
Včelísek - termiti 

 

Na stránkách České televize můžete shlédnout velmi zajímavý pořad o sociálním hmyzu, který se 

na Zemi vyvinul mnohem dříve než včely a mravenci. 

Jsou to termiti: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11565736341-svet-podle-termitu/ 

Podívejte se na tento pořad a zkuste si vyřešit několik úkolů, které jsme pro vás připravili. 

 

Kvízové otázky 

1. Kde žijí termiti? 

a. pouze v tropech 

b. na pouštích 

c. v tropech a subtropech 

2. Co dokáží trávit dřevožraví termiti? 

a. glukózu 

b. celulózu 

c. maltózu 

3. Co nedělá termití kasta dělníků? 

a. stavbu a opravy hnízda 

b. krmení krále a královny 

c. obranu kolonie 

d. péči o vajíčka 

4. Jak se termití kolonie množí? 

a. Z termitiště jednou za čas vyletí okřídlení pohlavní termiti. 

b. Z termitiště vypochoduje půlka termitů s novým mladým královským párem. 

c. Množení termitích kolonií ještě nebylo prozkoumáno. 

5. Co nepomáhá termitům trávit dřevní hmotu? 

a. střevní mikroorganismy 

b. bakterie  

c. houby 

d. mechy a lišejníky 

6. Kdo byl v historii Země prvním vynálezcem zemědělství? 

a. termiti 

b. mravenci 

c. lidé 

7. Komu jsou příbuzní termiti? 

a. včelám 

b. vosám 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11565736341-svet-podle-termitu/
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c. švábům 

8. Co používají jako “lepidlo” při stavbě svých hnízd termiti? 

a. včelí med 

b. pryskyřici stromů 

c. své výkaly 

Termiti v číslech 

Doplňte ty správné číslovky. 

1. Termiti se objevili na Zemi před ______ let. 

2. Na Zemi existuje na ______ druhů termitů. 

3. Bez termitů by byla průměrná teplota na Zemi o _______ stupňů Celsia menší. 

4. Král a královna žijí i několik _______ let. 

5. Při obraně dochází termití vojáci “lusknout” svými klepety rychlostí, která převyšuje _____ 

kilometrů za hodinu. 

Doplňovačka 

 

                      

 1                     
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 3                     
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 5                     
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 7                     

 8                     

 9                     

 10                     

 11                     

                      

 

1. Činnost více jedinců za účelem získávání zejména rostlinné stravy. 

2. Kolonie termitů, ale i včelstvo, tvoří jediný _________ , který je složen z jednotlivých z 

mnoha tisíc jedinců téhož druhu. 

3. Termiti jsou největším producentem _________ plynů, které přispívají k vyšší průměrné 

teplotě na Zemi. 

4. Některé druhy termitů si umí pěstovat _______, které produkují látky potřebné k jejich 

životu. 
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5. Látka ve dřevě, kterou jsou termiti a jejich pomocníci schopni rozkládat a trávit. 

6. Světadíl, ve kterém je největší diverzita termitů. 

7. Hlavní obranou termitů je dokonalá ______ od okolního prostředí. 

8. Nejpočetnější kasta termitů, která má v termitišti nejvíce úkolů. 

9. Největší počet druhů termitů žije v _______ lesích ve střední Africe. 

10. Člověk, který se zabývá studiem termitů. 

11. Termiti i mravenci si vytváření ________ zahrádky. Některé druhy jsou na vypěstovaných 

houbách životně závislí. 

 

Vybrané zajímavosti o termitech z výše uvedeného dokumentu 

1. Jan Šobotník je přední český i světový termitolog. 

2. Méně než polovina druhů termitů je dřevožravá. 

3. Dřevožraví termiti tráví celuózu. 

4. Dřevo rozkládají dřevožraví i hlínožraví termiti. 

5. V tropickém lese se rozkládá strom působením hlavně termitů 5 až 7 let. 

6. Termiti se na Zemi objevili před 150 miliony let. 

7. Před 150 miliony let přestala tvorba uhlí, protože odumřelé dřevo začali rozkládat termiti. 

8. Termití kasta dělníků staví a opravuje hnízdo, získávají potravu a pečují o vajíčka. 

9. Vojáci brání svoji kolonii. Mají účinná klepeta. 

10. Rozmnožují se pouze král a královna. 

11. Kolonie termitů je jedinečný superorganismus. 

12. Král a královna žijí až desítky let. 

13. Během života královna naklade až několik miliard vajíček. 

14. Okřídlení pohlavní termiti odlétají zakládat nové kolonie. 

15. Početnost termišť se zvyšuje, když okřídlení pohlavní termiti založí nový pár. 

16. Odbornící rozeznávají asi 3000 druhů termitů. 

17. Termiti žijí pouze v tropických a subtropických oblastech. 

18. Největší početnosti dosahují termiti ve střední Africe, například v Kamerunu. 

19. Termiti žijí skrytý způsob života a je těžké je objevit. 

20. Zkoumáním bylo zjištěno, že měřeno na hmotnost je termitů více než lidí a mravenců 

dohromady. 

21. Termiti patří k největším producentům skleníkových plynů. Bez termitů by byla průměrná 

teplota na zemi o několik stupňů nižší. 

