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Jaký má horninový podklad význam pro lidstvo?
Rostliny jsou schopné růst na nejrůznějších stanovištích,
od vrcholků hor bičovaných větrem přes váté písky
a pohyblivé sutě až k trvale podmáčeným půdám
v okolí řek. V průběhu evoluce se rostliny přizpůsobily
dnešním přírodním podmínkám včetně těch opravdu
extrémních. Najdeme je po celé Zemi. Pro člověka jsou
rostliny důležité jako zdroj potravy, více než 40 % souše
je dnes zemědělsky obděláváno. Vegetace je ale také
potravou a zároveň místem k životu pro všechny skupiny
suchozemských živočichů.
Otázka 1: Jaká skalní stanoviště vznikla díky činnosti
člověka a bývají často chráněna kvůli výskytu vzácných
druhů živočichů a rostlin?

Silenka bezlodyžná porůstá skály v alpínském pásmu hor.

Zvláštní geomorfologické útvary – váté písky, vápencové
skály, pískovcové skalní věže – hostí vzácné rostliny i hmyz
a další živočichy. Díky členitému reliéfu na nich najdeme
obrovské bohatství druhů rostlin a živočichů; je zde vysoká
biodiverzita. Životu na pohyblivé suti nebo písku stejně
jako velkým výkyvům teplot na skalách se přizpůsobily
druhy, které jsou na taková stanoviště zcela vázané
a nedokážou růst jinde. Proto je důležité zachovat tyto
jedinečné ostrůvky v člověkem pozměněné krajině plné
lidských sídel a polí.
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Otázka 2: Na mapě zakroužkujte chráněná
území, která již podle názvu chrání
stanoviště živočichů a rostlin na skalách.
Co znamenají zkratky PP, NPP, NPR?
PP

NPP

NPR

Chráněná území v okolí Malé Skály (CHKO Český ráj).

Otázka 3: Najdete ve vašem okolí chráněné území? Vlepte nebo překreslete mapu vašeho okolí a vyznačte skalní stanoviště,
které jste již navštívili. Napište k němu druhy rostlin nebo živočichů, které jste na místě našli.
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Specialisté na písek, kameny a skály
Na skalách nebo písčinách žijí specializované druhy hmyzu, které potřebují přímo určitý horninový podklad a současně závisí
na druzích rostlin přizpůsobených životu na těchto stanovištích. Vzájemný vztah je často vyjádřen druhovým jménem hmyzu.

Otázka 4: Povede se vám k obrázku živočicha (A, B, C, D) připojit jeho popis a obrázek rostliny (E, F), kterou potřebuje? Pozor
jedna rostlina může sloužit více druhům hmyzu (jako úkryt pro jejich vajíčka, potrava pro housenky, nebo nektar pro dospělé).
Modrásek ligrusový se vyskytuje dnes jen na několika místech v Českém středohoří a na jižní Moravě.
Housenky se živí listy vičence.
Saranče modrokřídlá barevně splývá s kamenitým povrchem, živí se suchomilnými druhy trav.
Kriticky ohrožený motýl okáč skalní potřebuje nízké trsy trav pro kladení vajíček.
Pavouk stepník rudý dokáže ulovit i střevlíka do rourkovité pavučiny v zemi, která je ukryta pod stříškou z trávy.
A
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Fyziologie rostlin

Proč a jak zkoumat vztah rostlin a horninového podkladu?
Rostliny se dokážou přizpůsobit různým a často stresujícím podmínkám, které závisí na typu horninového podloží. Pokud
chceme rostlinná společenstva využívat, musíme porozumět tomu, jaký trik používají jednotlivé rostliny pro vyrovnání se
s nepříznivými podmínkami.
Také nás může zajímat, jak rostliny zareagují, když se podmínky na jejich stanovišti změní – ať už vlivem geologických
procesů, sesuvů a eroze, nebo třeba kvůli zvýšenému spadu znečišťujících látek z ovzduší, splachům hnojiva z polí,
zvýšenému sešlapu turisty, nebo pastvou zvířat. Reakce rostlinných společenstev (změny druhového složení rostlin na daném
místě) pak musíme dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat, abychom zjistili, jak je chránit a pečovat o ně.

