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2 LIšajníky

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo znamená také 
obyčajné slovo vzduch? Slovo vzduch sa vo filozofii 
spája aj s duchom (vzDUCH), dušou, dýchaním, 

dychom. Vydýchnuť posledný krát znamená smrť a 
naopak vdýchnuť niečomu život znamená nový začiatok. 
Problémy s dychom signalizujú nejakú hraničnú situáciu, 
ale aj vzrušenie a napätie. Význam všetkých týchto slov 
hovorí v podstate o veľkých veciach, o schopnosti vydržať, 
o schopnosti intenzívneho nasadenia, o pocite domova.
Ak by sme sa vrátili ku slovu vzduch, našli by sme veľkú 
podobnosť. Priestor bez vzduchu znamená smrť. Z toho 
môžeme teda odvodiť, že vzduch prináša život. Práve to, 
že na našej planéte je vzduch, z nej robí náš domov. A 
keďže vzduch neustále prúdi a zároveň sa mieša, môžeme 
povedať, že je neustále v pohybe, že má intenzívne 
nasadenie.
Vzduch ako jedna zo základných zložiek životného 
prostredia umožňuje život človeka, rastlín a živočíchov. 
Okrem tejto základnej funkcie využívame vzduch aj 
pri iných činnostiach. Vzduch nasýtený vodnou parou 
krátkodobo akumuluje energiu zo Slnka, a preto udržiava 
napríklad teplotu v zatvorenej izbe. Prúdenie, zmenu 
teploty vzduchu, odpor vzduchu využívame pri lietaní v 
balóne, parašutizme či paraglidingu. Ľahkú stlačiteľnosť 
vzduchu využívame napríklad v nafukovačkách, 
nafukovacích člnoch, kolesách na plávanie, ale aj pri 
nafukovacích halách. Vzduchom plníme aj pneumatiky v 
autách a na bicykloch a využívame ho aj v priemysle a 
zdravotníctve.

Ak by sme si vzduch predstavili ako mýtickú osobu, 

mohli by sme ho osloviť, dotknúť sa ho a pozorovať 

jeho život. Napríklad v starovekom Grécku reprezentovali 

vzduch štyria veterní bratia. Boreas prichádzal zo severu 

a prinášal chlad, ale aj zdravie. Zefyros prichádzal zo 

západu a prinášal dážď. Notos prichádzal z juhu a prinášal 

teplo, ale aj hmly. A Euros (niekedy nazývaný aj Argestes) 

prichádzal z východu a prinášal sucho.

Teraz, keď začne silnejšie fúkať vietor, zavierame okná. 

Nevieme povedať, z akej svetovej strany vanie, či prináša 

vlahu alebo sucho, teplo alebo zimu, či je v danom 

ročnom období obvyklý.

Ak chceme byť k takýmto veciam 

vnímaví, musíme začať vietor pozorovať. 

Aj my si môžeme nazvať vietor, vanúci z 

rôznych svetových strán, svojim menom, 

nakresliť jeho výzor, vymenovať jeho 

vlastnosti. Navyše, keď teraz vieme, čo sa 

na danej svetovej strane v našom okolí 

nachádza, tak môžeme povedať, že tento 

konkrétny vietor prináša aj znečistenie, 

lebo daným smerom sa nachádza 

priemyselný park, alebo že tento vietor 

prináša vôňu čokolády, pretože sa daným 

smerom nachádza čokoládovňa.

VZDUCH A JEHO 
VÝZNAM

Vzduch sa prejavuje prúdením, neustálym pohybom, 
vírením, neviditeľnosťou, prenášaním prachu, vôní, 
zvukov či iných tuhých, tekutých a plynných látok. Vo 
vzduchu sa nachádza aj kyslík, ktorý potrebujeme na to, 
aby sme prežili. Bez kyslíka v ovzduší by sme sa udusili. 

Vzduch a jeho mytologické podoby
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Ak chceme byť k takýmto veciam 

vnímaví, musíme začať vietor pozorovať. 

Aj my si môžeme nazvať vietor, vanúci z 

rôznych svetových strán, svojim menom, 

nakresliť jeho výzor, vymenovať jeho 

vlastnosti. Navyše, keď teraz vieme, čo sa 

na danej svetovej strane v našom okolí 

nachádza, tak môžeme povedať, že tento 

konkrétny vietor prináša aj znečistenie, 

lebo daným smerom sa nachádza 

priemyselný park, alebo že tento vietor 

prináša vôňu čokolády, pretože sa daným 

smerom nachádza čokoládovňa.

Vzduchu je na Zemi tisíckrát menej ako vody. Hmotnosť 
vzduchu je miliónkrát menšia ako hmotnosť hornín a 
iných prírodných tuhých látok na planéte.

Kvalitu vzduchu charakterizuje jeho teplota, vlhkosť a 
obsah látok, ktoré nezodpovedajú bežnému zloženiu 
vzduchu.

Aj malé množstvo niektorých jedovatých látok v ovzduší 
má obrovský vplyv na naše zdravie a životné prostredie. 

Znečisťovať ovzdušie začal už praveký človek, pretože rúbal 
lesy a spaľoval drevo. Až do obdobia industrializácie bolo 
znečistenie ovzdušia však len problémom určitých miest. 
Napríklad už v 13. storočí boli v dôsledku špinavého ovzdušia 
opísané zdravotné problémy ľudí žijúcich v Londýne.

Nielenže znečistené ovzdušie zhoršuje naše zdravie, ale 
aj rýchlejšie hrdzavejú kovy, rozpadávajú sa kultúrne 
pamiatky a sochy,  produkcia poľnohospodárskych plodín 
je menšia a obnova lesa je pomalšia.

Na veľký papier nakreslite čo najviac významov 
slova vzduch, alebo kde všade ho využívame. 
Vznikne tak veľký plagát, na ktorom budete mať 
napríklad nakreslenú pneumatiku auta, lietajúci 
balón, nafukovací čln, vietor... 
Môžete si spraviť aj výstavu výrobkov, ktoré 
využívajú vzduch. Napríklad lietadielka z papiera, 
balóny, šarkany, veterné mlyny...

