
HYPERICUM 2016 BEŇUŠ – MLADŠIA KATEGÓRIA 
 
 

RASTLINY 
 

☺ Predmetom stanovišťa „Botanika“ bude určiť predložené druhy (resp. ich časti – vetvičky, 
listy, plody..) bylín/drevín zo zoznamu. Predmetom stanovišťa „Všeobecné informácie“ 
budú otázky týkajúce sa všeobecných informácií o rastlinách/drevinách zo zoznamu napr. 
kde rastie (les, lúka, pri potoku..), základné diagnostické znaky (napr. ktorý druh má ihlice 
s bielym pásikom na spodnej strane), využitie (napr. na drevo; potravina – orechy, listy; 
liečivá rastlina – uviesť na čo sa používa napr. pľucnik – pľuca; podbeľ – kašeľ a pod.) 

         Všetky potrebné informácie nájdete v  rôznych sprievodcoch prírodou, či atlasoch  a na       
 internete napr. http://snaturou2000.sk/rastliny a pod.  

 

 

DREVINY 
Por. č. slovenský názov latinský názov 

1 buk lesný Fagus sylvatica 

2 hrab obyčajný Carpinus betulus 

3 jedľa biela Abies alba 

4 lieska obyčajná Corylus avellana 

5 lipa Tilia sp. 

6 smrek obyčajný Picea abies 

7 vŕba rakyta Salix caprea 

 
BYLINY 

8 deväťsil Petasites sp. 

9 iskerník prudký Ranunculus acris 

10 lopúch Arctium sp. 

11 mäta dlholistá Mentha longifolia 

12 pľúcnik lekársky Pulmonaria officinalis 

13 podbeľ liečivý Tussilago farfara 

14 púpava lekárska Taraxacum officinale 

15 rebríček obyčajný Achilea millefolium 

16 záružlie močiarne Caltha palustris 

 
  

ppoozznn..  llaattiinnsskkéé  nnáázzvvyy  nniiee  ssúú  pprreeddmmeettoomm  ssúúťťaažžee,,  ssllúúžžiiaa  lleenn  aakkoo  ppoommôôcckkaa  pprrii  vvyyhhľľaaddáávvaanníí  iinnffoorrmmáácciiíí  
oo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ddrruuhhoocchh  

http://snaturou2000.sk/rastliny


HYPERICUM 2016 BEŇUŠ – MLADŠIA KATEGÓRIA 
 
 

ŽIVOČÍCHY 
 

☺ Predmetom stanovišťa „Zoológia“ bude určiť predložené druhy živočíchov (resp. ich časti – 
laba, parožie, lebka..) a stôp zo zoznamu. Predmetom stanovišťa „Všeobecné informácie“ 
budú otázky týkajúce sa všeobecných informácií o živočíchoch zo zoznamu napr. čím sa 
živí, kde býva (typ obydlia), ako prežíva zimu, kedy je aktívny, ako žije (samotársky, páry, 
čriedy..), adaptácia na prostredie/potravu – farba, hustota srsti, typ zobáka... a pod. 

         Všetky potrebné informácie nájdete v  rôznych sprievodcoch prírodou, poľovníckych 
 encyklopédiách,   na  internete napr. http://snaturou2000.sk/zivocichy a pod.  

 

 
CICAVCE 
por. číslo slovenský názov latinský názov stopa 

1 bobor vodný                   Castor fiber √ 
2 jazvec lesný                   Meles meles √ 
3 kamzík vrchovský           Rupicapra rupicapra √ 
4 líška obyčajná                Vulpes vulpes √ 
5 medveď hnedý               Ursus arctos √ 
6 rys ostrovid                     Lynx lynx √ 
7 srnec lesný Capreolus capreolus √ 
8 svišť vrchovský Marmota marmota  
9 syseľ pasienkový Spermophilus citellus  
10 vlk dravý                         Canis lupus √ 
11 vydra riečna                   Lutra lutra √ 

 
VTÁKY 

12 glezg hrubozobý Coccothraustes coccothraustes 
13 hýľ lesný Pyrrhula pyrrhula 
14 stehlík čížavý Carduelis spinus 
15 sýkorka lesklohlavá Poecile palustris 
16 sýkorka veľká Parus major 

 
 
 
ppoozznn..  llaattiinnsskkéé  nnáázzvvyy  nniiee  ssúú  pprreeddmmeettoomm  ssúúťťaažžee,,  ssllúúžžiiaa  lleenn  aakkoo  ppoommôôcckkaa  pprrii  vvyyhhľľaaddáávvaanníí  iinnffoorrmmáácciiíí  
oo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ddrruuhhoocchh  
 

http://snaturou2000.sk/zivocichy

	 
	pozn. latinské názvy nie sú predmetom súťaže, slúžia len ako pomôcka pri vyhľadávaní informácií o jednotlivých druhoch 
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