
Staň se vědcem, objevuj nové druhy!

ÚKOL č. 1
Primárně je druh určován pomocí morfologických znaků (patrných na první pohled) s použitím vlastních smyslů. 
Přiřaď levanduli, puštíka a žraloka (máčku) ke správným otvorům.

ÚKOL č. 2
Urči pomocí klíče dřevinu na stole.

 Studovaná rostlina se jmenuje                                               , její latinský název je                                                   . Rostlina patří do 
 
 rodu/čeledi                                   . Tato rostlina pochází z                                a pěstuje se z důvodu                                                   . 

ÚKOL č. 3
Tzv. typ zachycuje vlastnosti popsaného druhu a je vzorem k určování dalších jedinců tohoto druhu. Přiřaď typové 
exempláře k fotografiím druhů a příslušným biologickým vědám.

ZOOLOGIE

BOTANIKA

PALEONTOLOGIE

MINERALOGIE

1) dermoplastický preparát
2) lihový preparát
3) entomologická sbírka
4) balk
5) vzorek pod mikroskopickým
 sklíčkem
6) herbářová položka
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ÚKOL č. 4
Vyber a zařaď níže vypsané vlastnosti mezi pozitiva nebo negativa daného typu. 

 POZITIVA  NEGATIVA
 

ÚKOL č. 5
I v posledních letech se objevují stále nové druhy. Prohlédni si vitríny a panely a zjisti, jaké nové druhy organismů
i minerálů byly v posledních letech objeveny.

 NÁZEV NÁLEZU MÍSTO NÁLEZU ROK NÁLEZU POZNÁMKA
 

vysychání

změna tvaru lisováním

ztráta barvy

zachování původního tvaru

možnost zachovávat měkké 
tkáně (obojživelníky, ryby)

riziko sežrání moly

nepřirozená poloha

nebezpečí rozdrobení

rozesychání
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Nově popsaný druh 

je zároveň druhem 

velmi vzácným. 

Na naší planetě stále existují místa, kde žijí 

tvorové, které ještě lidské oko nespatřilo. 

Skupina zoologů obtížně 

prostupuje tropickým 

deštným lesem a studuje 

zdejší přírodu. 

Mezi nimi nejsou jen 

odborníci z Národního 

muzea, ale i místní vědci 

a samozřejmě ochotní 

domorodci.

Takovéto expedici 

však předchází spousta 

byrokratického vyřizo-

vání, získávání různých 

povolení atd.

    Bude to 
900 dolarů.

        (Ať platí, gringo 

                        zazobanej!)

Potřebovali bychom

 povolení k vývozu 

nasbíraných 
živočichů.

Ale zpět do 
pralesa k naší 
výpravě!

Podívejte, 

co jsem našel!
Takový druh jsem 

ještě neviděl, je to 

podobné rosničce 

Juliánově, ale podívejte 

na tu bílou skvrnu 

pod okem.

Měli bychom vzít 

tenhle exemplář 

s sebou.

Po expedici do tropického 

lesa se přírodovědci 

vracejí zpět do Prahy 

i s exempláři, které nasbírali. 
Konečně 

doma!

Ta nejdůležitější 

část práce je však 

teprve čeká.

Vědecké zpracování materiálu je často 

náročné a vyžaduje různé typy analýz, 

měření a srovnávání. 

Teď už to 
víme jistě, 
je to nový 

druh!

Popis: hlava 

zploštělá, skvrna 

pod okem,…

Nový druh žabky byl 

popsán a zveřejněn 

ve známém zoolo-

gickém časopise. 

Dostal jméno Hypsiboas 

reichlei, což v překladu 

znamená rosnička Reichleova 

(na počest věhlasného znalce 

žab S. Reichleho).

Typové exempláře 

jsou uloženy ve sbírkách 

Národního muzea, 

aby byly snadno 

k dispozici dalším 

vědcům z celého světa.

Ohrožuje ho jednak

zvláštní druh plísně, jednak 

odlesňování, a tím pádem 

ničení jeho přirozeného 

prostředí. 

Tím, že vědci nový druh 

popíší a zmapují jeho 

výskyt, přinesou 

základní údaje i pro 

jeho budoucí ochranu.

Přírodovědci objevují nový druh, 

aneb z pralesa do sbírek Národního muzea
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ÚKOL č. 6
Právě jsi objevil nový druh! Staň se vědcem a popiš nový druh.

 POSTUP:
 1. Vybrat jedinečné a dosud nepoužité jméno.
 2. Popsat určující, tzv. diagnostické znaky daného druhu (barva, velikost, morfologie, anatomie, …) a přiložit náčrt.
 3. Stanovit typový exemplář – typ, který poslouží budoucím vědcům při ověřování jména a vymezení druhu.
 4. Popis zveřejnit v odborné knize nebo časopise – navrhněte článek do školního časopisu.

 ŘEŠENÍ:
 1. Rodový a druhový název

 2. Nákres zvířete

 3. Typový exemplář

 4. Místo zveřejnění nového objevu
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