Tak ako v starovekom Grécku, pomenujte vetry z 
rôznych svetových strán (sever, juh, východ, západ) 
a zadefinujte ich vlastnosti. Môžete nakresliť aj ich 
podobizeň.

  Viete, že...?

Motto:
„Vzduch je niečo ako zdravie alebo mier. 
Pokiaľ je všetko v poriadku, nevnímame 
ich, nepremýšľame o nich, nevážime si ich, 
považujeme ich za samozrejmé. Súčasného 
človeka asi najviac ohrozuje klam samozrejmosti. 
Je to stav, z ktorého sa musíme prebudiť. 
Prebudiť sám seba nie je ľahké, preto možnosť 
prebúdzať sa navzájom patrí k najvýznamnejším 
darom, aký si ľudia môžu poskytovať.“

Bohuslav Blažek

  

Úlohy:
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Vôňu vzduchu ovplyvňujú látky, ktoré do ovzdušia 
vypúšťame. Napriek približne rovnakému 

zloženiu vzduchu na celom svete ho inak vnímame 
v borovicovom lese, v pekárni, v centre mesta, pri 
vode, či v zamknutej izbe. 
Niektoré látky v ovzduší, ktoré môžeme cítiť, sú 
príjemné a neškodné, iné však môžu byť veľmi 
nebezpečné. Ak niektoré miesta zapáchajú, náš nos 
nás ako veľmi citlivý detektor varuje, že dané miesto 
môže byť pre nás škodlivé.
Väčšina nebezpečných znečisťujúcich látok v 
ovzduší však žiaden zápach nemá, takže nemôžu byť 
čuchom odhalené. Rozlíšiť nám ich pomáhajú 
rôzne prístroje 
na meranie 
k o n c e n t r á c i e 
týchto látok v 
ovzduší.

Určite ste už počuli v správach v televízii (alebo čítali v novinách) 
o znečistení ovzdušia - ale čo to vlastne je? Znečistenie 

znamená, že sa v ovzduší dlhodobo alebo krátkodobo nachádzajú 
látky, ktoré nepriaznivo vplývajú na stav životného prostredia 
a aj na naše zdravie. Do ovzdušia sa tieto látky dostávajú 
znečisťovaním. Znečisťujúce látky pôsobia nepriaznivo hneď, 
alebo až po chemickej reakcii v ovzduší. Môžu pôsobiť škodlivo 
samostatne, alebo v spolupráci s inými látkami. Znečisťovanie 
ovzdušia sa v súčasnosti považuje za jeden z najvážnejších 
problémov životného prostredia.

Na jednoduché zistenie, či je ovzdušie znečistené, alebo nie, 
nepotrebujeme vždy drahé meracie prístroje. Odhadovať 
koncentráciu znečisťujúcich látok v ovzduší vieme aj na základe 
pozorovania prírody. Organizmy, ktoré nám napovedajú o 
prítomnosti síry v našom okolí, sú nenápadné a ani si nevšimneme, 
že rastú všade okolo vás, dokonca i na skale a na stromoch. Ak 
ovzdušie v okolí vášho bydliska nie je príliš znečistené, sú takmer 
všade - dokonca i na školskom ihrisku a istotne ste na ne aj 
mnohokrát stúpili.

VZDUCH –  
ZNEČISTENIE A VÔŇA

Motto:
„.Nič sa nám nestane, ak sa naučíme používať 
náš nos trochu viac vedome.“

Robert Tisserand

Viete uviesť príklady, ako človek znečisťuje ovzdušie?

Ktoré z vašich uvedených príkladov znečistenia ovzdušia 
je možné odhaliť čuchom a ktoré len špecializovanými 
prístrojmi?

Zavrite oči a zhlboka sa nosom nadýchnite. Čo cítite? 
Vyskúšajte to na viacerých miestach, napríklad v triede, 
v parku a na ulici. Svoje zistenia si zapíšte a následne 
prezentujte svojim kamarátom.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Vzduch a jeho vôňa Znečisťovanie ovzdušia
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Určite ste už počuli v správach v televízii (alebo čítali v novinách) 
o znečistení ovzdušia - ale čo to vlastne je? Znečistenie 

znamená, že sa v ovzduší dlhodobo alebo krátkodobo nachádzajú 
látky, ktoré nepriaznivo vplývajú na stav životného prostredia 
a aj na naše zdravie. Do ovzdušia sa tieto látky dostávajú 
znečisťovaním. Znečisťujúce látky pôsobia nepriaznivo hneď, 
alebo až po chemickej reakcii v ovzduší. Môžu pôsobiť škodlivo 
samostatne, alebo v spolupráci s inými látkami. Znečisťovanie 
ovzdušia sa v súčasnosti považuje za jeden z najvážnejších 
problémov životného prostredia.

Na jednoduché zistenie, či je ovzdušie znečistené, alebo nie, 
nepotrebujeme vždy drahé meracie prístroje. Odhadovať 
koncentráciu znečisťujúcich látok v ovzduší vieme aj na základe 
pozorovania prírody. Organizmy, ktoré nám napovedajú o 
prítomnosti síry v našom okolí, sú nenápadné a ani si nevšimneme, 
že rastú všade okolo vás, dokonca i na skale a na stromoch. Ak 
ovzdušie v okolí vášho bydliska nie je príliš znečistené, sú takmer 
všade - dokonca i na školskom ihrisku a istotne ste na ne aj 
mnohokrát stúpili.

