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Život ve vodě a u vody 
Rostliny a živočichové jsou velmi závislí na vodě. Mnoho z nich přímo  

ve vodě žije. Čím více vody a světla, tím více rozmanitého života kolem.  

Někteří živočichové žijí ve stojatých vodách (přehrada,jezero,rybník), jiní  

obývají tekoucí vodu (potoky, řeky).  Rostliny pokrývají břehy jezer i řek, 

leknín a stulík má listy rozprostřeny přímo na hladině. Ve vodě žijí ryby, na 

hladině plave vodní ptactvo. Ve vodě i kolem vody je hodně hmyzu, který je 

potravou pro predátory - obratlovce i bezobratlé (dokážeš je vyjmenovat?).  
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Život ve vodě a u vody 
Mezi běžné zástupce rostlin žijících ve vodě patří leknín bílý, stulík žlutý a 

rákos obecný. Na březích rostou dřeviny - vrby bílé nebo olše, kterým velké 

množství vody v půdě vyhovuje. Svými kořeny zpevňují břehy vodních 

ploch, zpomalují vymílání a díky svým mohutným korunám poskytují 

blahodárný stín a místo pro odpočinek vodnímu ptactvu. 

 

    Vrba bílá 

 

Rákos obecný      Leknín bílý 
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Život ve vodě a u vody 
V čisté vodě se daří mnoha rybám. V horských studených potocích žijí v 

prokysličené vodě draví pstruzi, v pomalejších teplejších tocích a stojatých 

vodách najdeme všežravé kapry obecné a cejny, dravé štiky, candáty a 

okouny. Dravé ryby jsou důležité, protože udržují přírodní rovnováhu v 

našich vodách. Některé druhy (jako například kapr obecný) byly uměle 

vyšlechtěny a vysazovány do chovných rybníků. 

 

 

 Kapr obecný    Štika obecná 
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Život ve vodě a u vody 
V okolí vod během jara pozorujeme obojživelníky. Vývojové stádium 

bezocasých obojživelníků - žab – nazýváme pulec. Po proměně  je z něj 

skokan, ropucha, kuňka či rosnička. Larvy ocasatých obojživelníků – 

mlok,čolek - také žijí zpočátku ve vodě. Obojživelníci se živí hlavně hmyzem 

a červy, po proměně (metamorfóze) vylézají na souš a dospívají. Později se 

do vody vrací jen lovit potravu a rozmnožovat. Jestliže má živočich suché 

šupiny, není  to obojživelník, je to plaz  (užovka,želva, ještěrka, slepýš)!  

 

 

 

Skokan hnědý obklopený vajíčky       Užovka obojková 
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Život ve vodě a u vody 
Na hladině stojatých a pomalu tekoucích vod odpočívá vodní ptactvo – 

labuť velká,kachna divoká, volavka popelavá. Mezi prsty u nohou mají 

plovací blány, jejich peří je mastné – odpuzuje vodu. Výborně tvarovaným 

zobákem oškubávají křehké vodní rostliny a požírají drobné živočichy. 

V okolí vod žijí ledňáčci, potápky a čápi, kteří loví nejčastěji hmyz, ryby a 

obojživelníky. Velmi plaší jsou savci -  vydra říční, norek americký, bobr 

evropský a rejsek vodní. 

 

      Volavka popelavá              Vydra říční 
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Život ve vodě a u vody 
Běžní zástupci rostlin žijících ve vodě jsou …… bílý a ..... obecný.  

Na březích najdeme …. a ….  

V horských potocích a bystřinách žijí draví ……. 

Mezi dravé ryby pomalých a stojatých vod řadíme ….. a …… 

Uměle vysazován byl …. obecný 

Vývojové stádium žab je ….. 

Hadem žijícím u vody je …… obojková. 

Blány mezi prsty má ….. divoká a ….. 

Ze savců u vody žijí ….. říční  nebo také ….. 

 

 

 

 

 

 


