
Pracovní list č. 3 

ROSTLINY RYBNÍKŮ 

 

Učebnice str. 71 – 73 

Na mělčinách rybníků roste často orobinec, rákos, ostřice a blatouch.  

1. Nakresli si do sešitu list orobince a list blatouchu a najdi co nejvíc znaků, kterými se 

od sebe liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlišné znaky: 

orobinec      blatouch 

……………………………………  ………………………………………. 

……………………………………  ………………………………………. 

……………………………………  ……………………………………….. 

2. Která z rostlin na obrázku č. 110 na str. 71 má stejnou stavbu listu jako listy orobince? 

 

______________________________________________________________________ 

 

3. Jakou výhodu budou asi mít široké listy rostlin?  

Pokud nevíš, podívej se na str. 73 v učebnici. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Orobinec, rákos i ostřice se velice rychle rozmnožují. Podívej se na obrázek  č.111 

na str. 72 a zkus nejprve přijít na to, čím je toto rychlé rozmnožování způsobeno.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Odpověď si zkontroluj na str. 73 a případně si text oprav. 

 

5. Jak se toto rozmnožování nazývá? 

 

________________________________________________________________________ 

 

6. Z toho, co ses dověděl(a), odvoď, co by se mohlo stát, kdyby se lidé o rybníky 

nestarali. 

 

________________________________________________________________________ 



7. Přečti si uvedené informace o blatouchu bahenním. Víš, proč by se neměl trhat? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOVIŠTĚ:  

Vlhká a bahnitá místa, v blízkosti potoků a rybníků, močálové louky, vlhké křoviny, rákosiny, lužní lesy apod.  

ROZŠÍŘENÍ:  

V ČR roste místy dosti hojně, vyskytuje se od nížinných poloh až po horské. V Evropě rozšířen 
po celém kontinentu až po Island (v Alpách např. až do výšky 2500 m n.m), na jihu však jen vzácně.  

JEDY:  

Celá rostlina obsahuje jed protoanemonin, saponiny, cholin, alkaloidy (např. magnoflorin), karoten, 
flavon, kvercetin, v květech je také xantofyl. Vzhledem k poměrně malému množství protoanemoninu 
je otrava blatouchem možná jen tehdy, kdyby dobytek spásl (nebo člověk snědl) větší množství rostlin. 
V praxi proto byly pozorovány jen slabší otravy (u člověka i dobytka), které však nebyly život 
ohrožující. Projevují se nevolností, závratěmi či otoky v obličeji. U otráveného je třeba vyvolat zvracení 
a podat mu aktivní uhlí.  

LÉČITELSTVÍ:  

Dříve se nať blatouchu užívala v lidovém léčitelství, dnes se však užívá převážně jen v homeopatii. 
Působení blatouchu je močopudné a projímavé.  

UŽITÍ:  

V minulosti se mladých listů blatouchu užívalo jako jarní zeleniny a šťáva z květů se užívala k barvení másla. 


