
Přírodopis 6.r. 

6.5. 

Dobrý den, už znáte nejjednodušší rostliny – řasy. Dnes se dovíte informace o mechorostech.  

Mechorosty jsou první zelené suchozemské rostliny nižšího vzrůstu. Jejich tělo je rozlišeno na příchytná vlákna, 

lodyžku a lístky nebo mají lupenitou stélku. Rozmnožují se výtrusy. Ke svému rozmnožování potřebují vodu. Rostou 

v lesích, na plotech, zídkách, v trávnících. Dělí se na dvě hlavní skupiny – mechy a játrovky. Mezi nejznámější mechy 

patří např. ploník ztenčený, bělomech sivý a rašeliník. Lístky rašeliníku mají některé buňky „prázdné a bezbarvé“, 

slouží k zadržování  vody (prohlédněte si v učebnici na str.83). 

Rašeliník nemá příchytná vlákna, rostlinka na vrcholu stále přirůstá a její spodní část odumírá. Z odumřelé spodní 

části vzniká rašelina. Velká rašeliniště najdeme v jižních Čechách, v Jizerských horách a na Šumavě. 

Zástupce játrovek je porostnice mnohotvárná. Její tělo je zploštělé a přitisklé k podkladu.  

Mechorosty mají velký význam v přírodě, protože zadržují dešťovou vodu a chrání lesní půdu před vysycháním, 

zabraňují odnosu půdy, odpařují vodu a zvlhčují ovzduší. 

Podívejte se na fotografie mechorostů v učebnici. 

Stavba mechové rostlinky:                                                                            Život mechorostů: 

                                                                   

                                                                                                                              Život mechů:  

                                                                                                       Na mechové rostlince se vytvářejí pohlavní orgány. Samičí   

                                                                                                        pohlavní orgány vytvářejí samičí pohlavní buňku  

                                                                                                        (vaječnou buňku), samčí pohlavní orgány obsahují samčí                    

                                                                                                        pohlavní buňky (spermatozoidy).  Samčí pohlavní buňka se  

                                                                                                        ve vlhkém prostředí (za deště, rosy) dostane k samičí   

                                                                                                        pohlavní buňce a dojde k oplození ⟶  vyroste štět   

                                                                                                           s tobolkou a v ní jsou výtrusy⟶ výtrusy vypadávají ⟶  

                                                                                                          vyklíčí prvoklíček ⟶ z něj vyrůstá nová  mechová           

                                                                                                          rostlinka. 



 

ZÁPIS: 

MECHOROSTY 

-první zelené suchozemské rostliny nižšího vzrůstu 

-rozmnožují se výtrusy 

-dělí se na mechy a játrovky 

Mechy 

Stavba mechové rostlinky-popiš obrázek: 

 

Mechy rostou v lesích, v trávnících, na plotech a zídkách. 

Druhy mechů – prohlédněte si obrázky v učebnici. 

-rašeliník – roste na kyselých půdách v nížinách a na horách 

Nemá příchytná vlákna, rostlinka na vrcholu stále přirůstá a její spodní část odumírá. Z odumřelé spodní  

části vzniká rašelina. Rozsáhlá rašeliniště jsou v jižních Čechách, v Jizerských horách, na Šumavě. 

Rašelina se používá např.v zahrádkářství a lázeňství. 

 

-bělomech sivý- roste v jehličnatých lesích 

 

-ploník ztenčený – roste v jehličnatých lesích 

 

-měřík tečkovaný – roste na vlhkých lesních půdách 

 

Játrovky 

porostnice mnohotvárná – roste na vlhkých kamenech a na stinných místech 

 



 

Význam mechorostů: 

-zadržují vodu a chrání lesní půdu před vysycháním 

-odpařují vodu a zvlhčují ovzduší 

-brání odnosu půdy 

 

Procvičování: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