Zmieňovanými prírodnými indikátormi sú lišajníky. Na celom 
svete ich existuje viac ako 20 000 druhov. Stačí sa len lepšie 

prizrieť na „žltú skalu” v lese a zistíte, že je husto pokrytá lišajníkmi. 
Iné druhy rastú na vetvách stromov a visia dolu ako brada 
rozprávkového čarodejníka. Príroda sa „pohrala” aj so zafarbením 
lišajníkov - od šedej alebo zelenej, až po jasnožltú, alebo dokonca 
oranžovú farbu.
Lišajníky nemajú žiadne korene ani stonky a rastú priamo na skale, 
či na stromoch. Živiny teda prijímajú priamo zo vzduchu a vodu z 
dažďa. Špinavý (kyslý) dážď obsahuje okrem iného aj síru. Keďže 
lišajníky nemajú korene v pôde, ktorá zmierňuje znečistenie 
dažďa, “pijú” priamo špinavú dažďovú vodu.
Sú tak jedny z prvých živých organizmov, ktoré kvôli znečistenému 
ovzdušiu odumierajú. Z tohto dôvodu predstavujú lišajníky 
prírodný detektor síry v ovzduší. Inými slovami to znamená, 
že keď začnú lišajníky odumierať, je to pre nás varovanie pred 

nebezpečenstvom.

Lišajníky – prírodné indikátory

Ak je vzduch čistý, môžu 
niektoré lišajníky žiť aj 
neuveriteľných niekoľko stoviek 
rokov. Dokážu odolávať vysokým 
teplotným rozdielom, bez 
následkov znesú teplotu až 80 
°C, pričom niektoré lišajníky 
prežijú teplotu aj do -100 °C. Ak 
teda v lese alebo v našom okolí 
nájdeme veľa rôznych druhov 
lišajníkov, môžeme povedať, že 
ovzdušie je pomerne čisté.

Najvážnejším problémom znečistenia ovzdušia je, 
že zasahuje všetko a všade. Vzduch totiž nepozná 
hranice, a tak sa kvôli prúdeniu vetra znečistené 
ovzdušie dostane aj do chránených oblastí a lesov.

Znečistené ovzdušie pomocou dažďa znečistí aj 
vodu v jazerách a riekach a zároveň aj pôdu.

Organizmus, pomocou ktorého vieme odhaliť 
pôsobenie škodlivých látok v prostredí, sa nazýva 
bioindikátor.

Vôňu síry cítite napríklad pri zapálení zápalky. Ale 
pozor, neskúšajte zapaľovať zápalky bez dozoru 
dospelej osoby! Veď predsa nechcete niečo 
podpáliť. A nezabudnite byť opatrní, síra v nose 
štípe.

Teplota sa meria v stupňoch Celzia (°C) alebo v 
stupňoch Fahrenheita (°F). Pri 100 °C vrie voda a 
pri 0 °C voda zamŕza a vzniká ľad.

  Viete, že...?

Motto:
„Ľudia sú bytosťami vzduchu. Bez jedla vydrží človek niekoľko 
dní, bez vody niekoľko hodín, ale bez vzduchu len minúty.“

Bedřich Moldan

Poznáte aj iné bioindikátory, ktoré stvorila príroda? 
Trochu vám napovieme, skúste porozmýšľať nad 
rakmi v potoku, včelami na lúke, koralmi v mori či 
ľadovými medveďmi.

Vystrihnite si lišajníkové puzzle. Jedny dieliky 
skladačky predstavujú riasu, druhé hubu. Vašou 
úlohou bude poskladať lišajník tak, aby pasoval 
do pripraveného obrysu.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Dutohlávka pohárikovitá
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Lišajníky sú pozoruhodné organizmy, ktoré sú tvorené z 
dvoch rôznych živých organizmov - húb a rias alebo siníc.

Títo partneri žijú spolu vo veľmi úzkom kontakte, ktorý 
nazývame symbióza, alebo lichenizmus. Spolunažívanie 
dáva obom organizmom určité výhody: huba z lišajníka, 
podobne ako všetky ostatné huby, nie je schopná si sama 
vytvoriť živiny, preto ich prijíma od riasy. Tá živiny produkuje 
procesom nazývaným fotosyntéza. 
Huba živiny potrebuje pre svoj rast (predovšetkým ide o 
cukry ako zásobáreň energie). Riasa získava zase od huby 
vodu a minerálne látky, 
ochranu pred intenzívnym 
slnečným žiarením, vetrom 
a pred drobnými živočíchmi.
Spolužitie huby a riasy 
je tak dokonalé, že tieto 
organizmy strácajú svoj 
pôvodný vzhľad i spôsob 
života a vytvárajú nového 
jedinca - lišajník.

Ako nazývame vzájomne prospešné 
spolužitie dvoch organizmov?
Aké výhody spolunažívania má v rámci 
lišajníka huba a aké riasa?
Čo si myslíte, prečo bolo telo lišajníka 
pomenované ako stielka?
Aké typy lišajníkových stielok existujú?

Vymodelujte si vlastné typy lišajníkov. 
Použite napríklad plastelínu, kôru 
stromu, malé listy z kríkov, ktoré 
budú reprezentovať lupienky, špagát 
a podobne. Nezabudnite však vždy 
modelovať konkrétny typ lišajníka, teda 
kôrovitý, lupeňovitý, kríčkovitý alebo ich 
kombinácie. Pomôckou pre modelovanie 
vám môžu byť ilustrácie lišajníkov.

ČO JE TO 
LIŠAJNÍK?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

AKO VYZERÁ 
LIŠAJNÍK?

Lišajníky rastú na najrozmanitejších stanovištiach. Vďaka spolužitiu 
sa obom partnerom značne rozšírila prispôsobivosť na prostredie. 

Nadobudli totiž schopnosť osídľovať aj také miesta (biotopy), kde by ani 
jeden z nich sám prežiť nedokázal. Najčastejšie ich nájdeme na miestach, 
ktoré nie sú príliš vhodné pre kvitnúce rastliny – teda na skalách a v 
skalných štrbinách, na kmeňoch a vetvách stromov, na holej pôde, na 
starom opracovanom dreve, na miestach s extrémnymi klimatickými 
pomermi (vysoké hory, polárne oblasti, púšte) a pod. Lišajníky však 
môžeme nájsť aj na kameňoch v tečúcich vodách, na múroch a asfaltových 
cestách, na skle a kovových predmetoch, v tropických oblastiach, dokonca 
aj na ploche listov. Rastú aj na kostiach či na schránkach kôrovcov v mori, 
na pancieroch korytnačiek, na krovkách chrobákov, na betóne, ba aj na 
koži.

