
EKOSYSTÉM POLE 
Rostliny našich polí 
POLNÍ PLODINY 
Obilniny 

- stonek obilnin se nazývá stéblo, je dutý a má plná kolénka 
- obilná zrna (obilky) jsou uložena v klasech 
- po sklizni obilí (žních) se zbytky stébel (sláma) používají jako podestýlka hospodářských zvířat 
- mezi obilniny patří: pšenice, žito, ječmen, oves a kukuřice, rýže 
- využití obilnin: pšenice (chléb, bílé pečivo, těstoviny, krupice), žito (chléb, kávové náhražky), 

ječmen (kroupy, slad), oves (ovesné vločky), kukuřice (přímá konzumace, popkorn, krmivo) 
 
Okopaniny 

- k okopaninám patří: řepa obecná cukrovka, řepa krmná a lilek brambor 
- bulva řepy obecné cukrovky se v cukrovarech zpracovává na cukr 
- řepa krmná se pěstuje jako krmivo pro hospodářská zvířata 
- lilek brambor se pěstuje pro podzemní hlízy nazývané brambory, které obsahují vitamin C a jsou 

důležitou součástí naší potravy (z brambor se vyrábí škrob, líh a polotovary) 
Luskoviny 

- plodem luskovin je lusk, ve kterém jsou ukryta semena 
- tato semena se nazývají luštěniny 
- luštěniny jsou nepostradatelnou součástí našeho jídelníčku 
- mezi nejznámější luskoviny patří: hrách setý, fazol obecný, čočka jedlá a sója luštinatá 

Olejniny 
- olejniny jsou rostliny, z jejichž semen se lisováním získává olej 
- patří k nim např. brukev řepka olejka a slunečnice roční 

Pícniny 
- pícniny se pěstují jako krmivo pro hospodářská zvířata 
- k pícninám patří jetel luční, tolice vojtěška, vikev setá a bob obecný 

Textilní plodiny 
- z textilních plodin se u nás pěstuje len setý 

o len se pěstuje pro lněné vlákno a pro olejnatá semena 
Zelenina 

- na poli se pěstuje zelenina, kterou známe i ze svých zahrad 
- zeleninu dělíme na kořenovou, cibulovou, listovou, luskovou, plodovou a košťálovou  

 
PLEVELE 

- plevele = plané rostliny, které jsou na poli nežádoucí, ubírají polním plodinám vodu a živiny 

 
Živočichové na poli 

- živočichové na poli dokonale splývají s okolím (zbarvení je chrání před útoky nepřátel) 
- dostatek potravy zajišťují polní plodiny 

Hmyz 
- babočka paví oko, babočka kopřivová, modrásek jetelový, bělásek řepkový, otakárek fenyklový; 

čmelák zemní; mandelinka bramborová, škvor obecný 
Plazi a obojživelníci  

- ještěrka obecná; rosnička zelená 
Ptáci 

- stálí ptáci – přezimují u nás, živí se semeny, a nebo jsou draví 
o skřivan polní, straka obecná, koroptev polní, bažant obecný, poštolka obecná, káně lesní  

- tažní ptáci – odlétají do jižních krajů, především hmyzožraví nebo se živící obojživelníky 
o čáp bílý  

Savci 
- krtek obecný, hraboš polní, křeček polní, zajíc polní, srnec obecný, lasice hranostaj  



EKOSYSTÉM LOUKA 
- přírodní ekosystémy obhospodařované člověkem 
- na loukách rostou převážně luční trávy a byliny, které jsou krmivem pro hospodářská zvířata 
- louky se sečou zpravidla dvakrát ročně:   

o začátkem léta (první senoseč)   
o koncem léta (otava = druhá senoseč - otava) 

- louky, na kterých se nechává pást dobytek, se nazývají pastviny 
- stromy a keře zde většinou chybí, bez péče člověka louky začnou zarůstat a postupně se navrací k 

lesnímu ekosystému 
- obratlovci žijící na polích žijí často i na loukách 
- louky jsou domovem velkého množství hmyzu 

 

Rostliny na loukách 
Trávy 

- trávy (traviny) mají podobnou stavbu těla jako obilniny 
- mají dutý stonek s kolénky (stéblo), úzké listy a nenápadné květy 

sdružené v květenství 
- trávy spolu s obilninami patří do skupiny (čeledi) lipnicovité 
- mezi trávy patří: lipnice luční, srha laločnatá, srha říznačka, bojínek 

luční, psárka luční, jílek vytrvalý, ovsík vyvýšený, tomka vonná, 
kostřava červená 

 
 
Byliny 

- mezi luční byliny patří např.: pampeliška lékařská, sedmikráska obecná, kopretina bílá, zvonek 
rozkladitý, jetel luční, jetel plazivý, kohoutek luční, šťovík kyselý, jitrocel kopinatý, řebříček bílý, 
pryskyřník prudký, ocún jesenní, chrpa luční, přeslička rolní, třezalka tečkovaná, vlaštovičník 
větší, heřmánek pravý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, rmen rolní, kopřiva dvoudomá, 
hluchavka bílá, čekanka obecná, pcháč oset, vlčí mák, ostrožka stračka, svlačec rolní, rozrazil 
rezekvítek, mateřídouška obecná, šalvěj luční…   

- řada lučních bylin se využívá jako léčivky (pampeliška, jitrocel, třezalka, vlaštovičník, přeslička, 
heřmánek, řebříček, kokoška, kopřiva, hluchavka, sedmikráska, mateřídouška, šalvěj…) 

- některé luční byliny jsou jedovaté (pryskyřník prudký, ocún jesenní) 
 

Živočichové na loukách 
BEZOBRATLÍ 
Hmyz 

- kobylka zelená, saranče čárkovaná, včela medonosná, čmelák zemní, motýli (např. babočky, 
modrásci a žluťásci) 

 
OBRATLOVCI 
Plazi 

- ještěrka obecná, zmije obecná  
Ptáci 

- vrabec polní, čáp bílý, skřivan polní  
Savci 

- sysel obecný, zajíc polní, srnec obecný, ovce domácí, tur domácí  
 


