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Horniny – místo pro životMiniprojekt

Cíl
V tomto miniprojektu budeme hledat souvislosti mezi horninovým podkladem a jeho živou „slupkou“.  
Zjistíme, jak je vlastně pro rostliny a živočichy těžké osídlit písek nebo holou skálu a jaké překážky musí 
při tom překonávat. Prozkoumáme, jaká přizpůsobení přitom pomáhají rostlinám. Budeme hledat druhy 
živočichů, které skály osidlují a zároveň rozšiřují semena bylin, keřů a stromů. 
Budeme sledovat, v jakém pořadí jsou prázdné plochy osidlovány – kdo přichází první a kdo potřebuje už 
„vyšlapanou cestičku“.

Rozvíjení dovednosti
V hlavní části miniprojektu se zaměříme na zaznamenávání vlastností neživé přírody na zkoumané lokalitě 
– včetně vlastností půdy. 
Pokud máte vhodnou školní laboratoř, procvičíte si i vážení vzorků a měření pH metrem. V terénu se 
zaměříme na určování druhů rostlin, skupin bezobratlých a vyhledávání pobytových stop ptáků a savců.
Nepovinná část miniprojektu je věnována rozvíjení dalších badatelských dovedností – formulování 
výzkumné otázky, volbu vhodné metody a způsobu prezentace.

pomůcky: 
• fotoaparát
• kelímková lupa na odchyt hmyzu
• dalekohled
• papírové sáčky na sběr semen
• měřicí pásmo
• určovací atlasy: Naše květiny (M. Deyl, K. Hísek, Academia, Praha 2003),   
Atlas ptáků ČR a SR (J. Dungel, K. Hudec, Academia, Praha 2013),  
Výpravy do ptačího světa (D. Chandler, M. Unwin, Scientia, Praha 2006),  
Příroda České republiky – Průvodce faunou (K. Hudec, Academia, Praha 2007),  
Atlas stop zvířat (K. Richarz, Academia, Praha 2008).

Abyste měli dostatečnou volnost při vašem objevování, vezměte si s sebou do terénu raději více různých 
pomůcek a určovací literatury.



3h

3

Horniny – místo pro životMiniprojekt

Startujeme do terénu  

Bývalé lomy, pískovny i nejrůznější přirozené 
výchozy hornin, sutě nebo skály v zaříznutých 
říčních údolích osídlí časem různé druhy rostlin 
a živočichů. Pokud jste již své okolí geologicky 
probádali, máte jistě zaznamenáno ve svém 
terénním deníku několik dokumentačních 
bodů.

V pracovních listech máte k dispozici 
jednoduchý „atlas stanovišť“, takže už víte, co 
na různých horninách a substrátech očekávat 
– kam se vydat, když chcete pozorovat 
mravkolva, nebo když chcete obdivovat 
rozkvetlé koniklece.

Ale odpověď na spoustu dalších otázek 
v pracovních listech nenajdete. Při vlastním 
zkoumání vás budou napadat nové otázky 
a v tomto miniprojektu můžete zkusit objevit 
odpověď sami. 

Koniklec luční český se vyskytuje na stepních lokalitách a slunných 
vápencových skalkách. Ohrožuje ho zarůstání keři, proto mu 
prospívá cílená pastva ovcí – jako na Zlatém koni u Koněprus.

Hlavní miniprojekt

Vaším úkolem bude nejprve zmapovat místo, kde najdete odkrytou skálu, štěrkový osyp, spraš nebo písek. 

Vytipujte si vhodnou lokalitu předem. Pokud své okolí ještě podrobně neznáte, použijte běžnou turistickou mapu 
a vyhledejte zakreslené lomy a skály. 

Zkoumanou lokalitu si projděte a pokuste se zjistit, na jakém horninovém podkladu se nachází (pomoci vám mohou 
geologické mapy). To bude určovat, jaké druhy rostlin a hmyzu na místě můžete nalézt. 
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Do terénního deníku zaneste informace (podle Úvodu ke zpracování miniprojektů):

1.  Název a číslo bodu.

2.  Název nejbližšího města nebo obce.

3.  GPS souřadnice.

4.  Lokalizace bodu ke dvěma významným stálým bodům v terénu, např. k vrcholu hory, ke kótě s názvem, 

ke kostelu apod.

