
 

Louka a pastvina 
 

- Ekosystém 

- Vytvořil jej člověk – odlesněním krajiny 

- Nalezneme zde byliny (dužnatý stonek), trávy 

- Louky jsou pravidelně sečeny 

- Posečené rostliny slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata 

- Louky mohou sloužit i jako pastviny (pro hosp. zvířata) 

 

Rostliny na loukách 

- Rostou zde především trávy nebo také byliny – mnohé z nich kvetou 

 

Lipnice luční 

- naše nejběžnější tráva 

 

Pampeliška lékařská 

- má léčivý kořen a listy 

 

Sedmikráska obecná 

- květ je léčivý 

 

Kopretina bílá 

Jetel luční 

Zvonek rozkladitý 

Pryskyřník prudký 

Živočichové na loukách a pastvinách 

Bezobratlých mnoho druhů 

 

Saranče obecná 

- má krátká tykadla 

- samci vydávají vrzavé zvuky 

- živí se rostlinou potravou 

 

Kobylka zelená 

- má dlouhá tykadla 

- samci vydávají vrzavé zvuky 

- je převážně masožravá 

 

Čmelák zemní 

Babočka paví oko 

Slunéčko sedmitečné 

 

 

 



 

 

 

 

Včela medonosná 

- žije v úlu, v království 

- živí se pylem a nektarem z květů 

- nejdůležitější ze společenstva je královna – matka, která klade vajíčka a stará se tak o 

rozmnožování včel 

- královnu oplodní trubci 

- dělnice jsou ostatní včely – sbírají pyl a nektar z nichž vytvářejí med 

- včely tím, jak sbírají pyl a nektar přenášejí pyl z jednoho květu na druhý, tím květy opylují a 

umožnují tak, aby vznikly plody a semena 

- o včely se starají včelaři 

- rostliny mimo jiné opylovávají i čmeláci a motýli 

 

Obratlovci 

- Většinou jsou velmi nenápadně zbarveni 

Ještěrka obecná 
- samec má na bocích zelené pruhy, samice je hnědá 
- živí se převážně hmyzem 
- když je ještěrka napadena nepřítelem a nedaří se jí utéct, často obětuje ocásek, ten se 

odlomí, ocásek jí doroste 
 
Vrabec polní 

- žije v hejnech, na zimu neodlétá 
- živí se rostlinami ale i hmyzem 
-  

Čáp bílý 
- hnízdí většinou na komínech 
- živí se hmyzem, žížalami, žábami, drobnými hlodavci 

 
Krtek obecný 

- hmyzožravec 
- špatný zrak, ale výborný sluch a čich 

 
Sysel obecný 

- velmi vzácný 
- žije ve větších skupinách 

 

Užitek pro člověka 

- zdroj krmiva pro hospodářská zvířata 
- seče se obvykle 2x ročně 
- usušené posečené trávě se říká SENO 
- na některých loukách rostou velmi vzácné rostliny např. orchideje – chráněné a nesmějí se 

trhat 
 

 

 



Pole 
- ekosystém uměle vytvořený člověkem 

- na polích se pěstují různé rostliny – polní plodiny 

- brambory, pšenice, řepka olejka, ... 

- člověk polní plodiny dále zpracovává jako: potraviny, krmiva, k výrobě textilu, ... 

Rostliny na polích 

a) Obilniny  
▪ př. ječmen, pšenice, oves, žito, kukuřice 
▪ plody: obilky  
▪ obilky (zrna) jsou uloženy v klasech 
▪ obilí se sklízí pomocí kombajnů 
▪ sklizeň obilí se nazývá ŽNĚ 

b) Okopaniny – lilek brambor, řepa krmná, řepa cukrová – získáváme „kořen – bulvu“ 
c) Luskoviny – plodem je lusk – luštěniny (př. fazol, hrách, čočka, sója) 
d) Pícniny – krmení hospod. zvířat (př. Jetel luční, tolice setá – vojtěška) 
e) Olejniny – získáváme z nich olej (př. slunečnice, brukev řepka olejka) 
f) Textilní plodiny – na výrobu látek a oděvů, př. len setý 

 
Další plodiny 
- Na polích pěstujeme i zeleninu (okurka setá) 
- Na chmelnicích chmel otáčivý 
- Na vinicích vinnou révu  

 
Plevele 
- Rostliny, které rostou na poli i když je tam člověk nevysel 
- Pýr plazivý, vlčí mák, 
- V ČR existuje 200 druhů plevele 

 
 
Živočichové na polích 

 Bezobratlí:  
Mandelinka bramborová – škůdce 

 
Obratlovci 
Ptáci: skřivan polní, koroptev polní, bažant obecný, poštolka obecná, káně lesní 
Savci: hraboš polní, zajíc polní, srnec obecný 

 

Význam pro člověka 

- Důležitý zdroj obživy (potraviny a rostliny pro další využití 

Fáze péče o pole 

- Zemědělci pole připraví k setí – secím strojem 

- V průběhu růstu ošetřují rostliny postřiky proti škůdcům nebo chorobám 

- Pole se také hnojí, aby úroda byla větší 

- Když jsou rostliny zralé nastává sklizeň 

- Po sklizni se provádí orba a zase hnojení 

- Vše je také závislé na počasí 

Meze, remízky – místa mezi poli, kde rostlou plané rostliny – stromy, keře a byliny 


