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1. Stavba tela. 

 …b…hlava,  …a…tykadlá,  …g…3 páry končatín, …h…krídelná pošva,  

…c…predohruď,  d……stredohruď,  …e…zadohruď,  …f…bruško,   

…i…lupeňovité tracheálne žiabre, …j…chvostové štety 

za každé správne označenie 1 bod,     spolu 10 bodov 

Rozdiely najád:  

1.larva podenky má prevažne tri koncové štety, pošvatky dva, 

2. najády podenky majú tracheálne žiabre na zadočku, najády pošvatiek na hrudi alebo 

medzi hlavou a predohruďou 

2 body          spolu 12 bodov 

 

 

2. a) hlavátka podunajská, b) šabľa krivočiara    spolu 2 body 

 

 

3. a) Aythia fuligula samec, b) Aythia fuligula samica, c) Anas clypeata samica, d) Anas 

clypeata samec 

za správny vedecký názov 2 body, za správne určenie pohlavia 1 bod spolu 12 bodov 

 

4.  4x2        spolu 8 bodov 

 

5. a) vápenitá, b) vápenitá, c) vápenitá      spolu 3 body 

 

 

 

 

 

 

 



6.  

Druh 

Aká aktivita 

prevažuje? 

 

 

denná/nočná 

Ide 

o bylinožravé

ho alebo 

mäsožravého 

živočícha? 

Má aspoň na 

jednom páre 

nôh plávacie 

blany? 

áno/nie 

Zostáva 

aktívny aj 

počas zimy? 

 

áno/nie 

Je tento druh 

u nás 

zákonom 

chránený? 

áno/nie 

dulovnica väčšia nočná mäsožravého nie áno áno 

vydra riečna nočná mäsožravého áno áno áno 

bobor vodný nočná bylinožravého áno áno áno 

hryzec vodný denná bylinožravého nie áno nie 

ondatra pižmová nočná bylinožravého 

aj 

mäsožravého 

áno áno nie 

za každú správnu odpoveď 1 bod      spolu 25 bodov 

 

7. pošvatka žltozelená, chrbtoplávka žltkastá, splošťuľa bahenná, podenka veľká 

za každé správne podčiarknutie a nepodčiarknutie 1 bod   spolu 7 bodov 

 

8. Glochídium je larva škľabky (veľkej), živiaca sa paraziticky v žiabrovej dutine rýb. 

Gonochorizmus je stav, keď sú jedince druhu rozlíšené na jedince samčie a jedince samičie, 

opak hermafroditizmu, jednopohlavnosť. 

Gonotrofický cyklus je cyklus krv cicajúcich bezstavovcov pozostávajúci z krokov 

potrebných k úspešnému nakladeniu vajíčok (striedanie cicania a kladenia vajíčok). Jeden 

cyklus pozostáva z vyhľadania a napadnutia hostiteľa, trávenie krvi a dozrievanie vajíčok, 

vyhľadanie vhodného miesta na kladenie vajíčok a samotné kladenie vajíčok. 

 3*2 body        spolu 6 bodov 

 

9. hlavátka euroázijská, orliak morský, vydra riečna, bobor vodný, volavka purpurová, kaňa 

močiarna 

za každé správne podčiarknutie a nepodčiarknutie 1 bod   spolu 13 bodov 

          

10. a) Hyla arborea, b) Pelobates fuscus     spolu 2 body 

 

11. pstruhové pásmo, lipňové pásmo, mrenové pásmo, pleskáčové pásmo 

          spolu 4 body 

 

12. Monté je fáza vývinového (životného) cyklu úhora európskeho, nasledujúca po larve 

(leptocefalus). Je to sklovitý úhorík, ktorý z mora putuje ďalej do brakickej a sladkej vody, 

kde prechádza do ďalšej životnej formy, žltého úhora. 

Minoha je larva mihule, dosť odlišná od dospelého jedinca (oči majú prekryté kožou, ústa 

trojuholníkovité a bezzubé, žiabrové otvory majú v brázde, žijú v bahne). 

Trypanozomóza je spavá choroba. Je to ochorenie človeka zapríčinené prvokom rodu 

Trypanosoma. Prenášajú ho viaceré druhy krv cicajúcich dvojkrídlovcov. 

 3*2 body        spolu 6 bodov 

 

Celkovo max. 100 bodov 
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