Ak lišajník rastie na nejakom podklade (na kôre stromu, na liste...), na 
danom organizme neparazituje. To znamená, že neodoberá od neho 
žiadne živiny, len je na ňom prichytený.
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Opakom symbiotického vzťahu (symbiózy) je parazitický 
vzťah. Parazit (cudzopasník) sa na inom organizme 
priživuje, a tým ho oslabuje. 

Symbiózu huby a riasy vo forme lišajníka objavil v roku 
1867 Švajčiar Simon Schwendener. Vedcom trvalo skoro 
100 rokov, pokiaľ sa stotožnili s definíciou, že lišajník 
predstavuje symbiózu dvoch živých organizmov – húb a 
rias alebo siníc.

Vedecký odbor študujúci lišajníky sa nazýva lichenológia.

Fotosyntéza je biochemický proces, v rámci ktorého sa 
pomocou energie zo Slnka mení oxid uhličitý a voda na 
sacharidy a kyslík. Tento proces prebieha len v rastlinách 
a riasach.
Fotosyntéza, z hľadiska života na tejto planéte, predstavuje 
najdôležitejší proces na Zemi, pretože vytvára kyslík.

Pojem biotop má svoj pôvod v dvoch gréckych slovách. 
Bios znamená život a topos znamená miesto. Vo voľnom 
výklade by sme teda za biotop mohli označiť miesto, na 
ktorom sa nachádza život, respektíve ktoré je pre život 
vhodné.

Klimatické podmienky vyjadrujú typický priebeh 
počasia na danom území. Medzi základné ukazovatele 
klimatických podmienok patrí teplota a tlak vzduchu, 
množstvo slnečného žiarenia, zrážok a intenzita a smer 
vetra.

  Viete, že...?

Motto:
„.Príroda je sebestačná.“ 

Demokritos

Telo lišajníka sa nazýva stielka. Tvoria ju prevažne vlákna húb a len v malej miere bunky rias. Rôzne druhy lišajníkov 
majú rôzne veľké stielky – niektoré lišajníky sú miniatúrne ako zrnká maku a naopak - niektoré lišajníky majú aj 

niekoľko metrov (napr. bradatec najdlhší). Tak, ako každý človek vyzerá inak, tak aj každý druh lišajníka má iné telo – 
stielku. Základné typy stielok sú nasledovné:
• kôrovité,    • kríčkovité (niekedy nazývané aj vláknité),
• lupeňovité,   • slizovité.

Niektoré druhy lišajníkov môžu mať telo aj lupeňovito-kríčkovité, to znamená, že výzor ich tiel sa môže vzájomne 
kombinovať. Napríklad také dutohlávky (Cladonia) majú časť stielky lupeňovitú a časť kríčkovitú, ktorá od podkladu 

odstáva.

AKO VYZERÁ 
LIŠAJNÍK?
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Kôrovitá stielka sa podobá na kôru alebo práškovitý povlak. 
Je prirastená na podklad celou 

spodnou stranou a nedá sa oddeliť 
bez poškodenia. Kôrovitú stielku 
má napr. zemepisník mapovitý 
(Rhizocarpon geographicum) či 
lekanora zelenkastá (Lecanora 
conizaeoides).

Lupeňovitá stielka leží voľne na 
podklade, alebo je pripevnená 
príchytnými orgánmi - rizínami. 
Môžeme ju oddeliť viac-menej bez 
poškodenia. Lupeňovú stielku má napr. 
diskovka kučeravá (Parmelia caperata), 
či diskovka bublinatá (Hypogymnia 
physodes).

Kríčkovitá stielka je pripevnená na podklad len malou plochou a 
väčšou časťou od neho zreteľne odstáva. Kríčkovitú stielku majú napr. 
pľuzgieriky (Cetraria), stužkovce (Ramalina) a bradatce (Usnea).

Slizovitá stielka je huspeninovej alebo slizovitej konzistencie. Takúto 
stielku majú napríklad kolémy (Collema) a napúchavce (Leptogium).

Druhy lišajníkov

Kôrovité lišajníky niekedy rastú aj v 
štrbinách kôry. Rastú veľmi pomaly, preto 
zvyčajne môžeme nájsť len veľmi drobné 
jedince.

Lupene lupeňovitých lišajníkov majú tvar 
listov alebo lalôčikov a niekedy rastú na 
sebe vo vrstvách a je možné rozlíšiť spodnú 
a vrchnú vrstvu.

Kríčkovité lišajníky rastú buď dohora ako 
malé kríky, alebo visia dolu z kmeňa stromu 
ako fúzy. 

Niektoré lišajníky sú tvorené jednou hubou 
a dvoma rôznymi riasami či sinicami. Tento 
vzťah je stále symbiotický, aj keď jedna 
riasa zväčša dominuje. Sú aj prípady, kedy 
je lišajník tvorený jednou riasou a dvoma 
rôznymi hubami.  V tomto vzťahu je druhá 
huba väčšinou parazit.

Meno lišajníka sa odvodzuje od mena huby, 
ktorá lišajník tvorí. Preto sa niekedy lišajníky 
označujú aj ako lichenizovaná huba.

Aby neboli lišajníky požierané 
bezstavovcami, niektoré z nich obsahujú 
horké zlúčeniny, a tak odrádzajú ich 
konzumentov.

Niektoré lišajníky, napr. na Aljaške sú 9 000 
rokov staré a narastú len 3,4 milimetra za 
sto rokov.

Smerom od trópov k pólom klesá druhová 
rozmanitosť lišajníkov (počet druhov), 
ale stúpa ich kvantitatívne zastúpenie 
(množstvo z jedného druhu).

