kvôli výrobe fialkového parfému.
Fialk a voÁavá je tie ñ lie ivou ras tlinou, od dávna pesto vanou a zdomá cnenou v h umóz nych lesoch ju ñnej Eur ópy.
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Viola reichenbachiana (fialka les ná) – t rváca b ylina s krátkym podzem kom. Byle vyras tajú zo s tredu ruñice a z pazúch listov, sú vystúpavé (15 cm), lysé. Prízemné listy sú dlhostopkaté, byµové krátkostopkaté, srdcovito-vajcovité. Koru na je fialová, os troha rov ná, plodom je tobolka. R astie v svet lých
listnatých lesoch, v krovinách alebo na pasienkoch na mezotrofných pôdach.
Viola tricolor (fialka trojfarebná) – trváca bylina s krátkym podzemkom a vystúpavými, rozkonárenými byµami. epele dolných listov sú srdcovité, vrúbkované, pri horných listoch vajcovité añ kopijovité. Kvety sa tvoria na stopkách v pazuch ách listov, kor una je fialová, ñltá alebo trojfarebná. Vyskytuje sa na lúk ach, medziach, pasienkoch, na ruderálnych biotopoch, najmä na vysýchavých, výhrevných, neutrálnych, nevápenatých pôdach.
Viola hirta (fialka srstnatá) – druh suchých lúk a lesov.
Viola mirabilis (fialka podivuhodná) – rozšírená je vo vlhkých lesoch.
Viola canina (fialka ps ia) – je astá v svetlých lesoch.
Hybanthus ipecacuanha – pos kytuje drogu sp ôsob ujúcu vraca nie (Radix Ipecacuanha e). Pochádza
z Juñnej Am eriky.
Rad: Cistales (cistotvaré)
eµa: Cistaceae (cistovité)
Tvor ia ju nízke kry alebo byliny s protistojnými listami s prílistkami alebo bez nich a s pravidelnými, veµkými kvetmi vyskytujúcimi sa jednotlivo alebo v cymóznych súkvetiach. Voµné ty inky sú
umiestnené na trochu p red³ñenom kve tnom lô ñku. Vrch ný sem enník je jedn opuz drový . Plodom je tobolka.
Sú to rastliny severnej pologule, najmä Stredomoria.
Helianthemum ovatum (devätorník vajcovitý) – poliehavý ker, trsnatý (po 10–4 0), listy sú krátkostopkaté, iarkovito-p odlhovast é, chlpaté s prílist kami. Sú kvetím je strapcovitý vrcholík. Korunné lupienky sú ñlté. Jeho biotopmi sú výslnné kamenité stráne, suché pas ienky, svetlé lesy, vä šinou na vysýchav ých, plytký ch, stredne Ùañkých pôdach.
Rad: Passiflorales (mu enkotvaré)
eµa: Passifloraceae (mu enkovité)
Do tejto eµade patria kry a byliny, zvy ajne popínavé pomocou pazušných úponkov. Ich listy sú
striedavé a zvy ajne majú prílistky. Pekné veµké kvety sú pravidelné, kalich a koruna tvoria kvetnú
iašku (receptákulum), na okraji ktorej sú farbisté brvy, tvoriace tzv. „korunu“. Plodom je tobolka
alebo bobuµa.
Rad: Cucurbitales (tekvicotvaré)
Rad tekvicokvetých so svojimi tetracyklickými a pentamérnymi kvetmi je radom zrastenolupienkovým. Ty inky sú ohnuté alebo esovito poskrúcané. Spodný semenník je trojpuzdrový.
Preds tavitelia radu Cucurbitales sú zvy ajne popínavé rastliny s jednopohlavnými kvetmi, spodným a vä šinou trojplodolistovým semenníkom.
eµa: Cucurbitaceae (tekvicovité)
Patria sem jednoro né alebo trváce byliny so striedavými listami bez prílistkov a vñdy sympodiálne sa rozkonárujúcou osou. Dolná asÙ úpon kov je oso vého p ôvodu , zatia µ o pôvod citlivých a otá avých astí je listový. Listy sú jednoduché, nedelené a lebo dla Áovito lalo naté añ dlaÁovito dielne.
Majú bikolat erálne cievne zväzk y a nemajú mlie nice.
PäÙpo etné a štvork ruhové kvet y sú pra videlné a jednop ohlavné, jednod omé alebo dvojdomé. Koruna je zvon ekovitého alebo tanierovitého tvaru. Charakteristické sú ty inky, ktoré zvy ajne zra stajú
do jedného st³pika (synandrium) alebo zrastajú v skupinách po 2 + 2 + 1, takñe sa zdá , akob y boli v
kvete iba tri ty inky. Majú spodný parakarp ný semenník.
Plodom je mäsitá bobuµa so sploštenými semenami bez endospermu a veµkými k lí nymi lista mi.
Tekvicovité sú zna ne špecializovanou eµaou tak po morfologickej ak o aj po bio chemickej
stránke (obsahujú špecifické hor iny a niektoré alkaloidy).
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Spom edzi viacer ých p rogres ií v rám ci eµade treba u viesÙ aspoÁ tieto:
1) Ty inky voµné ÷ nitky naspodu párovito súvisiace, piata z nich je voµná ÷ nitky párovito
zrastajú, piata z nich je voµná ÷ ty inky dokonale zrastajú do synandria: všetky nitky sú zrastené a
peµnice sú spojené do jedného stredového st³pika.
2) Ty inky na dne receptákula ÷ ty inky ± vysoko inserované na vnútornej strane receptákula ÷
ty inky vyrastajú na okraji receptákula.
3) Téky rovné ÷ ohnuté ÷ esovito zakrivené ÷ spojené do dvoch horizontálnych prsteÁov.
Do eµade pa trí as i 100 rodov s pribli ñne 85 0 druh mi.
Cucurbita pepo (tekvica oby ajná) – pochádza z Mexika. Jej veµké mäs ité bo bule slú ñia ako pokrm
alebo krmivo. Jej semená obsahujú añ 25 % oleja.
Cucumis sativus (uhorka siata) – pochádza z juhovýchodnej Ázie. Jej výñivná hodnota je malá,
lebo obs ahuje añ 94 % vody a stráviteµnej sušiny je len 3–4 %.
Citrullus lanatus (dyÁa ervená).
Lagenaria vulgaris (fµaškovec oby ajný – kalabasa) – p ouñíva sa ako nabera na víno zo suda.
Z juñnej Eur ópy p ochád zajú pos edy (Bryonia ):
Bryonia alba (posed biely) – jednodomá popínavá rastlina s iernymi bobuµami.
Bryonia dioica (posed dvojdomý).
Rad: Caparales (Brassicales – kaparkotvaré)
eµa: Brassicaceae (kapustovité)
Biscutella laevigata (dvojštítok hladkoplodý) – trvalka s vidlicovito rozkonáreným drevnatým
podzemkom. Byle sú priam e, v hornej asti rozkonárené. Listy v ruñici sú podlhovasté, celistvookrajové añ lalo naté, chlpaté, byµové sediace, uš kato objí mavé. Sú kvetia tvoria rozkonár ené strap ce.
Kalich je ñltozelený, koruna ñltá. Plodom je šešuµa. Ide o variab ilný dru h (8 p oddruh ov). U n ás sa najastejšie vysk ytuje ssp. hungarica , ktorý je viazaný na vápencové pohoria.
Capsella bursa-pas toris (kapsi ka pastierska) – jedno- añ dvojro ná byli na, ktorej byle sú jednoduché (zriedka rozkonárené), priame, jemne ryhované, v d olnej asti roztrúseno chlpaté. Prízemné
listy v ruñici sa smerom k stopke zuñujú, sú celistvookrajové añ lýrovito perovito strihané, byµové listy
prisadajú k stopke svojou uškatou bázou, celkovo sa podobajú na ru ñicové listy (s vý nimkou horn ých
byµových listov, ktoré sú ± iarkovité). Súkvetím je hustý strapec, korunné lupienky sú biele. Rastie na
úhoroch, pasienkoch, rumoviskách, poliach, okrajoch ciest na vlhkých, humóznych pieso nato- hlinitých añ hlinitých pôdach.
Lunaria rediviva (mesa nica trváca) – trvalka s plazivým podzemkom a vystúp avou, hranatou,
chlpatou, rozkonárenou byµou. Listy má veµké, stopkaté, srdcovité, zubaté, dolné protistojné, horné
striedavé. Kalich aj koruna sú fialové. Plody sú ploché, široko elipsov ité šeš ule. Svojim výsk ytom je
viazaná na podhorské a sutinové lesy na vlhkých, ± vápnitých, kamenitých, humóznych pôdach.
Dentaria bulbifera (zuba ka cibuµkonosná) – trvalka s plazivým, šupinatým podzemkom. Jej byµ
je priam a, jednodu chá. Prí zemné listy sú dlhost opkat é, pero vito zlo ñené, vä šinou 7-po etné (3–7),
byµové striedavé, 2–3-jarmové, horné jednoduché a pílkovito zubaté. V pazuchách byµových listov sa
nachád zajú hnedofialové rozmnoñovacie cibuµky. Korunné lup ienky sú fialové . Ob µubuje tônisté lesy
(bu iny) na vlhkých, humóznych, vápenatých i nevápenatých pôdach.
Cardamine prate nsis (ñerušnica lú na) – trvalka, vytvárajúca trsy. Jej byµ je priama, lysá a dutá.
Prízemné listy sú v ruñici, sú dlh ostop katé, p erovito z loñené, 3– 11- jarmov é, koncov ý list je o bli kovitý, zubatý añ trojlalo natý. Byµové listy sú krátkos topkat é a perovit o strihané . Súkvetí m je strap ec,
koruna je fialová, plodom je šešuµa. Je to d ruh luñných lesov a vlhkých lúk , uprednostÁujúci vlhké añ
mokré, neut rálne añ kyslé, pieso nato -hlinit é pô dy.
Cardamine amara (ñerušnica horká) – trvalka, ktorej podzemok je výh onkatý , byle sú hra naté, v
hornej asti ro zkoná rené, vys túp avé z p lazivej b ázy. Prí zemné listy sú stopkaté, 2–3-jarmové, byµové
po etné (8–12), 3–5-jarmové, koncový list je široko vajcovitý. Kvety vytvárajú strap ec, koruna je bledofialová, šešule iarkovité. Osídµuje pram eniská, b rehy pot okov a lu ñné lesy na mokrých, výñivných,
zásaditých, humóznych, pieso nato-hlinitých, rašelinových i hlinitých pôdach.
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Cardamin opsis arenosa (ñerušni ník pieso ný) – jedno- alebo dvojro ná bylin a; byle sú pria me,
prízemné a dolné byµové listy krátkostopkaté, lýrovito perovito zárezové alebo perovito dielne, horné
kopijovité, sediace, la lo nato alebo ostinkato zubaté. Kvety s bielymi alebo ruñovými korunnými lupienkami vytvárajú strapec. Rastie na zarastených stráÁach, násypoch, pasienkoch, medziach, okrajoch
ciest, zboreniskách, na suchých añ vlhkých, µahkých zásaditých pôdach.
Alliaria petiolata (cesna ka lekárska ) – trváca bylina, vysoká d o 100 cm, s priam ou, husto o listenou byµou. Dolné list y sú dlhos topkat é, obli kovité, vrúbkovano zubaté, byµové krátkostopkaté, trojuholníkovité so srdcovitou bázou, nepravidelne zubaté. Súkvetím je strapec, koruna je biela, šešuµa
iarkovitá. Rozšírená je v listnatých lesoch, krovinách, na zboreniskách alebo ako záhradná burina.
UprednostÁuje vlhké, výñivné, µahké pôd y.
eµa: Resedaceae (rezedovité)
doplniÙ
Rad: Ericales (vresovcotvaré)
eµa: Ericaceae (vresovcovité)
Ledum palustre (rojovník mo iarny) – vñdyzelený k er (15 0 cm), r ozkoná rený, m ladé konáre hrdzavo plstnaté, listy koñovité, iarkovito-elipsovité (15–50 × 2 –12 mm), na rube hrdzavo p lstnaté, podvinuté. Súkvetím je okolík, koruna je biela, tobolka visiaca. Je to druh viazaný na kyslé rašeliniská.
Andromeda polifolia (andromédka sivolistá) – krí ek (10–40 cm) s plazivým podzemkom, konáriky má poliehavé, zakoreÁujúce, vystú pavé ± nerozkonár ené, listy strieda vé, krátko stopk até, iarkovito-podlhovasté (10–40 × 2–8 mm), celistvookrajové, podvinuté, na líci tmavozelené, na rube striebristo oinovatené. Koruna je kr iañkovitá, bledoruñová, nes kôr b iela. Sú kvetím je chocholík , plodom je
tmavomodrozelená tobolka. Rastie na rašelinových pôdach.
Calluna vulgaris (vres oby ajný) – metlovito rozkonárený krí ek s protistojnými, na bo ných
konárikoch škridlicovitými, iarkovit ými (2 ,5–3 ,5 × 1 mm), uš kato ob jímavý mi lista mi a met linovitým súkvet ím. Kalich je štvorpo etný, ruñovofialo vý, kor una je dva krát kr atšia ako kalich , plodom je
tobolka. Vyskytuje sa na pasienkoch, výslnných nev ápenatých skalách, pieskoch, rašeliniskách, v svetlých, kyslých dubových a borovicových lesoch na vysýchavých, kyslých, chudobných, plytkých kamenistých pôdach.
Vaccinium myrtillus (brusnica u oriedková – u oriedka) – husto rozkonárený krí ek, kmienky sú
plazivé añ vzpriam ené, zelené, hran até, listy st riedavé, opa davé, vajcov ité (10 –30 × 6–1 8 mm), p ílkovité, lysé, sýtozelené. Kvety sú usporiadané jednotlivo, koruna je guµatá, bledozelenkastá añ ruñová,
plodmi sú modré bobule. Rastie v svetlých lesoch, v kosodrevine, na rašeliniskách a vrchoviskách na
vlhkých, humóznych, kyslých, nevápenatých pôdach.
Vaccinium vitis-idaea (brusnica oby ajná) – husto rozkonárený krí ek s plazivým podzemkom,
konáriky sú vystúpavé, oblé, listy koñovité, neopadavé, krátkostopkaté, vajcovité, celistvookrajové,
slabo podvin uté, na rube s hnedým i bodko vaný mi ñliazkami. Kvety sú nakopené vo vrcholovom strapci, listene sú ervenkasté, koruna biela añ ruñová, zvon ekovitá, bo bule ervené. Rozšírená je na rašeliniskách, v suchš ích lesoch , na vrcho viskách , alpín skych holia ch, výlu ne na vlhkých, chudobných,
kyslých, pieso nato-hlinitých añ hlinitých pôdach.
Oxycoccus palustris (kµukva mo iarna) – poliehavý ker s vajcovitými (6–10 × 3–5 mm), celistvookrajov ými, slabo p odvinutými, na líci tmavozelenými, na rube oinovatenými listami. Súkvetie tvorí
vrcholový strapec, koruna je jasnoruñová, añ po bázu delená, bobule ervené. Ide o druh viazaný na
raše linisk á a mo kré, ch udob né, kys lé pô dy.
eµa: Pyrolaceae (hrušti kovité)
Pyrola rotundifolia (hrušti ka okrúhlolistá) – trvalka s plazivým, rozkonáreným podzemkom. Byµ
je vystúpavá, trojhranná, v hornej asti s objímavými, podlhovasto kopijovitými šupinami. Listová
stopka je dlhšia ako list, spodné byµové listy ± v ruñici, okrúhlo añ široko vajcovité, vrúbkované, koñovité. Súkv etím je s trap ec, koruna je biela, p lodom je to bolka. Rast ie v tônis tých ihli natých les och
(aj listnatých) na vlhkých, zásaditých añ kyslých, neváp enných, raš elinových, µahkých pôdach.
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Orthilia secunda (hruštica jednostranná) – trvalka, ktorej podzemok je añ 1 m dlhý, plazivý, rozkonárený, byµ vystúpavá (25 cm), dolu okrúhla, riedko šupinatá, v dolnej tretine s ruñicou listov. Listy
sú stopk até, epeµ široko vajcovitá, vrúbkovane pílkovitá, dlhšia ako stopka. Súkvetie tvorí jednostranný strapec. Koruna je zvon ekovitá , zelenkas tobiela . Je to dr uh ihli natých lesov a krovín, uprednostÁujúci vlhké, chudobné, zásadité añ ± kyslé, µahké pôd y.
Moneses uniflora (jednokvietok veµkokvetý) – trvalka, obsahujúca podzemok s nitkovitými výhonkami. Byµ je pribli ñne 15 cm vysoká, priama, hranatá, listy sú nakopené v prízemnej ruñici, protistojné, okrúhle (10–30 mm), vrúbkov ano pílovité. Pomerne veµké kvety sa vyskytujú v po te 1–2 , ich
koruna je biela, plodom je tobolka. O bµubuje vlh ké mach naté ih li naté lesy na priep ustný ch, zás aditých, kamenistých a hlinitých pôdach.
Rad: Primulales (prvosienkotvaré)
eµa: Primulaceae (prvosienkovité)
Cortusa matthioli (kortúza Matthioliho) – trváca bylina, vytvárajúca prízemnú ruñicu. Listy sú
dlhostopkaté, obli kovité , na bá ze srdco vité, lalo naté , mäkk o chlp até, stvo l dvak rát d lhší a ko list y,
okolík ovisnutý, koruna purpurovofialová, tobolky vajcovité. Je to sciofyt, náro ný na ñiviny.
Soldanella hungarica (soldanelka uhorská) – koreÁ je hnedý, listové stopky obsahujú stopkaté
ñliazky, listy sú okrúh lo obli kové, na rube fialové. Koruna je fialová. Svojim výskytom je viazaná na
smre iny a ko sodr evinu. D elí sa na dva podd ruhy (S. h. ssp. major, S. h. ssp. hungarica ).
Lysimachia nummular ia ( erká peniañtekový) – trváca bylina, v zime zelená, plazivá, zakoreÁujúca. Listy sú protistojné, okrúhle, celistvo okrajové, ervenobodkované. Sýtoñlté kvet y sa nach ádzajú
v pazuchách listov. UprednostÁuje vlhké stanovištia (lúky, lesy).
Rad: Euphorbiales (mlie nikotvaré)
eµa: Euphorbiaceae (mlie nikovité)
Mercurialis perennis (bañanka trváca) – jej podzemok je tmavofialový, byle štvorhranné, nerozkonárené, listy elipsovité, vrúbkované, protistojné. Sam ie kvety vytvárajú strapce alebo klbká, sami ie
sa formujú v pazuchách horných listov.
Tithymalus cyparissias (mlie nik chvojkový) – trváca bylina s drevnatým podzemkom a byµou v
hornej asti viac aleb o menej rozkon árenou pr ostredníct vom pav idlíc. Listy sú striedavé , iarkovité,
listene sú u sporiad ané v pr aslene, ñliazky sú polmes ia ikovité, ñlté. Súkvetím je nepravý okolík.
Tithymalus amygdaloides (mlie nik mandµolistý) – podzemok je drevnatý, byµ sa rozkonáruje prostredníctvom pavidlíc v pazuchách listov. Listy sú obráteno vajcovité añ srdcovité, ervenkasté, nakopené v prízemnej ruñici. Podporné listene sú ± zrastené , ñliazky sú ñlté alebo ervené. Súkvetia sú
nepr avé o kolík y.
Rad: Rosales (ruñotvaré)
eµa: Rosaceae (ruñovité)
Aruncus sylvestris (udatník lesný) – trváca bylina s añ 2 m dlhou nerozkonárenou byµou, listy sú
dvakrát trojuholníkovito per ovito zlo ñené (añ 1 m dlhé ), súk vetím je b ohatá metlina z loñená zo strapcov, korunné lupienky sú biele. Rastie v tônistých lesoch.
Filipendula ulmaria (túñobník brestový) – trvá ca bylina s koreÁmi bez hµúz, byle sú ± roz konárené, prízemné listy pílkovité, obsahujú 2–5 jariem vajcovitých lístkov. Korunné lupienky sú sfarbené
do biela. Premenlivý druh, delí sa na viacero poddruhov.
Filipendula vulgaris (túñobník oby ajný) – korene vytvárajú hµuzy, byµ je málo olistená, listy
20–25-jarmové, pílkovité, obsahujú perovito zarezávané lístky. Kvety s ú biele, na rube ruñové, plody
sú nañky.
Rubus idaeus (ostruñina malinová – malina) – ker s oblými, mäkko ostnatými, za mlada oinovatenými kmienk ami. L isty s ú perovito z loñené, 2–3 -jarmové, n a rube b ielo plstnat é. Súkv etím je stra pec.
Korunné lupienky sú biele, plody sú ervené kôstkovi ky.
Potentilla erecta (nátrñník vzpriamený) – ob sahuje podzemok, kvitnúce byle sú husto páperisté,
listy sú päÙpo etné, horné tri chlpaté, podlhovasto vajcovité. Súkvetím je vrcholík, kvety sú ñlté. Ide o
variabilný druh, ktorý sa alej lení na 7 subspécií.
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Potentilla alba (nátrñník biely) – listy sú dlhostopkaté, obráteno vajcovito-kopijovité, celistvookrajové, len na vrch nej asti zubaté, na rube striebristo plstnaté, tvoria prízemnú ruñicu. Kvety sú b iele, tvoria vrcholík.
Fragaria vesca (jahoda oby ajná) – trváca bylina, ktorej podzemok vytvára nadzemné zakoreÁujúce výhonky. Stvoly sú chlpaté, listy trojpo etné, stopkaté, obráteno vajcovité, pílkovité, tvoria prízemnú ruñicu. Korun né lupie nky sú biele, kvet né lôñko zduñnatie za vzniku erveného plodstva, na povrchu ktorého sa nachádzajú drobné nañky. Plodstvo sa od kalicha oddeµuje.
Geum urbanum (kuklí k mes tský ) – b ylina s výra zný m po dzemk om a r ozko náren ou, chlp atou byµou. Listy s ú st riedavoja rmové , nepár no pero vito zlo ñené (1–5 járm), kon isté, kvety dlhostopkaté,
10–15 mm dlhé. Súkvetím je 2–5-kvetý vrcholík, korunné lupienky sú rozostúpené. Po odkvitnutí sa
vytvára plodstvo, na ktorom sa nachádzajú jednotlivé nañky bez karpoforu.
Geum rivale (kuklík poto ný) – prízemné listy má 3–6-jarmové, na konci oblé, koncové 2–5 cm,
kvety zvon ekovité, kalich tmavo hnedopurpurový, korunné lupienky sivo ervené.
Agrimonia eupatoria (repík lekársky) – trváca bylina so ñliazkatou, chlpatou byµou, listy sú nahluené v spo dnej asti byle (má skrátené internódiá), sú 3–6 -jarmové, pílkovité, na líci tmavozelené, na
rube sivo p lstnaté . Koruna je ñltá, súkvetím je klas.
Sanguisorba officinalis (krvavec lekársky) – trváca bylina s rozkonárenou byµou, dolné listy sú
3–7-jarmové, lístky sú vajcovito-srdcovité, zubaté, na rube sivé. Kalich je hnedokarmínový, koruna
chýba, nañky ostá vajú uz avreté v kvetnej iaške.
Poterium sanguisorba (krvavní k menší) – viac alebo menej chlp atý, roz konárený , listy v príz emnej
ruñici sú 3–12-jarmové, elipsovité, hlávky guµaté.
Alchemilla vulgaris (alchemilka oby ajná) – s právne A. monticola a A. xanthochlora) – sivozelená,
na slnku sa n ezafarb uje do fialova, list y sú okrú hle añ vajcovité, chlpaté, málo zvlnené, laloky p olovajcovité, súkvetie chlpaté, kvety so zreteµným kalichom a korunou sú usporiadané v klbkách.
Rad: Saxifragales (lomikameÁotvaré)
eµa: Crassulaceae (tu nolistové)
Sedum acre (rozchodní k prudký ) – trváca bylina, lysá, riedko tr snatá, n ekvitnú ce jedince sú husto
škridlicovito olistené, listy sú mäsité, zhrubnuté, súkvetie pozostáva z 2–3 závinkov, kvety sú drobné,
jasnoñlté, p lodmi s ú hvie zdicov ito ro zost úpe né mec húrik y.
Sedum maximum (rozchodník najvä ší) – 30– 80 cm vysoký . Podlhovasto vajcovité, sediace a ñ objímavé, celistvookrajové listy sú protistojne oddialené alebo usporiadané v trojpo etných praslenoch,
kvety sú ñltkasté.
eµa: Saxifragaceae (lomikameÁovité)
Chrysosplenium alternifolium (slezinovka striedavolistá) – trváca bylina s trojhrannou byµou; prízemné listy sú obli kovito- srdcov ité, vrú bkova né, plytk o lalo naté, listen e ñltkasté, koruna chýba.
eµa: Parnassiaceae (bielokvetovité)
Parnassia palustris (bielokvet mo iarny – p arnas ia) – t rváca s ivozelená bylina s jednod uchou byµou, prízemné listy sú stopkaté, okrúhle so srdcov itou báz ou, na rub e ervenkasto bodkované, byµové
listy sediace, kvety b iele.
Rad: Droserales (rosi kotvaré)
eµa: Droseraceae (rosi kovité)
Drosera rotundifolia (rosi ka okrúhlolistá) – okrúhle listy s ervenými diges nými ñµazami sú rozloñené v ruñici, listové sto pky sú ch lpaté, kv ety biele.
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Rad: Fabales (bôbotvaré)
eµa: Fabaceae (bôbovité)
Genista tinctoria (kru inka farbiarska) – poloker alebo ker s hranatý mi zelenými ko nárikmi bez
tËÁov, listy sú s ediace, elips ovité (5 0 × 1 5 mm) , na líci tm avozelen é, na ru be svet lejšie, na ok raji brvité. Súk vetím je mnoh okvetý vr cholík, resp . metlina, koruna je ñltá, nezreteµne dvojpyská.
Genista germanica (kru inka nemecká) – chlpatá s tËÁmi, listy elipsovité, 20 × 5 mm, na rube
chlpaté. Súkvetím je strapec, kalich je dvojpyský, koruna zlatoñltá, s truky iernohnedé, chlpaté.
Genista pilosa (kru inka chlp atá) – polieha vý ker, p ritla eno chlpatý, listy sú obráteno kopijovité,
na rube lesklo chlpaté, koruna ñltá, struk sploštený, striebristo plstnatý.
Lembotrop is nigricans (zanovätník ernejúci) – ker s oblými, zelenými, chlpatými konármi, listy
sú trojpo etné, elipsovité, na lícnej strane tmavozelené, na rube svetlozelené, koruna ñltá.
Trifolium pratense (atelina lú na) – trváca bylina, ± chlpatá, byµ je vä šinou jednoduchá, hranatá,
listy sa nach ádzajú na dlhých s topkách po tri, sú obráteno vajcovité, asto uprostred s belavou škvrnou, dolné na rube chlpaté. Hlávky sú guµaté, koruna ervenofialová. Variabilný druh.
Trifolium alpestre (atelina alpínska) – listy sú krátkostopkat é, bez belavej škvrny, koruna je purpurová.
Trifolium repens (atelina plazivá) – vytvára podzemok s plazivými, zakoreÁujúcimi byµami, listy
sú 3–4-po etné, klinovito vajcovité, kvety biele (2 subspécie).
Anthyllis vulneraria (bôµhoj lekársky) – byle sú oblé, chlpaté, prízemné listy tvoria ruñicu, sú nepárn o perov ito zloñené, lí stky s ú po dlhov asto vajcov ité, hlá vky ñlté.
Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý) – byµ je poliehavá, hranatá, listy sú 4–7-jarmové (20
cm), lístky vajcovité, 5–7-ñilné, súkvetím je strapec, koruna je zelenkastoñltá, struk iarkovitý.
Coronilla varia (ranostaj pestrý) – vytvára po etné poliehavé, rozkonárené byle s podzemkom,
listy sú 10-jarmové s va jcovitými lístkami, hlávka je dlhostopkatá, kvet ruñový, pastruk štvorhranný,
zakrivený smerom dohora.
Vicia sepium (vika plotná) – popínavá prostredníctvom úponkov, byle sú hranaté, od bázy rozkonárené, jarmové lístky sú ostito-hrotité, listy vajcovité, na rube chlpaté, koruna špinavo modrofialová.
Vicia cracca (vika vtá ia) – p opín avá (ú ponky) , byle sú pritla eno chlpaté, listy majú iarkovitopodlhovasté jarmové lístky, koruna je modrofialová.
Lathyrus vernus (hrachor jarný) – byle sú nerozkonárené, nekrídlaté, h ranat é, v dolnej asti š upinaté. Listy sú trojjarmové, bez úponkov, koruna ervenofialová, struky hnedé, lysé.
Lathyrus niger (hrachor ierny) – byµ sa roz konáru je, listy sú 6-jarmové, modrozelené, koruna fialová añ hneda stá, stru ky ierne.
Rad: Lythrales (vrbicotvaré)
eµa: Lythraceae (vrbicovité)
Lythrum salicaria (vrbica vËbolistá) – ± sivo chlpatá, s krídlovito štvorhrannou, rozkonárenou b yµou. Dolné listy sú protistojné, trojpraslenovité, horné striedavé, kopijovité. Súkvetím je strapec, kvety
sú ervenofialové, plodom je tobolka.
eµa: Onagraceae (Oenotheraceae – pupalkovité)
Chamaerion angustifolium (kyprina ú zkolistá) – byle sú o blé, rozko nárené, listy kopijovité, podvinuté, kvetné strapce bohaté, koruna ervená, plodom je tobolka.
Epilobium hirsutum (vËbovka chlpat á) – b yle sú v do lnej asti hranaté, hore oblé, huÁaté, listy kopijovité, chlpaté, koruna ruñovo ervená, plod: tobolka.
Epilobium montanum (vËbovka horská) – byle sú oblé s dvoma ra dmi chlpov, listy sú protistojné,
vajcovité, kvety sú jednotlivé, purpurovoruñové.
Circaea lutetiana ( arovník oby ajný) – byµ je krehká, chlpatá, listy dlhostopkaté, srdcovité añ vajcovité, na rube páperisté, súkvetím je vrcholový strapec, koruna je biela, plodmi sú nañky s há ikmi.
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Rad: Rutales (rutotvaré)
eµa: Rutaceae (rutovité)
Dictamnus albus (jasenec biely) – byµ je zdrevnatená , páperis tá, ñliazkatá, listy nepárno perovito
zloñené, 3–5-jarmové, lístky kopijovité, priesvitnobodkované, súkvetím je vrcholový strapec. Kvety sú
svetloruñové, tobolka ñliazkatá.
Rad: Geraniales (pakostotvaré)
eµa: Oxalidaceae (kysli kovité)
Oxalis acetosella (kysli ka oby ajná) – podzemok je tenký, nadzemok šupinatý, byµ je zakrpatená,
listy prízemné, dlhostopkaté, kvety štvorpo etné, korunné lupienky biele, plod: tobolka.
eµa: Geraniaceae (pakostovité)
Geranium robertianum (pakost smradµavý) – krehká, ervenkastá, chlpatá, poliehavá bylina s rozkonárenou byµou. Byµové listy sú protistojné, dlhostopkaté, 1–2-krát perovito dielne, kvety sú
karmínovo ervené, súkvetie: vrcholík.
Geranium palustre (pakost mo iarny) – byle sú v ystúp avé, lis ty hlbok o dlaÁovito dielne, dolné
dlhostopkaté; súkvetie: mnohokvetá pavidlica, kvety modré s ervenofia lovým i ñilkami, plody chlpaté.
Rad: Sapindales (mydlovníkotvaré)
eµa: Balsaminaceae (Impatientaceae – netýkavkovité)
Impatiens noli-tangere (netýkavka nedotklivá) – byµ je priam a, vodna tá so z durený mi uzlina mi.
List y sú elip sovit o-kop ijovité , kvety ñlté, tobolka pri dotyku pukavá.
Rad: Polygalales (hor inkotvaré)
eµa: Polygalaceae (hor inkovité)
Polygala vulgaris (hor inka oby ajná) – podzemok je drevnatý, listy obráteno vajcovité, striedavé,
chlpaté; súkvetie: strapec, kvety modré, koruna rúrkovitá.
Rad: Apiales (Daucales, Araliales – mrkvotvaré)
Patria sem prevañne byliny so strieda vými, z riedkavejš ie protis tojný mi lista mi, zvy ajne bez palístkov, asto s listovou pošvou. Význa ným z nakom je jednoduch ý aleb o zloñitý okolík, pod ktorým
sa nachádzajú praslenovito usporiadané listene, tvoriace obal (involucrum). Pod okolí kami sú v zloñitom okolíku obal eky (involucelum), ktoré môñu aj chýbaÙ.
eµa: Hydrocotylaceae (pupkovníkovité)
Byliny a polok ry, rast ú najm ä na juñnej pologuli, od mrkvovitých sa odlišujú jednoduchým okolíkom, nañkami s drevnatým endokarpom a abs enciou silicových kanálikov.
Hydrocotyle vulgaris (pupkovník oby ajný) – rastie na mokrých a rašelinovitých biotopoch Záhoria.
eµa: Apiaceae (Daucaceae – mrkvovité)
Prevañne ide o jedno-, dvoj- alebo viacro né, resp. trváce byliny s kolovitým koreÁom, podzemkom, hypoko tylovou hµuzou (Smyrnium) alebo buµvou (Apium). Os je dut á, lánkovaná, na povrchu
oby ajne ryhovaná. Listy sú striedavé, zvy ajne s veµkou pošvou objímajúcou os; epeµ je naj astejš ie
perovito delená añ niekoµkokrát perovit o zloñená, len zriedka je nedelená s celistvým okrajom (Bupleurum).
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Kvety sú dr obné , súkv etie tvorí jednoduch ý aleb o zloñený okolík, o b as hlávka alebo strapec. Súkvetia sa javia ako biologický celok – biologický kvet. Kvety sú pravidelné, päÙpo etné, štvorkruhové
a obojpohlavné, len na okraji okolíka sú niekedy vä šie, súmerné a jednopohlavné. Kalich je malý,
sotva viditeµný, koruna je biela alebo ñltá, and receum sa skladá z piat ich episep álnych ty iniek. Semenník je dvojplodolistový, spodný, plod je dvojnañka.
Sekre né kanáliky sú v koreni, osi, listoch a oplodí, obsahujú ñivice a aromatické oleje. Pri systematickom triedení s ú dôle ñité najmä anatomické a morfologické znaky nañiek. Moñno na nich rozoznaÙ päÙ hlavných rebier (jugum) a štyri brázdy (vallecullae). Hlavné rebrá môñu byÙ krídlaté a ostnaté,
v brázda ch (vedµajších rebrách) sú olejové kanáliky (vittae). Semená ñivo íchy nepoñierajú . Ob rys
endospermu na reze nañkou je tak tieñ dôleñitým systematickým znakom.
Mrkvovité predstavujú uzavretú eµa s veµkou stálosÙou a podobnosÙou v stavbe kvetných orgánov, vají ok, plodov a semien. Druhy tejto eµade sú rozšírené najmä v severnom extratropickom pásme. Má okolo 200 rodov a 3 0 00 druhov.
Eryngium campestre (kotú poµný) – jeho byµ je tuhá, v h ornej asti košato rozkonárená do guµovitého tvaru, listy sú ostnat o pílko vité, 2 –3- krát p erovito s trihan é. Sú kvetie je choch olíkovit é. Ras tie
roztrúsene na suchých pastvinách, úhoroch a kamenistých stepných strá Áach v teplejších oblastiach.
Sanicula europaea (ñindava európska) – vyzna uje sa olistenou, nerozkonárenou, lysou, hranatou
byµou. Listové epele sú 3–5-dielne, vrúbkovano pílkovité, okolíky sa nachádzajú na vidliciach. Koruna je ruñová. Vys kytuje sa v svetlý ch listna tých, z miešan ých a lu ñných lesoch.
Astrantia major (jarmanka vä šia) – jej podzemok je drevnatý, byµ priama, slabo rozkonárená, listová epeµ je dlanito 3–5(7)-d ielna. Sú kvetím je jednoduchý , spra vidla vrch olový o kolík. Ko runa je
biela. Vyskytuje sa roztrúsene v horskom stupni. Obµubuje tienist é lesy a kroviny na vlhkých, ñivných,
zásaditých añ neutrálnych pôdach.
Bupleurum falcatum (prerastlík kosákovitý) – vyzna uje sa drevna tým p odzemkou a rozkonár enou, olistenou byµou. Listy sú 5–7-ñilové, vajcovito añ kopijovito- iarkovité, súkvetie: okolík. Osídµuje stepné lúky, výslnn é strán e, skaly, krovinat é stráne a svetlé lesy na chudobných, vysýchavých,
asto vápenatých, stredne hlbokých pôdach v teplejších oblastiach.
Cicuta virosa (rozpuk jedovatý) – veµmi jedovatá rastlina, 1,5 m vysoká, trváca, s hµuzovito zhrubnutým a priehradkovaným pod zemkom (jed – cikutoxín s pôso buje kË e a zvracanie). Stonka je dutá,
listy 2–3 -krát p erovito z astrih ované , obal na okolí koch chýba, koruna je biela. R astie na b ahnitých
brehoch stojatých vôd.
Carum carvi (rasca lú na) – dvojro ná bylina horských lúk, jej stonka je priama, hranatá, slabo
rozkonárená. Listy sú 2–3-krát perovito zastrihované, dolné pošvaté. Okolíky sa nachádzajú na koncoch jednotlivých výhonkov, k oruna je belavá añ naruñovelá. Osídµuje lúky, pasienky, medze. UprednostÁuje vlhké, ñivné, z ása dité i n eutrá lne pô dy.
Pimpinella saxifraga (bedrovník lomikameÁový) – jeho byµ je oblá, jemne ryhovaná, plná, rozkonárená, v hornej asti b ezlistá . Listy s ú 3– 7-jarm ové, kalic h zakrp atený, koruna biela añ ruñová. Ide o
veµmi premenlivý druh, vyskytujúci sa na suchých lúkach, pastvinách, vo výslnných krovinách a v
svetlých lesoch na zásaditých añ neutrálnych pôdach.
Aegopodium podagra ria (kozonoha hostcová ) – podz emok má rozkoná rený a plaziv ý; st onka je
dutá, ryhovaná, rozkonárená. Listy sú 1–2-krát perovito strihané, súkvetím je ok olík, ale ob aly a oba leky chýbajú. Koruna je biela, ojedinele ruñová. Obµubuje tienist é, vlhké kroviny, lesy alebo lúky na
ñivných, zásaditých añ slabo kyslých pôdach. Hojná.
Seseli elatum ssp. heterophyllum (sezel sivý rôznolistý) – panónsky endemit, typický pre výslnné
kamenité s tráne.
Angelica sylvestris (angelika lesná) – podzemok vonia po mrkve (horký, pálivý), stonka je priama,
dutá, hranatá, rozkonárená. Listy sú 2–3-krát perovito zastrihované, pošvy veµké, nafúknuté. Okolíky
sú boha té (2 0–3 5 okolí kov), kalich je nezreteµný, koruna biela añ ervenkast á. Rast ie roztrús ene v
svetlý ch lesoch a kroviná ch, na vlhkých lúkach, hors kých nivách a v kosodrevin e (ssp. montana). UprednostÁuje vlhké añ bahnité , ñivné pôdy, vä šinou s neutrálnou reakciou.
Heracleum sphondylium (boµševník borš ový) – nepríjemne páchnuca bylina s viachlavým podzemkom; byµ je srstnatá, dutá, ryhovaná, rozkonárená. Listy sú r ôzno tvaré (jednodu ché, lalo naté añ
perovito striha né), b ohaté okolíky (2 0–3 0 okolí kov) sa nachádzajú na koncoch jednotlivých výhonkov. Kališné lístky sú široké, koruna biela, naruñovelá alebo ñltkastá. Rastie na vlhkých lúkach, v pob reñných krovinách, na lesných okrajoch; obµubuje vlhké, ñivné, zásadité añ neutr álne p ôdy.

85

Daucus carota (mrkva oby ajná) – stonka je štetinovito chlpatá, ro zkonárená . Listy sú 2 –3-kr át perovito zastrihované, listene obalu perovito strihané, kvety obojpohlavné, v okrajových astiach okolíkov len sam ie. Kalich je nezreteµný. Je to druh suchších lúk, pastvín a úhorov. UprednostÁuje vysýchavé, ñivné, zásadité añ slab o kyslé pôd y.
Chaerophyllum hirsutum (krkoška chlpatá) – aroma tická, podz emok je viachlavý , stonka d utá, ryhovaná, chlpatá, rozkonárená. Listy sú 3–4-krát trojmo perovito zastrihované, okolík sa skladá z
10–20 okolí kov, koruna je biela alebo naruñovelá. Je to druh tienistých, vlhkých lu ñných lesov a
pobreñných kroví n, vyskytujúci s a na vlhký ch, ñivných, pieso natých añ hlinitých pôdach.
Chaerophyl lum aromaticum (krkoška voÁavá) – vonia po mrkve, má plazivý podzemok a rozko nárenú, v dolnej asti š kvrnitú, pod uzlinami zhrubnutú ryhovanú stonku. Listy sú 2–3-krát perovito
strihané. Okolíky sa skladajú z 12–20 okolí kov, koruna je biela. Vyskytuje sa roztrúsene v tienistých,
vlhkých lesoch a pobreñných krovin ách na vlhký ch, ñivných, vä šinou neváp enatých p ôdach tep lejších
oblastí.
Anthriscus sylvestris (trebuµka lesná) – podzemok je hrubý, viachlavý, stonka ostro hranatá, dutá,
páperistá añ štetinatá. Listy sú 2–3-krát perovito strihané. Okolík sa skladá zo 6– 16 ok olí kov; obal
chýba, obal eky (5 –8) sú kopijovité. Koruna je biela añ ñltkastá . Rozší rená je na vlhší ch lúkach, v
krovinách a ruderálnych biotopoch na vlhkých, humóznych pôdach.
Rad: Gentianales (horcotvaré)
eµa: Apocynaceae (zimoz eleÁovité)
Vinca minor (zimoz eleÁ menšia) – trvalka, poliehavá alebo vystúpavá, na báze drevnatejúca. Listy
sú kopijovité, elipsovité añ vajcovité, na báze klinovité, prezimujúce. Koruna je modrá, rúrkovitá, plodom je mechúrik. Rastie v svetlých lesoch, krovinách a vo viniciach na vlhkých, zásaditých, humóznych pôdach.
eµa: Asclepiadaceae (glejovkovité)
Vincetoxicum hirundina ria (luská lekársky) – trvalka s rozkonáreným podzemkom, byle sú priame (100 cm), jednoduché, oblé. Listy sú protistojné (zriedka praslenovité po 3–4), stopkaté, srdcovitovajcovité. Korunné lupienky sú ñltkasté. Vyskytuje sa na trávnatých, krovinatých výslnných stráÁach a
v lesostepiach na zásaditých añ slabo kyslých pô dach.
eµa: Gentianaceae (horcovité)
Centaurium erythraea (zemeñl menšia) – dvojro ná bylina s lysou, priamou, v hornej asti vidlicovito rozkonárenou štvorhrannou byµou. Prízemné listy tvoria ruñicu, sú obráteno vajcovité (1–5 ×
0,5–2 cm). Byµové listy sú podlhovasto vajcovité; koruna je ruñovo ervená, rúrkovitá. Rastie v svetlých lesoch, krovinách a na pasienkoch na vlhkých, výñivných, vápenatých pôdach s miernym pH.
Gentiana asclepiadea (horec luská ovitý) – trsnatá trvalka so šikmo vzp riamenou, nerozkonárenou, husto olistenou byµou, vysokou 20–100 cm. Listy sú sediace, protistojné, vajcovito-kopijovité;
Kvety sa vyskytujú jednotlivo v pazuchách listov. Koruna je tmavomodrá, rúrkovitá. Rozšírený je na
horských nivách, pasienkoch a v kosodrevine na výñivných, zásaditých añ kyslých pôdach.
Gentiana punctata (horec bodkovaný) – trvalka s viachlavým podzemkom a priamou, jednoduchou, lysou, dutou, slabo hranatou byµou. Listy sú vajcovité, objímavé, 5–7-ñilné. Koruna je bledoñltá,
tmavofialovo bodk ovan á. Vys kytuje sa na kamenistých horských holiach, horských nivách a v kosodrevine. UprednostÁuje vlhk é, kys lé, nevá pena té p ôdy.
eµa: Menyanthaceae (vachtovité)
Menyanthes trifoliata (vach ta tr ojlist á) – l ysá, ho rká t rvalk a s hr ubý m pla zivý m po dzemk om, vysoká 10– 30 cm . Listy s ú str iedavé, d lhosto pkat é, stop ka je v doln ej asti pošvatá; lístky (3) sú sedia ce,
obráteno vajcovité, 10 cm dlhé, celistvookrajové. Kvetné byle sú vystúpavé, bezlisté. Súkvetím je
vzpriamený strapec. Kvety sú päÙpo etné, obojpohlavné, pravidelné – K(5), C(5). Koruna je hlboko
delená, lievikovitá, z vonkajšej strany ruñová, vnút ri biela. Ob µubuje biotopy s vysokou hladinou podzemnej vo dy alebo z amokr ené raš eliniskov é a sla tinné lú ky a luñné les y.
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Rad: Rubiales (marenotvaré)
Do tohto radu patria jednoro né añ trvalé byliny, polokry, ale aj mohu tné s trom y, liany i ep ifyty.
Ich listy môñu byÙ jednod uché, n edelené alebo aj zloñené, usporiadané protistojne alebo v praslenoch.
Môñu byÙ s prílistkami alebo bez nich.
Kvety v eµadiach na za iatku radu sú ešte pra videlné, na vyššom stupni vývoja sú však uñ súmerné añ nesúmerné. Kvety tvoria vrcholíkové súkvetia (biologický kvet). Sú štvorpo etné, zr iedkavejš ie
päÙpo etné, štvorkru hové s rô znorodý mi kvetným i obalmi. Kalich je zvy ajne dob re vyvinut ý, ale
môñe aj zakr patie Ù. Pôvodných 4–5 ty iniek sa niekedy reduku je añ na jednu jed inú. Sem enník je
spod ný, zlo ñený z (2 –5) plodolis tov, je 1– 5-p uzdrov ý s jedno duchým vají kovým obalom.
W AGEN IG (1959) za rauje eµa marenovitých do radu Gentianales a ostatné eµade Rubiales do
radu Dipsacales. Sériodiagnostické pozorovania však potvrdzujú blízku vzájomnú príbuznos Ù eµadí
radu marenokvetých.
eµa: Rubiaceae (marenovité)
U nás sú to byliny, v trópoch dreviny s jednoduchými protistojnými listami s celistvým listovým
okrajom a s prílistkami. Prílistky sa niekedy zna ne zvä šia a podobajú sa listom a takto s a okolo osi
vytvorí zdanlivý 6-po etný p raslen li stov; inokedy susedné prílistky zrastajú a tým sa okolo osi vytvorí štvorpo etný praslen; napokon sa môñu aj zmnoñiÙ, ím vznikne zdanlivý mnohopo etný pr aslen
listov. Iba v pazuchách skuto ných listov sa nachádzajú pazušné pú iky alebo bo né ko nárik y.
Kvety sú pravidelné, zriedka súmerné, štvor- alebo päÙpo etné, zvy ajne obojp ohlavné, asto s redukovaným kalichom. Ty inky prirastajú ku korune. Spodný semenník sa zvy ajne skladá z dvoch
plodolistov. Plodom je nañka alebo kôstkovica.
Z biochemického hµadiska sú marenovité charakteristické prítomnosÙou po etných alkaloidov (kofeín, chinín, cinchonín, teobromín a i.) a glykozidov (morindín, alizarín, purpurín a i.).
Rozšírené sú na celom zemskom povrchu od trópov a ñ po arktické kraje (kávovník, chinínovník a
pod.).
Pausinystalia yohimba (johimbovník vzpruñujúci) – poskytuje alkaloid johimbín (afrodiziakum).
Asperula tinctoria (marinka farbiarska) – trváca bylina s oranñovým plaziv ým p odzemk om, byle
sú priame, 20–70 cm vysoké, štvorhranné, rozkonárené, lysé. „Listy“ sú 4–6-po etné (nepr avé pra sleny), kopij ovité añ iarkovité, trojñilné. Kvety sú usporiadané v riedkych pavidliciach, tvoriacich metlinu. Korunu tvo rí biela, úz ka lievikovitá rú rka. Ras tie v svetlých lesoch, krovinách, na stepných lúkach, zarastených skalách, vä šinou na z ásaditý ch, asto vápenatých pôda ch.
Galium odoratum (lipkavec marinkový) – trváca bylina s plazivým, rozkonáreným podzemkom a
štvorhrannou nerozkonárenou lysou osou. Nepravé prasleny obsahujú 6–9 „listov“; súkvetím je pavidlicová metlina. Koruna je lievikovitá, biela; plodom je há ikovito ostinkatá dvojnañka. Bu inový
druh eutrofných, zásaditých pôd.
Galium aparine (lipkavec oby ajný) – poliehavá, popínavá jednoro ná bylina s naspäÙ zahrnutými
štetinovitými úponkami. Byµ je štvorhra nná, široko k opijovité „ listy“ sú usporia dané v nep ravých
prasleno ch po 6–9. Súkvetím je pazušná pavidlica. Korunné lupienky sú zelenkastobiele. Vyskytuje sa
v krovinách, pobreñných nivách a húštinách na vlhkých, zásaditých pôdach.
Galium mollugo (lipkavec mä kký) – trváca b ylina s hrubý m, rozkoná reným, ervenkastým podzemkom a rozkonárenou, vystúpavou añ poliehavou, nevýrazn e štvorhrannou byµou. „Listy“ sú usp oriadané v nepravých praslenoch po 4–8, sú celistvookrajové, podlhovasto obráteno kopijovité. Korunné lupienky s ú bela vé, sú kvetie je riedk e, dvojnañky bradavi naté. R astie na lú kach, v svetlý ch lesoch
a krovinách, na vysýchavých, zásaditých añ neutrálnych pôdach.
Galium verum (lipkavec syridlov ý) – tr váca bylina s rozkonár eným po dzemkom, byle sú v dolnej
asti oblé so štyrmi tenkými lištami. iarkovité, na okraji podvinuté „listy“ sú usporiadané v nepravých prasleno ch po 8– 12. Sú kvetím je hus tá metlina. Kor una je ñltá, dvojnañky sú lysé alebo bradavi naté. Je to druh suchých lúk a pasienkov, medzí a stepných strání s vysý chavý mi, zása ditým i añ
slabo kyslým i pôda mi.
Galium schultesii (lipkav ec Schultes ov) – t rváca b ylina, v doln ej asti sivozelená, byµ je pri praslenoch zhrub nutá, nechlpa tá, lysá, kvety s ú biele.
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eµa: Loniceraceae (zemolezovité)
Do tejto eµade patria vä šinou drevin y, zriedk avejš ie liany a iba celk om zr iedka b yliny.
eµa: Adoxaceae (piñmovkovité)
Patrí sem len jediný druh:
Adoxa moschatellina (piñmovka mošusová) – drobná, lysá, trváca bylina s plazivým podzemkom a
priamou jednoduchou byµou. Prízemné listy sú 2–3-po etné s la lo natými a ñ perovito strihanými lístkami. Byµové listy tvoria jediný pár, sú trojpo etné, protistojné a bez prílistkov. Kvety sú ñltozelené,
súkvetím je vrcholová hlávka. Plodom je kôstkovica. Celá rastlina po rozotretí slabo zapácha piñmom.
Ras tie vo vlhký ch, luñných les och a v b lízkos ti pramenísk. UprednostÁuje mokré, humózne, zásadité
añ slab o kyslé pôd y.
eµa: Valerianaceae (valeriánovité)
Sú to jednoro né aleb o trváce byliny (s p odzemk ami alebo hµuzami), zried ka kry s p rotist ojným i,
jednoduch ými, nedelenými alebo delenými, príp. zlo ñenými listami bez prílistkov, s dichaziálne rozkonárenou osou a s drobnými entomogamný mi kvetmi, usporiadanými do mnohokvetých vrcholíkových súkvetí (vrcholíkové metliny, dicháziá a závinky).
Kvety sú obojpohlavné alebo jednopohlavné, nesúmerné, päÙpo etné. Kalich je nepatrný a asto sa
zachováva ako perovitý chocholec alebo blanitý golierik na plode. PäÙcípa koruna je zrastenolupienková, niekedy s ostrohou alebo je korunná rúrka len jed nostranne rozšírená. Andreceum tvoria štyri, tri
alebo iba jedna ty inka. Ty inky sú prirastené k stene rúrky koruny. Spodný semenník je trojplodolistový. Plodom je jednosemenná nañka.
Valerianella (valerianka) – sú to rastliny s priamou, vidlicovito rozkonárenou byµou, ktorých listy
sú protistojné, bez prílistkov, vo vä šine prípadov prisadnuté. Obojpohlavné kvety sa nachádzajú v pazuchách konárik ov jednotli vo alebo v koncových pavidliciach. Kališné lístky sú vyvinuté, pretrvávajúce na plodoch alebo zakrpatené. Korunu tvorí malá, päÙcípa, modrastá lievikovitá rúrka. Plodom
je nañka.
Valeriana officinalis (valeriána lekárska) – trváca bylina s nerozkonáreným podzemkom a priamou, nerozkoná renou, ñliabkovito ryhovanou, 6–9(12)- lánkovou byµou. Listy sú perovito strihané,
6–12-jarmové. Metlina p avidlíc je boha tá, kvety sú obojpoh lavné, biele añ ruñové. Vyskytuje sa na
vlhkých añ slatinných lúkach a pobreñných nivách na eutrofných, mokrých añ vlhkých, zá saditý ch, humóznych pôdach.
Valeriana dioica (valeriána dv ojdomá) – trvalka s p lazivým, n erozkonáreným podzemkom. Jej byµ
je priama, jednoduchá; prízemné listy sú celistvookrajové, dolné nedelené, ostatné lýrovito perovito
delené. Súkvetím je vrcholová pravidlica. Kvety sú obojpohlavné, s bielou añ ruñovou korunou. Ras tie
na vlhkých lúkach, rašeliniskách a slatinách. Viazaná je teda na humó zne, rašelinové, zásadité añ kyslé
pôd y.
eµa: Dipsacaceae (štetkovité)
Patria sem byliny alebo polokry s p rotistojný mi listami b ez prílist kov, ktoré nie kedy zrastajú a vytvárajú tak okolo osi vodou naplnené nádrñky, ktoré napr. mravcom znemoñÁujú prístup do kvetov.
