
ď
květenství
Některé rostliny mají pouze jeden květ (tulipán). Mnohem častější bývá seskupení
drobných květů do souboru, tzv. květenství. Počet květů v květenství je velmi rizný.
Seskupením drobných květů do květenství se zvyšuje jejich nápadnost pro opylovače.
V některých květenstvíchjsou květy tak drobné a seskupenéblízko u sebe, Že se

mohou podobat jednoduchému květu, tzv. biologický květ, např. úbor kopretiny.

Podle větvení stonku s květy se květenství rozdělují na hroznovitá a vrcholiČnatá.

U hroznovitých květenství nepřerůstají postranní stonky hiavní stonek a květy v těchto

květenstvíchrozkvétají zdola nahoru, anebo od okraje květenství směrem do středu.

Nejběžnějšími typy tohoto květenství jsou hrozen, klas, lata, okolík, hlávka a Úbor.

Složený okolik

U některých rostlin
rnůžeme pozorovat
ještě složená kvě-
tenstvi - příkladem
je složený okolik.
složené květenstvi
má místo samostat-
nóho květu v kvě

tenství zase květen-
ství.

hrozen (rybíz)

Hroznovitá květenství

v rch ol ičn atá květen stv i

k a5 (pšen ce setá) |ata (oves setý) okolík (prvosenka 1arni) h|ávka (jetel p az vý) úbor (heřmánek pra

vrcho|ík (bez černý) vidlan (kohoutek |uční) vijan (pomněnka hajnfl

§pickým znakem vrcholičnatých kvě-
tenství je přerůstání postranních stonku
přes stonek hlavní. Květy rozkvétají
opačně než u hroznovitého květenství.
tzn. shora dolů, anebo od středu
k okraji. Zák\adnimi typy vrcholična-
tého květenství jsou vrcholík, vidlan
a vijan.

Květ je rozmnožovacím orgánem rostliny, Vzniká přeměnou stonku a listů,

V květech vyrůstají samčípohlavníorgány, tyčinky, a samičípohlavní orgány,

pestíky. Rostlina má bud' jeden samostatný květ, nebo jsou květy seskupeny do

hroznovitých a vrcholičnatých květenství,

E Uvedte, zekíerých částí se skládá různoobalný květ.

P Vysvětlete pojmy jednodomá a dvoudomá rostlina,

f,l Která část květu není vyvinuta v samčím květu?

!l Vyjmenujte základní typy hroznovitých a vrcholičnatých květenství
a pokuste se k některým květenstvím přiřadit vám známé rostliny.
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