Ekologie rostlin

Zjistíme tak například, které rostliny jsou za daných podmínek
konkurenčně nejzdatnější a vytvářejí největší množství
biomasy (živé hmoty). Všechny poznatky nám pak pomáhají
při využití rostlin v zemědělských i jiných oborech.
Vědci tak mohou nalézt geny určující odolnost rostliny
proti suchu a vnést je do příbuzné zemědělské plodiny.
Přizpůsobení některých rostlin k růstu na půdách
s obsahem těžkých kovů může být využito pro úpravu
znečištěných půd. Znalosti o vstřebávání živin pomáhají
vytvářet efektivní kořenové čistírny odpadních vod.

Příklad kořenové čistírny.

Otázka 5: Jak byste zjistili odpověď na následující
otázky? Přiřaďte k nim správnou metodu.
nebo skal?
rostliny písčin
–
u
ch
su
či
vů
í
y jsou odolnějš
1: Které rostlin
půdě bez kyslíku?
2: Jak může rákos růst v zamokřené
3: Které druhy osídlí volnou plochu, kter
á vznikla sesuvem?
Běžné rostliny z bezprostředního okolí
nebo specializované
rostliny, jejichž semena přinese vítr neb
o živočichové?
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studuje vnitřní životní
pochody rostlin. Především
růst a vývoj rostlin,
jejich minerální výživu,
fotosyntézu, vodní režim,
dýchání, rozmnožování,
reakci na stresové
podmínky a přizpůsobení
na vnější prostředí obecně.

ináčích
y pěstujeme v květ
Metoda a: Rostlin
ených intervalech.
a zaléváme ve zvol
Metoda c: Sepíše
me všechny druh
y na lokalitě,
označíme si ploc
hu, kde každý ro
k
ve zvolenou
dobu zapisujem
e všechny přítom
né rostliny.

Metoda b: Odebereme rostliny a zkoumáme jejich
kořeny a vodivá pletiva pod mikroskopem.

zkoumá vzájemné
vztahy mezi rostlinami
a jejich prostředím.
Zabývá se například
sukcesí – výměnou druhů
na stanovišti, konkurencí
rostlin, závislostí mezi
počtem druhů a množstvím
živin na stanovišti.
Na různých pracovištích
a v různých zemích se takto
zaměřené vědní obory
označují jako geobotanika
nebo vegetační ekologie.
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Na čem záleží rostlinám?
Rostliny ke svému růstu potřebují hlavně vodu a světlo.
Zkuste si představit, že vnímáte okolní krajinu jako rostlina.
Nevidíte, pouze cítíte, kdy vám na tvář svítí slunce. Tedy
jestli se právě vyhříváte na skále jako ještěrka, nebo se
chladíte v zastíněné rokli. Vzpomeňte si na prázdniny, kdy
běháte venku po zahradě, po lesní cestě nebo po pláži bosi
a vnímáte vlhkou půdu nebo horký písek.

Otázka 6: Které místo bylo tak rozpálené, že jste si téměř
spálili ruce nebo chodidla?
Na jakém místě jste čvachtali nohama v bahně? Kde jste si
namočili kalhoty, když jste si sedli na zem?

Rostliny a reliéf povrchu
Některé rostliny se rády „vyhřívají“ na skalách a jiné zase bujně rostou ve stínu na březích potoků. Říkáme, že každý druh má svoji
ekologickou niku. Slovo nika (doslova „výklenek ve zdi“) neoznačuje určité konkrétní místo (například puklinu ve skále), ale je tím myšlen
soubor podmínek prostředí vhodných pro daný druh. Podmínkami myslíme právě tu jeho oblíbenou půdu, vlhkost, množství světla a živin.
Množství ekologických nik, které je možné v krajině obsadit různými druhy rostlin, závisí na tváři krajiny – na členitosti jejího povrchu
neboli na reliéfu. Zpravidla platí, že čím je krajina členitější, tím víc různých rostlinných společenstev v ní najdeme.

Co tvaruje krajinu?
Dnešní reliéf krajiny – skalní výchozy, které přestály miliony let – tvoří ty nejtvrdší
horniny. Jsou to buližníky, křemence, tvrdé vápence, žuly, svory a dolomity,
některé výlevné horniny – čediče a znělce. Zařezávající se říční údolí obnažují
i měkčí horniny, které by jinak zůstaly skryty pod zvětralinami.
Skalní defilé Peliny u Chocně tvoří opuky křídového stáří.
6
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Otázka 7: Horniny jsou v přírodě neustále obrušovány, omílány, rozpouštěny a drceny působením různých činitelů. Které to jsou?

