
Vodních a mokřadních rostlin 



Litorál  
 Litorál – pobřežní pásmo, vymezeno fotickou zónou 

 Ripál – pobřežní pásmo tekoucích vod 

 Sublitorál – vymezen letní hladinou podzemní vody, 
natantní a submerzní hydrofyty hlouběji, blíže břehu 
emerzní rostliny 

 Eulitorál – zóna s kolísající vodou během roku, emerzní 
makrofyty 

 Epilitorál – již není přeplavováno vodou, výskyt hygrofytů 
a mezofytů 

 





Adaptace rostlin na vodní prostředí 
 Mikrofyty – fytoplankton (studuje se v rámci 

algologie a hydrobiologie) 

 Makrofyty – vyšší rostliny, mechy, chaluhy, ruduchy 

 Hygrofyty – vlastní vodní rostliny 

 Submerzní rostliny – ponořené 

 Natantní – vzplývavé, fotosyntetické orgány na vodní 
hladině 

 Emerzní (helofyty) rostliny – fotosyntetické orgány nad 
vodní hladinou 

 



1. Submerzní rostliny 
Vznášející nebo zakotvené  

 Redukce či úplná absence kořenů, redukce cévních 
svazků,  

 Příjem látek celým povrchem těla, jemná kutikula, 
zvětšování povrchu těla – jemné dělení listů až na 
niťovité úkrojky 

 Častá je absence průduchů, vyvinut aerenchym 
(vzdušné pletivo – nadnáší a udržuje polohu rostliny) 



Vznášející  

 Lemna trisulca (okřehek trojbrázdý), Elodea 
canadensis (vodní mor kanadský), Ceratophyllum 
demersum (růžkatec ponořený), Hippuris vulgaris 
(prustka obecná) 

 



Okřehek 
Závitka 
drobnička 



Řezan pilolistý 
Voďanka žabí 

Kotvice plovoucí 



Zakořeněné  

 Myriophyllum spicatum (stolístek klasnatý), Hottonia 
palustris (žebratka bahenní), Potamogeton (rdest, 
některé druhy) 

 



2. Natantní rostliny 
 Listy na hladině jsou často kruhovité či eliptické, 

nedělené, listy mají průduchy, 

 vyvinutá aerenchymatická pletiva, značná intenzita 
transpirace 

 Častá heterofylie např. u Batrachium aquatile 
(lakušník vodní) 

 Stulík, leknín, rdest vzplývavý, nepukalka plovoucí 







Heterofylie vodních rostlin 
 stav, kdy má rostlina vytvořeny dva a více různých typů 

listů, a to buď postupně v průběhu svého 
ontogenetického vývoje (vyjma listů děložních), anebo 
současně na různých částech svého těla. 

 podmíněna výskytem listů ve dvou typech prostředí a tudíž 
morfologickou a někdy i fyziologickou adaptací na tato 
prostředí 

 schopnost rostlin vytvářet různé terestrické a vodní formy 
např. Persicaria amphibia, rod Callitriche, Sagittaria 
sagittifolia. 

 vyskytuje se bez systematické vazby – typická je pro 
Nymphaeaceae, rody hvězdoš, šípatka, rdest, kalatka, 
šípatkovec, žabníček, lakušník. 



kalatka 



Příčiny heterofylie 
 Jednodušší (submerzní) tvar listů je způsoben 

zhoršenými světelnými či nutričními podmínkami, 
případně odstraněním listů.  

 Jedním z důvodů heterofylie může být nízký obsah 
vápníku.  

 Významnou úlohu hraje i fotoperioda a především 
teplota. 



3. Emerzní rostliny 
 Adaptace jak na vodní, tak terestrické prostředí, jsou 

schopny snášet vodní deficit, vyvinut mohutný 
kořenový systém 

 Rákos obecný, orobince, chrastice rákosovitá, zblochan 
vodní, šmel okoličnatý, kosatec žlutý, různé druhy 
ostřic 







Hydrofyty přichycené k substrátu 
1. Vynořené (emerzní) hydrofyty  

 vyskytují se na vynořených až ponořených 
substrátech, kde vodní sloupec kolísá v rozsahu od –
50 do +150 cm, vytvářejí vzdušné reprodukční orgány 
(např. Butomus - šmel, Eleocharis - bahnička, 
Phragmites - rákos, Typha - orobinec) 



Adaptace emerzních rostlin 
 Podobně jako terestrické rostliny se musí přizpůsobit 

dvěma významným faktorům: 

 ztráta vody listy prostřednictvím transpirace v okolí listů 

 nutnost odolávat proudění vzduchu - mechanická 
odolnost 

 Navíc se emerzní rostliny musí vyrovnávat s nutností 
růstu mladých listů pod vodou. 



 Nutnost vyrovnávat se s velmi proměnlivým 
prostředím vybavila tyto druhy velkou morfologickou a 
fyziologickou plasticitou a nízkou specializací. 