Motto:
„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má 
každý rok nové, nádherné vydanie.“

Hans Christian Andersen

  Viete, že...?
 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Môžeme teda konštatovať, že lišajníky sú veľmi skromné organizmy, pretože dokážu rásť na veľmi nehostinných miestach. Aj z tohto dôvodu však rastú veľmi pomaly, za rok najviac o niekoľko milimetrov. Väčšina lišajníkov, ktoré v prírode nájdete, je preto stará aj niekoľko desiatok rokov. 

Rýchlosť rastu stielky sa líši u jednotlivých druhov a takisto ju ovplyvňujú klimatické podmienky. Rovnaký druh rastie v severských oblastiach alebo vysoko v horách ďaleko pomalšie, ako niekde v lesíku na juhu našej krajiny. Práve preto, že rastú tak pomaly, nájdeme ich najviac na stanovištiach, ktoré nie sú často narušované. Meraním stielok - lichenometriou sa spätne zisťuje vek objektov, na ktorých rastú, napr. gigantických sôch na Veľkonočnom ostrove či ľadovcových morén v Alpách a v Arktíde.
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Kôrovité lišajníky niekedy rastú aj v 
štrbinách kôry. Rastú veľmi pomaly, preto 
zvyčajne môžeme nájsť len veľmi drobné 
jedince.

Lupene lupeňovitých lišajníkov majú tvar 
listov alebo lalôčikov a niekedy rastú na 
sebe vo vrstvách a je možné rozlíšiť spodnú 
a vrchnú vrstvu.

Kríčkovité lišajníky rastú buď dohora ako 
malé kríky, alebo visia dolu z kmeňa stromu 
ako fúzy. 

Niektoré lišajníky sú tvorené jednou hubou 
a dvoma rôznymi riasami či sinicami. Tento 
vzťah je stále symbiotický, aj keď jedna 
riasa zväčša dominuje. Sú aj prípady, kedy 
je lišajník tvorený jednou riasou a dvoma 
rôznymi hubami.  V tomto vzťahu je druhá 
huba väčšinou parazit.

Meno lišajníka sa odvodzuje od mena huby, 
ktorá lišajník tvorí. Preto sa niekedy lišajníky 
označujú aj ako lichenizovaná huba.

Aby neboli lišajníky požierané 
bezstavovcami, niektoré z nich obsahujú 
horké zlúčeniny, a tak odrádzajú ich 
konzumentov.

Niektoré lišajníky, napr. na Aljaške sú 9 000 
rokov staré a narastú len 3,4 milimetra za 
sto rokov.

Smerom od trópov k pólom klesá druhová 
rozmanitosť lišajníkov (počet druhov), 
ale stúpa ich kvantitatívne zastúpenie 
(množstvo z jedného druhu).

Motto:
„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má 
každý rok nové, nádherné vydanie.“

Hans Christian Andersen

Ktorý z lišajníkov je na 
Slovensku najbežnejší?

Viete vymenovať miesta, 
kde lišajník rastie?

Opíšte vlastnými slovami 
spôsoby rozmnožovania 
lišajníkov.

Zostavte plagát, ktorý 
zobrazuje rast a vek 
lišajníka. Predpokladajme, 
že lišajník narastie za 1 rok o 
3 milimetre. Ako veľký bude 
teda lišajník, ktorý má 5, 10, 
20, 50 a 70 rokov?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Môžeme teda konštatovať, že lišajníky sú veľmi skromné organizmy, pretože dokážu rásť na veľmi nehostinných miestach. Aj z tohto dôvodu však rastú veľmi pomaly, za rok najviac o niekoľko milimetrov. Väčšina lišajníkov, ktoré v prírode nájdete, je preto stará aj niekoľko desiatok rokov. 

Rýchlosť rastu stielky sa líši u jednotlivých druhov a takisto ju ovplyvňujú klimatické podmienky. Rovnaký druh rastie v severských oblastiach alebo vysoko v horách ďaleko pomalšie, ako niekde v lesíku na juhu našej krajiny. Práve preto, že rastú tak pomaly, nájdeme ich najviac na stanovištiach, ktoré nie sú často narušované. Meraním stielok - lichenometriou sa spätne zisťuje vek objektov, na ktorých rastú, napr. gigantických sôch na Veľkonočnom ostrove či ľadovcových morén v Alpách a v Arktíde.

Ako už vieme, lišajníky sú zložené z dvoch druhov 
organizmov - rias a húb, ktoré žijú v symbióze. 

Preto je u nich rozmnožovanie zložitejšie. U lišajníkov 
rozlišujeme pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie. 
Pohlavne sa rozmnožuje iba hubový partner, pretože riasa 
stratila vplyvom symbiotického spôsobu života schopnosť 
pohlavného rozmnožovania. A ako to prebieha? Každá 
huba vytvára určitý typ plodnice, ktorá obsahuje výtrusy.

Na to, aby mohol vzniknúť nový lišajník, musia sa vlákna 
huby, ktoré vyklíčia z výtrusu, stretnúť s bunkami riasy, 
ktoré sa na ne prichytia.
Jednoduchšou formou rozmnožovania lišajníkov je 
nepohlavné rozmnožovanie. Z každého úlomku lišajníkovej 
stielky môže vyrásť nový jedinec, pričom úlomky môžu byť 
vetrom alebo vodou zanesené aj na väčšie vzdialenosti.

Lišajník prežije aj v najťažších podmienkach

Ako sa lišajníky rozmnožujú

Dutohlávka sobia
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PREČO SÚ LIŠAJNÍKY 
DÔLEŽITÉ

Motto:
„Zem nemá len sedem 
divov, ale milióny. Každý 
tvor, rastlina aj vec sú 
niečím neobyčajným.“

Lišajníky, tak ako aj všetky ostatné organizmy, majú v prírode svoje 
nenahraditeľné postavenie a význam, ktorý ešte ani zďaleka 

nepoznáme. Vieme, že ako prvé osídľujú extrémne stanovištia. 
Následne sa stávajú potravou a úkrytom pre mnoho druhov 
bezstavovcov a stavovcov. Obrovský význam majú pre soby - v zime 
tvoria až tri štvrtiny z celkového množstva ich potravy.