Eroze hornin
v číslech
Eroze hornin v našich
podmínkách postupuje
průměrnou rychlostí
1–2 cm za rok.

Reliéf okolní krajiny – budeme-li se rozhlížet z vrcholu vyhaslé sopky, šplhat po kolmé skále, nebo chodit kilometry nudnou rovinou –
závisí na způsobu a rychlosti zvětrávání hornin. Odolnost hornin se odvíjí od toho, z jakých minerálů jsou tvořeny.

Otázka 8: Zopakujte si minerální složení běžných hornin. Dokážete pak přiřadit název horniny k popisu jejího zvětrávání?
(Pozor: v jednom případě můžete k popisu vložit dvě horniny, jednu vyvřelou a druhou přeměněnou.)
Do sloupce hornina doplňte: čedič, opuka, pískovec, rula, vápenec, žula
hornina

minerály

zvětrávání

křemen, živce, muskovit, biotit

zvětrává pomalu, nejprve
živinami chudé písčité kyselé
se rozpouštějí živce a biotit,
půdy
zůstávají zrna křemene

v závislosti na minerálním
pyroxeny, živce, plagioklasy, olivín složení, zvětrává obecně
velmi snadno

živinami bohaté bazické
půdy tmavé barvy; snadno se
zahřívají, často využívané pro
vinohrady

různý tmel (kalcit, křemen)

zvětrává velmi rychle,
rychlost závisí na složení
tmelu mezi zrny křemene

živinami chudé písčité půdy,
snadno propustné pro vodu

jílové minerály, kalcit, křemen

zvětrává ještě rychleji než
pískovec

hluboké jílovité půdy, špatně
propustné pro vodu

rychle chemicky zvětrává

bazické půdy, propustné pro
vodu

kalcit

7

půdy

Silikátové horniny
obsahující křemičitany,
jako pískovce, granity,
ruly, podléhají relativně
snadno fyzikálnímu
zvětrávání. Naopak
na vápence více působí
zvětrávání chemické,
tedy rozpouštění horniny.
V Moravském krasu se
dnes vápence rozpouštějí
rychlostí 2 cm za 1000 let.
Velmi odolné jsou některé
metamorfované horniny.
Z vyvřelých hornin odolává
lépe žula než bazalt (čedič).

Bazalt s olivíny.
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Víme, že opukové stěny nalezneme nejspíš v zaříznutých říčních údolích, nebo v lomech. Jinde na nich totiž již dávno vznikly
hluboké jílovité půdy. Různorodá stanoviště pro rostliny poskytují vápencové krasové oblasti, nebo pískovcová skalní města, která
neustále modeluje vodní eroze.

O tom, jaké rostliny osídlí skály, rozhoduje také orientace skalních stěn vůči světovým stranám. Která orientace je v našich
podmínkách nejteplejší? Celoročně jsou nejteplejší jihovýchodní, jižní a jihozápadní svahy s úklonem 30°. Na jaře dopadá
nejvíc slunečního záření na jižní svahy se sklony 50–60° a severní svahy zůstávají ve stínu.

SEVER

Mech.

Osladič.

Blatouch.

Třešeň křovitá.

Kavyl.
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Tařice skalní.

JIH

Otázka 9: Kam byste do obrázku umístili tuto vegetaci? Dopište čísla
nebo název.
1. mechy
2. kapradiny, osladič
3. vlhkomilné byliny, blatouch
4. teplomilné křoviny
5. teplomilné úzkolisté trávy, tařice skalní, rozchodník, netřesk
6. teplomilné širokolisté trávy, kavyl vláskovitý
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Rostliny a půdní voda
Přítomnost rostlin závisí na tom, zda na daném místě
bude dostatek vody. A to nejen po dešti, ale jestli bude
přítomná voda v půdě. Protože rostlina se nemůže
pohnout z místa, musí se spolehnout, že její kořeny vždy
k vodě dosáhnou.

Zvětráváním hornin, které obsahují zrna křemene, vzniká
písčitá půda. Voda se na takových místech snadno
vsakuje, takže povrch půdy velmi rychle vysychá. Rostliny
na písčinách musí mít proto vyvinuté kořeny dosahující
hodně hluboko.
Při zvětrávání hornin obsahujících hlinitokřemičitany
vznikají jílové minerály. Jílovitá půda je nepropustná,
voda se do ní vsakuje velmi pomalu a často zůstává
na povrchu. Na jílovité půdě rostou druhy, které snáší
trvale podmáčenou půdu s nedostatkem kyslíku – druhy
mokřadů, vlhkých luk, lužních lesů.