Kvety sú drobné, obojpohlavné, zoskupené do cymóznych vrcholíkových hlávok. Podopreté sú listeÁmi na spôsob zákrovu úboru. Jednotlivé kvietky sú štvor- alebo päÙpo etné, sú merné, kalich je
zakrpatený. K rúrke kvetu sú prirastené tyri ty inky (piata zakrpatela). Semenník je spodný, dvojplodolistový a jednopuzdrový. Okrem kalicha je pod kañdým k vietkom vyvinutý aj kališt ek (epika lyx),
vzniknutý z dvoch párov listencov. Kañdý kvietok hlávk y moñno povañovaÙ za jednokveté súkvetie a
celú hlávku z a zloñené súkvetie. Plodom je nañka, na vrchole ov en ená trvácim kalicho m a kalištekom.
Dipsacus sylvestris (štetka lesná) – dvojro ná rastlina, ktorej byµ je añ 200 cm vysoká, priama, hranatá, vidlicovito rozkonárená. Podlhovasto vajcovité prízemné listy tvoria ruñicu, byµové listy sú podlhovasto kopijovité, na báze perovito zrastené, vrúbkovano pílkovité. Hlávka je vajcovito-valcovitá,
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zákrovné listene iarkovité, os tnaté. K oruna je b ledofialová. Osídµuje rumoviská a ruderálne stanovištia na vlhkých, zásaditých añ neutrálnych humóznych pôdach.
Succisa pratensis ( ertkus lú ny) – trváca , lysá bylina. Podz emok je ierny, krátky, byle sú priame
(20–100 cm), v hornej asti vidlicovito rozkonárené. Prízemné listy sú úzko elipsovité, celistvookrajové, zúñené do dlh ej listovej stopky. Byµové list y sú p rotist ojné, na báze p erovito z rasten é, kop ijovité. Hlávka je dlhostopkatá, koruna fialová añ tmavomodrá, nañky chlpat é. Vysk ytuje sa n a vlhkých
a rašelinových lúkach, pasienkoch a lesných istinách na zásaditých, ale aj kyslých pôdach.
Knautia arvensis (chrastavec roµný) – dvojro ná alebo trváca bylina so sympodiálnym podzemkom. Byle sú riedko trsnaté , priame (7 5 cm), asto rozk onárené , v dolnej asti ervenobodk ované, št etinato chlpat é, v horn ej asti lysé. Prízemné listy sú v ruñici, sú nedelené alebo lýrov ito p erovit é; b yµové sú lýrovito perovito delené (2–6). Kvety tvoria hlávku (podob ne ako p ri celej eµadi). Kalich je
miskovitý, koruna modrofialová. Ide o variabilný druh, vyskytujúci sa v suchších lesoch, krovinách,
na pasienkoch, úhoroch a okrajoch ciest.
Scabiosa ochroleuca (hlavá ñltkastý) – trvalka s krátkym, rozkonáreným podzemkom a priamou
(80 cm), páperistou, rozkonárenou byµou s 2–5 p ármi listov. Listy v prízemnej ruñici sú vajcovito-kopijovité, vrúbkované, dolné byµové sú celistvé alebo lý rovito pero vité, horné perovito s trihané, p áperisté. Hlávka je dlhostopkatá, koruna bledoñltá. Obµubuje výslnné trávnaté a krovinné stráne, zarastené
skaly, násyp y, okraje cies t so zá saditý mi añ neutráln ymi ( asto vápenatými) pô dami, prevañne v teplejších oblastiach.
Rad: Convolvulales (pupencotvaré)
Sú to vä šinou byliny, zriedkavejšie kry alebo stromy so striedavými a lebo protistojnými listami
bez prílis tkov. Kv ety sú p ravidelné alebo s úmern é, vñdy zrastenolupienkové, obojpohlavné, päÙpo etné a päÙkruhové. PäÙ ty iniek prirastá k stene rúrky koruny, v súmerných kvetoch sa ich po et redukuje. Význa ným znakom je vrchný dvojplodolistový semenník.
eµa: Polemoniaceae (vojnovkovité)
Prevañne ide o byliny, zriedka dreviny so striedavými alebo protistojnými, jednoduchými alebo
zloñenými listami. Pravidelné alebo zriedkavejšie súmerné kvety sú päÙpo etné a štvorkruhové, s piatimi ty inkami, p rstenco vým d iskom a vrchný m trojp lodolist ovým semenní kom. Plo dom je mnohosemenná tobolka.
Kry a str omy eµade predstavujú reliktné formy a trváce a jednoro né b yliny zas a odv odené typy.
Odvodeným znakom je aj protistojné postavenie listov. Prstencový diskus sa povañuje za zvyšok druhého kruhu ty iniek.
Polemonium coeruleum (vojnovka b elasá) – t rvalka s jedno duchou, hran atou, olisten ou, 30– 90 cm
vysokou byµou, ktor á je v dolnej asti lysá, v hornej chlpatá a ñliazkatá. Listy sú podlhovasté (añ 40
cm dlhé), nep árno p erovito z loñené, 10–14-jarmové. Kalich je zvon ekovitý, do 1 /2 zras tený. Koruna
je taktie ñ zvon ekovitá, jasn obelasá . Plodom je guµatá tobolka. Ide o druh viazaný na vlhké lúky, nivy
a tônisté pobreñné kroviny na vlhkých, výñivných, zásaditých (najmä vápenatých), humóznych pôdach.
eµa: Convolvulaceae (pupencovité)
Patria sem ovíjav é byliny (inde vša k aj strom y alebo kry) so s trelovitými alebo srdcovitými listami, bikolaterálnymi cievnymi zväzkami, (zvy ajne) lánkova nými m lie nicami a liev ikovitými kvetmi. Kvety sú päÙpo etné, vä šinou s voµnými kališnými lístkami a so zrastenolupienkovou korunou,
ktorá je pred rozkvitnutím pozd³ñne pos kladan á a zvin utá. V rchný s emenník je spra vidla zlo ñený z
dvoch plodolistov a je druhotne rozdelený nepravou priehradkou. Plodom je tobolka.
Pupencovité sú prevañne rastliny trópov a subtrópov.
Convolvulus arvensis (pupenec roµný) – trvalka s dlhým, plazivým pod zemkom a poliehavou, añ 1
m dlhou, tupo 6-hrannou byµou so stopkatým i, srdcovitými alebo podlhovasto vajcovitými, na báze
dvojlalo nými listami. Kvety sú jednotlivé, so široko lievikovitou bielou korunou. Plodom je tobolka.
Je to rud erálny druh (polia, úhory, cesty) vlhkých añ suchých, výñivných, zásaditých añ neutrálnych
pôd.
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Calystegia sepium (povoja plotná) – trvalka s plazivým, rozkonáreným podzemkom a añ 200 cm
dlhou, popínavou, rozkonárenou byµou. Listy sú dlhostopkaté, trojuholníkovito vajcovité, trojica bazálnych lalokov je (podobne ako pri ateline) rozostúpená. Koruna je biela, plodom je guµatá tobolka.
Vyskytu je sa v luñných lesoch a v trstinách na vlhkých añ mokrých, slabo zásaditých pôda ch.
eµa: Cuscutaceae (kuku inovité)
Kuku inovité sa od pupencovitých odlišujú parazitickým spôsobom ñivota, nedosta tkom chloro fylu, kolaterálnymi cievnymi zväzkami, škridlicovitou estiváciou koruny a intrastaminálnymi šupinkovitými emergenciami. M ajú dlhú a tenkú, µavostranne ovíjavú byµ s haus tória mi, vylu ujúcimi rôzne
enzýmy (cytáza , amyláza ) a so š upinko vitým i listami a lebo vô bec bez nich. Kvety sú v guµatých hlávkach alebo v strapci; plodom je tobolka.
Cuscuta europaea (kuku ina európska) – jednoro ná bylina s h rubou, b ohato roz konárenou, a ñ 150
cm dlhou, asto ervenkastou byµou. 4–5-po etné kvet y sú na hlu ené v klbkách . Kalich je obráteno
kuñeµovitý, kratš í alebo rovnak o dlhý a ko koru nná rú rka. C elá korun a je zvon ekovitá, tobolka je guµovitá añ hruško vitá. R astie p redovš etkým v luñných lesoch a pobreñných kr ovinách. Ako p olopa razit
je viaza ný na tax óny Urtica, Humulus, Calystegia , Artemisia, Heracleum, Solanum dulcamara, Salix,
Alnus, zriedka Asteraceae, príp. Fabaceae.
Rad: Boraginales (borákotvaré)
Do tohto radu sa zaraujú prevañne byliny, zriedkavejšie dreviny so striedavými listami bez prílistkov a s tuhými a pevnými chlpmi na listoch a na byli. Jednotlivé alebo do vrcholíkových súkvetí
(závinok) usporiadané kvety sú prevañne pravidelné, päÙpo etné, s piatimi ty inkami a dvojplodolistovým vrchným semenníkom. Plodom je tobolka.
eµa: Boraginaceae (drsnolistovité)
Sú to drsné a štetinkato chlpaté byliny alebo polokry s jednoduchými, nedelenými, striedavými
listami bez p rílistk ov. Sú kvetím je závinok, resp. dvojzávinok (boragoid), ktorý má na vrchnej strane
súos ia kvety a na spodnej strane listene. PäÙpo etné kvety sú pravidelné a len zriedkavejšie slabo súmerné (Echium). V rúrkovitej korune niektorých rodov (Symphytum, Pulmonaria ) sa nachádzajú duté
výrastky (fornices), striedajúce sa s ty inkami a uzatvárajúce vstup do rúrky koruny. Kalich je voµný
alebo na bá ze zra stený . Semen ník je v rchný . Plod t voria štyri t vrdky, zriedka môñe byÙ plodom aj
kôstk ovica. nelka vyrastá takmer z úplného spodku semenníka.
Borákovité rast ú najm ä v miern ych pás mach, od kiaµ sa rozšírili do tropických a subarktických
oblastí.
Omphalodes scorpioides (pupk ovec nezábudkový) – jednoro ná bylina s poliehavou alebo vystúpavou (40 cm), na báze r ozkonárenou byµou a kop ijovitým i añ lopatkovitými, dvojradovo striedavými
listam i. Letné b yle sú št vorhra nné, vz priam ené, s p rotist ojným i listami a jednotlivým i kvetmi. Kalich
je zvon ekovitý, kor una bledom odrá (po dobná n ezábudk e), tvrdky krát ko chlpaté . Ob µubuje tônisté
kroviny a luñné lesy na vlhkých, výñivných, neutrálnych pôdach.
Symphytum – je to rod tr vácich, srstnato chlpatých bylín s hrubým podzemkom a priamymi, hranatými añ krídlatými byµami. Listy sú striedavé, prízemné majú dlhé listové stopky, byµové sú sediace,
zbiehavé, celistvookrajo vé. Dvojzá vinky sú olist ené, kvety ovisnu té, obojp ohlavné, pravidelné, päÙpo etné. Semenník je dvojplodolistový, koruna rúrkovito kr iañkovitá, ty inky vy nievajú z kor unnej
rúrky, tvrdka je bradavi natá.
Symphytum officinale (kostihoj lekársky) – štetinato chlpatá bylina, ktorej podzemok je kolmý
(zvislý), rozkonárený, byle rozkonárené, listy podlhovasto vajcovité, byµové va jcovito-k opijovit é, široko zbiehajúce po osi (preto sú byle široko krídlaté). Kvet y sú us poria dané v závink och, kalich je
hlboko delený, koruna rúrkovito-kr iañkovitá, modrofialová. Rastie na vlhkých lúkach, pobreñných
nivách, v lu ñných lesoch a na ruderálnych lokalitách s výñivným i, vlhkým i, slabo zása ditým i pôda mi.
Symphytum tuberosum (kost ihoj hµuznatý ) – podz emok je plazivý , striedavo zhrubnutý, listy za
mlada ñliazkaté, byle priame, jednoduché, málo rozkonárené, spodné lis ty v ase kvitnutia odumreté,
koruna bledoñltá. Vyskytuje sa v dubových a bukových lesoch.
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Symphytum cordatum (kostihoj s rdcovitý) – podzemo k je plazivý , rovnomerne z hrubnut ý, byle a
listy sú mäkko chlpaté, prízemné listy srdcovito-vajcovité, dlhostopkaté, horné krátkostopkaté añ sediace, na báze zaokrúhlené. Kvety sú usporiadané vo vrcholových dvojzávinkoch, koruna je bledoñltá.
Ras tie v tônistých lesoch, bu inách a jelšinách na vlhkých, priepustných, výñivných, zásaditých añ
neutrálnych, humóznych pôdach.
Anchusa officinalis (smoh la lekárs ka) – trváca alebo dvojro ná b ylina (2 0–8 0 cm) s pr iamou byµou. Listy sú kopijovité, celistvookrajové, prisadajúce svojou širokou bázou. Prízemné listy sú zúñené,
tvoria ruñicu a v ase kvitnutia sú odumreté. Závinky sú krátke, husté, kvety sediace s modrofialovou
korunou. Svojim výskytom je viazaná na výslnné pasienky a kamenisté krovinaté stráne na výñivných,
vä šinou neutrálnych pôdach.
Cynoglossum officinale (psojazyk lekársky) – jednoro ná bylina, zapáchajúca myšinou. Byle sú
vzpriamené (80 cm), hranaté, husto olistené, byµové listy sú podlhovasté, dolné s listovou stopkou,
horné sediace añ objímavé, kvety v závinku. Koruna je tmavohnedo ervená , rúrk ovitá , plod y sú tvrdky. Obµubuje výslnné pasienky a kamenisté stráne v teplejších oblastiach so suchými, výñivnými, zásaditý mi pô dami.
Buglossoides purpurocoerulea (kamienkovec purpurovomodrý) – trvalka s plazivým podzemkom.
Kvitnúce byle sú p riame, nerozko nárené (60 cm), nekvitnúce sú poliehavé. Listy sú kopijovité, na
okraji brvité, koruna je erveno fialov á, po opelen í mod rá, ko runná rúrk a je dlhš ia ako kalich. Vysk ytuje sa v lesostepiach, svetlých hájoch a na krovinatých stráÁach s vysýchavými, výñivnými, zásaditými añ neutráln ymi pô dami.
Myosotis palustris (nezábudka mo iarna) – trvalka s plazivým podzemkom a vystúp avou añ priamou, tupo hranatou byµou. Listy sú kopijovité, s podné s krátkou o listenou st opkou, vr chné pris adajúce
bázou k osi. Kalich je do 1/3 delený, koruna ruñová añ jasnomodrá, korunná rúrka vy nieva z kalicha,
tvrdka je lesklá. Ide o druh obµubujúci vlhké lúky, br ehy vôd a luñné lesy s mokrými, výñivným i,
neutrá lnymi añ kyslým i pôda mi.
Myosotis arvensis (nezábudka roµná) – dvojro ná byl ina s vystúpavou (60 cm), hranatou, rozkonárenou byµou a chlpato sivozelenými listami. Prízemné listy tvoria ruñicu, sú obráteno vajcovité, krátkostopkaté. Byµové listy sú prisadnuté, obráteno kopijovité. Kalich je delený, chlpatý, koruna tvorí
jasnomodrú rúrku, tvrdky sú ierne s postrannou ryhou. Vyskytuje sa na poliach, úhoroch, medziach a
pasienkoch na vlhkých, vysýchavých, výñivných, zásaditých, ale nevápenatých pôdach.
Cerinthe minor (voskovka menšia) – dolné listy sú stopkaté, podlhovasto vajcovité, s bielymi škvrnami, horné sediace a úzko zbiehavé (objímajú os). Koruna je ñltá, súkvetím je závinok. Rastie v teplejších oblastiach na po liach, zhoreniskách, úhoroch, na miestach s výhrevnými, vysýchavými, výñivnými, asto v ápena tými p ôdam i.
Echium vulgare (hadinec oby ajný) – dvojro ná alebo trváca bylina (90–120 cm) s jednoñilovými
(5–15 × 1– 2 cm), p ritla eno štetinat ými listam i. Prízemné listy tvoria ruñicu a sú podlhovasté, horné
sú iarkovito-kopijovité. Súkvetie tvoria záviny usporiadané do „valcovitéh o stra pca“ , koruna je lievikovitá, modrá alebo modr ofialo vá. J e to dr uh vý slnný ch str ání, m edzí, úhor ov, ná sypo v a lom ov s v ysýchavými, výñivným i, neutrá lnymi añ slabo zása ditým i pôda mi.
Pulmonaria officinalis (pµúcnik lekársky) – trvalka s plazivým, rozkonáreným podzemkom. Listová stopk a prízem ných listov je añ 15 cm dlhá , epele vajcovité, n a báze srdcovité, bieloškvrnité. Byµové listy svojou zúñenou bázou prisadajú k osi. Kvety sú usporiadané v troch závinkoch. Vyskytuje sa v
zmiešaný ch lesoch, v lu ñných lesoch a na ruderálnych lokalitách s vlhkými, zásaditými, výñivnými
pôd ami.
Pulmonaria obscura (pµúcnik tmavý) – trvalka s plazivým, rozkonáreným podzemkom a vystúpavou (10–30 cm) byµou. Listy majú pomerne krátku listovú stopku a ich epele sú vajcovito-srdcovité a
neškvrnité, resp. s bledoz elenými škvrnami. Koruna je modrofialová, neskôr ervenofialová, rúrkovitá.
Ras tie v svetlý ch humó znych hájo ch a luñných lesoch na vlhkých, pr iepustný ch, výñivných, zásaditých añ neutrálnych pôdach.
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Rad: Solanales (µuµkotvaré)
Vä šinou sú to b yliny, zriedkavejšie dreviny, pri niektorých eµadiach ešte s pravidelný mi, pri prevañnej asti eµadí však uñ so zygomorfnými, päÙpo etnými, asto aj (najmä v andreceu a gyneceu)
oligomerickými kvetmi. Ty iniek je päÙ, štyri alebo ib a dve, gyneceum pozostáva zriedka z piatich,
zvy ajne z dvoch plodolistov s veµkým po tom v ají ok na str edouhlovej placent e dvojpuzd rového s emenníka. Plodom je tobolka alebo bobuµa.
eµa: Solanaceae (µuµkovité)
U nás ju tvoria prevañne byliny (jednoro né, dvojro né aj t rváce) , zriedk avejš ie polo kry (Solanum
dulacamara) a kry (Lycium), ale v trópoch a subtrópoch sú asté aj stromy. Rozkonárenie osi je sympodiálne. Listy sú striedavé, jednoduché alebo zlo ñené, vñdy bez prílistkov. V dôsledku zrastania listovej stopky s osou je ich po stave nie na os i asto posunuté. Kvety sú obojpohlavné, zvy ajne sú usporiadané v závink och a iba zriedka sú jedn otlivé. Sú rozmanitého tvaru (rúrkovité, tanierovité, zvon ekovité, lievikovité alebo kr iañkovité), päÙpo etné a len v gyneceu dvojpo etné. Kalich je zras tenolupienkový, pretrvávajúci, cípy zrastenolupienkovej koruny sú pred rozkvitnutím špirálovito riasovit o
zvinuté. Ty inky viac-m enej prira stajú k dolnej asti ko runy. Vrc hný dv ojplodolistov ý sem enník je
dvojpuzdrový. Plodom je tobolka, resp. duñinatá alebo suchá bobuµa. Semená majú mäsitý endosperm.
Z anatomického kµadiska treba vyzdvihnúÙ bikolaterálne cievne zväzky; po biochemickej stránke
zasa prítomnosÙ po etných alkaloidov (solanín, hyosciamín, atropín, skopolamín, nikotín, nikoteín a
i.).
´uµkovité predstavujú veµmi rozmanitú (85 rodov a 2300 druhov), pritom však vývojovo pomerne
primitívnu eµa. Najvä šia asÙ µuµkovitých je tropického pôvodu (bohato sa rozvinuli predovšetkým
v Juñnej Amerike) a len niektoré rody prenikajú aj do mierneho pásma.
Pri ich systematickom triedení sa prihliada predo všetkým na to, i je zárodo k rovný alebo z akrivený, i je semenník dvo jpuzdrov ý alebo via cpuzdrov ý, i sú všet ky ty inky plodné a i sú rovnako
alebo nerovnako dlhé. Prevañná asÙ µuµkovitých má zakrivené embryo, p äÙ rovnako dlhých a plodných ty iniek a dvojpuzdrový semenník.
Atropa bella-donna (µuµkovec zlomocný) – trváca bylina s hrub ou, ñliazkato páperistou, tupo hranatou rozkonárenou byµou a striedavými, vajcovitými, a celistvookrajovými listami. Kvety sú jednotlivé, so zvon ekovitou hnedofialovou korunou. Plodom je ierna bobuµa. Obµubuje mezo- añ eutrofné
ruder álne b iotop y.
Hyoscyamus niger (blen ierny) – jeho byµ je ñliazkato vlnitá, rozkonárená, vysoká do 150 cm.
Prízemné listy sú dlhost opka té, po dlhovas to vajco vité, p erovito la lo naté, byµové sediace añ objímavé.
Súkvetím je závinok. Koruna je bledoñltá, plody sú tobolky. Rastie na ruderálnych, eutrofných añ mezotrofných biotopoch teplejších oblastí.
Solanum dulcamara (µuµok sladkohorký) – popínavá trvalka, vysoká 30–200 cm. Listy sú dlhostopkaté, vajcovité añ vajcovito-kopijovité, na báze srdcovité, celistvookrajové. Súkvetie je vrcholíkové, koruna fialová, plody sú ervené b obule. V yskytuje s a v luñných lesoch, kr ovinách, na rú baniská ch
a ruderálnych biotopoch. Je pomerne náro ný na obsah ñivín v pô de.
Solanum tuberosum (µuµok zemiakový) – podzemok tvorí nápadné hµuzy, byle sú rozkonárené,
vysoké do 80 cm, v horn ej asti hrana té. L isty s ú sediace, nepá rno per ovito zlo ñené s 3 –5 p ármi va jcovitých stopkatých lístkov, medzi ktorými sa nachdzajú palístky. Súkvetie tvorí bo ný vrcholík, koruna je biela alebo ruñová, modrá, príp. fialová. Ide o známu kultúrnu rastlinu, pochádzajúcu z Juñnej
Amer iky.
Solanum pseudocapsicum (µuµok paprikový) – trváca bylina s rozkonárenou byµou a striedavými
alebo protis tojnými, podlhovasto kopijovitými listami s celistvým okrajom a vyvinutou listovou stopkou. Súkvetie je jedno- añ dvojkveté, koruna je biela. Po dobne ako pri predchá dzajúcom druhu ide o
kultúrnu rastlinu, pôvodom z Juñnej Am eriky.
Lycopersicon esculentum (raj iak jedlý) – vlnato páperistá, aromatická bylina s rozkonárenou
byµou a nepá rno per ovito zlo ñenými listami. Kvety sú usporiadané v mimopazušný ch vrcholíkoch,
koruna je ñltá, plodom je ñltá alebo ervená bobuµa. Má ro vnaký p ôvod ak o predchádzajú ce dva druhy.
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Capsicum annuum (paprika ro ná) – má priamu (100 cm) byµ, dlhostopkaté, striedavé, vajcovité,
celistvookrajové listy a jednotlivé pazušné kvety. Kalich je zvon ekovitý, koruna biela, purpurová
alebo ñltá, bobule sú ervené, ñlté alebo iernofialové. Je t o kultúrn a rastlina , pochádz ajúca z tr opickej
Amer iky.
Nicotiana rustica (tab ak sedlia cky) – lep kavo p áperis tá bylina s krá tkost opka tými, š iroko va jcovitými, na báze srdcovitými listami. Súkvetím je metlina, kalich je široko zvon ekovitý, k oruna ñltozelená, rúrkov itá, plodom je tobolka. P ôvodný je v Latinskej A merike.
Solanum nigrum (µuµok ierny).
Rad: Scrophulariales (krti níkotvaré)
eµa: Scrophulariaceae (krti níkovité)
Sú to vä šinou byliny, zriedkavejšie dreviny so striedavý mi alebo protis tojný mi, zriedk avejšie
praslenovými listami. V rôznych rodoch sa objavujú zelené saprofyty, poloparazity s prechodom añ k
holoparazitizmu.
Kvety sú len zriedka jednotlivé, vä šinou vytvárajú rôzne súkvetia ako strapce, klasy, metliny
alebo okolíky. Ich kvetný ob al je päÙpo etný, andreceum a gyneceum sú však preva ñne oligomerické.
Koruna vývojovo primitívnejších rodov je ešte zdanlivo aktinomorfná, postupne sa však stáva oraz
zreteµnejšie añ úplne zreteµne zygomorfná. Pri primitívnejších rodoch je ešte tanierovitá (Verbascum),
smerom k vývojovo dokonalejším je však menej zreteµne (Digitalis) alebo zreteµne dvojpyská a škµabivá, niekedy s ostrohou (Linaria). Ty iniek v zdanlivo súmerných kvetoch je ešte päÙ, v súmern ých
kvetoch však ich po et klesá na štyri, pri om piata zanikne alebo sa premení na staminódium (Scrophularia ). V kvet och ver oniky ( Veronica) po et ty iniek pok lesol añ na dve. Semenník je vrchný,
dvojplodolistový, plodom je tobolka. Semená majú mäsitý endosperm. Kvety sú entomogamné alebo
ornitogamné, zriedkavejšie aj autogamné.
Z anatomických znakov treba vyzdvihnúÙ kolaterálne cievne zväzky, nedostatok alkaloidov a prítomnosÙ glykozidov.
eµa charakterizuje mnohostranné prispôsobenie sa k rôznym ñivotným a opeµovacím podmienkam. Charakterizuje ju dvojica v mediáne postavených plodolistov, dvojpuzdrový semenník a škridlicovitá estivácia koruny. Nápadný je prechod k poloparazitizmu alebo añ k úplnému parazitizmu.
Verbascum austriacum (divozel rakúsky).
Verbascum phoeniceum (divozel tmavo ervený).
Verbascum nigrum (divozel ierny) – t rváca r astlina s páp eristo p lstnatou, p riamou , v hornej asti
ostro hranatou byµou. Listy sú vajcovité (15–40 cm), dlhostopkaté, na báze srdcovité, v hornej asti
bye sediace, vrúb kované, p lstnaté . Súkvetie tv orí nepra vý stra pec, koruna je ñltá, v ústí ervenoškvrnitá, plodom je tobolka. Ruderálny druh.
Verbascum densiflorum (Verbascum tapsiforme – divozel veµkokvetý) – byµ je plst natá , vysoká añ
2 m. Prízemné listy sú podlhovasto vajcovité, krídlato stopkaté, vrúbkované, byµové zb iehajúce p o osi.
Súkv etie tvorí past rapec, k oruna je s vetloñltá, plodom je tobolka. Je to ruderálny druh teplých oblastí.
Linaria vulgaris (pyštek oby ajný) – trvá ca rast lina, v hor nej asti páperis tá, s výhonkatým podzemkom. Jej byµ je pria ma, lis ty iarkovité, husté, kvety usporiadané vo vrcholovom strapci. Koruna
je ñltá, rúrkovito lievikovitá, vpredu dvojpyská, n a báze s ostrohou. Plodom je tobolka. Ide o burinný
druh ruderálnych lokalít.
Scrophu laria nodosa (krti ník hµuznat ý) – n epríjemne zapáchajúca trvalka s hµuznatým podzemkom, priamou štvorhrannou byµou a krátkostopkatými, vajcovitými, na báze srdcovitými, 1–2-krát
ostro pílovit ými list ami. Sú kvetie tvo rí vrcho lová met lina, koru na je zelená , horný pysk hn edý. R astie
v luñných a mezotrofných listnatých lesoch.
