
Přechod rostlin na souš 

Uč. s. 59 

ŽIVOT VZNIKL VE VODĚ 

- Nejstarší rostliny – vodní řasy (jiné složení atmosféry, voda chránila rostliny před UV 

zářením). 

- Vlivem fotosyntézy – 21% kyslíku, 78% dusíku, 1% ostatní plyny. Vytváří se ochranná ozónová 

vrstva. 

Při přechodu rostlin na souš – změny. Vytváří se skupiny specializovaných buněk tzv. PLETIVA 

Druhy pletiv: 

1. Pletivo vodivé 

 – rozvádí vodu a minerální látky z kořenů do listů 

2. Pletivo krycí  

- chrání rostlinu před vysycháním 

- vytváří pokožku, v níž se nacházejí otvory -  PRŮDUCHY 

- průduchy umožňují výměnu plynů a vodních par mezi rostlinou a prostředím 

3. Pletivo podpůrné 

- Udržuje tvar a vzpřímený růst 

4. Pletivo zásobní 

- K přežití za nepříznivých podmínek 

Kořen, stonek, list, květ, plod – jsou orgány, které vytvářejí rostlinu. Tvoří různé druhy pletiv 

 

Mechorosty  

(Uč. s. 60, 61) 

 

−   nejstarší suchozemské rostliny (dochované do současnosti) 

−   vznikly ze zelených řas 

−   nemají VODIVÁ PLETIVA a PODPŮRNÁ PLETIVA 

−   rostou v trsech – podpírají se – drobný vzrůst 

−   významný BIOINDIKÁTOR (ukazatel čistoty prostředí) 

 

Rozdělení: 

1. Játrovky 

2. Mechy 

 

1.  JÁTROVKY 

•   nejprimitivnější mechorosty 

•   tělo ještě tvořené stélkou (tvar stélky připomíná játra – věřilo se, že mohou léčit játra) 

 

 



Zástupce: 

POROSTNICE MNOHOTVÁRNÁ → lupenitá stélka  -  k podkladu přichycena  příchytnými 

vlákny  

 

2. MECHY 

•   KOSMOPOLITNÍ ROZŠÍŘENÍ = po celém světě 

•   převažují na rašeliništích, vlhkých místech, na skalách, lesích, prameništích, v horách  

  a tundrách     

 

Rozmnožování mechů: 

VÝTRUS – PRVOKLÍČEK – MALÁ ROSTLINKA S PLEATKAMI (samčí) NEBO ZÁRODEČNÍKY 

(samičí) - Po oplození vznikne ŠTĚT S TOBOLKOU  (uč. s. 61) 

 

Zástupci (uč. s. 61): 

Bělomech sivý  

Travník Schreberův  

Ploník obecný 

Rokyt cypřišový 

Rašeliník 

 

       Význam mechorostů: 

− chrání půdu před EROZÍ (odnos půdy vodou nebo větrem) 

− podílí se na tvorbě HUMUSU 

− zadržuje vodu např. v lese (má na to speciální buňky) 

− udržuje vzdušnou vlhkost 

− tvorba rašeliny (rašeliník) 

  obr. s. 60 – stavba stélky mechové rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