Lišajníky obsahujú významné liečivé látky, ktoré sa využívajú v 
medicíne, napr. alektória bledožltá (Alectoria ochroleuca), bradatce 
(Usnea) a iné druhy obsahujú kyselinu usnovú, ktorá má silné 
antibakteriálne účinky. Pľuzgierka islandská (Cetraria islandica) 
obsahuje zase látky rozpúšťajúce hlieny, preto sa dáva do čajov a 
cukríkov proti kašľu.

Skalináky (Roccella), pertusárie (Pertusaria), diskovky (napr. 
Xanthoparmelia chlorochroa) a iné druhy obsahujú látky, ktoré sa 
používajú na farbenie textílií. Zo skalinákov sa ešte donedávna vyrábal 
lakmus - farbivo na zisťovanie kyslosti alebo zásaditosti roztokov.

Lišajník je významný organizmus 

Vo vyprahnutých oblastiach chránia lišajníky 
svojim pokryvom pôdu pred veternou eróziou 
- odnosom pôdy vetrom.

Lišajníky narúšajú skaly nielen mechanicky, 
ale aj chemicky tým, že produkujú rôzne 
organické kyseliny. Tak začínajú proces tvorby 
pôdy.

Liečivá sila lišajníkov sa využívala už od 
stredoveku. Liečili sa nimi najmä choroby 
pľúc, pečene a cukrovka.

Pľuzgierka islandská sa pre čajovú zmes zbiera 
po celý rok, ale najkvalitnejší zber je v máji. 
Najlepšie sa zberá po daždi, pretože vtedy sa 
nemrví. Suší sa v tieni a v suchom prostredí.

  Viete, že...?
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Extrakty z lišajníkov sú dôležitou surovinou v kozmetike. 
Pri výrobe voňaviek a deodorantov sa používajú 

najmä konárnik slivkový (Evernia prunastri) a pakonárnik 
otrubový (Pseudevernia furfuracea).

V severských krajinách slúžili v minulosti niektoré druhy 
lišajníkov, napr. pľuzgierka islandská (Cetraria islandica) a 
dutohlávka horská (Cladonia stellaris) ako potrava - najmä 
v obdobiach hladu (robil sa z nich chlieb a kaša).
V ázijských a afrických stepiach a polopúštiach ako potrava 
v časoch núdze slúžila zase lekanora jedlá, ktorá sa dodnes 
pridáva do múky a používa ako krmivo pre dobytok. Ako 
lahôdka sa ešte aj dnes v Japonsku konzumuje pupkovka 
jedlá (Umbilicaria esculenta) - „iwatake”.

Dutohlávka horská (Cladonia stellaris) sa zbiera v 
severských štátoch a exportuje do západnej a strednej 
Európy. Vyrábajú sa z nej rôzne ozdobné predmety, 
vence a používa sa aj ako náhrada za „stromček“ pri 
architektonických modeloch. 
Najväčší význam lišajníkov je jednoducho v tom, že 
existujú. Dokazujú tak pozoruhodnú mnohotvárnosť a 
prispôsobivosť života. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sú 
lišajníky v súčasnosti na celom svete intenzívne skúmané. 
Nezanedbateľná je aj pozoruhodná krása ich zaujímavých 
tvarov a farieb - kto si ich všimne bližšie, určite neodolá 
využiť ich ako dekoráciu.

Ďalšie využitie lišajníkov

Aj nenápadný lišajník má svoju krásu

Lakmusom sa napúšťajú prúžky 
filtračného papiera, čím dostaneme 
jeden z najstarších pH indikátorov na 
meranie kyslosti (bol zavedený okolo 
roku 1300). Základný lakmusový papier 
je modrý a v kyslom prostredí sa sfarbí 
na červeno. 

Ak by sme chceli preložiť názov jedla 
iwatake, tak „iwa“ znamená skala a 
„take“ znamená hríb. 

Dutohlávka horská sa predáva pod 
obchodným názvom islandský mach.

  Viete, že...?

Viete vymenovať oblasti 
využitia lišajníkov?

Iwatake

  

Otázky:
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VPLYV ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA NA LIŠAJNÍKY

Lišajníky sú nenáročné organizmy. Rastú pomaly a zároveň znášajú 
mimoriadne tvrdé podmienky, ktoré už pre rast ostatných rastlín nie 

sú vhodné. Nakoľko lišajníky nevedia vodu vo svojom tele udržať, počas 
sucha ich telo (stielka) stvrdne a stáva sa krehkým. Lišajník sa dostáva do 
akéhosi spánku, v ktorom vydrží veľmi dlho a znesie aj extrémne veľké 
teplotné výkyvy (mráz aj teplo). Naopak keď prší, lišajník sa rýchlo napije 
vody, čím sa niekoľkonásobne zvýši jeho váha. Jeho farby sú jasnejšie a 
zároveň sa naštartujú životné pochody (dýchanie, rast).

Zo života lišajníkov  

Motto:
,,Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho, akým spôsobom 
funguje príroda a akým spôsobom myslí človek.”

Gregory Bateson
Na Slovensku vplyvom znečistenia 
vyhynulo už asi 40% druhov lišajníkov.

Oxid siričitý, ktorý škodí lišajníkom, je 
obsiahnutý vo výfukových plynoch z áut, 
ale produkujú ho aj elektrárne a kotle na 
uhlie. Prírodný oxid siričitý vzniká pri erupcii 
sopiek. Oxid siričitý má aj svoje praktické 
využitie. Používa sa na dezinfekciu vínnych 
sudov a pivníc, pretože ničí mikroorganizmy. 
Je potrebný aj pri výrobe papiera a farieb.

  Viete, že...?

Schopnosť znášať niektoré extrémy počasia ale neznamená, že lišajník prežije všetko. Niektoré druhy lišajníkov potrebujú 

viac slnečného svetla, niektoré rastú radšej v tieni. Preto aj pootočenie kameňa alebo zatienenie miesta dorastajúcim 

stromom môže znamenať jeho smrť. 