5.  Popis lokality – zda je to skála, lom, písčina apod.

6.  Popis horniny – minerální složení, velikost jednotlivých částic, barva horniny, zrnitost (drobně, středně nebo  

hrubě zrnitá), textura (usměrněná, páskovaná, celistvá), zda je hornina zvětralá či čerstvá.

vhodné jsou také další údaje:

7.  Orientace ke světovým stranám – v případě skály, nebo lomové stěny.

8.  Jednoduchý nákres skalky/lomu/písčiny.

9.  Hloubka půdy na dně lomu (průměr nejméně z pěti různých míst), nebo v zazemněné části skály či písčiny.

10.  V případě lomu zjistěte, kdy skončila těžba, co se těžilo a zda byl lom uměle rekultivován nebo ponechán 

přirozenému vývoji.

11.  Půda kamenitá – písčitá – hlinitá – velmi humózní.

12.  Půda vlhká – střídavě zaplavovaná – vysychavá.

13.  pH půdy: kyselá – alkalická.

Hodnota pH je důležitá pro růst rostlin. Kyselé půdy vyhovují např. brusnicovitým rostlinám (borůvce a vřesu), 

alkalické (bazické) půdy vápnomilným rostlinám (lomikamenům a jaterníku podléšce). Více informací o lesních 

i skalních vápnomilných rostlinách najdete v pracovních listech.

Hodnotu pH můžete přímo změřit pH metrem nebo pH papírkem, nebo můžete pouze usoudit podle přítomných 

druhů rostlin, zda je půda spíše alkalická nebo kyselá.
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Úkol první – rostliny přicházejí
Provedeme tzv. inventarizační průzkum celé vybrané lokality. Cílem je zjistit, jak dochází k osidlování volných ploch.

Za účelem zkoumání sukcese si lokalitu rozdělte na část bez vegetace (skalnatou či písčitou) a na část pokrytou 
vegetací, která byla v minulosti pravděpodobně také holá (starší část lomu nebo pískovny). V obou částech si 
vytyčte plochu 5 × 5 m.

• Které druhy převládají? Pokuste se odhadnout, kolik procent plochy zabírají rostliny a jaká část povrchu je zcela holá.

• Pokuste se druhy určit, nebo jim dejte pracovní přezdívky. 

nově osidlovaná plocha druhy/rody pokryvnost (%)

podklad (písek, druh horniny)

hloubka půdy (cm)

lišejníky

mechy

trávy

byliny

keře

stromy
počet jedinců na 5 × 5 m

průměrné stáří stromů

Ekologická sukcese
 je proces osidlování původně prázdného 
prostoru, např. lomu nebo pískovny, skupinami 
organismů v určitém předvídatelném pořadí. 
Nejprve místo osidlují tzv. pionýrské druhy 
(např. lišejníky, z dřevin např. bříza), které 
nejsou náročné na živiny a snadno se šíří. 
Na lokalitě mění podmínky třeba tím, že 
vznikne vrstvička půdy, nebo se zvýší vlhkost. 
V průběhu sukcese pak tyto druhy nahrazují 
jiné rostliny, které je zastíní nebo prostě 
vytlačí, protože lépe využívají přítomné živiny. 
Prvními druhy bezobratlých, které se zabydlují 
na nově osidlovaných místech, bývají ty, které 
se živí mrtvými organismy – např. pavouci.
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plocha pokrytá vegetací druhy/rody pokryvnost (%)

typ povrchu (písek, druh horniny)

hloubka půdy (cm)

lišejníky

mechy

trávy

byliny

keře

stromy

počet jedinců na 5 × 5 m

průměrné stáří stromů
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• Jak se liší druhy rostlin mezi lomem a jeho okolím? A mezi stěnou lomu a jeho dnem?

• Jaké překážky musí překonávat rostliny, které mají osídlit volnou plochu lomu/skály/písčiny?

• Jak dlouho trvalo na vaší lokalitě, než volnou plochu pokryla vegetace?  
(Nápověda: Stáří jehličnatých stromů odhadnete pomocí počtu přeslenů větví.)
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Úkol druhý – živočichové na horninách
Zaznamenejte druhy bezobratlých (pavouků, brouků apod.), které jste pozorovali.

Zakreslete stopy a pobytová znamení (např. zbytky kořisti dravců, vývržky, trus) ptáků a savců.
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Úkol třetí – typické druhy rostlin
Zaškrtněte typické druhy, které jste na vybraném místě nalezli.