S. scopolii (krti ník Scop oliho), S. umbrosa (k. tôÁomilný), S. vernalis (k. jarný).
Veronica beccabunga (veronika poto ná) – trvalka s plazivou, zakoreÁujúcou byµou a protistojnými, okrúhlo-vajcovitými listami s vrúbkovano-pílkovitým okrajom. Súkvetím je strapec, koruna je
sýtomodrá. Vyskytuje sa v prameniskách, potokoch alebo krovinách na eutrofných añ mezotrofn ých
lokalitách.
Veronica chamaedrys (veronika oby ajná) – trvalka s vystúpavou byµou, ochlpenou v dvoch radoch. Listy s ú str iedavé, p odlhova sto ko pijovité , vrúb kovano pílkov ité. Sú kvetím je strap ec, koruna je
modrá. Je to mezotrofný druh pasienkov, krovín a listnatých lesov.
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Veronica hederifolia (veronika bre tanolistá) – jej byµ je chlpatá, rozkonárená, poliehavá, listy sú v
dolnej asti p rotist ojné, v ho rnej str iedavé, t rojuholní kovito-vajcovité, päÙlalo né, kvety s modrou korunou sa vyskytujú jednotlivo. Ruderálny druh.
Veronica officinalis (veronika lekárska) – krátko chlpatá trvalka s poliehavou, koreÁujúcou, na
konci vystúpavou byµou a prot istojným i, stopka tými, vajcovitý mi, hust o chlpa tými lis tami s pílkov itým okrajom. Súkvetie tvorí pazušný strapec, koruna je modrá. Ide o oligotrofný druh svetlých lesov a
pasienkov.
Veronica teucrium (veronika hrd obradk ová), V. serpyllifolia (v. dúš kolistová), V. dentata (v.
zúbkatá).
Pseudolysimachion spicatum (Veronica spica ta – veron ikovec kla snatý) – páperistá trvalka s plazivým podzemkom a protistojnými listami. Listy sú v dolnej asti ra stliny st opka té, v hor nej asti sediace, podlho vasto kopijov ité, na b áze klino vité, celist vookra jové. Sú kvetia t voria vr cholové strapce,
koruna je rúrkovito lievikovitá, modrá, plodom je tobolka. Mezotrofný druh, rastúci na výslnných stráÁach, v svetlých lesoch a krovinách.
Digitalis grandiflora (náprstník veµkokvetý) – páperistá trvalka s priamou byµou. Listy sú striedavé, lysé, na rube páperisté, v dolnej asti ra stliny st opka té, v hor nej sediace a vajcovito -kopijo vité, p ílkovité. Koruna je rúrkovito lievikovitá, bledooranñová, p lodom je t obolka . Eutro fný dr uh listnatých
lesov.
Bartsia alpina (bartsia alpínska).
Melampyrum cristatum ( ermeµ hrebenitý) – poloparazit s priamou byµou a kopijovitými, zúñenou
bázou prisadajúcimi celistvookrajovými listami. Súkvetím je štvorhranný klas, listene sú srdcovité,
hrebeÁovito rozstrapkané, sfarbené do ervena. Ka lich je rúrko vitý, lys ý, koru na svet loñltá, pyskovitá.
Teplomilný oligotrofný druh svetlých lesov a krovín.
Melampyrum nemorosum ( ermeµ hájny) – podobný predchádzajúcemu druhu, ale listence sú srdcovito-vajcovité, hlboko zubaté, modrofialové. Koruna je jasnoñltá. Mezotrofný druh.
Melampyrum arvense ( ermeµ roµný) – má rozkonárenú byµ, horné listy sú na rozší renej báze z astrihovano zubaté, na líci lysé, na rube drsno páperisté. Súkvetie tvorí valcovitý klas, listene sú perovito strihané , ervené (z elené, pr íp. b iele), na rub e iernobodkované. Koruna je ervená. Variabilný
druh (5 subs pécií) s jadro m výs kytu v juñnej Európe. Burina.
Melampyrum sylvaticum ( ermeµ lesný) – listy má elipso vito-kop ijovité, dlho kon isté, lysé. Súkvetím je strapec, listene sú zelené, na báze majú 1–2 páry zubov. Kalich je páperistý, koruna tmavo
zlatoñltá, s erveným dolným pyskom. Variabilný druh (4 subs pécie), vyskytujúci sa v lesoch, krovinách a na subalpínskych lúkach (Carpaticum).
Euphrasia rostkoviana (o ianka Rostkovova) – polopara zitická, ku eravo páp eristá, dolné listy sú
vajcovito-klinovité s 1–3 pármi zub ov, horné s 3–6 párm i kon istých zubov, belavo štetinaté. Listene
sú vä šinou pro tistojné, s úkvetím je klas. Koruna je biela, belasá alebo fialová, pysk fialový, plodom
je tobolka. Variabilný druh (3 subspécie) lúk a pasienkov s nevápenatým, mierne kyslým podkladom.
Pedicularis palustris (všivec mo iarny) – má husto olistenú byµ a perovito strihané listy, ktorých
segmenty sú vrúbkované añ perovito zarezávané. Byµové listy sú usporiadané v trojpo etných praslenoch. Súk vetie tv orí s trap ec, horn é list ene sú trojla lo né, kalich dvojpyský, koruna ervená, rúrkovitá,
plod om je to bolk a. Sv ojim vý skyto m je via zaný na raš elinisk á a sl atiny.
Rhinanthus alectorolophus (R. major – štrká kohútikový) – chlpatý, listy kopijovité, pílkovité,
listene široko vajcov ité, páp eristé. Kalich je bielo vlna tý, korun a je rúrkovit á, ñltá, pyskatá, ohnutá
smerom dohora. Plodom je tobolka. Ide o variabilný druh mezotrofných lúk.
Odontites ruber (O. rubra – zdrav ienok jarný) – polop arazit s páperis tou, štvorhrannou, rozkonárenou lánkovanou byµou a pr otisto jnými, s ediacimi, ko pijovitý mi vrú bkova nými lis tami. S úkvet ie
tvorí vrcholový klas, listene sú sfarbené do ervena, kalich je zvon ekovitý, koruna rúrkovitá, fialovoervená, pyskatá. Je to burina ruderálnych lokalít.
Gratiola officinalis (graciola lekárs ka) – trv alka s pla zivým, lánkovaným podzemkom a štvorhrannou byµou. Listy sú protistojné, poloobjímavé, kopij ovité, ostro pílkovité, bodkované. Kvety sa
vyskytujú jednotlivo, koruna je rúrkovitá, pyskatá, biela. Plodom je tobolka. Rastie na mo aristých lúkach a v lesných mokradiach.
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Lathrea squamaria (zubovník šupinatý) – parazitická nezelená trvalka , sfarben á do biela, v ho rnej
asti do fialova. Podzemok je rozkonárený, listy šupinaté, striedavé, okrúhlo vajcovité, ob jímavé, celistvookrajové, súkvetie tvorí jednostranný klas. Kalich je zvon ekovitý, koruna ruñová, rúrkovitá,
pyskatá, s erveným dolným pyskom . Plodom je tobolka. Je to mezotrofný añ eutro fný d ruh s výs kytom v jelšinách alebo bu inách.
eµa: Orobanchaceae (zárazovité)
Tvoria ju nezelené cudzopasné druhy, parazitujúce na koreÁoch rozli ných rastlín. Listy majú šupinkovité a kvety sa svojou stavbou veµmi podobajú na kvety krti níkovitých a ges neriovitých. V
dvojpyskom kvete sa nachádzajú štyri ty inky a vrchný dvojplodolistový jednopuzdrový semenník.
Plodom je tobolka s veµkým mnoñstvom drobných semien.
Vä šinou sú rozšírené v severnom miernom pásme, menej v tr ópo ch a v mier nom p ásme ju ñnej
pologule.
Orobanche flava (záraza deväÙsilová) – trváca bylina, sfarbená do ñlta, v hor nej asti páperistá.
Listy sú kop ijovité, páp eristé, listene p odlhovast é. Koruna je rú rkovitá, p yskatá, ñltá. Súk vetie tvorí
vrcholový klas, plodom je tobolka. Parazituje na predstaviteµoch rodov Petasites a Tussilago.
eµa: Utriculariaceae (bublinatkovité)
Patria sem mäsoñravé trváce byliny, rastúce vo vodách a na mokrých miestach. Ich kvety sú veµmi
podobné krti níkovitým rastlinám, od ktorých sa odlišujú najmä jednopuzdrovým semenníkom s bazálno-centrálnou semenicou. Andreceum pozostáva iba z dvoch ty iniek, ktoré majú jednova kovú
peµnicu. Plodom je nañka. D OSTÁL (1989) ich zara uje do eµade Globulariaceae.
Pinguicula vulgaris (tu nica oby ajná) – trváca, mäsoñravá bylina s mäsitými, lepkavo ñµaznat ými,
celistvookrajovými listami, usporiadanými v ruñici. Kvety sa vyskytujú jednotlivo, kalich je dvojpyský, koruna fialová, plodom je tobolka. Je to oligotrofný druh, viazaný na rašeliniská, slatiny a bahnité lú ky.
eµa: Globulariaceae (guli kovité)
Sú to dreviny alebo trváce byliny so striedavými, pretrvávajúcimi a asto do listovej ruñice zoskupenými listami a päÙpo etnými dvojpyskými kvetmi. Andreceum sa skladá zo štyroch ty iniek a g yneceum z jednopuzdrového dvojplodolistového vrchného semenníka. Plodom je jednosemenná nañka.
Kvety sú usporiadané do klasov alebo do hlávok s podpornými listeÁmi. Rozš írené sú hlavne v Str edomorí.
Globularia punctata (G. elonga ta, G. willkomii – guli ka bodkovaná) – trvalka s rozkonáreným
podzemkom bez výhonkov, hus to olistená, listy v ruñici sú kr ídlato stop katé, o brát eno vajcov ité, klinovité, celistvookrajové, plytko vykrajované, byµové listy sú sediace. Sú kvetie tvo rí hlávk a, korun a je
belasofialová. Je to oligotrofný druh výslnných strání a suchých lúk.
Globularia cordifolia (guli ka srdcovitá).
Rad: Plantaginales (skorocelotvaré)
eµa: Plantaginaceae (skorocelovité)
Do tejto eµade sa zaraujú jednoro né alebo trváce byliny (prípadne drevnaté polokry) so striedavými, jednoduchým i, nedelenými, asto do listovej ruñice usporiadanými listami s význa nou rovnobeñnou ñilnatinou. Nenápadné, prevañne obojpohlavné štvorpo etné kvety zvy ajne tvoria kla s. Kvet
sa skladá zo štyroch diago nálne usp oriadaný ch kališných lí stkov, štyroch ty iniek s pohyblivými peµnicami a z vrchného dvojp lodolist ového a dvojpu zdrové ho semen níka. P lodom je vie katá tobolka.
Skorocelovité sú rozšírené po celom zemskom povrchu (celkovo tvoria 3 rody a 265 druhov). U nás sa
vyskytujú:
Plantago major (skorocel vä ší) – trvalka s ruñicami listov, vyrastajúcimi z podzemku. Listy sú
okrúh lo vajcovité añ srdcovité, celistvookrajové, 3–9-ñilné, stopka je rovnako dlhá ako list (10 cm).
Stvol je dlhý, listene vajcovité, kvety tvoria klas. Koruna je belavá, rúrkovitá, plodom je tobolka. Ide o
variabilný, mezo- añ eutrofný druh s výskytom na pasienkoch, lúkach a zošliapávaných miestach.
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Plantago media (skorocel prostredný) – od predchádzajúceho druhu sa odlišuje široko elipsovitými
listam i, zuñujúcimi sa smerom k listovej stopke, hranatým stvolom, kratším súkvetím (klas je kratší
ako stvol) a do fialova sfarbenými ty inkami.
Plantago lanceolata (skorocel kopijovitý) – má iarkovito-kopijovité, 3–5(7)-ñilné, chlp até, s ediace listy, stvol je ostroñliabkový, 5-rebrový, koruna hnedastá.
Rad: Lamiales (hluchavkotvaré)
eµa: Lamiaceae (hluchavkovité)
Ajuga reptans (zbehovec plazivý) – trváca bylina, ktorej podzemok obsahuje nadzemné listové výhonky. Byle sú nerozkonárené, štvorhranné, na protiµahlých stranách páperisté. Ruñicové i byµové
listy sú obráteno vajcovité, listene modré, celistvookrajové. Kvety sú usporiadané v papraslenoch, korunu tvorí modrá rúrka, plody sú tvrdky. Je to mezotrofný druh lúk a listnatých lesov.
Ajuga genevensis (zbehovec ñenevský) – podzemok nemá listové výhonky, byle sú husto vlnaté,
ruñica listov je chudobná. Listy sú vrúbkovano zubaté, po as kvitnutia odumreté, listene vrúbkované,
trojlalo né. Variabilný, oligotrofný añ mezotrofný druh.
A. montana (z. horský ), A. scordonia .
Teucrium chamaedrys (hrdobradka oby ajná) – po loker s drevna tým podz emkom a chlp atou byµou, listy sú vajcovito-podlhovasté, chlpaté, so 4–8 pármi vrúbkov. Súkvetím je paklas s 2–4 (6)- kvetými papraslenmi, kalich je rúrkovito zvon ekovitý, korunu tvorí ervenofialová, pyskatá rúrka. Plodom je tvrdka. Je to oligotrofný xerofytný druh suchých strání a lesostepí.
Scutellaria galericulata (šišak vrúbkovaný) – trváca bylina s výhonkatým pod zemkom a jednoduchou byµou. Listy sú krátkos topkat é, vajcovito-elipsovité, na báze srdcovité, pílkovité, na rube bledé,
kvety sú usporiadané do dvojkvetých papraslenov. Korunu tvorí modrofialová pyskatá rúrka, plodom
je tvrdka. Ide o oligotrofný añ mezotr ofný d ruh, ras túci na vlhkých lúkach a v luñných lesoch.
Glechoma hederacea (zádušník bre tanový) – trváca bylina, ktorej kvitnúce byle sú vystúpavé,
sterilné naopak plazivé a zakoreÁujúce. Listy sú krátkos topkat é, obli kovité, horné okrúhlo srdcovité,
vrúbkované, paprasleny 2–3-kveté. Kalich tvorí chlpatá rúrka, koruna je modrá, s ervenobodkovaným
pyskom. Je to mezotrofný añ eutrofný druh s výskytom v listnatých lesoch, krovinách a na lúkach.
Glechoma hirsuta (zádušník chlpatý) – husto chlpatý, listy dlhostopkaté, široko srdcovité, paprasleny 2–5 -kveté, koru na bledom odrá s b ieloškvrnitý m pyskom . Mezotrofný druh listnatých lesov a krovín.
Prunella vulgaris ( iernohlávok oby ajný ) – tr váca, p áper istá bylina s chud obne rozko náren ou byµou. Prízemné listy tvoria ruñicu, dolné byµové listy sú dlho-, horné krátkostopkaté, vajcovito- elipsovité, celistvookrajové. Súkvetím je hlávkovitý paklas, listene sú hnedasté, koruna pyskovitá, modrofialová. Ako typický mezofyt sa vyskytuje predovšetkým na lúkach a pasienkoch.
Melittis melissophyllum (medunica medovkolistá) – trváca, mäkko chlpatá bylina s hrubým podzemkom a hrubou, jednoduchou byµou. Listy sú stopkaté, široko vajcovité, tupo pílkovité, paprasleny
2–6-kveté, kalich široko zvon ekovitý, koruna biela añ ruñová, pyskatá. Je to mezotrofný druh listnatých lesov.
Phlomis tuberosa (sápa hµuznatá) – trváca, páperistá bylina , ktorej podz emok obs ahuje hµuzky.
Byµ je hrubá, a ñ 150 cm vysoká, prízemné listy sú veµké (30 cm), v ruñici dlhostopkaté, podlhovasto
vajcovité, na báze hlboko srdcovité, hrubo vrúbkované, zubaté, chlpaté. Paprasleny sú 14–40-kveté,
kalich rúrkovitý, koruna bledofialová, pyskatá. Ako oligotrofný xerofyt obµubuje na jmä leso stepi a
výslnné stráne.
Galeopsis tetrahit (konopnica napuchnutá) – má jednoduchú, pod uzlinami zh rubnu tú, hu sto š tetinato chlpatú, na hranách štetinatú byµ, dlhostopkaté (4 cm), kopijovité añ široko vajcovité, hrubo zubaté, štetinato chlpaté listy a mnohokveté papras leny, tvoria ce preruš ovaný pakla s. Korun a je biela
alebo ruñovo ervená. Rastie ako burina na poliach (hlavne v okopaninách) a rumoviskách.
Galeopsis pubescens (konopnica páperistá) – husto belavo chlpatá, na hranách štetinatá. Listy sú
pílkovito zubaté, páperisté, koruna pyskatá, p urpurovo ervená alebo ñltá. Je to mezotrofný añ eutrofný
termofyt, rastúci na rumoviskách a lesných okrajoch.
Galeopsis speciosa (konopnica úhµadná) – rozk onárená , od pred chádza júceho dr uhu sa odlišuje
2–4-kvetými papraslenmi a ñltou koruno u (iba p rostredný cíp dolnéh o pysku je fialov ý). Je to eu trofný
druh luñných lesov a krovín.
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Lamium album (hluchavka biela) – trváca, páperistá bylina s rozkonáreným podzemkom a vystúpavou byµou. Listy sú dlhostop katé, po dlhovast o vajcovité, na báze sr dcovité, hrubo pílkované. L istene sú lupeÁovité, paprasleny pozostávajú z 3– 6 kvetov. Koruna je biela, pyskatá, plodom je tvrdka. Ide
o eutrofný druh krovín a rumovísk.
Lamium maculatum (hluchavka škvrnitá) – od predchádzajúceho druhu sa líši trojuholníkovitovajcovitý mi, na líci bieloškvrnitými listami a ruñovopu rpuro vou kor unou. J e to eutro fný dr uh listnatých lesov a krovín.
Lamium purpureum (hluchavka purpurová) – byµ je na báze rozkonárená, stopky listov sú krátke
(1 cm), koruna je ruñovofialová, tvrdka sivá. Je to mezotrofný termofyt vyskytujúci sa ako burina v
záhradách, na poliach a rumoviskách.
Galeobdolon luteum (hluchavník ñltý) – podob ná predchádzajúcim druhom. Byµ je na hranách a na
hladkých plochách lysá. Listy na plazivý ch výhonkoch sa vyvíjajú añ po odk vitnutí , sú š iroko va jcovité, 1–2 -krát vrú bkovan é. Listy ani list ene nemajú na líci bielu škvrnu . Koruna je ñltá. Je to eutrofný lesný druh s výskytom v bu inách a jelšinách.
Balota nigra (balota ierna) – trváca, mäkko chlpatá bylina s priamou byµou. Dolné listy sú dlhostopkaté, vajcovité, hrubo vrúbkované, vráskavé, so srdcovitou bázou. Horné listy sú krátkostopkaté,
paprasleny mnohokveté, korunu tvorí ervenofialová rúrka. Plodom je tvrdka. Ruderálny (rumoviskový) druh.
Stachys alpina ( istec alpínsky).
Stachys sylvatica ( istec lesný) – trváca, husto mäkko chlpatá bylina, vysoká do 100 cm, s protistojný mi, dlhostopkatými, srdcov ito-va jcovitý mi, vrúb kovano pílkov itými, r iedko chlp atým i listam i,
prechádzajúcimi do listeÁov. Súkv etie tvorí vrcho lový pak las, koruna je ervenofialová. Ide o eutrofný
druh listnatých lesov a krovín.
Stachys recta ( istec rovný) – pod zemok je hµuznatý, dolné listy podlhovasté so zaokrúhlenou bázou, vrúbkovano pílkovité, horné añ iarkovité, roztrúseno chlpaté. Paprasleny sú 6–16 -kveté, koruna
svetlo ñltá. Je to oligotrofný termofyt, obµubujú ci výsln né kam enisté strán e a lesos tepi.
Stachys annua ( istec ro ný) – páperistý, s rozkonárenou byµou. Listy sú kopijovité, vrúbkovano
zubaté, dolné krátkostopkaté, ostatné sediace, koruna je bledoñltá añ biela. A ko bur ina sa v yskytuje na
poliach a rumoviskách.
Stachys palustris ( istec mo iarny) – mäkko chlpatý, podzemok na jeseÁ vytvára hµuzny, listy sú
podlhovasté, dolné krátkostopkaté, ostatné sediace, vrúbkované, paprasleny 4–10-kveté, koruna sivastofialová. Je to mezotrofný añ eutrofný druh viazaný na pobreñné kro viny a v lhké lú ky.
Betonica officinalis (bet onika lekárs ka) – trvá ca bylin a s p riamo u, chlp atou , neroz koná renou byµou. Dolné lis ty sú s topk até, ho rné sed iace, pod lhovasto vajcovité, vrúbkovano zubaté. Koruna je karmínovo ervená alebo ruñová. Je to mezotrofný druh listnatých lesov (predovšetkým dubín), pasienkov
a lúk.
Salvia pratensis (šalvia lú na) – husto chlpatá trvalka s krátkym podzemkom a priamou byµou.
Prízemné listy tvoria ruñicu, sú dlhostopkaté, vajcovité so srdcovitou bázou, hrubo vrúbkované, vráskavé, na rube chlpaté. Byµové lis ty sú sediace. Paprasleny v paklasoch sú 4–6-kveté, koruna je tmavo
modrofialová. Je to mezotrofný druh s výskytom na suchých lúkach a pasienkoch.
Salvia glutinosa (šalvia lepkavá) – byµ je v hornej asti ñliazkat o lepkav á, listy sú vajcovité, na
báze oštepovité, páperisté, dolné dlho-, byµové krátk ostop katé. Koruna je ñltá. Ide o eut rofný , nitrofilný lesný druh s výskytom v bu inách a suÙových lesoch.
Salvia verticillata (šalvia praslenatá) – byle neobsahujú ñliazky, prízemné listy sú po as kvit nutia
odumreté, byµové sú stopk até, horné sediace, trojuholní kovito-va jcovité, na b áze uÙaté, listová stopka
obsahuje palístky. Koruna je ervenofialová, paprasleny 15–30-kveté. Je to mezotrofný xerofyt s výskytom na pasienkoch a krovinatých stráÁach.
Clinopodium vulgare (Calamintha clinopodium – jarva oby ajná) – trváca, páperisto chlpatá, slabo
olistená bylina s plazivým podzemkom a slabo rozkonárenou byµou. Listy s ú krát kosto pkat é, vajcovité, na báze celistvookrajové, inde so 4–7 pármi tupých zubov. Paprasleny sú 10 –20-kveté, koruna
karmínovo ervená. Ide o mezotrofný termofyt, rastúci v svetlých lesoch a lesostepiach.
Acinos arvensis (Calamintha acinos – dušovka roµná) – páperistá, s poliehavou, resp. vystúpavou
byµou, krátkostopkatými, podlhovasto va jcovitými l istami, ktoré sú na báze celistvookrajové, inde obsahujú 1–4 páry plytký ch zubov. K oruna je fialová. Rastie na výslnných stepných krovinatých stráÁach.
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Acinos alpinus (Calamintha alpina – dušovka alpínska) – trváca , lysá bylina aleb o poloker s poliehavou, vystúpavou, na hranách páperistou osou, elipsovitými, celistvookrajovými, krátkostopkatými
listami a svieñofialovou korunou. Je to vápnomilný (k alcifilný) druh, vys kytujúci sa na vápencový ch
skalách a sutinách.
Origanum vulgare (pamajorán oby ajný) – trváca, vlnato chlpatá bylina s drevnatým, výhonkatým
podzemkom a krátkos topkat ými, vajcovit ými, celistvook rajovým i, ñliazkat o bodk ovaný mi lista mi.
Paklasy sú usporiadané vo vidlicovej metline. Kalich je asto s farb ený do f ialova, k oruna je s vetlo ervená, plodom je tvrdka. Ide o oligotrofný añ mezotrofný druh, vyskytujúci sa v svetlých lesoch (hla vne dubinách) a lesostepiach.
Thymus serpyllum (dúška materina) – poloker s p lazivými, z drevnatený mi, zakoreÁujúcimi, chlpatými osami (fertilné osi sú štvorhranné), iarkovit ými, na báze b rvitým i, celistvoo krajový mi lista mi a
hlávkovitým súkvetím s ervenofialovou korunou. Je to vyhranený oligotrofný termofyt, osídµujúci
pieso naté stepné istin y a viat e pies ky.
Thymus vulgaris (dúška tymianová) – byle má párovito rozkonárené, listy podvinuté, na líci lysé,
na rube plstnaté, 3–6-kveté paprasleny sú usporiadané v paklase. Koruna je belavá, bledo ervená. Je to
kultúrna rastlina, pochádzajúca zo Stredomoria.
Lycopus europaeus (karbinec európ sky) – t rváca b ylina, chlpa tá, so s ediacimi, va jcovito-k opijovitými listam i, ktoré sú na d báz ou pero vito lalo naté, inde tupo zubaté. Listene sú oddialeno zubaté,
paprasleny mnohokveté. Koruna je biela, purpurovo škvrnitá, plody sú tvrdky. Je to eutrofný añ mezotrofný vlhkomilný (hygrofilný) druh, vyskytujúci sa v mokrých añ vlhkých pobreñných húštinách a
luñných lesoch.
Mentha longifolia (mäta dlholist á) – t rváca b ylina s výhonkatým podzemkom, sivo añ bielo vlnatou byµou a sed iacimi, po dlhovas to elips ovitý mi, pílk ovitý mi, pls tnatý mi listami. Paprasleny sú usporiadané v paklase, koruna je fialová, plody sú tvrdky. Ide o oligotrofný añ mezotrofný druh, osídµujúci
vlhké, nek osené lú ky, luñné lesy a mo ariny.
Mentha arvensis (mäta roµná) – chlp atá, asto f ialovo sfarbená, aromatická trvalka so šupinatým
podzemkom tvoriacim nadzemné výhonky. Byle sú poliehavé, rozkonárené, listy krátkostopkaté, elipsovito-kopijovité, so široko klinovitou bázou a vrúbkovaným okrajom. Papra sleny sú sediace, koruna
fialová. Je to mezotrofný vlhkomilný druh, vyskytujúci sa na poliach, pasienkoch a mokrých lúkach.
Mentha aquatica × spicata (M. × piperita – mät a piep orná) – trváca , sivo chlp atá, a romat ická bylina s dlhostopkatý mi, kopijovitý mi, na rube asto plstnatými listami s jemne pílkovitým okrajom a
kvetmi uspo riadan ými do valcovito -hlávkovitých papraslenov, tvoriacich paklas. Koruna je fialová.
Pestu je sa ako kultúrna rastlina, ale vzniká aj samovoµne, predovš etkým na mokrých n ekosených lúkach a na mo aristých miestach.
Nepeta cataria (kocúrnik oby ajný) – trváca, trsnatá, aromatická, plstnatá bylina s rozkonárenou
byµou. Listy sú dlhostop katé, s rdcovit o-vajcovité, vr úbkov ano pílko vité, na rub e sivo plst naté. Sú kvetím je vrcholový paklas. Koruna je špinavobiela añ ervenkastá, pyskatá. Ide o oligotrofný mezofyt,
vyskytujúci sa na cestách, rumoviskách a medziach.
Leonurus cardiaca (srdcovník oby ajný) – trváca bylina, bohato rozkonárená, vysoká do 200 cm.
Listy sú kr átkos topk até, dla Áovito päÙlalo né (hor né listy t rojlalo né) so zubatými lalokmi. Paprasleny
sa nachádzajú v pazuchách listeÁov, v hor nej asti s ú zb líñené, koruna je p yskatá, b iela. Je eutrofný,
náro ný na dusík a vyskytuje sa na suchých lúkach, rumoviskách a pasienkoch.