Drobná kapradina
sleziník routička
vyhledává
vápencové
skály, „chutná“
mu i omítka
v kamenných
zídkách.

Otázka 10: Břidlice, opuka, pískovec, rula, slín, žula –
dokážete přiřadit horniny k typu půdy, který vzniká jejich
zvětráváním?
písčité půdy –

jílovité půdy –

Vápence jsou pro vodu propustné, voda po dešti ihned odtéká puklinami. Na vápencích vznikají mělké vysychavé půdy.

9
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Chemismus aneb jak rostlinám chutnají skály?
Doposud jsme si ukazovali, že rostlinám záleží na místě – reliéfu, kde rostou, a na množství vody v půdě. Teď nás čeká něco méně
stravitelného. My lidé si jen stěží dokážeme představit, že některé horniny rostlinám „chutnají“ a jiné nikoli. Rostliny neochutnávají tvrdý
kámen, ale vnímají přítomnost prvků rozpuštěných v půdním roztoku. Stejně jako vy si užijete chuť bonbonu ve chvíli, kdy se vám rozpustí
na jazyku. Proto je pro rostliny zásadní nejen samotná přítomnost prvku, ale spíše to, zda se v hornině vyskytuje v rozpustné sloučenině.

Z jakých chemických prvků jsou složena těla rostlin?
Prvky, které tvoří živou hmotu, označujeme jako hlavní biogenní prvky. Rostliny staví svá těla z organických látek, které si samy
vytvářejí při fotosyntéze z oxidu uhličitého a vody. Hlavní stavební prvky pro svá těla tedy nezískávají z hornin.

Otázka 11: Podaří se vám dopsat názvy prvků a zakroužkovat tři z nich, které tvoří většinu hmotnosti těla rostlin?
C

Ca

H

K

Mg

N

O

P

S

K čemu tedy vlastně rostliny potřebují horniny?
Čerpají z nich prvky, které jim slouží například pro přenos energie
(fosfor), jako součást enzymů při syntéze bílkovin (síra) nebo pro
hospodaření s vodou (draslík, vápník).
Vápník (calcium) také reguluje růst a udržuje tvar buněčných membrán.
Hořčík (magnesium) je součástí zeleného barviva chlorofylu. Uplatňují
se i další prvky, jako například železo (ferrum), které rostliny potřebují při
syntéze chlorofylu a jako součást enzymů.
10

Buňky mechu s chloroplasty.
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Jaké chemické prvky najdeme v horninách?
Nejprve si zopakujte minerální složení běžných hornin. Přiřaďte k hornině a jejímu minerálnímu složení obsah prvků. Vybírat můžete
z následujících prvků: hliník (Al), uhlík (C), vápník (Ca), železo (Fe), draslík (K), hořčík (Mg), sodík (Na), kyslík (O), křemík (Si).
hornina

minerál
pískovec

křemen

vápenec

kalcit

žula

křemen, živce, muskovit, biotit, amfibol

čedič

pyroxeny, plagioklasy, olivín

opuka

jílové minerály, kalcit, křemen

břidlice

jílové minerály

prvky (doplňte)

Nejrozšířenějším prvkem zemské kůry je s podílem 49,13 % kyslík, druhým nejčastějším je křemík (26 %), třetím hliník (7,45 %).
Následuje železo, vápník, sodík, draslík, hořčík, vodík, titan, uhlík (0,35 %), chlor, fosfor (0,12 %), síra a mangan (0,01 %).
V testu jste uspěli, pokud jste kyslík doplnili ke všem horninám, křemík ke všem horninám kromě vápence, vápník samozřejmě
k vápenci, opuce a čediči, uhlík k vápenci a opuce, draslík k žule a břidlici stejně jako hliník, žula a čedič obsahují hořčík, čedič
navíc železo a příměsi železa objevíme také v pískovci a vápenci.