 Obvyklé morfologické rysy submerzního růstu: 

 rozvoj aerenchymu 

 ztráta trichomů 

 ztenčování listů 

 redukce kutikuly 

 snížení počtu průduchů 

 změny tvaru listů 

 rozvoj houbovitého mezofylu 



2. Hydrofyty s plovoucími listy (natantní)  

 vyskytují se na ponořených substrátech od nulové po 
3,5 m hloubky, někdy heterofylní, někdy se vzdušnými 
listy, reprodukční orgány vzdušné nebo plovoucí 

 Kořenující a oddenkové typy – listy na dlouhých 
ohebných řapících (např. Nymphaea - leknín a Nuphar – 
stulík) 

 Oddenkové typy s vystoupavou lodyhou – listy jsou s 
krátkými řapíky (např. Nymphoides - plavín, 
Potamogeton natans - rdest plovoucí) 



3. Ponořené hydrofyty 

 vyskytují se na ponořených substrátech v hloubkách 
do 11 m, listy zcela ponořené, některé druhy se mohou 
vyskytovat jako terestrické formy, 

 reprodukční orgány vzdušné, plovoucí nebo ponořené 

 Lodyhové formy – dlouhá olistěná lodyha obvykle 
kořenuje z uzlin (např. Elodea – vodní mor, 
Potamogeton pectinatus - rdest hřebenitý, Najas – 
řečanka, Myriophyllum - stolístek) 

 Růžicovité formy – (např. Sagittaria - šídlatka, 
Littorella - pobřežnice, Vallisneria - zákruticha) 

 Stélkaté formy – rostliny redukované na polymorfní 
stélkovitý stonek (pouze exotická čeleď Podostemaceae) 



Rostliny na obnažených dnech 
 Letnění rybníků, vypuštěné sádky 

 Většinou jednoleté 

 Rychlý vývoj, nízký vzrůst 

 Konkurenčně slabé druhy 

 Dlouhodobá klíčivost semen (desítky let) 

 Při vzniku vhodných podmínek okamžité klíčení 
(málo závislé na ročním období) 



Šáchor hnědý 
Bahnička vejčitá 
Kalužník šruchový 



Základní výchozí adaptační faktory 

 ztížená výměna a získávání plynů O2 a CO2 

 nadnášení rostlin 

 vlnění, příboj, proud 

 nezpevněné sedimenty dna 

 menší množství dostupného světla 



Adaptace podzemních orgánů 
 Pro zakořenění v štěrku či jemném bahně musí rostliny 

vytvořit rozsáhlý systém vláknitých kořenů. Ty s méně 
rozvinutým systémem jsou vázána na hlubší a klidnější vody s 
menší dnovou erozí a zpevněnějším substrátem.  

 U mnoha druhů schopnost velmi rychlého růstu až v řádech 
metrů za rok – Phragmites australis, Glyceria maxima, Typha 
latifolia.  

 Podzemní orgány tvoří u vodních rostlin často významnou 
část biomasy celé rostliny: 
 Alisma plantago-aquatica 40% 

 Typha 45-60% 

 Equisetum fluviatile 80% 

 Phragmites communis 80% 



 Některé druhy makrofyt jsou schopné ovlivňovat 
anaerobní prostředí v okolí kořenů aktivním 
vylučováním kyslíku (Oryza sativa, Menyanthes 
trifoliata).  

 Tato schopnost může dávat výraznou kompetiční 
výhodu při obsazování prostředí s anoxickými 
sedimenty. 

 U většiny makrofyt jsou však kořeny schopné růst i v 
anoxickém prostředí prostřednictvím anaerobní 
respirace za produkce etanolu.  

 Naopak prostředí bohaté kyslíkem u řady druhů růst 
kořenů inhibuje. 



Adaptace listů 
 nejčastější je funkčně nejvýhodnější okrouhlý řapíkatý 

či šípovitý tvar s celistvým okrajem. 

 Okraj listů zahrnut vzhůru, odtok dešťové vody z listu 
(Victoria). 

 Pevnost a kožovitost – radiální žilnatina, 
kolenchymatická pletiva 

 Vzdušné váčky (hladinovka), horní povrch listů hladký 
a pokrytý silnou voskovou vrstvou kutikuly, hustý 
kartáček trichomů zadržujících vzduch a bránících 
přístupu vody (divoká rýže). 





Anatomická stavba listů 
 Pod voskovitou kutikulou a epidermis je vrstva 

palisádového parenchymu.  U submerzních druhů 
kutikula není. 

 Buňky houbovitého parenchymu vytvářejí polygonální 
síť.  

 U řady druhů je mechanická podpora zvýšena ještě 
přítomností sklereid – sklerenchymatických idioblastů 
specifických tvarů.  

