
HYPERICUM 2016 BEŇUŠ –STARŠIA 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, kedy kvitne, 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 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 javor horský Acer pseudoplatanus 
4 javor mliečny Acer platanoides 
5 javor poľný Acer campestre 
6 jedľa biela Abies alba 
7 jelša lepkavá Alnus glutinosa 
8 lieska obyčajná Corylus avellana 
9 lipa Tilia sp. 

10 smrek obyčajný Picea abies 
11 tis obyčajný Taxus baccata 
12 vŕba rakyta Salix caprea 

 
BYLINY 

13 blyskáč jarný Ficaria verna 
14 hrachor jarný Lathyrus vernus 
15 chochlačka Corydalis sp. 
16 iskerník prudký Ranunculus acris 
17 kostihoj lekársky Symphytum officinale 
18 lopúch Arctium sp. 
19 mäta dlholistá Mentha longifolia 
20 pamajorán obyčajný Origanum vulgare 
21 pľúcnik lekársky Pulmonaria officinalis 
22 podbeľ liečivý Tussilago farfara 
23 repík lekársky Agrimonia eupatoria 
24 šalvia lúčna Salvia pratensis 
25 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 –STARŠIA KATEGÓRIA 
 

ŽIVOČÍCHY 
 

☺ Predmetom stanovišťa „Zoológia“ bude určiť predložené druhy živočíchov zo zoznamu -  
ich časti – laba, parožie, lebka, stopy, pobytové znaky (trus, výhraby, obhryzy kôry stromov 
a pod.), resp. zvuk. Predmetom stanovišťa „Všeobecné informácie“ budú otázky týkajúce sa 
všeobecných informácií o živočíchoch zo zoznamu - potrava, úkryty etológia (typické 
prejavy správania), adaptácie na prostredie/spôsob života. 

         Všetky potrebné informácie nájdete v  rôznych sprievodcoch prírodou, poľovníckych 
 encyklopédiách,   na  internete napr. http://snaturou2000.sk/zivocichy  
 http://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-p  a pod.  

 

CICAVCE 
p.č. slovenský  názov latinský názov stopa pob. znak zvuk 

1 bobor vodný                    Castor fiber √ √  
2 hranostaj čiernochvostý Mustela erminea √   
3 jazvec lesný                     Meles meles √ √ √ 
4 kuna skalná                       Martes foina √   
5 líška obyčajná                  Vulpes vulpes √ √ √ 
6 medveď hnedý                 Ursus arctos √ √ √ 
7 srnec lesný Capreolus capreolus √ √ √ 
8 vydra riečna                       Lutra lutra √ √ √ 

 
VTÁKY 

9 brhlík lesný Sitta europaea √ 
10 glezg hrubozobý Coccothraustes coccothraustes √ 
11 hýľ lesný Pyrrhula pyrrhula √ 
12 krivonos smrekový Loxia curvirostra  
13 penica čiernohlavá Sylvia atricapilla  
14 pinka lesná Fringila coelebs √ 
15 stehlík čížavý Carduelis spinus √ 
16 strnádka žltá Emberiza citrinella  
17 sýkorka uhliarka Periparus ater  

 
OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY 

18 kunka žltobruchá Bombina variegata 
19 ropucha bradavičnatá Bufo bufo 
20 skokan hnedý Rana temporaria 
21 slepúch lámavý Anguis fragilis 
22 užovka stromová Zamenis longissimus 

 
BEZSTAVOVCE 

23 podenka Ephemeroptera 
24 pošvatka Plecoptera 
25 potočník Trichoptera 

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

http://snaturou2000.sk/zivocichy
http://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-p
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