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Co se nau číme: 
• zopakujeme si typické znaky a t
• nalovit buchanky v rybníku
• pozorovat buchanky pomocí lupy a pod mikroskopem
• význam planktonních korýš

rybničním ekosystému 
 

Pomůcky:  
• planktonní síťka 
• menší sklenice, baňky 
• kapátko 
• mikroskop, stolní lupa  
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 JMÉNO:    
 
Znaky korýš ů - dopl ňte text

Korýši pat ří mezi členovce. Jejich kos

ným.................... a často také ................

říká se tomu ..................... . B

ve vod ě, kde dýchají pomocí ...................... . 

krev proudí i mimo cévy. D ě

(drobní) korýše. Někteří mají vývoj ...............

stupcem je nap ř. ........................... . N

stupce je ........................... .

Zástupci našich korýš ů

Na obr. 1 je rak říční, do ráme

názvy da lších rak ů v naší p ř

 

 

 

 

 

Raci v naší p řírodě zaznamenali podstatný úbytek. Uve

 
 
 
 
 
 
 
Na obrázcích vpravo jsou
dva korýši z Litovelského
Pomoraví. Uve ď jejich 
název a biotop, ve kterém
žijí. 
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        TŘÍDA:   DATUM:

ňte text  

členovce. Jejich kos tra je ...............,  

často také ................  . Když rostou, musí se kostry zbavit, 

íká se tomu ..................... . B ěhem tohoto období jsou zranitelní. 

, kde dýchají pomocí ...................... . Jejich cení soustava je ................, 

krev proudí i mimo cévy. D ělí se na .....................  (větší rozm ěry) a ....................... 

ě ří mají vývoj ............... ........., nemají larvu. Takovým z

. ........................... . Někteří mají vývoj ........................, p

stupce je ........................... .  

Zástupci našich korýš ů 

, do ráme čku dopl ň 

ů v naší p řírodě.  

ě zaznamenali podstatný úbytek. Uve ď  příčinu tohoto stavu.

Na obrázcích vpravo jsou  
dva korýši z Litovelského  

název a biotop, ve kterém  
Obr. 3 

DATUM: 

 zpevněná běž-

. Když rostou, musí se kostry zbavit, 

hem tohoto období jsou zranitelní. Žijí většinou 

Jejich cení soustava je ................, 

ěry) a ....................... 

........., nemají larvu. Takovým z á-

í mají vývoj ........................, p ř. zá-

ď ř činu tohoto stavu.  

Obr. 2 

Obr. 4 



 

 

Buchanka obecná - dopl ň
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Odlov buchanek 
V rybníku pomocí plankt
ba je poměrně snadná
dámská punčocha) odlovte buchanky. Ve vod
síťkou pozvolna kružte osmi
ce. Zachycené korýše vložte do skleni
vodou. 
Pozorování buchanek
Buchanky nejprve pozorujte voln
ce. Poté odpovězte na otázky:
Pomocí čeho plavou? 
 
Jak odlišíte samičky a same
 
 
Naberte kapátkem buchanku a pozorujte ji pod 
mikroskopem nebo lupou. Zam
gány, které jste doplňovaly 
Na obrázku je nauplius. Co to znamená
 
  
Pokud by se v odloveném
vzorku vyskytoval,  pozorujte jej.
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dopl ň stavbu t ěla pojmy z ráme čku

tykadla (anteny
nuly) - hlavohru

(furka) -  střevo 
ný vak s vají

zade

Buchanka obecná je planktonní 
živočich. Stejně
korýš na obrázku. Tento druh se 
ale v rybníce v zim
je. Určete tohoto korýše a 
světlete pojem plankton.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planktonní korýši
né postavení v
systémech. Vysv
spočívá. 
 
 

tonní síťky (jejíž výro-
á, jako plátno postačí 

odlovte buchanky. Ve vodě 
pozvolna kružte osmičky v různé hloub-

cené korýše vložte do skleničky s 

Pozorování buchanek  
rujte volně ve sklenič-

zte na otázky: 

čky a samečky? 

Naberte kapátkem buchanku a pozorujte ji pod 
mikroskopem nebo lupou. Zaměřte se na or-

ňovaly v nákresu. 
Co to znamená?  

v odloveném 
pozorujte jej. 

Obr. 5 

Obr. 7 

čku 

anteny) - tykadla (ante-
hlavohruď - oko vidlička 
řevo vaječník - vaječ-

ný vak s vajíčky 
zadeček 

Buchanka obecná je planktonní 
Stejně jako příbuzný 

na obrázku. Tento druh se 
ale v rybníce v zimě nevyskytu-

čete tohoto korýše a vy-
m plankton. 

lanktonní korýši mají význam-
né postavení v rybničních eko-

Vysvětlete, v čem 

Obr. 6 


