Přírodní společenstvo – LES - řešení
1. Napiš, jaký je rozdíl mezi dřevinami a bylinami:
dřeviny mají dřevnatý stonek a byliny nedřevnatý

2. Vybarvi červenou barvou názvy dřevin a zelenou barvou názvy bylin:

Smrk ztepilý

Konvalinka
vonná

Prvosenka
jarní

Jedle bělokorá

Jahodník
obecný

Bledule jarní

Modřín
opadavý

Borovice lesní

Sněženka
podsněžník

Tis červený

3. Napiš názvy stromů k jednotlivým kresbám šišek:

borovice lesní

jedle bělokorá

modřín opadavý

smrk ztepilý

Nápověda: smrk ztepilý, modřín opadavý, borovice lesní, jedle bělokorá

4. Vyznač, která z uvedených bylin patří mezi nekvetoucí rostliny. Spoj
čarou rostlinu s jejím názvem:

kapraď samec

bledule jarní

sněženka podsněžník

prvosenka jarní

5. Vyznač červeně jedovaté houby a napiš jejich název:

muchomůrka červená

muchomůrka zelená

6. Pozorně si přečti charakteristiky rostlin a napiš jejich správné názvy:
Borovice lesní
Jsem jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 40 metrů a můžu se dožít stáří
300 až 350 let. Jehlice mám dlouhé 4-8 cm a vyrůstají ve svazečcích po dvou.
Mám dlouhý hlavní kořen, a proto se ve vichřici zpravidla nevyvrátím, ale
zlomím. Poskytuji vynikající pružné, lehké a měkké dřevo, které se používá na
výrobu pražců, na stavbu lodí a je vynikající i jako palivo. Dobře snáším sucho
a chudou půdu, proto rostu i na skalách, sutích či písčitých půdách.

Bledule jarní
Jsem rostlina vytrvalá, jsem bylina. Vyrůstám z cibulky a vykvétám velmi
časně – od února až do dubna. Jsem vysoká asi 10–30 cm. Mám 3–4 listy asi
10–25 cm dlouhé a asi 0,5–2 cm široké. Mají tmavě zelenou barvu. Květy jsou
na převislých stopkách. Květ mám zpravidla jeden. Má bílou barvu a pod
špičkou každého okvětního lístku má žlutou až zelenou skvrnu. Vyskytuji se ve
vlhkých lesích a na vlhkých loukách. Jsem často pěstovaná i jako zahradní
rostlina.

Muchomůrka zelená
Rostu v lese a patřím k nejnebezpečnějším jedovatým houbám. Klobouk mám
6-16 cm široký. Zpočátku je polokulovitý, později ploše rozložený. Je hladký a
lesklý. Zabarvení klobouku je velmi proměnlivé, od bíložlutého přes
žlutozelenou až po zelenohnědou. Třeň mám 7-15 cm vysoký, 0,8-2 cm široký
a dole rozšířený. Prsten mám bílý, většinou dobře vyvinutý. Rostu především
pod listnatými stromy. Můžete mě vidět hlavně v červenci až září, ale za
teplého počasí i v říjnu.
.
Nápověda: bledule jarní, borovice lesní, muchomůrka zelená