22. Dřevožraví i hlínožraví termiti konzumují odumřelá rostlinná pletiva nebo jejich zbytky. 

23. Termiti ve skutečnosti neumí dřevo trávit. Zajistili si pomocníky. Jsou střevní 

mikroorganismy, houby a bakterie. 

24. Termiti si postupně ochočili mikroby, aby jim pro ně rozkládali mrtvou rostlinnou hmotu. 
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25. Termiti vymysleli jako první vynález zemědělství. 

26. Termiti mají v hnízdech houbové zahrádky - plantáže, kde pěstují houby. 

27. Houby pro termity slouží jako potrava i jako zdroj látek, které si termiti neumí sami vyrobit. 

28. Druhým vynálezcem zemědělství byli mravenci. 

29. Mravenci mají také houbové zahrádky. 

30. Mravenci jsou příbuzní včelám a vosám. 

31. Termiti jsou příbuzní švábům. 

32. Termiti jsou vývojově o několik desítek miliónů let starší než mravenci. 

33. Mravenci a termiti mají společnou eusocialitu. 

34. Termiti jsou zranitelní. Jejich tělo je měkké. Pro predátory bývají velmi snadnou kořistí. 

35. Mravenci jsou nejvýznamnějšími predátory termitů. 

36. Při napadení hnízda se většinou desítky termitů obětují. Superorganismus přežije. 

37. Hlavní obranou termitů je dokonalá izolace od okolí. 

38. Termiti jsou slepí. Když opustí hnízdo, nechávají za sebou pachovou stopu, po které se 

vrací. 

39. Od termitů se učí vojenští stratégové, počítačoví programátoři. Na principu jejich činnosti 

funguje například Wikipedie. 

40. Někteří dělníci reagují na napadení tím, že se roztrhnou. Jako kdyby explodovali. 

41. Při roztržení tělní stěny vyteče z těla termita lepkavá hmota, která útočníka zastavi nebo 

zdrží. 

42. Některé druhy termitů mají na svém těle modré proužky s obsahem mědi. Po jejich 

“vybuchnutí” při obraně vzniká jedovatá tekutina, kterou potřísní své nepřátele. 

43. Při obraně mohou vojáci některých termitů “lusknout” klepety (kusadel) rychlostí přes 500 

kilometrů za hodinu. 

44. Termiti používají jako lepidlo při stavbě svých hnízd své výkaly. 

45. Lidé na rozdíl od termitů mnohdy využívají zemědělství na nevhodných místech. 
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Včelísek - Termiti - řešení 

Doplňovačka 

                      

 1     Z E M Ě D Ě L S T V Í      

 2     S U P E R O R G A N I S M U S  

 3      S K L E N Í K O V Ý C H    

 4     H O U B Y            

 5      C E L U L Ó Z A        

 6   A F R I K A             

 7  I Z O L A C E             

 8    D Ě L N Í C I           

 9  T R O P I C K Ý C H          

 10      T E R M I T O L O G      

 11     Z A H R Á D K Y         

                      

1. Činnost více jedinců za účelem získávání zejména rostlinné stravy. 

2. Kolonie termitů, ale i včelstvo, tvoří jediný _________ , který je složen z jednotlivých z 

mnoha tisíc jedinců téhož druhu. 

3. Termiti jsou největším producentem _________ plynů, které přispívají k vyšší průměrné 

teplotě na Zemi. 

4. Některé druhy termitů si umí pěstovat _______, které produkují látky potřebné k jejich 

životu. 

5. Látka ve dřevě, kterou jsou termiti a jejich pomocníci schopni rozkládat a trávit. 

6. Světadíl, ve kterém je největší diverzita termitů. 

7. Hlavní obranou termitů je dokonalá ______ od okolního prostředí. 

8. Nejpočetnější kasta termitů, která má v termitišti nejvíce úkolů. 

9. Největší počet druhů termitů žije v _______ lesích ve střední Africe. 

10. Člověk, který se zabývá studiem termitů. 

11. Termiti i mravenci si vytváření ________ zahrádky. Některé druhy jsou na vypěstovaných 

houbách životně závislí. 

 

Kvízové otázky 

1. Kde žijí termiti? 

a. pouze v tropech 

b. na pouštích 

c. v tropech a subtropech 



Včelísek - Termiti - stránka 6 

autor: Mgr. Jan Podpěra, jan. podpera@gmail.com 

2. Co dokáží trávit dřevožraví termiti? 

a. glukózu 

b. celulózu 

c. maltózu 

3. Co nedělá termití kasta dělníků? 

a. stavbu a opravy hnízda 

b. krmení krále a královny 

c. obranu kolonie 

d. péči o vajíčka 

4. Jak se termití kolonie množí? 

a. Z termitiště jednou za čas vyletí okřídlení pohlavní termiti. 

b. Z termitiště vypochoduje půlka termitů s novým mladým královským párem. 

c. Množení termitích kolonií ještě nebylo prozkoumáno. 

5. Co nepomáhá termitům trávit dřevní hmotu? 

a. střevní mikroorganismy 

b. bakterie  

c. houby 

d. mechy a lišejníky 

6. Kdo byl v historii Země prvním vynálezcem zemědělství? 

a. termiti 

b. mravenci 

c. lidé 

7. Komu jsou příbuzní termiti? 

a. včelám 

b. vosám 

c. švábům 

8. Co používají jako “lepidlo” při stavbě svých hnízd termiti? 

a. včelí med 

b. pryskyřici stromů 

c. své výkaly 

 