Melissa officinalis (medovka lekárska) – trváca, roz konárená, ñµaznato chlpatá, aromatická bylina
so šupinatým podzemkom a dlhostopkatými, široko vajcovitý mi listami, ktoré sú na báze celistvookrajové, inde hrubo pílkaté. Paprasleny sú málokveté, korunu tvorí ñltobiela rúrka. Prirodzene sa vyskytuje v Stredom orí, u nás sa pest uje.
Satureja ho rtensis (sat urejka záhr adná ) – p ochád za z ju hový chodn ej Euró py.
Majoran hortensis (majorán z áhradný ) – pô vodom z P rednej Ázie.
Rosmarinu s officinalis (rozmarín lekársky) – stredomorský druh.
Levandula officinalis (levandu la lekárs ka) – p odobn e ako pr edchádz ajúci.
Ocimum basilicum (baz alka p ravá) – po chádza z juñnej Ázie.
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Rad: Campanulales (zvon ekotvaré)
eµa: Campanulaceae (zvon ekovité)
Campan ula carpatica (zvon ek karpatský) – kvety a listy má dlhostopkaté, stopky kvetov sú dlhšie ako kalich.
Campan ula cervaria (zvon ek hrdlohojový ) – pichµavo štetinatý, nelka je rovná, dlhšia ako kalich, dol né lis ty pos tup ne pre chádz ajú d o listo vej st opky.
Campanu la patula (zvon ek konáristý) – trváca bylina s priamou, hranatou, páperistou byµou.
Dolné listy sú krá tkostop katé, po dlhovast o kopijovité , vrúbkované, byµové listy sú sediace. Kvety sú
uspo riadané v rozloñitej metline, koruna je lievikovitá, belasá, plodom je tobolka. Je to mezotrofný
druh vyskytujúci sa na lúkach, v krovinách a v svetlých lesoch.
Campan ula rapunculoides (zvon ek repkovitý) – jeho podzemok je hrubý, rozkonárený, byµ tupo
hranatá, drsná, prízemné listy dlhostopkaté, srdcovito-vajcovité, po as kvitnutia odumrú. Dolné byµové listy sú krátkostopkaté, horné sediace, kopijovité. Všetky listy majú vrúbkovaný okraj. Súkvetím je
jednostranný strapec. Koruna je lievikovito zvon ekovitá, brvitá, belasofialová. Ide o pomerne teplomilný mezotrofný druh polí, záhrad, viníc, úhorov, ale aj teplejších lesov a lesostepí.
Campan ula persicifolia (zvon ek broskyÁolistý) – lysý, s plazivým podzemkom, nerozkonárenou
byµou a obrát eno vajcovitý mi, plytko vrú bkovan ými listam i. Dolné listy sú stopk até, horné sediace,
súkv etie tvorí jednostranný strapec. Koruna je široko zvon ekovitá, svieño belasofialová. Je to mezotrofný añ oligotrofný druh svetlých lesov, krovín a horských nív.
Campanu la rotundifolia (zvon ek okrúhlolistý) – jeho podzemok je tenký, plazivý, byle vystúpavé, prízemné listy dlhostopkaté, vrúbkované, okrúhle, stredné krátkostopkaté, horné iarkovité, celistvookrajové, sediace. Koruna je zvon ekovitá , belas ofialová , plodom je tobolk a. Je to mezotrofný druh,
rastúci na lúkach, pasienkoch, v krovinách a svetlých lesoch.
Campan ula trachelium (zvon ek pËhµavolistý) – má priamu, nerozkonárenú, ostro hranatú byµ a
drsno chlpaté, s topkat é, kopijovito -vajcovité list y (horné sú sediace). Kvety v 1 –3-kv etých hlávk ach
tvoria strap ec. Koruna je široko lievikovito-zvon ekovitá, jasnobelasá, plodom je tobolka. Ide o eutrofný druh, obµubuj úci sv etlé lis tnat é lesy a krovin y.
Phytheuma spicatum (zerva klasnatá) – lysá trváca bylina s jednoduchou byµou. Prízemné a dolné
byµové listy sú dlhostopkaté, vajcovité, pri stopke hlboko srdcovité, vrúbkované, uprostred s hnedoervenou škvrnou. Horné listy sú sediace, kopijovité. Koruna je zelenkastoñltá, rúrkovitá. Má podobné
ekologické nároky ako predchádzajúci druh.
Jasione montana (pávin ec horsk ý) – m á chlpa tú, roz konáren ú, len v do lnej asti olistenú byµ. Prízemné listy sú podlhovasto kopijovité, byµové iarkovito-kopijovité, celistvookrajové, sediace. Kvety
sú zoskupené do guµatých hlávok, koruna je svetlobelasá, delená añ po báz u, plodom je to bolka. Ide o
oligotrofný añ mezotrofný druh suchých pasienkov, úhorov, medzí a krovín.
Rad: Asterales (astrotvaré)
eµa: Asteraceae (astrovité)
Eupatorium cannabinum (konopá oby ajný) – byµ je páp eristá, nerozko nárená , listy dla Áovito
3–5-segmentové, úb ory tvoria metlinu. Zákrov je 2–3-radový, listene purpurové, koruna ruñová.
Solidago virgaurea (zlatobyµ oby ajná) – byµ je nerozko nárená , v hornej asti páperistá, prízemné
listy sú vajcovité, zbiehavo stopkaté, horné iarkovité, úb ory tvor ia metlinu alebo s trap ec. Zákro v je
zelený, koruna ñltá.
Solidago gigantea (zlatobyµ obrovská) – vysoká añ do 250 cm, byµ je sivozelen á, v dolnej asti
ervenkastá, listy na rube páperisté, kvety zlatoñlté.
Belis perennis (sedmokráska oby ajná) – listy sú kopijovité, stopkaté, zoskupené v ruñici, súkvetím je jediný terminálny úbor. Zelené listene sú usporiadané v dvoch radoch , lôñko neobsahuje plievky, koruna je biela.
Belidiastrum michelii (stokráska Micheliho) – je statnejšia ako sedmokráska, listy sú vajcovité,
stvol ku eravý, listen e chlpaté, ervenkast é, uspo riadané v dv och radoch. T er obsahuje viac ako 100
ñltých rúrkovitých kvietkov, koruna jazykovitých kvietkov je biela.
Aster amellus (astra kopcová) – byµ je v hornej asti chocholíkovito rozkonárená, chlp atá, asto
ervenkastá. Listy sú vajcovité, horné kopijovité, úbory sú zoskupené v metline. Zákrov je trojradový,
jazykovité kv ety modrofialov é, ter ové modré (10–4 0).
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Aster alpinus (astra alpínska) – tvorí jediný úbor, prízemné listy sú usporiadané v ruñici, byµové sú
sediace, kopijovité, k vety sú sf arbené d o belasof ialova. Ide o pomer ne variabilný druh, ktorý sa delí na
štyri p oddru hy.
Erigeron acris (turica o strá) – má d rsno ch lpatú , v hornej asti rozkonárenú ervenkastú byµ. Listy
sú vajcovité, v hornej asti kopijovité; listové stopky sú brvité, dlhé, listence chlpaté, koruna bledofialová.
Filago vulgaris (F. germanica – belolist oby ajný) – stonka je sivobielo vlnatá, rozkonárená, listy
kopijovité, úbory zoskupené v guµatých klbk ách, z ákro vy ñltkasté , ervenoškvrnité, kvety obojpohlavné, hnedé.
Logfia arvensis (Filago arvensis – bielolístok roµný) – stonka je sivobielo vlnatá, strapcovito rozkonárená, lis ty sediace, kopijov ité, kvety drob né, ñlté, úbory zoskupené v klbkách po 3–12.
Omalotheca sylvatica (Gnaphalium sylvaticum – pap lesniv ek lesný) – byµ je sivo plstnatá, strapcovito rozkonár ená. Listy sú kopijovité, p lstnaté, prízemné trojñilové, byµové jednoñilové, kvety bledohnedé v pazušných úboroch.
Helichrysum arenarium (Gnaphalium arenarium – slamiha pieso ná) – b yle sú vlnaté , priame,
listy kopijovité, prisadnuté, úbory tvoria chocholík, zákrov a koruna sú sfarbené do ñlta.
Antennaria dioica (plešivec dvojdomý) – bielo vlnatá rastlina s chocho líkov ito ro zkon áreno u byµou. Listy sú vajcovité, na rube plstnaté, zoskupené v ruñici, kvety sú biele alebo ruñové.
Leontopodium alpinum (plesnivec alpínsky) – celá rastlina je bielo vlnatá, prízemné listy sú lopatovité a tvoria ruñicu, byµové sú kopijovité. Úbory sa nachádzajú v hviezdici listov, koruna je ñltobiela.
Inula ensifolia (oman me olistý) – byµ je vlo kovito chlpatá, nerozkonárená. Listy sú iarkovitokopijovité, zlatoñlté kvety tvoria jednotlivé, pomerne veµké ú bory.
Inula hirta (oman srstnatý) – stonka je drsno chlpatá, listy vajcovité, zlatoñlté kvety sú usporiadané
v jednotlivých úboroch.
Inula salicina (oman vËbolistý) – list y sú pod lhovas to kop ijovité (š iroké), o bjíma vé, dolné vajcovité, zlatoñlté kv ety tvo ria jedn otlivé úbo ry.
Inula conyza (oman hnidákový) – stonka je metlinovito rozkonárená, listy elipsovito-kopijovité,
dolné stopkaté, kvety hnedoñlté, úbory tvoria metlinu.
Telekia speciosa (Buphthalmum speciosum – telekia ozdobná) – byµ je rozkonárená , hrubá, p áperistá, listy srdcovito-vajcovité, na rube páperisté, horné sediace. Kvety sú ñ³tkovoñlté, 2–8 veµkých
úborov tvorí metlinu.
Bidens tripartita (dvojzub trojd ielny) – stonka je chlpatá, sfarbená do ervena, lis ty sú 3 –5- lalo naté, protistojné, stopkaté. Koruna je hnedoñltá, nañky sploštené, trojzubé.
Bidens cernua (dvojzu b ovis nutý ) – st onka je ñltozelená, listy kopijovité, nedelené, nañky 3–4hranné.
Helianthus annuus (slne nica ro ná) – st onka je drsno chlpatá, a ñ 3 m vysoká, nerozkonárená,
lôñko je ploché (s priemerom añ 40 cm), nañky ierne, listy široko vajcovité (4 0 × 3 5 cm) s o srdco vitou bázou. T er ové kvety sú hnedé, jazykovité kvety sú sfarbené do ñlta. Pochádza zo Severnej Ameriky, u nás sa pestuje ako poµnohospodárska plodina.
Helianthus tuberosus (slne nica hµuznat á) – s tonka je r ozkoná rená, lô ñko vypuklé, úbory majú
priemer 4–8 cm. Pochádza zo Severnej Ameriky, u nás je pestovaná alebo splanená.
Iva xanthiifolia (iva voškovníkovitá) – stonka je rozkonárená, lysá. Listy sú protistojné, deltovité,
3–5-lalo naté, na líci drsné, na rube chlpaté, dlhostopkaté, úbory sú usporiadané do drobných pazušných i vrcholových klasov.
Ambrosia artemisiifolia (ambrózia palinolistá) – stonka je rozkonárená, štvorhranná, chlpatá. Listy
sú protistojné alebo striedavé, 2–3-jarmové, 2–3-krát perovito strihané; b ledoñlté úbory sú zoskupené
v klbkách t voriacich stra pec.
Galinsoga parviflora (ñltavka maloúborová) – stonka je odstávajúco rozkonárená, listy protistojné,
vajcovito-kon isté, úb ory sú zos kupené v p avidlici. Ter je ñltý, koruna jazykovitých kvetov biela.
Anthemis arvensis (ruman roµný) – stonka je chlpatá, od bázy rozkonárená. Listy sú 1–3-krát p erovito dielne; diely sú pero vito zarezá vané, úb ory sa vyskytu jú jednotlivo. T er je ñltý, jazykovité kvety
biele.
Anthemis tinctoria (ruman farbiarsky) – listy sú nepárno štvorjarmové, jarmové lístky sú iarkovité, zubaté, úbory sa vyskytujú jednotlivo.
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Achillea millefolium (rebrí ek oby ajný) – byle s ú v hor nej asti chocholíkovito rozkonárené, listy
sú 2–3-krát perovito striha né na p ribliñne 15 párov listových segmentov. Zákrovky sú sivozelené,
hnedo obrú bené, ter špinavo biely, jazykovité kv ety biele.
Tripleurospermum perforatum (Matricaria inodora – paruman ek nevoÁavý) – stonka je chocholíkovito rozkonárená, listy 2–3-krát strihané, mnohopárové listové segmenty sú iarkovité, ostinkato
kon isté. Kv etné lô ñko je pologuµovité, ter ñltý, jazykové kvety biele, úbory tvoria chocholík.
Matricaria rec utita (Matricaria ch amomilla – ruman ek kamilkový).
Tanacetum vulgare (vrati oby ajný) – celá rastlina je aromat ická, vysoká do 150 cm, stonka je v
hornej asti rozkonárená, listy sú perovito dielne añ strihané , ñliazkato bodkované, segmenty perovito
lalo naté. Ja zykovité kvet y chýbajú , ter ové kvety sú ñlté,10–70 ú borov tvorí chocholík.
Pyrethrum corymbosum (Chrysanthemum corymbosum – rimbaba chocholíkatá) – stonka je rozkonárená, añ 120 cm vysoká, listy sú na rube lesklé, perovito strihané, 7–20-jarmové, segmenty sú zubaté, ter ové k vety ñlté, jazykovité biele, 3–15 úb orov tvorí chocholík.
Leucanth emum vulgare (Chrysanthemum leucanthemum – margaréta biela) – byµ je jednoduchá,
slabo rozkonár ená, príz emné listy sú obráteno vajcovité, dlhostopkaté, ter ñltý, koruna jazykovitých
kvetov biela. Variabilný druh.
Artemisia vulgaris (palina oby ajná) – byle sú hranaté, bohato metlinovito rozkonárené. Listy sú
jednoducho perovito zarezávané na 1–2 p áry dielov, diely s ú 3– 5-lalo naté, úbory so ñltkastými kvetmi tvoria metlinu.
Tussilago farfara (podbeµ lie ivý) – listy sú koñovité, s rdcovito -okrú hle, plytko dlaÁovito lalo naté, so ñliabkovitými listovými stopkami (vyrast ajú añ po odkvit nutí kveto v). Ter ové a jazykovité
kvety sú ñlté.
Petasites hybridus (deväÙsil lekársky) – byle sú husto šupinaté, listy dlhostopkaté, lopúchovitého
tvaru. Kvety sú ruñovkasto fialové, úb ory tvoria st rapec.
Homogyne alpina (podbelica alpíns ka) – celá ras tlina je vlnato chlp atá, prí zemné listy s ú okrú hle s
hlbokou srdcovitou bázou, fialové kvety tvoria jediný úbor.
Adenostyles alliariae (ma ucha cesna kovitá) – byµ je v hornej asti r ozkonárená, ryhovaná, listy
sú trojuholníkovito-srdcovité, na rube chlpaté, byµové uš kato sedia ce, kvet y ervenofialové.
Doronicum austria cum (kamzi ník rakúsky) – byµ je hranatá, rozkonárená, mäkko chlpatá, prízemné listy sú dlhostopkat é, srdcovito-vajcovité, byµové vajcovité. Listová stopka je objímavá, srdcovito krídlatá, kvety tmavoñlté.
Senecio subalp inus (star ek subalpínsky) – podzemok je krátky, byµ hranatá, olistená, riedko vlnatá, nerozkonárená. Dolné listy sú trojuholníkovito-vajcovité, horné lýrovité añ perovito strihané. Kvety
sú sýtoñlté, úbory sú usporiadané v rozkonárenom okolíku. Nañky sú hnedé, lysé.
Senecio nemorensis (star ek hájny) – stonka je rozkonárená, husto olist ená. Listy sú viac-menej
rovnako veµké, š iroko vajco vité , pol oob jíma vé, k vety ñlté, úbory tvoria chocholík.
Senecio fuchsii (star ek Fuchsov) – byle sú purpurovo sfarbené, listy elipsovito-kopijovité, neobjímavé.
Senecio rivularis (star ek poto ný) – byµ je nerozko nárená , vlnatá, listy vajcovité, sediace, kvety
ñlté añ oranñové, úbory tvoria chocholík.
Senecio jacobaea (star ek Jakubov) – dolné listy sú dlhostopkaté, vajcovité, tvoria ruñicu, byµové
listy sú perovito delené, kvety zlatoñlté.
Senecio viscosus (star ek lepkavý) – celá rastlina je lepkavo ñµaznatá , páchnuca, listy sú perovito
dielne, k vety ñlté.
Calendula officinalis (nechtík lekárs ky) – celá rast lina je mäkko p áperistá , ñliazkatá, s tonka je rozkonárená, listy úzko vajcovité, kvety zlatoñlté, t voria jednot livé ú bory.
Carlina vulgaris (krasovlas oby ajný) – sto nka je jednoduchá, listy tuhé, podlhovasto kopijovité,
ostn até, listen e krém ové, k vety ñltkasté. Variabilný druh (3 poddruhy).
Carlina acaulis (krasovla s bezbyµový) – nadzemnú asÙ rastliny tvorí prízemná ruñica, uprost red
ktorej sa nachádza jediný, pomerne veµký úbor. Listy sú perovit o lalo naté, podlhovasto elipsovité, so
zubatými segmentami. Listene sú na líci striebristobiele, na rube ruñovkasté, kvety sú belavé.
Echinops sphaerocep halus (jeñibaba guµatohla vá) – s tonka je hranat á, plst natá, v hornej asti ñliazkatá, rozkonárená. Listy sú elipsovité, dolné stopkaté, 1–2-krát perovito zastrihované. Biele alebo
svetlomodré kvety tvoria jednotlivé hlávky guµovitého tvaru.
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Arctium tomentosum (lopúch plstnatý) – stonka je rozkonárená, vlo kovito chlpatá, listové stopky
sú plné, listy široko srdcovité (50 × 40 cm), bielo plstnaté, úbory sú husto vlnaté, zákrov je sfarbený
do fialova.
Arctium minus (lopúch menší) – byµ je ryhovaná, listové stopky sú duté. Listy sú široko vajcovité
so srdcovitou bázou.
Arctium nemorosum (lopú ch hájn y) – stonka je rozlo ñitá, kosákovito ohnutá, listové stopky sú duté, epele listov srdcov ito-vajcovité , listy sivo pls tnaté, tr ojice úborov sú usp oriadané v strap coch. Zákrov je zelený alebo nafia lovelý , kvety ervenofialové, plody sú tmavohnedé nañky.
Arctium lappa (lopúch vä ší) – byµ je ryhovaná, v strñÁovej asti plná, listové stopky sú plné, listy
vrúbkovano zubaté.
Jurinea mollis (sinokv et mäkk ý) – s tonka sa nero zkoná ruje, v hor nej asti je bezlistá. Listy s ú vlnaté, podlhovasto vajcovité añ iarkovito-kopijovité, perovito strihané, úbory podobné bodliaku.
Cirsium eriophorum (pichlia bielohlavý) – stonka je rozkonárená, vlnatá, nekrídlatá, listy sú perovito strihané, ostnaté, úbory sa vyskytujú jednotlivo, zákrov je biely, guµatý, kvety purpurové.
Cirsium palustre (pichlia mo iarny) – stonka je priama, ob as vet vená, o stna to krí dlatá . List y sú
zbiehavé, kopijovité, perovito zastrihované añ perovit o lalo naté, ostnaté, páperisté. Kvety sú purpurové, úbory tvoria hustý vrcholík.
Cirsium vulgare (pichlia oby ajný) – stonka je vlnatá, rozkonárená, ostnato krídlatá, prízemné
listy tvoria ruñicu, byµové listy sú zbiehavé, vlnaté, perovito strihané. Segmenty listov sú kopijovité s
dlhými ostÁami, kvety sú purpurové.
Cirsium rivulare (pichlia poto ný) – stonk a je rozko nárená , v dolnej asti olistená, nekrídlatá.
Listy sú kopijovité, zúñené do lis tovej stopk y, hlboko perovito zarezávané, na okraji mäkko ostnaté.
Kvety sú ervenofialové, p rostredný úbor je p riamy, ostat né odstá vajú v p ravom uhle.
Cirsium erisithales (pichlia lepkavý) – lepkavo vlnatý, listy sú zúñené do krídla tej uškatej list ovej
stop ky, tvorí ich 8–1 2 pá rov list ových s egmento v. Kvety sú svetlo ñlté.
Cirsium oleraceum (pichlia zelinový) – stonka je plytko ryhovaná, dutá, listy sú mäkko ostinkaté,
dolné ned elené aleb o lalo naté, horné perovito zarezávané, úbory hnedozelené.
Carduus glaucinus (bodlia k sivas tý) – stonk a je nerozk onárená , v dolnej asti husto olistená, hore
bezlistá, krídlatá. Listy sú sivozelené, vajcovito-kopijovité, ostnaté; kvety sú ervenofialové.
Serratula tinctoria (kosienka fa rbiarsk a) – st onka je hrana tá, páp eristá, chocholí kovito rozk onárená. List y sú p erovit o dielne, krát kost opka té, lis tene fia lové, k vety ervenofialo vé, úbory tvoria chocholík.
Colymbaba scabiosa (Centaurea scabiosa – nevädzník hlavá ovitý) – stonka je ro zkonárená , hranatá, drsná , listy sú nedelené alebo 2-krát perovito dielne; diely sú podlhovasté, kvety fialové, úbory
sa vyskytujú jednotlivo.
Acosta rhenana (Centaurea rhenana – nevädzka porýnska) – rozkonárená, listy sú 2-krát perovito
strihané s kopijovitými segmentami, úbory sa vyskytujú jednotlivo.
Jacea pratensis (nevädzovec lú ny) – vytvára trsy po 1–5, byµ je hranatá, drsná, nerozkonárená.
Listy sú dr sné, p rízemn é vajcov ité, per ovito lalo naté, zúñené do listovej stopky, byµové sediace.
Kvety sú purpurové, úbory sa vyskytujú jednotlivo alebo tvoria chocholík.
Cyanus montanus (nevädza horská) – byle sú široko kríd laté, lis ty vajcovit o-kop ijovité, celá rastlina je sivoplstnatá, kvety sú sfarbené do fialova, úbory sa vyskytujú jednotlivo.
Cyanus segetum (nevädza s iatinová) – stonka je roz konárená, hr anatá, list y sú vlnaté , lýrovito p erovito strihané na 1–3 iarkovité segmenty. Kvety sú belasofialové, úbory sa vyskytujú jednotlivo.
eµa: Cichoriaceae ( akankovité)
Cichorium intybus ( akanka oby ajná) – štetinato chlpatá, prízemné listy sú gracovito perovito
zarezávané, byµové listy sú sediace, nedelené, kvety jasnobelasé.
Trommsdo rfia uniflora (Hypochoeris uniflora – prasatnica jednoúborová) – vlnato plstnatá, p odlhovasto vajcovité listy sú usp oriadané v príz emnej ruñici, byµ je bezlistá, ñlto sfarbené kvety tvoria jediný úbor.
Leontodon hispidus (púp avec srst natý) – byle sú nerozkonárené, listy vytvárajú prízemnú ruñicu,
sú p odlho vast o vajco vité, d rsno chlpa té, ú bor je nezhr ubnu tý, k vety ñlté.
Leontodon autumnalis (púpavec jesenný) – byle sú nerozkonárené, nechlpaté, podlhovasto kopijovité listy sú usporiadané v prízemnej ruñici, kvety sú sýtoñlté.
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Leontodon incanus (púp avec sivý) – podzemo k je repovitý , viachlavý. B yle sú nerozko nárené , sivoplstnaté listy sú usporiadané v príz emnej ruñici, kvety sú ñlté.
Picris hieracioides (hor ík jastrabníkovitý) – byµ sa nerozkonáruje, spodné listy sú kopijovité,
drsno chlpaté, horné sediace, kvety sú ñlté.
Scorzonera hispanic a (hadomor španielsky) – byµ je rozkonárená, vysoká añ 120 cm, s repovitým
podzemkom. iarkovito-podlhovasté listy tvoria ruñicu, listová stopka je dlhá, kvety citrónovoñlté,
tvoria jediný úbor.
Tragopogon pratensis (kozob rada lú na) – byµ je rozkonárená , listy široko p ošvovité , iarkovitokopijovité, kvety sivoñlté.
Sonchus arvensis (mlie roµný) – byle sú vä šinou ro zkoná rené, list y lesklé, os tinkat o zub até, do lné zúñené do širokej listovej stopky, vykrajované alebo gracovito perovito delené, byµové sediace,
kvety zlatoñlté.
Sonchus oleraceus (mlie zelinný) – byµ je rozkonárená, v hornej asti ñltkast o chlpa tá. Lis ty sú s ivozelené, dolné s krídlatou stopkou, podlhovasto vajcovité, byµové lýrovito delené añ gracovit é, zúñené do krídl atej s top ky.
Lactuca serriola (šalát kompasový) – celá rastlina je belavá, listy sú tuhé, perovito dielne, byµové
oštep ovito-s rdcovité , sediace, p erovito la lo naté; Kvety sú jasnoñlté.
Lactuca viminea (šalát prútnatý) – byµ je vzpriamená, tuhá, krémovobiela, listy sú gracovito perovito dielne, uškami prirastené k báze, kvety bledoñlté.
Lactuca sativa (šalát siaty).
Cicerbita alpina (mlie ivec alpínsky) – byµ je erveno ñliazkato chlpatá. Lýrovito gracovito perovito zarezávané listy sú na rube sivozelené, zúñené do krídlatej listovej stopky; Kvety sýto belasofialové.
Mycelis muralis (šalát ovka m úrová ) – st onka je v h ornej asti metlinovito rozkonárená, listy sú na
rube bledozelené, gracovito alebo lýrovito perovito dielne, prostredné prisadajúce srdcovitou bázou;
kvety sú bledoñlté.
Taraxacum officinale – púpava lekárska.
Lapsana communis (lýrovka oby ajná) – byµ je hranatá, chlpatá, dolné listy sú stopkaté, lýrovito
perovito zarezávané, horné nedelené. Kvety sú ñlté, úbory tvoria metlinu.
Crepis paludosa (škarda mo iarna) – byµ je ryhovaná, dutá, slabo rozkonárená. Listy sú obráteno
kopijovité s krídlatou listovou stopkou; byµové listy sú trojuholníkovité, strelovito objímavé, kvety
ñlté.
Crepis biennis (škarda dvojro ná) – byµ je hranatá, chlpatá , v dolnej asti ervenkastá, vrcholíkovito rozkonárená. Listy sú obráteno kopijovité, zúñené do úzkej zubatej listovej stonky; kvety sú zlatoñlté, úbory tvoria vrcholík.
Hieracium murorum (Hieracium sylvaticum – jastrabník lesný) – má hviezdicovito ñµaznato chlpatú byµ. Elipsovité, stopkaté, na báze zastrihovano zubaté, fialovkasto sfarbené listy tvoria prízemnú
ruñicu, kvety sú ñlté.
Hieracium argillaceum (Hieracium lach enalii – jastrabník mnoholistý) – podobný predchádzajúcemu druhu, ale na osi má viac listov (3–7).
Hieracium ramosum (jastrabník konáristý) – byµ je hviezdicovito chlpatá, listy sú na rube chlpaté,
prízemné elipsovito-kopijovité, horné sedia ce, na rube asto hnedé; kvety sú sýtoñlté, úb ory tvor ia
vrcholík.