Ďalším významným faktorom je neschopnosť odolávať konkurencii iných, hlavne väčších a rýchlejšie rastúcich rastlín. Preto 

lišajníky rastú hlavne na miestach, kde nemusia súperiť o svoje územie.

Hrozba pre lišajníky

Novým problémom lišajníka je však znečistené prostredie. Príčina 

ich mimoriadnej citlivosti na čisté ovzdušie pramení v krehkej 

povahe symbiotického spolužitia dvoch partnerov. Najviac lišajníky 

poškodzuje oxid siričitý, ktorý vzniká napríklad pri spaľovaní uhlia. 

Okrem oxidu siričitého poškodzujú lišajníky aj ozón, oxidy dusíka, fluór 

a iné látky. Lišajníky teda zabíja napríklad špinavý dym z komínov, 

výfukové plyny z áut, ktoré v ovzduší znečistia dážď a z mrakov potom 

padá jedovatá voda, ktorej sa lišajníky napijú.

Najcitlivejšie na špinavý (kyslý) dážď sú lišajníky, ktoré rastú na kôre 

stromu, pretože sú celým svojim telom ku stromu prichytené. Málo 

citlivé sú naopak druhy rastúce na skalách, pretože vápenaté skaly 

svojou zásaditosťou jedovatosť kyslej vody čiastočne znižujú. Lišajníky 

nevieme umelo pestovať (ako rastliny v kvetináči), preto ich vyhynutie 

má pre prírodu katastrofálny dopad. Už aj u nás niektoré druhy 

lišajníkov úplne vyhynuli, alebo sú nezvestné, či ich výskyt je veľmi 

zriedkavý.
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Novým problémom lišajníka je však znečistené prostredie. Príčina 

ich mimoriadnej citlivosti na čisté ovzdušie pramení v krehkej 

povahe symbiotického spolužitia dvoch partnerov. Najviac lišajníky 

poškodzuje oxid siričitý, ktorý vzniká napríklad pri spaľovaní uhlia. 

Okrem oxidu siričitého poškodzujú lišajníky aj ozón, oxidy dusíka, fluór 

a iné látky. Lišajníky teda zabíja napríklad špinavý dym z komínov, 

výfukové plyny z áut, ktoré v ovzduší znečistia dážď a z mrakov potom 

padá jedovatá voda, ktorej sa lišajníky napijú.

Najcitlivejšie na špinavý (kyslý) dážď sú lišajníky, ktoré rastú na kôre 

stromu, pretože sú celým svojim telom ku stromu prichytené. Málo 

citlivé sú naopak druhy rastúce na skalách, pretože vápenaté skaly 

svojou zásaditosťou jedovatosť kyslej vody čiastočne znižujú. Lišajníky 

nevieme umelo pestovať (ako rastliny v kvetináči), preto ich vyhynutie 

má pre prírodu katastrofálny dopad. Už aj u nás niektoré druhy 

lišajníkov úplne vyhynuli, alebo sú nezvestné, či ich výskyt je veľmi 

zriedkavý. P      ri svojich výletoch do prírody si všímajte, 
kde všade lišajníky objavíte. Pozrite sa na 

ne bližšie. Prvými známkami ich poškodenia je 
postupné znižovanie a neskôr strata schopnosti 
rozmnožovania. Horšími prejavmi otravy 
lišajníka sú deformácia jeho tela (netypicky 
vyvinuté), vyblednuté miesta alebo naopak 
tmavé škvrny, odpadávanie stielok od pokladu, 
prebujnenosť tela lišajníka riasami a pod.

Jaseňovka brvitá

Poškodené lišajníky 

Opakom prospešného stratosférického 
ozónu, ktorý pohlcuje ultrafialové žiarenie 
zo Slnka, je prízemný ozón. Prízemný ozón 
spôsobuje dráždenie a choroby dýchacích 
ciest, bolesti hlavy a dráždi oči.

Fluór je toxický svetložltý plyn. Vo vlhkom 
vzduchu reaguje s vodou a vzniká nebezpečná 
kyselina fluorovodíková.
Fluór sa zároveň nachádza aj v našich 
kostiach a v zubnej sklovine.

  Viete, že...?

Opíšte vlastnými slovami dôvody, prečo sa lišajníky považujú za 
indikátor čistoty ovzdušia.

Ktoré tri faktory sú pre život lišajníkov podľa vás najdôležitejšie?

Aké prejavy otravy lišajníka viete vymenovať?

Lišajníky a znečistenie

  

Otázky:
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Pokúste sa zhodnotiť čistotu vášho ovzdušia podľa výskytu nasledovných lišajníkov:
Územie s relatívne čistým ovzduším charakterizuje prítomnosť lupeňovitého lišajníka jamkatca pľúcneho (Lobaria 

pulmonaria), kríčkovitého lišajníka jaseňovky brvitej (Anaptychia ciliaris) a hojný výskyt iných druhov kríčkovitých 
lišajníkov. 
Pri malom znečistení ovzdušia nájdeme niektoré kríčkovité lišajníky: konárnik slivkový (Evernia prunastri) či pakonárnik 
otrubový (Pseudevernia furfuracea). 
Stredné znečistenie ovzdušia tolerujú lupeňovité lišajníky, ako diskovník múrový (Xanthoria parietina), diskovka bublinatá 
(Hypogymnia physodes) a druhy rodu fyscia. 
Pri veľkom až veľmi veľkom znečistení ovzdušia môžeme nájsť napr. kôrovité lišajníky lekanoru zelenkastú (Lecanora 

conizaeoides) alebo buéliu bodkovanú (Buellia punctata).

lupa, najlepšie 10x zväčšujúca, 
kľúč na určovanie lišajníkov, 
pozorovací rám, záznamová 

karta, dobré oblečenie, dobrá 
obuv.

• poznať odpovede na otázky uvedené v tejto publikácii,
• vedieť rozoznať lupeňovité, kríčkovité a kôrovité stielky,
• vyrobiť si pozorovací rám,
• vybrať si územie pozorovania, v ktorom môžete  predpokladať výskyt lišajníkov.

