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Vezměte si na výpravu či na schůzku do parku/lesa lopatku a vyrýpněte různé rostliny. 
Vyrýpněte je celé, tedy i s kořeny. Zkuste vybrat takové, které se budou vzájemně lišit.

Vyrýpli jste nějakou běžnou jarní kytku, např. dymnivku? V čem se její kořen liší např. od kořene křivatce? 

Na maminčině kuchyňské váze zvaž celou rostlinu, odděl kořen od zbytku (prýtu) – a zvaž jednotlivé části. 
A teď dej všechny tyto zbytky doma nebo v klubovně na papír k topení a čekej, dokud nevyschnou. Během 

čekání můžeš části rostlin vážit každý den. Pro zrychlení sušení můžeš také použít troubu. Ano, uděláš z nich 
vlastně takové seno. Po několika dnech, až budou dokonale suché, zvaž i toto seno. Pokud máš cibulovinu, 
nařezej cibulku na tenčí plátky. Vyhneš se tak nepříjemnosti, že by rostlina dříve zplesnivěla, než uschla. 

Jaký je hmotnostní úbytek? Jaký je procentuální úbytek vody z rostliny? 
Který typ kořene si myslíš, že do sebe pojme více vody? 

Procentuální úbytek můžeš vypočítat pomocí trojčlenky nebo dosadit do vzorce 
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Ano, na všech obrázcích se nachází 
nějaký kořen. S kořeny slov se setkáváme 
při hodinách českého jazyka, kořeny zubů 
vídáme u zubaře (pokud máme tu smů lu 

a zrovna nám nějaký ten zoubek trhá) a celou 
řadu jich najdeme v přírodě. A často jsou rozma
nité a různorodé. Pojďme se na ně podívat blíže!

Kořeny přijímají vodu i minerály a zásobují 
jimi rostliny. Ty díky tomu rostou, vyvíjejí se a 

rozmnožují. Další jejich vlastností je, že udržují 
rostlinu na jednom místě, takže nám rostliny 
nepřebíhají z místa na místo a dají se lépe 

pozorovat než neposedná zvířátka. 

Podívejme se na ně zblízka.

Procentuální úbytek =
 (Původní hmotnost – hmotnost vysušené rostliny) x 100

původní hmotnost celé rostliny



PRíRODa
Proč jsou kořeny tak různo-

rodé? Podívej se na následu-

jící obrázek. Jak jednotlivé 

životní strategie 

ovlivòují typy 
kořenů?

Občas 
jsem tvořen 

popínavými rost-
linami. Umožňuji 

jim získávat vláhu 
i přímo ze vzdu-

chu. 

Potkáte mě třeba v prale-sních ekosystémech. Jsem pozůstatkem „mládí stromu“, kdy rostliny vyrůstaly na  tlejících zbytcích ostatních kmenů či dřevní hmotě, která se postupem času rozpadla. 

Najdete 
mě třeba u 

svlačce. Rostliny 
si ve mně ucho-
vávají zásobní 

látky. 

Je 

možné 

mě upravit 

k dobrému 

jídlu.

Jsem tak tenký, že se dokážu rovnoměrně rozrůst 
pod celou rostlinou 
a tím můžu čerpat živiny i vláhu z velké plochy.

Já 
dokážu 

být oporou 

dokonce i pro 

prýt. 

Tisíce 
orchidejí 

Louka zbarvená květy orchidejí do 

žluto-růžova? Tak vypadá začátkem 

května Přírodní rezervace Nad Zavírkou 

v blízkosti Klostermannovy rozhledny 

na Javorníku. Kromě velkého množství 

prstnatců bezových, zde roste celá řada 

chráněných rostlin včetně dvou druhů 

masožravek. Květy zde obdivujte, foto-

grafujte, kreslete, ale v žádném případě 

netrhejte, ani jinak nepoškozujte.

VÍŠ …
… že nadzemní části byliny se říká PRÝT a podzemní části KOØEN?
… kde je zakázáno rýpat kytičky? A jaké?
… proč se při velkých větrných smrštích 
borovice láme 
nad zemí, 
kdežto smrk se 
častěji vyvrací?
…co udělá ros-
tlina, jakmile ji 
otočíš kořenem 
vzhůru? 
Vyzkoušej to. 
Výsledek vyfoť.

23SKAUT 4/2016Připravila: Anna Vítová, ilustrace: Oskar

Každé tvrzení 
odpovídá 
nějakému 
typu 
kořene.

Tip na jarní výlet
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