Hieracium vulgatum (jastrabník oby ajný) – byµ je chlpatá, listy vajcovité alebo kopijovité, zúñené
do list ovej st opky, hrub o oddia leno zu bat é, kvet y ñlté.
Hieracium sabaudum (jastrabník savojský) – byµ je chlpatá, listy sú vajcovito-elipsovité, iba byµové, kvety sú ñlté, úbory tvoria metlinu.
Pilosella officinarum (chlpánik oby ajný) – celá rastlina je chlpatá, listy sú podlhovasto- iarkovité,
kvety sú ñlté a tvoria jediný úbor.
Pilosella bauhin ii (chlpánik Bauhinov) – úbory tvoria chocholík.
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Trieda : Monocotylenopsida (Liliopsida – jednok lí ne ras tliny)
Klí ia jedným klí nym listom, ktorý má asto zvláštnu asÙ, tzv. haustórium, ktorým sa od erpávajú výñivné látky z endos permu . Jediný klí ny list vzn iká zra stom dvoch p ôvodn ých klí nych listov
(synkotýlia), zakrpatením añ zaniknutým jedného k lí neho listu (het erokotýlia ) alebo tý m, ñe v za iato ných fázach vývoja sa z dvoch vegetatívnych bodov skoko m vyvinul z árodok s jedný m termin álnym klí nym listom. Ani anatomicky nemoñno na zárodku zistiÙ nijaké s topy p o druho m klí nom liste.
Ras tliny, ktorý ch semená nemajú endosp erm, klí ia jednoduchým spôsobom a asÙ klí neho listu
sa nepremení na haustórium.
Ras tliny, ktorých semená majú zna né mnoñstvo en dosp ermu, klí ia podµa toho, i je zárodok
umiestnený centricky v endosperme alebo i sa zárodok bokom prikladá k endospermu. V prvom
prípade sa vytla í zárodok zo semen a, horná asÙ listu sa premení na haustórium a od erpáva výñivné
látky v semene (cesnak). Na d olnej asti hypo kotylu zárodk u vyrastie hlav ný korienok a na hornej
asti prvý lis t. V druhom prípa de sa emb ryo prikladá k endosperm u tzv. ští tkom (scu tellum). Na do lnej
asti krátkeh o hypok otylu sa nachád za zá klad kor ienka (ra dicula) a v jeho horn ej asti je umiestnený
základný rastový vrchol (p lumula). Pod ním je zvy ajne osová asÙ, tzv. m ezokotyl, ktorá v dolnej
asti prechádza do hypokotylu.
Primárny koreÁ skoro zanikne a nahradí sa rovnakými adventívnymi koreÁmi (homor ízia ), ktoré
vyrast ajú end ogénne z dolnej asti hypokotylu.
Jednok lí ne rastliny sú prevañne viacro né alebo tr váce byliny (geofyty s cibuµami, hµuzami a podzemkom), v ase kvitnutia vytvárajúce len lánkovanú priamu os. Len zriedka ide o stromy s priamou
osou a chocholcom listov na vrchole, prípadne o liany s ovíjavou alebo popínavou osou.
Cievne zväzky sú prevañne kolat erálne, roz ptý lené v osi (ataktostélia). Sú uzavreté, bez delivého
pletiva. V osi vä šiny lipnicovitých rastlín je veµká rexigénna dutina a cievne zväzky sú umiestnené
blízko obvodu. N iektoré jednoklí ne rastliny druhotne hrubnú, a to druhotným delivým pletivom,
kambiá lnym kruhom, k torý sa tvorí v p rvotnej kôr e.
Vodivými elementami cievnych zväzkov v dreve sú prevañne pravé cievy – trachey (okrem niektorých, vä šinou vodn ých rast lín), sprev ádzané drevným p arenchým om a v lyku sitk ovice.
Z listových stôp zvy ajne vstupuje do osi viac cievnych zväzkov. Tieto vnikajú hlboko do osi, aby
sa potom poma ly priblí ñili k okraju a spojili sa s inými cievnymi zväzkami. Druhotne vzniknuté cievne zväzky (pri druhotnom hrubnutí) uñ nevstupujú z osi do listov a predstavujú jediné vlastné cievne
zväzky osi. V os i jednoklí nych rastlín bez druhotného hrubnutia sa teda nenachádzajú vlastné osové
cievne z väzk y.
Rozk onárov anie osi jednoklí nych rastlín je pomerne zriedkavé, s výnimkou súkvetí. Súvisí to s
tým, ñe pazušný pú ik sa zvy ajne alej nevyvíja.
Post avenie listov na osi je prevañne dvojradovo alebo viacradovo striedavé. Majú zvy ajne rovnobeñnú, zriedkavejšie krivoñilovú alebo perovitú ñilnatinu (napr. banán). Listy sú zvy ajne jednoduché
a bezstopkaté, zvy ajne širokou bázou objí majúce os, asto so zna ne vyvinutou listovou pošvou. Sú
spra vidla celistvookrajové a bez prílistkov. Na hranici listovej pošvy a epele sa asto nachádza jazýek (ligula). Prvý lis t sa na chádza na dcérskej os i, vyrastajú cej z pazu chy listu. Druhý list na dcérs kej
osi je protistojný k prvému listu.
Kvety jednoklí nych rastlín sú vä šinou trojpo etné. Zvy ajne sú pravidelné, obojpohlavné, pentacyklické, s jednoduchým kvetným obalom v dvoch kruhoch (homoiochlamydeický kvet), so šiestimi
ty inkami v dvoch kruhoch a so semenníkom pozostávajúcim z troch plodolistov. Tetrády sam ích
výtrusov zvy ajne vznikajú sukcedánne a peµové zrn á majú pomer ne jednodu chú st avbu (sú m onokolpátne). Eusp orangiá tne vají ka majú zvy ajne dva obaly a v nucele sa nachádza jednobunkový sami í
archespór.
V trojplodolistovom a trojpuzdrovom cenokarpnom gyneceu je zvy ajne veµa vají ok a zvy ajne z
neho dozrieva viacsemenná bobuµa alebo tobolka. Ak sa po et vají ok redukuje na jedno, plodom je
nañka, zrno aleb o kôs tkovica . Z apo karp ného gyn ecea dozrievajú plodstvá mechúrikov, nañiek alebo
kôstkovi iek.
Jednok lí ne rastliny sú ekologicky veµmi plastické. Nájdeme ich vo vodách a mo iaroch, ako aj na
suchých stepiach a v púšÙach. Moñno konštatovaÙ, ñe v sú asnos ti sú v plnom rozvoji.
Jednok lí ne rastliny sa povañujú za skupinu, ktorá sa ako bo ná línia uñ veµmi skoro odštiepila od
základných radov Magnoliales a Ranunculales zo sk upin y Proranales, ktorou sná nadväzujú añ na
spolo nú praskupinu krytosemenných rastlín – Proangiospermae. Tento názor potvrdzujú mnohé sp o-
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lo né znaky na jprimit ívnejší ch radov jednoklí nych rastlín (Alismatales – Helobiae) s rad mi Magnoliales a Ranunculales. Z tých to zna kov treb a uviesÙ apokarpiu a polykarpiu, trojpo etné a spiroc yklické kvety, laminálnu placentáciu , rozptýlené cievne zväzky, adosovaný prvý list na dcérskej osi, homoríziu, monoko týliu a iné zna ky. Jedno klí ne rastliny však aj napriek tomu treba povañovaÙ za rovnocennú para lelnú sk upinu s dvojklí nymi ras tlinami. O dštiep enie od sp olo ného základ u sa mu selo
uskuto niÙ veµmi zav asu. Potom kañdá zo vzniknutých skupín postup ovala svojim vlastným vývojom. Vo vyso koorga nizova ných ra doch dos iahli jednok lí ne ras tliny veµkú difer enciáciu a p reukaz ujú
silnejšiu odvodenosÙ ako dvo jklí ne rastliny. Nápadná je tu najmä zna ná ad apt ácia na opelen ie hmyzom, suché prostredie, prispôsobenie sa vstava ovitých na symbiózu s hubami, hojný výskyt vodných
typov (krytos emenné r astliny s a vyvíja li výhradne na suchej zemi a do vody sa vracali druhotne) a
pod.
Najs taršie zvyšky jednok lí nych ras tlín sa našli uñ v geologických vrstvách zo spodnej kriedy
spolu so zvyškami najstarších zástupcov dvojklí nych rast lín. V s tarší ch obdo biach v rchnej kried y boli
ešte dosÙ zriedk avé, a le ku ko ncu kri edovej d oby uñ rástli hojnejšie a plne a rozvinuli v treÙohorách.
Spomedzi tropických rastlín patria do tejto skupiny o.i. rody aloa, agáva, dracéna, juka a dioskórea.
Rad: Butomales (okrasotvaré)
eµa: Butomaceae (okrasovité)
Butomus umbellatus (okras a okolí katá) – vodná trvalka s hrubým, plazivým podzemkom. Listy sú
na báze p ošvovito r ozšírené , iarkovité (150 × 1 cm), vzpriamené, tvoriace prízemnú ru ñicu. Stvo l je
pria my, oblý. Sú kvetím je pa okolík (sk rutec), kvety sú dlhostop katé, pr avidelné, obo jpohlavné (K 3, C
3, A 6+3, G 6), svetloruñové.
Rad: Hydrocharitales (vodniakotvaré)
eµa: Hydrocharitaceae (vodniakovité)
Hydrochar is morsus-ranae (vodnianka ñabia) – vodná rastlina s krátkym podzemkom a s ru ñicami
listov, plávajúcich na hladine. Listy sú okrúhle so srdcovitou bázou, celistvookrajové, kvety jednodomé, s trojicou bielych korunných lupienkov. Plodom je zelená tobolka.
Elodea canadensis (vodomor kanadský) – vodná rastlina s rozkonárenou byµou. Trojice podlhovasto vajcovitých añ iarkovit ých, p resvita vých lis tov tvo ria pra sleny. Koru na je biela . Pochád za z ju ñných oblastí USA, do Európy sa rozšírila ako invázny druh. U nás sa pravdepodobne vyskytujú iba sami ie ras tliny.
Rad: Alismatales (ñabníkotvaré)
eµad: Alismataceae (ñabníkovité)
Alisma plantago-aquatica (ñabník skorocelový) – jeho podzemok je hµuzovito zhrubnutý, listy sú
120 cm dlhé, stopkaté, vajcovito-kopijovité, na báze klinovité, vy nievajúce z vod y. Kvety sú biele,
otvárajú sa na p oludnie.
Sagitta ria sagittifolia (šípov ka vodná) – má hrub ý podz emok, listy sú vzplýv avé alebo vynorené,
dlho iarkovito-kopijovité (vynorené sú šípovité), tvoriace ruñicu. Súkvetím je metlina, kvety sú usporiadané v praslenoch, korunné lupienky sú biele s tmavou škvrnou, plody sú nañky.
Rad: Potamogetonales ( ervenavcotvaré)
eµad: Juncaginaceae (Triglochinaceae – bari kovité)
Triglochin palustre (bari ka mo iarna) – podzemok je tenký, zakon ený rozmnoñovacími pú ikmi.
Listy sú úzko iarkovité, ñliabkovito polooblé, okvetné lístky sú ñltozelené, sú kvetie tvorí s trapec,
plody sú nañky. Hydrofyt.
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eµa: Potamogetonaceae ( ervenavcovité)
Potamogeton crispus ( ervenavec ku eravý) – jeho podzemo k je tenký, byle št vorhrann é, añ 200
cm dlhé. Listy sú iarkovité, 3–5-ñilné, obsahujú jazý ek, sú sfarbené do hneda a ponorené vo vode.
Súkvetím je krátky klas, plodom je kôstkovica. Hydrofyt.
Potamogeton natans ( ervenave c pláva júci) – t rvalka s viac ako 1 m dlhou byµou. Jarné listy sú
ponorené, iarkovité, nanajvýš 3 mm široké, tupé (fylódiá), rýchlo odumierajúce. Ostatné listy sú plávajúce, dlhostopkaté (na konci listovej stopky sa nachádza bezfarebný k³b), koñovité, s podlhovastou
añ okrúhlo vajcovitou, na báze srdcovitou epeµou. Rastliny rastúce len v plytkej vode vytvárajú krátkostopkaté listy, rastliny rastúce v bahne majú listy takmer sediace, nakopené v ruñici. Drobné kvety
sú usporiadané v klasoch. Plody sú lesklohnedé kôstkovice s priemerom 4–5 mm. Hydrofyt.
Rad: Liliales (µaliotvaré)
eµa: Liliaceae (µaliovité)
Veratrum lobelianum (kýchavica Lobelova) – byµové listy sú široko elipsovité, na rube na ñilách
chlpa té. O kvetie je zelené , súk vetím je metlin a, plo dy sú tobo lky.
Anthericum ramosum (jagavka konáristá) – podzemok je krátky, byµ pria ma, lis ty iarkovité, biele
kvety tvoria priamu metlinu so šidlovito-kopijovitými listeÁmi.
Colchicum autumnale (jesienka oby ajná) – hµuza sa nachádza hlboko v zemi, kvety sú svetlofialové, kvitnú na jeseÁ, listy sa formujú na jar s polo ne s byµou a tobolkou.
Gagea lutea (krivec ñltý) – podzemnú asÙ tvorí jediná cibuµa, byµ je lysá, s jediným iarkovitokopijovitým, kapucÁovito zakon eným prízemným listom. Byµové list y sú dva , sú p rotist ojné, okv etie
je vo vnú tri ñlté, z vonkajšej strany zelené, plodom je tobolka.
Gagea pratensis (krivec lú ny) – okrem h lavnej má aj ved µajšie cibule. Prízemný list je široko
iarko vitý , kvety ñlté.
Erythronium dens-canis (kandík psí) – cibuµa je podlhovastá, byµ priam a, na b áze s dv oma p rotistojný mi, vajcovito -elipso vitým i, purp urovoš kvrnitý mi lista mi a jediným ruñovým, hnedoškvrnitým
kvetom. Plodom je trojboká tobolka.
Fritillaria meleagris (korunkovka strakatá) – cibuµa je guµatá, byµ jednoduchá, listy s triedavé, iarkovité, sivozelené. Zvon ekovité ovisnuté kvety sa vyskytujú v po te 1–3, okvetné lístky sú šachovnicovito hned opurp urovo škv rnité, ervenkasté; tobolka je nekrídlatá.
Lilium martagon (µalia zlatohlavá) – cibuµa je vajcovitá, zlatoñltá, listy podlhovasté, prostredné
praslenovité, súkv etie tvorí strap ec. Kvety sú visiace, purpurovo ervené, škvr nité, tob olky vzpriam ené.
Scilla bifolia (scila dvojlistá) – cibuµa je vajcovitá, prízemné listy široko iarkovit é, objímavé, vyskytujú sa v po te 2. Kvety (1–2) sú bez listeÁov, okvetie je jasnom odré, plod om je tobolka. V ariabilný
druh s t roma s ubsp éciami.
Ornithogalum sphaerocarpum (bledavka guµatoplodá) – cibuµa je šu pino vitá, s tvol t uhý, listy v
po te 4–8 , iarkovito-k opijovité, s ivozelené, str apec 30 –60 -kvetý, vajcovitý, okvetie bezfarebné, tobolka guµatá.
Muscari comosum (modrica chochlatá) – cibuµa je obalená ervenohnedou šupinou , listy s a vysk ytujú v po te 3–5(7), sú iarkovité, ñliabkovité, s drsným okra jom. Stvol ob sahuje valcov itý stra pec,
fertilné kvety sú b ledohnedé, vrchné jalové k vety sú fialové v o vrcholo vom choc holci. Plod y sú va jcovité tobo lky.
Muscari botryoides (modrica širokolistá) – cibuµa je uloñená v siv ohnedej šupine, listy sú iarkovité, na líci sivozelené, na rube 10–13-ñilné, vyskytujú sa v po te 2–4. Strapec je hustý, fertilné kvety
jasnobelasé, jalových je málo a sú svetlejšie. Tobolka je guµatá.
Convall aria majalis (konvalinka voÁavá) – obsahuje plazivý podzemok, listy sú pošvaté, elipsovito-kopijovité, vyskytujú sa v po te 2. Súkvetím je jednostranný strapec, okvetie je zvon ekovité, biele,
plodom je ervená bobuµa.
Maianthemum bifolium (tôÁovka dvojlistá) – obsahuje plazivý podzemok, listy sú srdcovité, s vy nievajúcou ñilnatinou, vä šinou v po te 2. Súkvet ím je strapec, kvety s bielym okvetím sú usporiadané
v praslenoch.
Streptopus amplexifolius (objímavka oby ajná) – p odzemok je krátky, byµ rozkonárená, listy srdcovitou bá zou objím ajú os. D vojice kvetov tvor ia prasleny, p lodom je ervená bobuµa.
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Polygonatum verticillatum (kokorík praslenatý) – byµ je hranatá, listy elipsovito-kopijovité, tvoriace prasleny po 3–8. Kvety sú biele, rúrkovité, v pazuchách listov tvoria zväzo ky po 2–7. Plody sú
ervené bob ule.
Polygonatum odoratum (kokorík voÁavý) – byµ je hranatá, listy podlhovasto vajcovito-kopijovité,
striedavé, biele kvety sa v pazuchách listov vyskytujú jednotlivo, plody sú ervené bob ule.
Polygonatum multiflorum (kokorík mnohokvetý) – byµ je oblá, listy vajcovité, kvety sú v pazuchách dolných a stredný ch listov po 2–6 , okvetie je biele, bob ule iernobelasé.
Paris quadrifolia (vranovec štvorlistý) – podzemok je plazivý, šupinatý, byµ je zakon ená pras lenom štyroch elipsovitých listov a jediným vrcholovým kvetom. Okvetie je svetlozelené, bobu le iernobelasé, jedovaté.
eµa: Alliaceae (cesnakovité)
Allium flavum (cesnak ñltý) – cibuµa je tmavohnedá, byµ je do polovice obalená pošvami listov,
listy (2–3) sú polookrúhle, duté, sivé, s dlhými pošvami. Paokolík je pologuµovitý, b ez cibuliek, tulec
je dvojúkrojkový, dlho bi íkato kon istý (11 mm). O kvetie je zvon ekovité, ñlté, tobolka trojboká.
Allium montanum (cesnak horský ) – cib uµa sa nachádza na plazivom podzemku, ochranná šupina
je hnedá, byµ hranatá, listy (4–9) iarkovité, na rube oblé, na líci ploché, paokolík je guµovitý, tulec má
d³ñku cca 5 mm. Okvetie je fialové, plodom je tobolka.
Allium ursinum (cesnak medvedí) – š upiny cibule sú belavé, listy (2 –3) ú zko vajcovité , v dolnej
asti oblé, hore za špicatené , epeµ je obrátená lícom n adol. P aoko lík je b ez cibu liek, tu lec je krá tky.
Okv etie je b iele, tob olka o bsa huje tr i brá zdy. D elí sa na dva podd ruhy.
Allium sativum (cesnak kuchynský) – cibuµa obsahuje 5–15 (60) duñinatých šupín – strú ikov, byµ
je oblá, obalená pošv ami. Listy sú ploché, na ru be ñliabkovité , iarkovité. Súkvetím je paokolík s poetnými cibuµkami, tulec je dlhý 2 5 mm, okv etie je zelenkastob iele.
Allium victorialis (cesnak hadí) – cibuµa je vajcovitá, tmavohnedá, obalená škridlicovito usporiadanými šupinami. Byµ je nevýrazne dvojhranná, v dolnej tretine je obalená pošvami. Listy sú elipsov ité, zúñené do dlhej objímavej pošvy. Kvety so zelenobielym okvetím sú usporiadané do gu µatého okolíka.
Allium cepa (cesnak cibuµový – cibuµa) – cibuµa je suknicovitá, vonkajšie šupiny sú blanité, hnedé,
ervené alebo biele. Suknice sú duñnaté, listy p olookrúhle, du té, v prvo m roku iba prízemn é, v druhom
aj byµové. Paokolík je guµatý, okvetie biele, tobolky guµaté.
Allium schoenoprasum (cesnak pañítkový – pañítka) – cibule sú malé, úzko vajcovité, listy úzko
rúrkovité, duté, pošvami zahaµujúce dutú byµ. Paokolík je pologuµovitý, hustý, kvety fialové.
eµa: Amaryllidaceae (amarylkovité)
Galanthus nivalis (sneñienka jarná) – podzemnú asÙ tvorí cibuµa, prízemné listy sú dva, sú iarkovité, 0,7 × 13 (25) cm, stvol obsahuje jediný kvet s bielym okvetím, plodom je tobolka.
Leucojum vernum (bleduµa jarná) – obsahuje cibuµu, prízemné listy sú iarkovité 2 × 25 cm , v
po te 3–4, stvol je krídlatý, kvety sa vyskytujú jednotlivo v pazuche tulcovitého listeÁa. Ok vetie je
biele, tobolka duñnatá . Delí s a na d va p oddru hy.
eµa: Asparagaceae (asparágovité)
Asparagus officinalis (asparágus lekársky – špargµa) – podzemok je drevnatý, byµ bohato rozkonárená, listy drobné, šupinkovité, v pazuchách so 4–15 iarkovitými zelenými fylokládiami. Kvety sú
dvojdomé, belavé, bobuµa tehlovo ervená.
Rad: Iridales (kosatcovité)
eµad: Iridaceae (kosatcovité)
Crocus heuffelianus (šafran karpatský) – hµuza je obalená šupinami, listy sú iarkovité (0,4 × 20
cm) so strieb ristým pásikom na rube. Kvet y sú dlhorú rkovité, lievikovité, fialové, plodom je vajcovitá
tobolka.
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Gladiolus imbricatus (me ík oby ajný) – podzemnú asÙ rast liny tvorí hµuza so šupinami, prízemné listy sú iarkovité, 1,5 × 35 cm, v po te dva añ tri, byµové listy sú šidlovité. Súkvetie tvorí jednostranný, 4–1 2-kvetý paklas. Okvetie je fialovo ervené, tobolka trojboká.
Iris pseudacorus (kosatec ñltý) – podzemok je hrubý, byµ je vysoká añ 120 cm, slabo sploštená,
riedko olistená. Listy sú iarkovito-me ovité, 3 × 90 cm, s vystupujúcou strednou ñilkou. Kvety sú
sfarbené do ñlta.
Iris pumila (kosatec nízky) – podzemok je krátky, prízemné listy sú d lhé prib liñne 1,5 × 15 cm, byµ
je iba p ribliñne 1 cm vysoká s jediným sediacim kvetom. Okvetie je fialové, tobolka trojboká.
Iris sibirica (kosatec sibírsky) – trsnatá rastlina s tenkým podzemkom a oblou byµou, vysokou añ
120 cm. Prízem né listy sú úzko iarkovité (1 × 80 cm), tuhé, byµové malé, spravidla v po te 3. Súkvetím je paklas s 1–3(5) fialovými kvetmi, plodom je tobolka.
Rad: Juncales (sitinotvaré)
eµa: Juncaceae (sitinovité)
Juncus conglomeratus (sitina klb katá) – husto trs natá ras tlina s pla zivým p odzemkom. Byle sú vysoké 40–100 cm, na báze s ervenohnedý mi bez epeµovými pošvami, strñeÁ je neprerušovaný. Prízemné listy sa podob ajú b yliam, súkvetie je klbkovité, dolný listeÁ je mnohokrát dlhší ako s úkvetie.
Okvetné lístky sú ñltohnedé, tobolky krátko hrotité.
Juncus articulatus (sitina lánkovaná ) – ston ka je pravidelne p riehradkovaná, súkvetím je vrcholový kráñeµ. Okvetné lístky sú ñltozelené añ hnedé.
Juncus trifidus (sitina trojzárezová) – husto trsnatá rastlina s plazivým podzemkom. Byle sú tenké,
oblé, vysoké do 30 cm. 2–4 byµové listy majú pílkovitý okraj, vrcholové súkvetie je 2–4-kveté. Listy
sú d lhšie a ko sú kvetie. Okv etné lí stky s ú tm avoh nedé, p odob ne ako tobo lky.
Juncus effusus (sitina rozloñitá) – husto trsnatá s plazivým podzemkom. Byµ je vysoká 50–150 cm
s ervenohnedý mi bez epeµovými p ošvami, b ezlistá, jemne ryhovaná, strñeÁ je neprerušovaný. Prízemné listy sa podobajú na byµ, súkvet ie je rozloñité, mnohokveté, listeÁ je post avený v smere o si.
Okvetné lístky sú bledohnedé, tobolka guµatá.
Juncus bufonius (sitina ropušia) – trsnatá, byle sú hnedé, vysoké do 35 cm; listy sú iarkovité, p loché (0,5–2 mm), sú kvetie tvorí kráñeµ (mnohoramenný vrcholík, ktorého bo né konáre s ú tým dlhšie,
ím sú alej od vrch olovej asti súkvetia), okvetné lístky sú zelenoñlté.
Luzula campestris (chlpaÁa poµná) – riedko trsnatá rastlina s plazivým, výhonkatým podzemkom.
Byµ je vysoká do 25 cm, riedko olistená, listy sú iarkovité, na okraji brvité. Súkvetie tvorí kráñeµ z
2–7 guµatých zväzo kov po 4–10 kvetoch, prostredný zväzo ek je sediaci, ostatné stopkaté, listeÁ je
kratší ako konáriky kráñeµa. Okvet ie je ervenohnedé, plodom je tobolka.
Luzula luzuloid es (chlpaÁa hájna) – rastlina voµne trsnatá s krátkym plazivým podzemkom. Byµ je
vysoká 30–70 cm, listy sú úzko iarkovité, na okraji bielo brvité, najvyšší listeÁ prevyšuje súkvetie,
ktorým je výrazne rozkonárený kráñeµ. Okvetné lístky sú belavé. Druh sa rozdeµuje na dve sub spécie.
Luzula pilosa (chlpaÁa chlpatá) – podzemok je krátky, rastlina je husto trsnatá, byle sú vysoké do
35 cm. Prízemné listy sú iarkovité (5–10 mm), jemne husto brvité, pošva je tmavofialová, kráñeµ
riedky. Okvetie je tmavohnedé, kvety netvoria zväzo ky. Plody sú ñltozel ené to bolk y.
Luzula sylvatica (chlpaÁa lesná) – statná, podzemok obsahuje po etné nadzemné a podzemné výhonky, byle sú priame, olistené, 30–80 cm vysoké, prízemné listy tvoria ruñicu, sú široko iarkovité (3
× 30 cm), kvety sú zoskupené v hlávkach po 2–5, okvetie je hnedé.
Luzula multiflora (chlpaÁa mnohokvetá) – byµové listy sú dlhšie ako stvol, dvojica podporných listeÁov je kratšia ako súkvetie. Celá rastlina je chlpatá, okvetné lísky sú ervené.
Rad: Cyperales (šachorotvaré)
eµa: Cyperaceae (šachorovité)
Eriophorum angustifolium (páperník úzkolistý) – podzemok je krátky, byµ je vysoká 30–60 cm ,
oblá, olistená, iba pod kráñeµom trojhranná. Listy sú iarkovité, ñliabko vité (3 –5 m m), na o kraji drsné.
Kráñeµ je 3–5(7)-kvetý, jednotivé klásky sú dlhé añ 2 cm, plevy sú ervenohn edé, okve tné lís tky (chlpy) biele, 3–4 cm dlhé, nañky iernohnedé. Delí sa na dve s ubsp écie.