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEK: LIŠAJNÍKY

Lokálny bioindikátor: Čistota ovzdušia

Pomôcky: Príprava pred pozorovaním:

Pre pozorovanie si vyberte v obci tri lokality. Ideálne je vybrať si stromy v centre obce a les neďaleko obce. Do záznamovej 
karty uveďte aj názov lokality. Pri pozorovaniach sa zamerajte len na lišajníky rastúce na stromoch. Nájdite väčšie a staršie 
stromy, ktoré nie sú vyschnuté. Obvod kmeňa pozorovaného stromu by mal byť aspoň 80 centimetrov. Pre pozorovanie 
si vyberte jeden strom v každej lokalite. Osamelé stromy sú na skúmanie najvhodnejšie, pretože na ne dopadajú slnečné 
lúče v priebehu dňa. Lišajníky nájdete najmä na ihličnatých stromoch alebo na brezách.

Pozorovanie
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V tabuľke nájdite príslušný druh lišajníka alebo typ stielky a priraďte mu príslušné body podľa zadania. 
Nemusíte určovať názov druhu lišajníka, stačí určiť typ jeho stielky. Následne sa pokúste spočítať koľko rozdielnych 
druhov sa na strome vyskytuje. Všímajte si rozdiel vo farbe a tvare. Skúmajte kmeň aj konáre, pokiaľ dosiahnete. Pokiaľ 
ste našli poškodené lišajníky, pokúste sa zhodnotiť dôvod odumierania lišajníkov. 
Pre prírodu je dôležité nielen sa dobre pozerať, ale si všímať aj vzájomné súvislosti. Už viete, že pre výskyt lišajníkov sú 
najdôležitejšími faktormi voda, svetlo a znečistenie ovzdušia. Snažte sa preto predstaviť si pôsobenie týchto faktorov na 
danom stanovišti. Môžete si klásť napríklad nasledovné otázky:
•  Nenarástol na mieste náhodou vysoký strom, ktorý na lišajník tieni? 
•  Nenaklonil sa kmeň stromu a tým pádom voda steká po kmeni inými cestičkami?
•  Nemohol niekto pohnúť s miestom, na ktorom lišajník žije?
•  Sú v okolí miesta cesta alebo továrne, ktoré znečisťujú ovzdušie?

Určite či rastie na ihličnatom alebo listnatom strome a priraďte príslušné body podľa tabuľky.

Určite pokryvnosť stromu lišajníkmi. Priložte pozorovací rám na kmeň stromu v mieste, kde ho pokrýva najviac 
najcitlivejších lišajníkov danej lokality (snažte sa lišajníky nepoškodiť). Do pokryvnosti sa nezapočítava mach, len lišajníky. 
Určite, či lišajníky pokrývajú:
•  menej než štvrtinu štvorca,
•  menej než polovicu štvorca,
•  viac ako polovicu štvorca. 

Skúste určiť druh poškodenia, ktorý predpokladáte a prideľte body.
Do stĺpca „Body“ zadajte súčet získaný za príslušný riadok.
Na konci tabuľky zrátajte body získané za príslušnú lokalitu.

Zopakujte tento proces pre všetky tri lokality.

Zaznamenávanie

Zrátajte všetky získané body. Maximálny dosiahnuteľný počet je 285 bodov = 100 %. Prerátajte váš získaný počet bodov 
a vyhodnoťte znečistenie ovzdušia na území vaše samosprávy podľa nasledovnej stupnice.

100 – 80% Územie s relatívne čistým ovzduším
79 – 60 % Malé znečistenie ovzdušia 
59 – 40 % Stredné znečistenie ovzdušia
39 – 20 % Veľké znečistenie ovzdušia
19 – 0 % Veľmi veľké znečistenie ovzdušia

Pokiaľ sa Vám nepodarí nájsť žiaden lišajník, je veľmi dôležité, aby ste aj tento fakt zaznamenali do záznamovej karty. 
Skúste zistiť čo je tomu príčinou.

Vyhodnotenie

Prajeme vám príjemné zážitky pri pozorovaniach.
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CHRÁNENÉ LIŠAJNÍKY NA SLOVENSKU

Ak pri svojich potulkách 
prírodou narazíte na 
tieto lišajníky, prosím 
nedotýkajte sa ich. 
Svoj nález oznámte na 
Štátnu ochranu prírody 
s popisom miesta, kde ste 
daný lišajník našli.

Alektória rozkonárená (Alectoria sarmentosa)

Bradatec drsný (Usnea filipendula)

Bradatec chocholatý (Usnea subfloridana)

Bradatec obyčajný (Usnea barbata) Fúzatec modrastý (Bryoria chalybeiformis)

KU CHRÁNENÝM 
LIŠAJNÍKOM NA 
SLOVENSKU PATRÍ AJ 
BRADATEC BUKOVÝ 
(USNEA FAGINEA) A 
BRADATEC SIVÝ (USNEA 
GLAUCA), TIETO SA 
VŠAK UŽ NA SLOVENSKU 
NEVYSKYTUJÚ. V RÁMCI 
EURÓPY SA NACHÁDZAJÚ 
VO ŠVAJČIARSKU, 
RAKÚSKU A NEMECKU.

Pľuzgierka islandská (Cetraria islandica)

Pľuzgierka islandská (Cetraria islandica)
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Bradatec rozkvitnutý
(Usnea florida)

Diskovka perlová
(Parmotrema chinense)

Dutohlávka horská 
(Cladonia stellaris)

Fúzatec dvojfarebný (Bryoria bicolor)

Fúzatec posplietaný (Bryoria implexa)
Fúzatec nádvorníkov

(Bryoria nadvornikiana)Stužkovec jaseňový
 (Ramalina fraxinea)

Fúzatec vlnitý (Bryoria lanestris) Fyscia bralnatá (Physcia magnussonii)

Jamkatec pľúcny (Lobaria pulmonaria)

Jamkatec veľký (Lobaria amplissima)

Krásnik pospletaný
(Teloschistes contortuplicatus)
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