Brusnice 
borůvka. Šťovík menší. 

Lišejník rodu 
dutohlávka 
(Cladonia). 

Vřes obecný 
potřebuje již 
aspoň slabou 
vrstvu půdy, 
vlhko a živiny, 
neroste 
na holém 
pohyblivém 
písku. 

Pavinec 
horský je 
bylina z čeledi 
zvonkovitých, 
která osidluje 
písčiny 
i mělké půdy 
na kyselých 
horninách.

Jestřábník 
chlupáček se 
rozmnožuje 
pomocí 
vegetativních 
odnoží 
a tvoří často 
zapojené 
porosty. 

Kyselé podklady (např. žulová skalka, písčina)  Bazické horniny (vápenec, čedič)

Koniklec český.

Lomikámen 
vždyživý.

Mateřídouška 
časná. 

Krvavec 
menší kvete 
zelenorůžo-
vými květy, 
uspořádanými 
v hustém 
klasu připo-
mínajícím 
kominickou 
štětku – lidově 
se mu říká 
kominíček. 

Devaterník 
velkokvětý je 
keřík s tuhými 
tmavě 
zelenými 
kožovitými 
listy.

Hlaváč 
bledožlutý 
připomíná 
běžnější 
chrastavce, ale 
jeho odkvetlá 
květenství 
mají výrazně 
kulovitý tvar. 
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Úkol čtvrtý – přizpůsobení rostlin nedostatku vody

• Trpí rostliny na vaší lokalitě nedostatkem vody?

• Jaká přizpůsobení jste zaznamenali? 

• Zdokumentujte svá zjištění fotografiemi. Rostliny se pokuste určit aspoň do rodu nebo čeledi.

Listy kryty chlupy

Svinuté listy

Vosk

Sukulence – dužnaté listy

Pokud zkoumáte lom se stěnami orientovanými na různé světové strany, porovnejte rozdílný podíl rostlin s tímto 
přizpůsobením mezi jižní a severní stěnou.
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staňte se výzkumníky

V dobrovolné části miniprojektu si můžete ověřit získané znalosti sami v terénu. Ve výzkumné skupince si rozdělte role: 
• koordinátor – zadává úkoly a kontroluje čas;
• zapisovatel – zapisuje zjištěná fakta; 
• dokumentátor – kreslí nebo fotografuje nálezy;
• kartograf – kreslí mapu výzkumné plochy;
• geolog – zkoumá neživou přírodu na lokalitě, tedy druh horniny, typ půdy, přítomnost vody, vlhkost půdy;
• biolog / zoolog / botanik / entomolog – záleží na vaší výzkumné otázce.

1. nejprve formulujte svou výzkumnou otázku
Příklady výzkumných otázek: 
Které druhy rostlin osidlují volný povrch jako první? 
Které druhy bezobratlých potřebují písek ke stavbě svých úkrytů?
Jak se šíří semena rostlin mezi jednotlivými bezlesými stanovišti v krajině? 
Na jak velkou vzdálenost se šíří vybrané druhy?

2. Zvolte metodu výzkumu 
Určete způsob, jak budete zaznamenávat data – měřit, zakreslovat, pozorovat.
Druhy rostlin a jejich pokryvnost plochy (v %) ve výzkumných čtvercích 
zaznamenávejte do tabulky.
Sestavte si zaškrtávací seznam hmyzu přítomného na lokalitě a zaznamenejte, 
které druhy si staví úkryty z písku.

3. Zvolte výzkumnou plochu, vytyčte liniový transekt
menší výzkumná plocha (např. 1 x 1 m) je vhodná pro výzkum pohybu 
mravenců nebo pavouků, nebo pro zaznamenání klíčení semenáčků rostlin. 
větší plocha je potřebná pro zkoumání pohybu zvířat, např. kuny skalní.

Pokud Vás zajímá, jak přesně probíhá osidlování lomu nebo pískovny, bude vhodné zaznamenávat druhy  
na tzv. liniovém transektu – tedy podél linie, která protíná plochy, které byly obnaženy těžbou zcela nedávno  
až k plochám, které jsou už zcela zarostlé vegetací.

Kuna skalní si značkuje svůj okrsek 
pomocí trusu, v němž často nalezneme 
semena keřů. 
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Své výzkumné plochy si vyznačte třeba pomocí provázku, nebo jednoduše tak, že do rohů zkoumaného čtverce 
odložíte své batohy.