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Eriophorum vaginatum (páperník pošvatý) – podzemok je bez výbeñkov, byle sú pošvaté a olistené
pribli ñne do polovice. Lis ty sú št etinovité, tro jhranné, širo ké cca 1 mm , ñliabkaté, kratšie ako byµ.
Obsahuje iba jeden klások, okvetné chlpy sú biele, dlhé añ 2,5 cm.
Eleocharis palustris (bahni ka mo iarna) – tmavozelená rastlina s plazivým podzemkom a po etnými, añ 60 cm vysokými, oblými, chabými, sivozelenými byµami s ervenohnedý mi, bez epeµovými
pošv ami. Prízemné listy (ak sú) sú šidlovité. Koncový klások je svetlohnedý, plodom je sploštená nañka.
Scirpus sylvaticus (škripina lesná) – podzemok obsahuje podzemné výhonky, byle sú añ 120 cm
vysoké, tupo hranaté, duté. Listy sú ñliabkovité, na okraji drsné, 8–20 mm široké. Sú kvetie tvorí vrcholový kráñeµ s 2–4 listeÁmi. Na koncoch konárikov kráñeµa sa nachádza 2–5 sediacich kláskov.
Okvetie tvorí 6 hnedo sfarbených štetín. Plevy sú hnedé, nañky ñltohnedé.
Carex acutiformis (ostrica ostrá) – netrsnatá, podzemok obsahuje plazivé výhonky, byle sú do 150
cm vysoké, ostro trojhranné, drsné. Listy sú 5–10 mm široké, dlhšie ako byµ. Pošvy sú ervenohnedé,
nerozpadavé. Súkvetie tvorí 5–7 klasov, horné 2–3 sú sam ie. Plodom je sivozelený, elipsovitý, mierne vyklenutý pamechúrik s hladkým, 0,5 mm dlhým dvojzubým zobá ikom.
Carex gracilis (ostrica štíhla) – podzemok je plazivý, s dlhými výhonkami. Rastlina v ytvár a trs y,
byle sú asi 12 0 cm vysoké , tuhé, ñliabka té, tro jhranné , hladké , iba v ho rnej asti drsné. Listy sú rovnako dlhé ako byµ, 3 mm šir oké, ñliabkaté, drsné, sivasté. Pošvy sú hnedé, nerozpadavé, bez ñliabku.
Kláskov je spolu 3–7, 1–3 sam ie sú sediace, 2–4 sami ie sú hust é, spod ný klas je stopkatý, plevy sú
iernohnedé. Plodom je elips ovitý, ñltozelený mechúrik s krátkym zobá ikom. Delí sa na dve subspécie.
Carex rostrata (ostrica zobá ikatá) – nevytvára trsy, podzemok obsa huje šup inaté v ýhonk y, byle
sú v hornej asti drsné. Listy sú dlhšie ako byµ, 2,5 mm široké, drsné, pošvy sú sfarbené do ervenohneda. Celkový po et kláskov je 4–7, sam ích 2–4 (prekrývajú sa so sami ími), dolný klások je stopkatý. Plevy sú hrdzavohnedé, pamechúrik nafúknutý, 4–6 mm dlhý, zobá ik dlhý 1,5 mm.
Carex sylvatica (ostrica lesná) – trsnatá, svieñozelená, s krátkym podzemkom. Byle sú añ 2 m vysoké, hladké, v dolnej asti olisten é. Listy sú široké cca 1 5 mm, ñliabkovité. Pošvy sú svetlohnedé.
Kláskov je 4–7, sami ie sú na dlhých visiacich stopkách. Pamechúrik je trojuholníkovito-vajcovitý,
zobá ik dlhý.
Carex pilosa (ostrica chlpatá) – netrsnatá, tmavozelená, s plazivým podzemkom. Byle sú vysoké
cca 50 cm, hladké, listy brvité, ploché, trojñilné, ñliabkovité, byµové krátk e, pošva h nedá. Súkvetie
tvorí 3–5 kláskov, sam í je iba jeden, sami e klasy sa nach ádzajú na 1–5 cm dlhých st opkách. P amechúrik je vajcovitý, bledohnedý, zobá ik je dlhý prib liñne 1,5 mm.
Carex flava (ostrica ñltá) – trsnatá, s krátkym podzem kom, byle sú vysoké añ 80 cm, hladké. Listy
sú ñltozelené, široké 3–5 mm, jazý ek je asi 5 mm dlhý, poš vy sivohnedé. S úkvetie tvor í 3–5 nakopených kláskov, sam í je iba jeden, sami ie klásky sú va jcovité, krátk ostop katé. Pamechúriky sú jeñato
odstávajúce, citrónovoñlté.
Carex digitata (ostr ica prs tnatá ) – trs natá, p odzemo k krátk y, byle prib liñne 30 cm vysoké, bezlisté,
v hornej asti dr sné, lis ty široké 5 mm, p ošvy p urpur ové. Sú kvetie je zb líñené, 3–4-klasé, plevy sú ervenohnedé, sam í klas je len jeden. Plodom je páperistý pamechúrik s dvoma rebrami a krátkym zobá ikom.
Carex montana (ostrica horská) – trsnatá s krátkym drevnatým p odzemkom, byle sú oveµa krat šie
ako listy, v hor nej asti sú drsné. Listy sú 2 mm šir oké, ñliabkaté, pošvy purpurové. Súkvetie sa skladá
z 2– 4 zb líñených klaso v, pamechú rik je krátkos topkat ý, plst natý, na vrchole ierny.
Carex pilulifera (ostrica guµkoplodá) – husto trsnatá s krátkym podzemkom, byle sú vysoké 10–30
cm, oblúk ovito zo hnuté , v hornej asti drsné. Listy sú 3 mm široké, p loché, drsné, pošvy hnedé,
vláknito rozpadavé. Súkvetie je 4–6-klasé, sam í klas je len jeden, sami ie klasy sú guµovito-v ajcovité, pamechúrik je vajcovitý, páperistý, zobá ikatý.
Carex humilis (ostrica nízka) – husto ma inovito trsnatá, byle sú štíhle, hladké, listy po etné,
omnoho dlhšie ako byµ, 1,5 mm široké, drsné, pošvy purpurovohnedé, lesklé. Súkvetie tvorí 3–5 kláskov, sami ie sa nachádzajú na 2–8 mm dlhých stopkách. Plevy sú hrdzavé. Pamechúriky sú vajcovité,
trojhranné, páperisté, s krátkymi zobá ikmi.
Carex hirta (ostrica srstnatá) – netrsnatá, obsahujúca plazivý podzemok s výhonkami. Byle sú
15–50 cm vysoké, v súkvetí drsné. Listy sú široké 2–5 mm , ploché, chlpat é, poš vy hnedé. S úkvet ie je
4–7-klasé, sam ie klas y sú 2–3(4), sami ie klasy sú na krátkych (2 cm) stopkách, plevy sú bledohrdzavé. Pamechúriky sú zelené, páperisté, kuñeµovité, s dlhým a drsným zobá ikom.
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Carex firma (ostrica pevná) – husto ma inovito trsnatá s husto rozkonáreným drevnatým podzemkom bez výhonkov. Byle sú tuhé, do 20 cm vysoké, hladké. Listy siahajú po polovicu byle, sú 1–3
mm široké, tvoria ruñicu, leñiacu na zemi. Pošvy sú iernohnedé. Súkvetie je 2–4-klasé, sam í klas je
len jeden, dolný stopkatý sami í klas je oddialený , plevy sú hned é. Pamechú riky sú kop ijovité, lysé, s
dlhým zobá ikom.
Carex panicula ta (ostrica metlinatá) – husto trsnatá, plstnaté korene vytvárajú hustú ma inu, byle
sú vysoké 40–100 cm, tuhé, drsné, pošvy sú bledohnedé añ iernohnedé, lesklé. Listy sú dlhé asi ako
byµ, široké 3–7 mm, tuhé, ostré, paklásky sú zoskupené v metline (spodné sa rozkonárujú), plevy sú
hnedozelené. Pamechúrik je tmavohnedý, lysý, s krídlatým, drsným zobá ikom.
Carex elongata (ostrica p red³ñená) – husto trsnatá, podzemok je krátky, byle 30–60 cm vysoké,
chabé, drsné, listy dlhé asi ako byµ, 2–3 mm široké, ploché, drsné, pošvy svetlohnedé, nelesklé. Paklas
je rozkonárený, tvorí ho 8–12 klasov, horné sú sami ie, dolné sam ie, plevy sú hrdz avohnedé. P amechúriky sú kopijovité, lysé, po dozretí kolmo odstávajúce, zobá ik je krátky a drsný.
Carex praecox (ostrica v asná) – sivozelená, s dlhým plazivým podzemkom, na uzlinách s 10–40
cm vysokými byµami. Pošvy sú bledohnedé, listy dlhé ako polovica byle, široké 1–2 mm, tuhé, drsné.
V paklas e je 3–7 kláskov, sam í klas s a nachá dza v do lnej asti súkvetia, sami ie plevy sú hnedé. Pamechúrik je ervenohnedý, do 1/2 krídlatý. Druh sa rozdeµuje na š tyri p oddru hy.
Carex brizoides (ostrica krátkošijová) – podzemok je dlhý, plazivý, byµ je vysoká 30–70 cm, oblúkovito polieha vá, v hor nej asti drsná, olistená, pošvy bledo ervenohnedé. Paklas sa skladá z 5–8(15)
kvetov, sam ie sú v jeh o dolnej asti, plevy sú zelenkasté. Pamechúriky sú krídlaté, drsné, sivozelené,
s dlhými zobá ikmi.
Carex remota (ostrica oddialená) – husto ma inovito trsna tá, byle sú 3 0–6 0 cm vysoké , tenké, v
hornej asti drsné. Listy sú rovnako dlhé ako byle, 2 mm široké, ploché, s hnedým i pošvam i. Pakla s je
riedky, zloñený z 5–10 kláskov, sam í sa na chádza v hornej asti, horné sami ie klásky s ú zb líñené,
spodné veµmi oddialené (5–7 cm). Pamechúrik je ñltohnedý, lysý, zúñený do dlhého, krídlatého zobáika.
Carex leporina (ostr ica zaja ia) – trsnatá, s krátkym podzemkom, byµ je vysoká 20–60 cm, v hornej asti drs ná, v dolnej olistená. Listy sú 1,5–3 mm široké, pošvy hnedé, rozpadavé. Paklas je hustý,
zloñený z 3–7 kláskov, sam ie sa nach ádzajú v jeho dolnej asti. Pamechúrik je elipsovitý, priamo odstávajúci, bledohnedý, úzko zubato krídlatý.
Carex echinata (ostr ica jeñatá) – trsnatá, s krátkym podzemkom. Byµ je sivoz elená, 1 5–3 0 cm v ysoká, tenká, v ho rnej asti drsná. Listy sú široké 1–2,5 cm, na okraji drsné. Paklas je tvorený 3–5 guµatým i, málo oddialenými klasmi, horné klasy sú sami ie, dolný sam í, plevy s ú bledé . Pamech úrik je
zelenohnedý añ tmavohnedý, vyklenutý, náhle zúñený do zobá ika.
Rad: Orchidales (vstava otvaré)
eµa: Orchidaceae (vstava ovité)
Corallorhiza trifida (koralica lesná) – nezelená, bledoñltá alebo hnedasto sfarbená trvalka s koralovitým podzemom bez koreÁov. Byµ je priam a alebo vystú pavá , 5–2 5 cm vys oká, v do lnej polov ici s
3 (2–7) ñltohnedými, oddialenými šupinami. Strapec je riedky, tvorený 2–10 drobný mi, bledoñltkast ými kv etmi.
Platanthera bifolia (vemenní k dvojlist ý) – t rvalka s dvoma vajcovitý mi añ podlhovastými koreÁovými hµuzami. Byµ je 30–60 cm vysoká, vz priam ená, ryhov aná, du tá, v doln ej asti s dvoma protis tojnými, elipsovitými, pošvato sediacimi listami s výraznou ñilnatinou. Horné byµové listy sú iarkovitokopijovité, pods tatne m enšie, sed iace. Klas je p riamy, riedk y, valcovitý . Listene sú rovnako dlhé ako
semenník. Kvety sú dosÙ veµké, odstávajúce, belavé, voÁavé. Pysk je nedelený, ostroha iarkovitá, na
konci nezhrubnutá. Peµnica je úzka, s rovnobeñnými p uzdra mi.
Platanthera chlorantha (vemenník zelenkastý) – trvalka, veµmi podobná predchádzajúcemu druhu.
Klas je riedky, kvety b iele, ñltkasté alebo zelenkasté, pysk je na konci zúñený, sfarbený do zelena.
Ost roha je na konci kyja ikovito zhrubnutá. Peµnicové p uzdrá sú p rehnuté , v dolnej asti oddialené.
Cypripedium calceolus ( rievi ník papu kový) – trvalka s plazivým, šupinatým podzemkom. Byµ
je 15– 50 cm vys oká, zelená, p áperistá , s 3–4 (5) str iedavými, s ediacimi listami. Listová epeµ je široko
elipsovitá, na okraji poprehýbaná, kon istá, širokou pošvou objímajúca byµ. Kvety sú koncové , jednotlivé, vzpriamené, veµké, v pazuchách lupeÁovitých listeÁov. Pysk je ñltý, papu kovito vydutý , ch³pkato ñilkovaný, okvetné lístky sú hnedasto ervené.
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Epipactis microphylla (kruštík drobnolistý) – trvalka s krátkym plazivým podzemkom. Byµ je
15–40 cm vysok á, tenká , v dolnej asti husto páperistá. Listy sú malé, vajcovité añ iarkovito-kopijovité, podstatne kratšie ako internódiá. Kvety sú v riedkom jednostra nnom str apci. Sú malé, ervenozelené, po odkvitnutí ovisnuté.
Epipactis palustris (kruštík mo iarny) – trv alka s dlhý m, plazivý m podzem kom. Byle sú jednotlivé, priam e, 30– 50 cm vysoké , v hornej asti páperisté. Listy sú krátko objímavé, podlhovasté añ úzko
kopijovité, dlhšie ako byµový lánok. Strapec je priamy, ± jednostranný. Kvety sú veµké, vonk ajšie
okvetné lístky s ú bela vé, hnedé alebo purpurovozelené, vnútorné biele, purpurovo ñilkované, predný
diel pysku je voµne pohyblivý, biely, ruñovobodkovaný.
Epipactis atrorubens (kruštík tmavo ervený) – trvalka s hrubým, plazivým podzemkom. Byµ je aj
vyše 50 cm vys oká, priam a, ervenkas tá, v hor nej asti pá peristá. Listy sú odstávajúce, mnohoñilové,
na okraji a na ñilnatine bradavi nato drapµavé, dlhšie ako byµové lánky. Po merne ma lé kvety tv oria
pred³ñený klas. Sú tmavofialové añ hnedo iernofialové, voÁajú va nilkou aleb o klin ekmi.
Gymnaden ia conopsea (päÙprstnica oby ajná) – trvalka s ploch ými, dv ojdielnymi a ñ dlaÁovito delenými hµuzami. Byµ je priama, 2 0–6 0 cm vys oká. Lis ty sú p riamo o dstáv ajúce, do lné zb líñené, úzko
kopijovité, na konci ñliabkaté, horné listy drobné, listeÁovité, kopijovité, kon isté. Klasy sú mnohokveté, valcovit é, kvety svetlo- añ fialovopurpurové alebo mäsovoruñové añ ruñové, zriedka vo biele,
voÁavé, s dlhou, tenkou ostrohou.
Ophrys insectifera (hmyzovní k muchovitý ) – trvalka s malým i, guµatými alebo vajcovitými, plytko
dvojlalo nými hµuzami. Byµ je priama, 15–50 cm vysoká, na báze s 2–5 listami. Listy sú podlhovasto
kopijovité, dolné ± zúñené smerom k báze, horné objímavé. Klas je riedky. Vonkajšie okvetné lístky
sú podlhovasto vajcovité, lysé, svetlozelené, vnútorné iarkovité, chlpaté, ervenkasté alebo hnedopurpurové. Pysk je zamatovo páperistý, hnedofialový, so svetlobelasou kresbou.
Neottia nidus-avis (hniezdovka hlístová) – nezelená trvalka so zväzkovitým podzemkom, obsahujúcim po etné, hrubé, hniez dovito usporiadané korene. Byµ je 10–3 0 cm vysoká , ñltkastá alebo hnedoñltá, v dolnej asti h µuzovito zhrubnutá , ñµaznat á, v dolnej asti po krytá vajcovito -podlhova stým i, v
hornej kopijovitými šupinami. Kvety sú ñltkasté añ hnedoñlté, tvoriace riedk y strapec.
Orchis morio (vstava oby ajný) – hµuzy sú malé, list y tmavo zelené, ko pijovité , nahlu ené na báze, horné listy malé, pošvovité. Klas je vajcovitý, listene fialové, okvetné lístky purpurové.
Orchis purpurea (vstava purpurový) – trvalka s gu µatými alebo va jcovitý mi hµuzami. Byµ je priama, 30– 70 cm vysoká , v dolnej asti o listená. Listy sú obráteno vajcovito-podlhovasté, rozostúpené.
Klas je spo iatku kuñeµovitý, neskôr podlhovasto vajcovitý añ široko valcovitý, kvety veµké, špinavopurpurové alebo hnedo ervené , s tm avý mi, fia lový mi añ iernymi bodkami a iarkam i.
Orchis pallens (vstava bledý) – trvalka s veµkými, p odlhova stým i añ vajcovitý mi hµuzami. Byµ je
priama, 15–35 cm vysoká, okrem hornej tretiny olistená. Listy sú vzpriamené, podlhovasto obráteno
vajcovité, zúñené smerom k bá ze. Horné listy sú kon isté, najvyššie pošvovité. Klas je spo iatku va jcovitý, neskôr valcovitý, kvety sú bledoñlté, nepríjemne zapáchajúce (hlavne ve er).
Dactylorhiza majalis (vstava ovec májo vý) – trvalka s dvom a stla enými, p rstov ito delený mi hµuzami. Byµ je vysoká do 5 0 cm, p riama, d utá, v do lnej asti s koñovitý mi šup inami. D olné list y sú va jcovito-kopijovité, krátkop ošvaté , na líci fialovkas to škvrnit é, horné p odstat ne uñšie. Kvety sú zoskupené v hustom strapci, tvoria sa v pazuchách listeÁov, dlhších ako kvety. Všetky okvetné lístky sú fialovopurpurové, s tmavoškvrnitým pyskom.
Dactylorhiza sambucina (vstava ovec bazový) – hµuzy sú pozd³ñne vretenovité, dvojklané. Stonka
je svetlozelená, s výnimkou hornej tretiny olistená. Listy sú neškvrnité, široko iarkovité, 12 × 2,5 cm,
byµové vä šinou t ri. Súk vetím je v alcovitý klas, ok vetné lís tky sú svetlo ñlté, resp. purpurové.
Listera ovata (bradá ik vajcovitolistý) – sivozelená trvalka s valcovitým, plazivým podzemkom.
Byµ je 20–60 cm vysoká, hrubá, pod listami lysá a štvo rhrann á, nad lis tami ñµaznato páperistá a oblá.
Dva protis tojné lis ty v sp odnej asti byle sú vajcovité, krátko kon isté, hrubé, lysé, viacñilové. Zelenoñlté, na okraji fialovkasté kvety sú zoskupené vo voµnom, boh atom klas e.
Listera cordata (bradá ik srdcovitolistý) – bledozelená trvalka s krátkym, plazivým podzemkom.
Byµ je 5–20 cm vysoká, vz priamená , tenká, v hornej asti ryhovaná, lysá. Dva protistojné listy sa nachádza jú v spodn ej tretine añ polovici, sú srdcovito-trojboké, päÙñilové, na líci leské, na rube sivasté.
Riedky klas obsahuje 6–12 drobných kvetov. Okvetné lístky sú podlhovasté, tupé, zelené añ fialové.
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Cephalanthera longifolia (prilbovka dlholistá) – trvalka s plazivým, rozkonáreným podzemkom.
Byµ je 20–60 cm vysoká, priama. Listy sú p odlhovasté, kon isté, s veµmi výraznou ñilnatinou, v hor nej
asti byle takmer iarkovito-kopijovité. Kvety sú jasnobiele, stopkaté, nachádzajú sa v pazuchách listeÁov. Sú zo skupené v riedkom klas e.
Cephalanthera damasonium (prilbovka biela) – trvalka s uzlovitým, plazivým, vidlicovito rozkonáreným podzemkom. Byµ je 30–60 cm vysoká, priama, jemne poprehýb aná, v h ornej asti hranatá,
husto olistená . Listy s ú zb iehavé, k opijovito-vajcovité, s výraznou ñilnatino u. Klas je z loñený z 3–8
ñltobielych kvetov.
Limodorum abortivum (modruška pošvatá) – nezelená trvalka s krátkym podz emkom a hniezdov ito poprepletanými koreÁmi. Byµ je 20–5 0 cm vysoká , vzpriam ená, oceµovomodrá, so šupinovit ými,
kopijovitými, fialovkastými listami. Fialové kvety sú zoskupené v pomerne riedkom klase. Okvetné
lístky sú rozostúpené, vonkajšie odstávajú, vnútorné sú krat šie, kon isté. Pysk je ostrohovitý, nevýrazne rozd elený na dve asti.
Goodyera repens (smre inec plaz ivý) – trvalk a s dlhým, pla zivým, lánkovaným podzemkom. Byµ
je 10– 30 cm vys oká, vystú pavá, ob lá, v dolnej asti olistená, inde oddialeno šupinatá, krátko ñµaznato
páperistá. Prízemné listy sú ruñicovito zb líñené, vajcovité añ široko elipsovité, mä sité, s ieÙovito ñilkované, zúñené do pošvatej stopky, kon isté. M alé belavé kvety tvoria jedno stranný strap ec.
Rad: Poales (lipnicotvaré)
eµa: Poaceae (lipnicovité)
Cynosurus cristatus (hrebienka oby ajná) – ñltkastoz elená, pošvy s ú hladké , uzavreté , epele krátke, na vrchole drsné, metlina je kláskovito stiahnutá, jednostranné klásky sú prisadnuté, dvojradé.
Nardus stricta (psica tuhá) – husto a pevne ma inovito trsnatá trvalka. Podzemok je dlhý 3–5 cm,
plazivý, s mnohými priamymi, hustými trsmi. Steblá sú 10 –30 cm dlhé, priame, len v dolnej asti olistené. Dolné listy sú lesklo ñltkasté, ostatné sú sivozelené, štetinovité, maximálne 0,5 mm široké, vodorovne odstávajúce, s hladkými, zelenými pošvami a veµmi krátkym jazý kom. Nepravý klas je jednostranný, klásky jednokvet é, añ 12 mm dlhé, úzke, striedavo p ritisnuté k výkrojku splošt eného vretena, neskô r ods táva júce. P levy chýbajú, plevice sú kopijovité, trojñilné, sivomod ré, añ 3 mm dlhé , s
drsnou osÙou.
Sesleria varia (ostrevka vápnomilná) – husto trsnatá, výbeñkatá trvalka. Steblá sú 25–45 cm vysoké, tenké, pria me. Pošvy s ú lysé, epele jalových výhonkov 2,5–3 mm široké, 10–25 cm dlhé, na okraji so zreteµnými belavými prúñkami, na konci zaokrúhlené. Steblové listy sú aj za sucha ploché, sotva
1 cm dlhé, s kratu kým, strapkato chlpatým jazý kom. Na jvyšší lis t sa na chádza asi v p olovici d³ñky
stebla. Nepravý klas je vajcovito-valcovitý, 1–3 cm dlhý. Klásky sú dvojkveté, fialovkasté alebo
oceµovomodré. Plevy sú rovnako dlhé ako plevice, lysé, 5–6 mm dlhé, kon isté, s osÙou. Plievo ka je
dvojzubá.
Sesleria uliginosa (ostrevka slatinn á) – s teblá s ú v hor nej asti drs né, epele na líci ostinkaté. Vyskytuje sa na slatinách.
Alopecurus pratensis (psia rka lú na) – sýtozelená alebo sivozelená netrsnatá trvalka, s plazivým
podzemkom obsahujúcim len krátke výbeñky. Ste blá s ú pr iame a lebo k rátk o vystúpavé, 30–100 cm
vysoké, hladké. Jazý ek je dlhý 4– 6 mm. epele sú ploché, 4–10 mm široké, na líci drsné. Nepravý
klas je hustý, valcovitý, 3–7 cm dlhý, na koncoch nezúñený. Vajcovité klásky sa nachádzajú po 3–6 na
kratu kých konárikoch. Plevy sú chlpaté, plevica dlhoostitá.
Phleum pratense (timot ejka lú na) – r iedko aleb o hust o trsn atá, s vetlozelen á trva lka s krátkym plazivým podzemkom. Steblá sú priame alebo krátko kolienkato vystúpavé, 20 –100 cm vysoké, hladké.
Jazý ek je dlhý 1–3 mm, na horných listoch 5 –6 mm . epele sú p loché, 5–8 mm široké , na obidvoch
straná ch drsné. Nepravý klas je hustý, valcovitý, 6–10 cm dlhý, na báze a na vrchole ± uÙatý. Klásky
sú sediace, podlhovasté. Plevy sú krátkoostité, plevica neobsahuje osÙ.
Hordelymus europaeus (ja mienka eu róp ska) – trsna tá, svie ñozelená trvalka s krátkym plazivým
podzemkom. Steblá sú 60–120 cm vysoké, krátko vystúpavé, hladké, pod klasom drsné, pod uzlinami
huÁaté. Pošvy dolných listov sú huÁaté, pri horných listeÁoch slabo nafúknu té. epele sú ploché, viac
ako 10 mm široké, veµmi drsné, roztrúseno chlpaté, na líci s výraznou bielou strednou ñilou. Jazý ek je
zakrpatený. Neprav ý klas je zelený , 4–8 cm dlhý. Klás ky sú jednokv eté, sediace vo výkrojku nelámavého vretena, stopkaté, dlhoostité.
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Oryza sativa (ryña siata) – trsnatá, steblá sú oblé, lysé, listy ploché (60 × 1,5 cm), na okraji drsné,
so štetina to brv itými u škam i. Metlin a je dlhá 3 0 cm, klá sky sú stla ené, jedno kveté. P ochádz a z juñnej
Ázie.
Stipa joannis (kavyµ Ivanov) – pevne trs natá, s ivozelená , so sivo hnedým i, slabo drsný mi poš vami.
Listy sú za sucha zvinuté, veµmi dlhé (0,5–1 m, za vlhka 2,5 m), na vrchole so zväzo kami chlpov.
OsÙ plevice je dlhá añ 35 cm, jej skrútená asÙ je lysá, ostatné asti chlpaté.
Poa angustifolia (lipnica úzkolistá) – trsy sú veµmi husté, sivastoz elené, epele jalových výbeñkov
sú š tetinov ito zloñené. Jazý ek je dlhší ako 3 mm. Listové šepele sú 2 mm široké, štetinovité.
Poa palustris (lipnica mo iarna) – voµne trsnatá, podzemok je výbeñkatý, steblá hladké, pošvy
otvorené do 1/2, jazý ek dlhý 1– 3 mm ± rozstra pkaný . epele sú na líci drsné, na o kraji hladké, k onáriky drsné.
Poa annua (lipnica ro ná) – 1- añ 2-ro ná, príp. t rváca, sý tozelená, niekedy zvä zkovito roz konárená tráva. Byle sú 5–30 cm vysoké, vystúpavé añ priame, hladké, oblé. Bo né výhonky zakoreÁujú.