 Vrchní epidermis obsahuje roztroušeně chlorofyl. 
Někdy jsou v horní pokožce přítomny antokyany, 
snižující nadměrnou radiaci.  



 V epidermálních buňkách submerzních druhů jsou 
velmi často vyvinuty chloroplasty – vlastnost 
charakteristická téměř výhradně pro vodní rostliny.  

 Průduchy jsou přítomny pouze ve svrchní pokožce a 
kolem nich se tvoří kutikulární valy snižující 
pravděpodobnost zaplavení průduchů.  

 Ve spodní epidermis rodu Nymphaea jsou roztroušeny 
skupiny buněk nazývaných hydropoty , které mají 
schopnost přijímat z vody minerální látky. 

 



Adaptace na vysychání prostředí 
 Některé druhy natantních kořenujících hydrofyt jsou 

schopné přežít i vysychání.  

 V tomto případě vytvářejí malé shloučené růžice listů 
se zkrácenými internodii a řapíky, často pohrouženými 
do substrátu.  

 Okraje listové čepele bývají srolovány, aby se zabránilo 
zvýšené transpiraci. Zároveň je však výrazně 
redukován celkový počet vytvořených průduchů. 



Příjem hydrogenuhličitanu 
 je důkazem vysoké plasticity makrofyt, které jsou 

schopné fixovat i CO2 i hydrogenuhličitan v závislosti 
na podmínkách prostředí.  

 Příjem hydrogenuhličitanu je energeticky náročnější, 
proto se děje pouze pokud je již v prostředí nedostatek 
CO2. 

 Adaptace na příjem hydrogenuhličitanu přitom 
proběhne během několika dní. 



Generativní rozmnožování vodních 
rostlin 
 nutriční stav rostliny, a některý další spouštěcí faktor – 

délka dne nebo teplota vody. 

 U většiny druhů se květy zakládají v úžlabí listů – při 
kvetení nad hladinou zajištění mechanické stability 
květenství 

 Řada druhů má v blízkosti květů, či květenství 
seskupení několika plovoucích listů – některé druhy 
rodu Potamogeton, Nymphoides peltata, Cabomba 



 Řada druhů má zkrácená internodia stonku v blízkosti 
květenství a listové přesleny pak podpírají celé 
květenství nebo se dokonce vytvářejí nafouklé přesleny 
s aerenchymem, které slouží jako plováky- dosti často 
v rodu Utricularia nebo Hottonia. 

 Způsob opylení probíhá podobně jako u terestrických 
forem: entormogamie, anemogamie; kleistogamie, 
opylení ještě v poupěti, hydrogamie – trnitá pylová 
zrna, pohyblivé květy, bobtnavá hypodermis, vosková 
kutikula (Najadales - blatnicovité) 

Blatnice bahenní 



Dormance a klíčení 
 dokonalé systémy zpoždění klíčení a načasování na 

optimální období a na vhodnou ekofázi vodního 
prostředí. 

 Extrémně dlouhá životnost byla zjištěná u semen 
lotosů - až stovky let 

 Světlo, kyslík 



Šíření plodů, semen a semnáčků 
 Nejčastější je hydrochorie 

 plody či semena mají schopnost plovatelnosti po určité 
období – dané buď bobtnáním semen či plodů, 
přítomností hydrofobní voskové vrstvy na povrchu 
nebo přítomností různých listenů a povrchových 
struktur zadržujících vzduch. 

 Málo anemochorie, častěji zoochorie 



Vegetativní rozmnožování vodních rostlin 

Vegetativní množení Generativní množení 

Velká výchozí velikost Malá výchozí velikost 

Neustálá tvorba Sezónně limitováno 

Vytvářené v blízkosti mateřských 
rostlin 

Široce rozšiřované 

Okamžitý rozvoj Dormance 

Přímý vývoj k dospělým stadiím Delší ontogenetický vývoj 

Nízká mortalita Vysoká mortalita 

Mírná přírodní selekce Intenzivní přírodní selekce 



 Na rozdíl od většiny terestrických druhů převažuje u 
vodních rostlin vegetativní reprodukce výrazně nad 
reprodukcí generativní. 

 Vegetativní reprodukce formou fragmentace rostliny je 
vysoce efektivní s minimem vynaložené energie. 

 Vzhledem k redukci mechanických pletiv jsou vodní 
rostliny výrazně náchylnější k narušení těla a rozdělení 
na více samostatných částí - regenerace. 

 Šlahouny, výběžky, oddenky, oddenkové a kořenové 
hlízy – šípatka, leknín 

 turiony 



Turiony  
 nejspecializovanější zimovací útvary vodních rostlin s 

výraznými morfologickými a fyziologickými 
adaptacemi pro úspěšné překonání nepříznivého 
období – stolístek, růžkatec, bublinatka, aldrovandka, 
okřehky (bublinka) 

 Velkou roli hraje teplota a intenzita světla 