4. Zvolte způsob vyhodnocení dat 
1. Jak budete sebraná data vyhodnocovat? Budou Vás zajímat celkové počty, nebo průměrné hodnoty?
2. Jak budete prezentovat výsledky? Můžete zvolit např. graf, tabulku, mapu.

Úkol do města

Pokud se během schůzky přírodovědného klubu nemůžete snadno a rychle dostat 
k opuštěnému lomu nebo pískovně, můžete zkoumat živou přírodu na horninách 
přímo ve městě. 

• Zmapujte zdi nebo třeba zříceninu hradu.
• Zaznamenejte výskyt mechů, lišejníků, kapradin i kvetoucích rostlin.

Mezi typické druhy na zdech patří šklebivec a sleziník routička, kterým se daří 
ve spárách vyplněných maltou. Který chemický prvek tedy vyhledávají?

• Sledujte a zaznamenávejte ptáky. Soustřeďte se přitom na druhy, které přirozeně 
osidlují skály, ale dokonale se zabydlely i ve městech – např. na výškových 
budovách. Patří k nim holub skalní, rorýs obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná, 
poštolka obecná, kavka obecná, rehek domácí aj.

Vyfotografujte jejich hnízda a zakreslete jejich siluetu v letu.

Sleziník routička.

Rehek domácí.  

Úkol na zahradu

Vytvořte si na školní zahradě malé alpinum – svou skalku osázejte rostlinami, kterým bude vyhovovat daný horninový 
podklad. Doporučujeme použít vápenec.

K jednotlivým rostlinám vyrobte cedulky se jménem druhu. Můžete na ně také připsat, jak jsou přizpůsobeny životu 
na skále a jaké druhy hmyzu je vyhledávají.

Možná přitom objevíte nečekané souvislosti. objevy přece čekají na vás!
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tip: Jak změřit pH půdy?

stanovení aktuálního a výměnného pH
Jak se liší aktuální a výměnné pH? Na rozdíl od aktuální hodnoty pH nezávisí výměnné pH na aktuálním počasí nebo 
způsobu obdělávání půdy. Výměnná acidita je způsobena volnými vodíkovými ionty a dále vodíkovými ionty, které 
lze vytěsnit z půdního komplexu roztokem neutrální soli – KCl. Označuje se pH/KCl.

Laboratorní materiál: kádinky 50 ml, skleněná tyčinka, laboratorní lžička, odměrný válec
Chemikálie: destilovaná H2O, 0,2 M KCl
přístroje: pH metr, digitální předvážky

pracovní postup
• Zkalibrujeme pH metr pomocí nejméně dvou kalibračních pufrů přesného pH.

• Připravíme si dvě 50ml kádinky a do každé z nich odvážíme 10 g jemnozemě.

• Do první kádinky přilijeme 25 ml destilované vody, do druhé kádinky 25 ml 0,2 M KCl a zamícháme skleněnou tyčinkou.

• Vzorky buď necháme 24 h stát, nebo jednu hodinu intenzivně mícháme.

• Na pH metru změříme hodnotu pH po ustálení, zapíšeme s přesností na jedno desetinné místo. Hodnota pH 
v kádince s destilovanou vodou se zapíše jako pH/H2O, hodnota pH v kádince s KCl se zapíše jako pH/KCl.

• Do 100ml kádinky odvážíme 10 g substrátu a přelijeme 50 ml 0,2 M roztoku KCl. Po zamíchání tyčinkou necháme 
stát 24 hodin, nebo suspenzi 1 hodinu intenzivně mícháme. 

• Hodnocení půdní reakce odečteme z tabulky podle naměřených hodnot. 

Pozn. Tento pracovní postup je převzatý z výukových 
materiálů projektu Věda je zábava.
Pokud nemáte možnost měřit pH metrem a pracovat 
ve školní laboratoři, použijte pH papírky a změřte pouze 
aktuální pH suspenze s destilovanou vodou. Suspenzi 
před měřením přefiltrujte.

pH/KCl pH/H2O typ reakce 

více než 7,0 více než 7,2 mírně alkalická 

6,1–7,0 6,6–7,2 neutrální 

5,1–6,0 5,6–6,5 mírně kyselá 

4,1–5,0 4,5–5,5 středně kyselá 

3,0–4,0 3,5–4,4 silně kyselá 

méně než 3,0 méně než 3,5 velmi silně kyselá 
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