Pošvy sú hladk é, stla ené, epele 1–3 mm široké, chabé, na konci kapucÁovité. Jazý ek dolných listov
je 0,5–1 mm dlhý, u Ùatý, pri horných listoch 2 mm dlhý, kon istý. Metlina je podlhovasto trojboká,
voµná, konárik y sú priamo odstávajúce, len dolné bývajú zohnuté. Klásky sú 3–5-kveté, 4–6,5 mm
dlhé.
Poa pratensis (lipnica lú na) – voµne trsnatá trvalka, s mimopošvovými výbeñkami alebo bez nich.
Steb lá sú priame, 20–50 cm vysoké, hladké, oblé, jazý ek ± 1 mm dlhý, uÙatý. epele sú ploché alebo
ñliabkaté, 2–5 mm široké, na okraji a na ñilách drsné. Metlina je bohatá, vajcovito-kuñeµovitá, s drsnými koná rikmi. Klásky sú 3–5 -kveté, (kop ijovito)-vajcovit é, 4,5– 6 mm dlhé , asto fialovkasté.
Poa nemoralis (lipnica hájna) – husto alebo voµne trsn atá, s vieñozelená trvalka s mimopošvovými
kvetonosnými výbeñkami. Steblá sú 15–100 cm vysoké, krátko vystúpavé añ priame, pravidelne olistené, aj s poš vami hladké . epele sú iarkovit é, plo ché, 0,5–4,5 mm široké, hladké, vodorovne odstávajúce añ zohnuté, jazý ek krátky, uÙatý. M etlina je po dlhovas tá, roz loñitá, 3–15 cm dlhá, po odkvitnutí úzko stiahnutá. Klásky sú vajcovito-kopijovité, 2,5–8 mm dlhé, zelené añ ñltohnedé. Plevy sú kopijovité, trojñilové, plevice kopijovité.
Poa chaixii (lipnica Chaixova), husto trsnatá, svetlozelená trvalka. Steblá sú 40–120 cm vysoké,
pevné, vzpriamené, v hor nej asti dr sné, s polu s pošv ami st la ené. Pošv y sú takm er celé zatvoren é, ±
drsné. epeµ je pomerne krátka, 5–15 mm široká, tupo kon istá, náhle zúñená, na okrajoch veµmi drsná. Jazý ek je tupý, brvitý, 0,5–1,5 mm dlhý. Metlina je vajcovitá añ ihlanovitá, 7–30 cm dlhá, s drsnými konárikmi. Klásky sú vajcovité añ podlho vasto kopijov ité, 2–6-k veté, 4,5–6 mm dlhé, fialové
alebo hnedasté. Plevy sú kopijovité, kon isté, trojñilové, v ñliabku drsné. Plevice sú široko kopijovité,
päÙñilové, v ñliabku ostité.
Poa compressa (lipnica s tla ená) – výbeñkatá, sivozelená trvalka. Steblá sú kolienkato vystúpavé,
20–40 cm vysok é, aj s p ošvam i dvojhra nne stla ené. Pošvy sú añ takmer po bázu otvorené. epeµ je
2–4 mm široká, hladká, plochá, s 1–3 mm dlhým jazý kom. Metlina je úzko vajcovitá, jednostranná,
2–7 cm dlhá. Klásk y sú vajcovité , 5–8-kveté, fialovo alebo hnedo sfarbené. Plevy sú široko kopijovité,
nerovna ké. Plevica je kopijov itá, tup á, lysá ale bo krá tko pr itla eno chlpatá.
Poa alpina (lipnica alpínska) – sýto (hnedo)zelená, steblo je oblé, hladké, málo olistené, dolné kolienka sú zb líñené, ja zý ky sú dlhé añ 4 mm. epeµ je plochá, na vrchole ± drsná, vä šinou kapucÁovito zakon ená. Klásky sú fialovkast é, asto ñivorodé (zozelenené).
Puccinellia distans (steblov ec odstá vajúci) – sý to (siv o)zelená , steblá sú v d olnej asti kolienkaté,
hladké, ± stla ené. Pošv y sú otvor ené, epeµ plochá, na líci papilózna. Metlina je veµká, s drsnými konárikm i (v dolnej asti m etliny sú rozkon árené) . Klásky s ú fialov é, plevice n emajú o sti.
Glyceria fluitans (steblovka splývavá) – tmavo (sivo)zelená s dlhým plazivým podzemkom. Poš vy
sú stla ené, jazý ek je dlhší ako 5 mm. eleµ je plochá, široká cca 1 cm, na vrchole drsná. Súkv etím je
jednostranná metlina, dlhá añ 50 cm, plevô ka je fialová.
Glyceria maxima (steblovka vodná) – podzemo k je dlhý, steb lá tuhé, a ñ 200 cm vysoké. Pošvy listov sú oblé, m ierne drs né, na lí ci s dvom a trojuh olníkov ými šk vrnam i.
Brachypodium sylvaticum (mrvica lesná) – trsnatá , trávovozelená trvalka. Steblá sú priame alebo
kolienkato vystúpavé, ± chabé, 50 –100 cm vysoké. Kolienka sú husto chlpaté, rovnako ako p ošvy. epele sú ploché, 0,6–1,2 mm široké, na líci roztrúseno chlpaté. Jazý ek je 1–5 m m dlhý, tup ý. Pas trapec
je ovisnu tý, zlo ñený z 8– 12 klás kov. Klásky sú oblé, iarkovité, lysé alebo chlpaté. Plevice obsahujú
dlhé (7 –14 mm) os ti.
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Brachypodium pinnatum (mrvica páperistá) – svetlozeleno sfarbená trvalka s plazivým podzemkom. Steblá sú tuhé, priame, 40–120 cm vysoké, na uzloch mäkko chlpaté. Pošvy horných listov sú
lysé, jazý ek 2 mm dlhý , uÙatý. epele sú ploché, 0,3–0,7 cm široké, na líci roztrúseno chlpaté. Pastrap ec je priam y, zloñený añ z 15 kláskov. Klásky sú iarkovit é, oblé . Ost i plevíc sú krátke (1–6 mm)
alebo chýbajú.
Elytrigia repens (pýr plazivý) – trvalka s dlhým plazivým podzemkom, sýtozelená. Steblá sú priame, lysé, 30–120 cm vysoké, pošvy listov sú lysé, jazý ek veµmi krátky. epele sú ploché, 5–15 mm
široké, drsné. Pa klas je dlhý 5 –15 cm, hustý alebo riedky, pria my. Klásky sú 5–7 -kveté. Plevice sú bez
ostí a lebo s ib a krát kymi ost inkami.
Lolium perenne (mätonoh trváci) – tmavozelená trvalka (zriedkavo jednoro ná), husto trsnatá, trsy
sa sklada jú z men ších tr sov sp ojených p odzemk ovým i lánkam i. Steb lá sú z loñené z 2–4 lánkov, sú
priame alebo na báze krátko vystúpavé, 30–70 cm vysoké, aj v horn ej asti hladké. Pošvy listov sú
lysé, s 1–2,5 mm dlhým jazý kom. epele sú p loché, 2–4 mm široké , lysé, na líci ± drs né. Paklas je
3–20 cm dlhý, riedky, ± ovisnutý, s poprehýbaným vretenom. Klásky obsahujú 2–10 kvetov, plevy sú
dlhšie ak o 1/3 klásku , neobs ahujú osti.
Melica transsylvanica (medni ka sedm ohrads ká) – k lásky sú nahlu ené.
Melica nutans (medni ka ovisnutá) – trvalka s tenkým, plazivým, výbeñkatý m pod zemkom . Steb lá
sú 30–60 cm vysoké, tenké, trochu drsné, s veµmi dlhými sterilným i výhonkami. Pošvy sú drsné, purpurové. epeµ je plochá, 3–5 mm široká, trochu drsná a roztrúseno chlpatá. Jazý ek je veµmi krátky,
uÙatý añ nezreteµný. Klás ky sú v jed nostr annom zloñenom strapci, na konárikoch ± 6 mm dlhé, jednokveté, jednotlivé, len v dolnej asti s úkve tia zb líñené po 2–3. Plevy sú 6– 7 mm dlhé, purpurovohnedé, sucho blanité, s výraznými 7–9 ñilkami.
Melica uniflora (medni ka jednok vetá) – riedko trs natá, s vieñozelená trvalka s plazivým podzemkom. Steblá sú 20–40 cm vysoké, vystúpavé, tenké, slabé, s 3–4 listami. Pošvy sú dlho chlpaté alebo
lysé, ± hladké. epeµ je plochá, 3–5 mm široká, jazý ek krátky, ro zstra pkan ý, na s trane p riliehajú cej k
epeli s kon istým p ríveskom . Metlina je riedka, s tenkými, priamo odstávajúcimi konárikmi s 1–3
kláska mi. Dolné kon áriky metliny sú pred³ñené. Klásky sú jednokveté, 5–6 mm dlhé, hnedofialové.
Plevy sú vajcovité, kon isté, 7 mm dlhé, plevice drsné, dlhé cca 5 mm.
Milium effusum (pšeno rozloñité) – sýtozelená alebo svetlozelená trvalka s plazivým, krátko výbeñkatým podzemkom. Steblá sú 70–100 cm vysoké, priame, lesklé. Pošvy sú hladké, epele ploché,
10–15 mm šir oké a añ 20 cm dlhé, mäkké, drsné. Jazý ek je añ 7 mm d lhý, roz strap kaný . Metlin a je
dlhá añ 30 cm, ihlanovitá, veµmi voµná, riedka, trvalo rozloñitá, všestranná, priama, s hladkými, poprehý baný mi, añ 10 cm dlhými konárikmi. Klásky sú stopkaté, vajcovité, 2,5–3 mm dlhé, jednokveté,
zelené, zr iedkavo f ialovka sté. P levy sú ro vnaké , hladké, plevice nem ajú os ti.
Bromus benekenii (sto klas B enekeno v) – t rsna tá, tm avoz elená t rvalk a s p riamym i, 60 –90 cm vysoký mi, veµmi roztrúseno páperistými steblami. Poš vy listov sú husto a k rátko chlp até. epele sú široké 0,6–1,5 cm, ploché, roztrúseno chlpaté. Jazý ek je ± 2 mm dlhý, tupý, uškatý . Metlina je ú zka, v
hornej asti previsnutá. Klásky sú na konárikoch zoskupené po 2–5, sú 3–6-kveté, kopijovité, kon isté.
Plevy sú drsné, plevice dlhoostité.
Dactylis glomerata (rezna ka lalo natá) – hus to trs natá, s vieñozelená añ sivozelen o sfar bená t rvalka s krátko výbeñkatým podzemkom. Steblá sú 100–150 cm vysoké, vzpriamené. Pošvy sú uzavreté,
sploštené, drsné, spodné hnedé, koñovité, pret rvávajúce. epeµ je 3–15 mm široká, plochá, na ñilkách
a okrajoch drsná, so 4–10 mm dlhým jazý kom. Met lina je añ 20 cm dlhá, najprv úzka, neskôr voµná,
jednostranná, s tenkými, drsnými, odstávajúcimi konárikmi. Klásky sú 2–3-kveté, sploštené. Plevy sú
kopijovité, hrotité añ ostité , s vajco vito-ko pijovitý mi plevica mi.
Elymus caninus (pýrovník psí) – má krátky podzemok, pošvy sú v dolnej asti krátko chlpaté, jazý ek krátky, epele ploché, na líci sivozelené, drsné. Paklas je prehnutý, v reteno chlpaté, osÙ poprehýbaná.
Secale cereale (rañ siata) – steblá sú v horn ej asti páperisté, epeµ je oinovatená, na rozhraní listov
a listov ých p ošiev sa nachád zajú m alé biele u šká. Kla s je stla ený, klásky sediace, osti sú dlhé 2–5 cm.
Triticum aestivum (pšen ica letná) – pa klas je ± štvor hranný , stla ený, steblá s ú aj na kolienk ach
lysé.
Anthoxanthum odoratum (tomka voÁavá) – trsnatá s mnohý mi nekvitnúcimi ruñicami. Steblo je
hladké, jazý ek dlhý 4 m m, uÙatý. epele sú dlhé 4–8 mm, na líci chlpaté. Metlina je hustá, stopky
kláskov sú chlpaté. Klásky sú dlhé añ 9 mm.
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Calamag rostis epigeios (smlz kroviskový) – trsnatá, sivozelená trvalka s hrubý m pla zivým podzemkom, obsahujúcim dlhé tenké výbeñky. Steblá sú tuhé, priame, 60–15 0 cm vysoké, pod metlinou
veµmi drsné, podobne ako listové pošvy. Jazý ek je dlhý 4–12 mm, neskôr rozstrapkaný. epeµ je
4–10 mm široká, plochá, na líci drsná. Metlina je priama, hustá, lalo natá. Klásky sú striebristosivé añ
hnedopurpurové, plevy ± rovna ké, plevica dlhá ako 1/2 –2/3 plevy. Os Ù je krátka , chlpy bazálneh o
ven eka sú rovna ko dlhé ako p levy.
Calamag rostis varia (smlz p estrý) – trsnatá trvalka s k rátkym p odzemkom . Steblá s ú tuhé, p riame,
30–120 cm vys oké, na báze hrubé, slamovoñlté, ñltkasto šupinaté, hladké, len pod metlinou drsné. Jazý ek je dlhý 2– 4 mm. epele sú široké 4–9 mm, ploché, na báze chlpaté, na rube drsné . Metlina je
priama, útla, hustá. Klásky sú zlatoñlté añ ervenohnedé, plevy ± rovnaké, plevica o stitá , o nie o kratšia ako p leva. Bazá lny ven ek ch³pkov je dlhý ako 1/2 plevice.
Calamag rostis villosa (smlz ch³pkatý) – riedko trsnatá trvalka s plazivým podzemkom a dlhými
výbeñkami. Steblá sú krátko kolienkato vystúpavé, 50–150 cm vysoké, hladké. Jazý ek je 3–5 mm
dlhý, rozstra pkaný . epele sú 3–8 mm široké, ploché, na líci drsné, na báze so zväzo kami ch³pkov.
Metlina je priama, riedka, v ase zrelosti plodov previsnu tá. Klá sky sú hnedé alebo purp urové , plevy ±
rovnaké, p levica krátkoo stitá, chlp y bazálneho ven eka rovnako dlhé ako plevica.
Calamag rostis arundinacea (smlz trsÙovitý) – trsnatá trvalka s krátkym plazivým podzemkom a s
krátkymi výbeñkami. Steblá sú priame, 60–150 cm vysoké, hladké, len pod metlinou slabo drsné. Pošvy listov sú mierne drsné, jazý ek 2–4 mm dlhý, tupý añ uÙatý. epele sú p loché, 4–1 2 mm š iroké, na
rube veµmi drsné, na báze chlpaté. Metlina je kopijovitá, hustá, po odkvitnutí veµmi stiahnutá. Klásky
sú svetlohnedé añ purpu rovofialové , plevy ± rovna ké, plevica dlhoo stitá, b azálny ven ek ch³pkov dlhý
asi ako 1/4 d³ñky plevice.
Agrostis canina (psin ek psí) – trsnatý, s ve µkým mnoñstvom hladkých, výbeñkatých stebiel, ktoré
na dolných kolienkach koreÁujú. Listy sú ploché, štetinovité, cca 2 mm široké, slabo drsné. Jazý ek je
zašpicatený, dlhý 2 –5 m m. M etlina je riedka , prib liñne 15 cm dlhá, s drsnými konárikmi. Klásky sú
hnedofialové, ostinka kolienkatá.
Agrostis stolonifera (psin ek poplazový) – podzemok vytvára añ 2 m dlhé koreÁujúce výbeñky.
Steb lá sú na báze bohato rozkonárené, jazý ek je rozstrapkaný, 2–7 mm dlhý. epele sú cca 10 mm
široké , na líci drs né, metlin a dlhá 1 0–3 0 cm, p levice neobs ahujú osti.
Arrhenatherum elatius (ovsík oby ajný) – podzemok vytvára krátke výbeñky. Pošvy sú drsné, epele ploché , pribli ñne 10 mm široké. Jazý ek je dlhý 1–3 mm, tupý, brvitý, metlina úzka, s poprehýbanou strednou kvetnou osou. Klásky sú sploštené, s dvoma fertilnými a jedným sterilným kvetom.
Festuca pallens (kostrava tvrdá) – oinovatená, s rozpadavými trsmi s vnútropošvovými výbeñkami. Steb lá sú h rubé , hladké , v hornej asti dr sné. P ošvy sú otvoren é, v dolnej asti špinavoñlté. Jazýek je uškatý , epele štetinaté añ drôtovit é, oblé, kos ákovito vyhnu té z trs u, na vrchole slabo drsné.
Metlina je riedka, hladká, s veµmi oinova teným i kláska mi.
Festuca gigantea (kostrava obrovská) – vo µne trsn atá, s vieñozelená trva lka. Steblá sú 60 –15 0 cm
vysoké, oblúkovito vystúpavé, pevné, hladké, s 3–5 listami, skoro añ po met linu obja té po švou n ajvyššieho listu. Pošvy sú otvorené, dolné drsné, fialovkasto ervené. Jazý ek je añ 2,5 mm dlhý, s objímavými uškami. epele sú p loché, drsné , lesklé, 6–1 8 mm š iroké. Met lina je añ 40 cm dlhá , vajcovitá,
rozloñitá, neskôr previsnutá, s tenkými, sploštenými, na báze veµmi drsnými, neskôr vodorovne odstávajúcimi konárikmi. Plevy sú iarkovité, kon isté, veµmi nerovnaké. OsÙ plevíc je añ 2 cm dlhá.
Festuca pratensis (kost rava lú na) – voµne trsnatá, tmavozelená trvalka s krátkym plazivým podzemkom. Steblá sú 30–120 cm vysoké, oblúkovito vystúpavé añ priame, hladké, jazý ek má tvar úzkej
obruby s objím avými uš kami. epele sú cha bé, 3– 5 mm šir oké, na líci sla bo drsn é. Metlina je úzka, ±
jednostranná. Klásky sú 11– 12 mm dlhé, plevy kop ijovité, sucho blanito ob rúb ené, plev ice nemajú
osti.
Festuca arundinacea (kostrava trsÙovníkovitá) – podobná F. pratensis, ale s dlhým plazivým podzemkom a pod metlinou ± drsnými steblami. Ušká sú krátko b rvité, lis ty na líci rebernaté. Vreteno
metliny je ± hladké, ale konáriky sú veµmi drsné. Metlina je cca 20 cm dlhá, plevica hrotitá, resp. krátkoostitá.
Festuca heterophylla (kostrava rôznolistá) – obsahuje vnútropošvové výbeñky. Steblo je hladké s
troma kolienkami, jazý ek je krátky, bez ušiek. Prízemné listy sú dlho niÙovité, drsné, trojhranné,
3–5-ñilové, byµové ploché, 7–11-ñilné, na líci chlpaté. Metlina je voµná, s drsn ými koná rikmi, Os Ù plevice je dlhá cca 6 mm.
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Festuca ovina (kostrava ov ia) – svetlozelená añ sivozele ná, s vnútropošvovými výbeñkami. S teblá
sú v hornej asti drsné, pošvy otvorené, jazý ek uškatý . epeµ je oblá, niÙovitá, na vrchole drsná. Metlina je podlhovastá, jej vreteno a konáriky sú drsné, klásky sú sivozelené añ fialové.
Festuca rubra (kostrava ervená) – sýto zelená, s d lhým p lazivý m pod zemkom a mimopošvovými
výbeñkami. Steb lá sú hladk é, po švy ervenohnedé añ ervené, uzavreté. epele prízemných listov sú
štetinovito zvinuté, byµové ploché. Klásky sú zelené, sivozelené añ fialové.
Festuca altissima (kostrava lesná) – husto trsnatá trvalka s podzemkom bez výbeñkov. Steblá sú
priame, 50– 120 cm vysoké, ± hladké, pr ízemné, pošvy nerozpadavé. Jazý ek je añ 1–5 mm dlhý, zúbkatý, bez objí mavých u šiek. epele sú ploché , 0,5– 1,5 cm široké , na okra ji veµmi drsné. M etlina je
riedka, v hornej asti p revisnutá, s poprehýbanými konárikmi. Klásky sú 2–5-kveté, bo né dlhostopkaté. P levy sú ro vnako d lhé, plev ice nemajú osti.
Avenella flexuosa (metluška krivolaká) – voµne trsnatá, sivastozelená trvalka so slabo plazivým
podzemkom. Po etné steb lá sú 3 0–7 0 cm vysoké , hladké, pria me, lesklé a hneda sto sfa rbené. Pošvy sú
hladké, hnedasté . epele sú štetino vito zlo ñené, 0,2–0,4 mm široké, drsné, pri steblových listoch krátke. Jazý ek je añ 2 mm dlhý. Metlina je v obryse vajcovitá, pred a p o rozkvitnu tí stiahn utá, añ 15 cm
dlhá, s vlnovito p oprehý baný mi, añ 8 cm dlhými konrikmi. Klásky sú asi 5 m m dlhé, 2–3-kveté, na 5
mm dlhých stopkách, svetlohnedé añ fialovkasté, jednotlivé. Plevice sú tupo kon isté, s dlhými osÙami.
Molinia coerulea (bezkolenec belasý) – steblá sú tuhé, s jedným prízemným kolienkom, bazálny
lánok je zhrubnutý, 5 cm dlhý. Pošv y sú v hornej asti chlpa té, listy sú cca 50 cm d lhé a asi 0 ,8 cm
široké, na okra ji a na rub e drsné . Metlin a je dlhá p ribliñne 40 cm, úzka, riedka, so vzpriamenými konárikmi. Klásky sú sfarbené do sivofialova.
Briza media (traslica prostredná) – voµne trsnatá trvalka s podzemkom obsahujúcim krátke výbeñky. Steblá sú priame, 20–50 cm vysoké, tenké a hladké. Jazý ek je asi 0,5– 1 mm dlhý . epele listov sú
ploché, 2–7 mm široké, na okraji drsné, pri s teblový ch listoch krátke. Metlin a je pria ma, roz loñito rozkonárená. Klásky sú široko añ srdco vito- vajcov ité, s tla ené, ovisnuté, 4–17-kveté, nafialovelé.
Deschamps ia caespitosa (metlica trsnatá) – husto a pevne trsnatá, sý tozelená trvalka. Steblá sú poetné, priame, 30–10 0 cm vysoké, hladké, niekedy pod metlinou drsné. Kon istý jazý ek je dlhý 3–15
mm. epele listo v sú 2 –5 m m široké, na líci nápadne pozd³ñne ostro zriasnené a veµmi drsné. Metlina
je priam a, ihlano vitá, ried ka, roz loñitá. Klásky sú 2–3-kveté, striebristo lesklé, nieked y fialovkast é, s
krátk oostit ými p levicami.
Holcus lanatus (medúnok vlnatý) – husto trsnatá trvalka bez výbeñkov. Steblá sú po etné, 20–100
cm vysoké, priame alebo kolienkato vystúpavé, na kolienkach mäkko pritla eno chlpaté. Pošvy listov
sú páperisté añ mäkko chlpaté, s jazý kom dlhým 1–4 m m. epele sú p loché, 3–8 mm široké , riedko
chlpaté. Metlina je vajcovitá añ podlhovastá, belavá añ tmavopurpurová, po odkvitnutí úzka. Klásky sú
podlhovasto vajcovité, dvojkveté. Horná plevica je 1–2 mm dlhá, zakon ená há ikovito zahnu tou, z
klásku nevy nievajúcou osÙou.
Corynephorus canescens (kyjanka sivá) – sivozelená, husto trsnatá trvalka, vytvárajúca rozpadavé
trsy. Steblá sú po etné, p riame, 1 5–3 0 vyso ké, hladk é alebo v hornej asti drsné. Listové pošvy sú sivopurpurové, drsné, s 2–4 mm dlhým, kon istým jazý kom. epele sú štetino vito zlo ñené, drsné. Metlina je úzka, podlhovastá, stiahnutá, so vzpriameným i, len v ase kvit nutia ro zloñitými konárikmi.
Klásky sú zele né aleb o fialovkasté, po odkvitnutí striebrosivé. Plevy sú kopijovité, kon isté, drsn é, s
dlhoos titým i plevicam i.
Hordeum murinum (ja meÁ myší) – jednoro ná bylina. Steblá sú priame alebo kolienkato vystúpavé, 10–40 cm vysoké, jednotlivé alebo vo voµných trsoch, hladké a lysé. Pošvy listov sú lysé, hladké
alebo mierne drsné, s veµmi krátkym jazý kom. epele sú 2–8 mm široké, m ierne drsné, lysé alebo
roztrúseno páperisté. Paklas je hustý, podlhovasto valcovitý, 6-radový, rozpadavý. Klásky sú 10–15
mm dlhé, plevy prostredných obojpohlavných kláskov a vnútorné plevy bo ných jalo vých kláskov sú
spolu s osÙami dlhé añ 25 mm.
Sieglingia decumbens (trojzu b polo ñený) – 10–30(60) cm vysoká tráva s krátkym, výbeñkatým
podzemkom a poliehavými, na koncoch vzpriamenými, hladkými steblami. Pošvy sú na okraji brvité,
namiesto jazý ka majú rad chlpov. epele sú široké 2–3 mm, na lí ci šedozelen é, na kr aji drsné. 2–3
klásky sa nachádzajú na dolnej a jeden klások na hornej vetvi ke metliny. Plevice obsahujúce zväzoek chlpov sú zakon ené krátkou ostinkou.

116

Rad: Arales (áronotvaré)
eµa: Araceae (áronovité)
Arum alpinum (áron alpínsky) – trvalka s hµuzovitým podzemkom, zvierajúcim s byµou ost rý uho l.
Byµ je 15–4 0 cm vysoká , vzpriam ená, na bá ze šupinatá, rovnako dlhá ako listové stopky. Listy sú tmavozelené, dlhos top katé , poš vovit é, v ob ryse tr ojuhol níko vité, š ípo vité, t upé , nešk vrnit é. Kvet y, vyrastajú ce na šúµku, sú uk ryté v kornú tovitom, b elavom añ zelenkastom, vnútri fialovkastom tulci. Sami ie kvety sú umiestnené na báze, sam ie sú ulo ñené vyš šie (ob sahu jú 3– 4 krá tke, fia lovka sté t yinky). Nad nimi sa nachádza prsteÁ sterilných, na báze zhrubnutých, v horn ej asti brvitých kvetov.
Koniec šúµka je fialovohnedý , kyjakovito zhr ubnutý . Plodom je okrú hla, ervená bobuµa.
Calla palustris (diablik mo iarny) – trvalka s dutým, zeleným, bohato rozkonáreným podzemkom.
Stvol je 15–30 cm vysoký, zakon ený plochým, vajcovitým, kon istým, z vonkajšej strany zeleným,
zvnútra bielo sfarbeným tulcom. Listy sú dlhostopkaté, s koñovitými pošvami a lesklou tmavozelenou
srdcovitou epeµou. Veµký po et drobných, v závitnici usporiadaných kvetov tvorí cylindrický šúµok
so sam ími kvet mi v horn ej a obojp ohlavný mi kvetm i vo svojej d olnej asti. Plodom je sýto ervená
bobuµa.
Rad: Pandanales (pandanotvaré)
eµa: Typhaceae (pálkovité)
Typha angustifolia (pálka úzkolistá) – trvalka s hrubým plazivým podzemkom. Byµ je tuhá, priama, 1–2 m v ysoká. List y sú vzp riamené, iarkovité, dv ojradové. epeµ je 4–6 mm široká, tmavozelená, dlhšia ako súkvetie. Sami í šúµok je 8–20 cm dlhý, 18–25 mm široký, tmavohnedý, oddialený od
sam ieho šúµka o cca 3–8 cm.
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