Otázka 12: Který prvek je přítomný v horninách i rostlinách, ale rostliny ho z půdního roztoku nepřijímají?
11

Pracovní listy

Horniny – místo pro život

3h
Fosfor

Zjednodušeně si můžeme představit, že rostliny vyrůstají z písku a hlíny, tedy
z hlinitokřemičitanů. Do svých těl ale žádný z těchto běžných prvků – hliníku a křemíku –
nevstřebávají. Tyto prvky tvoří většinu pevné hmoty, do které se rostliny ponořují svými
kořeny. Získávají tak stabilitu a snaží se dosáhnout na to, co je pro ně cenné: půdní roztok
s živinami – dusíkem, fosforem, draslíkem a sírou.

se ve velmi malém
množství vyskytuje
v běžných horninách,
například v čedičích.
Obecně je ho ale v přírodě
nedostatek a je proto
limitujícím prvkem pro růst
rostlin. Důležitým zdrojem
fosforu je pouštní prach.
Fosfor se totiž relativně
snadno z hornin uvolňuje
při zvětrávání, ale v našich
podmínkách ho často
odplaví déšť.

Tyto živiny nejsou běžnou součástí hornin, jak jsme si už ukázali. Pouze draslík se do rozpustné
podoby uvolňuje v malém množství z jednoho velmi běžného minerálu, přítomného například
v žule. Je to draselný živec – ortoklas, který zvětrává za vzniku jílových minerálů.

Nejdůležitějšími živinami pro rostliny jsou dusík a fosfor. Spolu se sírou a draslíkem proto bývají
běžnou složkou zemědělských hnojiv. V přirozených společenstvech, které nejsou zemědělsky
využívány, musí rostliny tyto prvky ale také odněkud čerpat. Do půdy jsou schopny dusík vázat
jen některé druhy rostlin, zejména rostliny příbuzné hrachu (z čeledi vikvovitých) a také např. olše.
Když tyto rostliny odumřou, rozkládají půdní bakterie dusíkaté sloučeniny na rozpustné formy
přístupné i jiným rostlinám.
Otázka 13: Odkud rostliny dusík získávají?

Hlízky na kořenech
vikvovitých rostlin obsahují
bakterie, které vážou dusík.

Dnešní krajina, zcela přeměněná zemědělstvím
s průmyslovými hnojivy, je plná dusíku a fosforu. Tento
stav si uvědomíme, když se v příkopech silnic a na okrajích
polních cest prodíráme porostem kopřiv. Ještě na začátku
20. století byste kopřivy na kraji pole hledali marně, zato
mateřídoušky jste si na mezi mohli natrhat košík.

Eutrofizace vod: povlak řas a sinic na vodní hladině.
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Dusík a fosfor z průmyslově vyráběných hnojiv, které
zemědělské plodiny nestihnou využít, jsou odplavovány
do povrchových vod. Důsledkem je dobře známé „kvetení“
rybníků, které zarůstají řasami a sinicemi kvůli nadbytku
těchto živin (tzv. eutrofizace).
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Chutná rostlinám kyselá půda?
Pro rostliny je velmi důležité pH půdy, zda je půda spíše kyselá, nebo zásaditá. Hodnota pH udává „sílu vodíku“ – tedy množství
volně přístupných vodíkových iontů v půdním roztoku. Půdy s hodnotou pH do 6,5 jsou kyselé, pH 6,6–7,2 neutrální a pH 7,3
a vyšší zásadité. Kyselost půd má vliv na růst rostlin, protože ovlivňuje přítomnost půdních organismů, vznik humusu a dostupnost
některých prvků pro výživu rostlin.

Zásadité půdy (pH > 7) se tvoří na vápnitých substrátech
(vápencích, slínech, opukách) a na čedičích. Fosfor je zde
pro rostliny dobře přístupný, také proto jsou půdy na čediči
velmi úrodné.
Kyselé půdy najdeme na pískovcích, žulách a dalších
horninách s vysokým obsahem křemíku. Ve velmi kyselých
půdách se do půdního roztoku dostává hliník, jehož kationty
(Al3+) jsou pro rostliny škodlivé, protože zastavují růst kořenů.

V současnosti u nás převládají kyselé půdy, méně
úrodné a méně osídlené půdními organismy i rostlinami.
Půda vhodná pro zemědělství má hodnotu pH 4–8,5.
Většina rostlin nemůže žít na půdách s reakcí pH < 3,5.
Okyselování půdy, acidifikace, může být zesilováno lidskou
činností, např. znečišťováním ovzduší, ale také rozkladem
jehličí, takže je velmi nevhodné vysazovat na půdách
ohrožených acidifikací smrk.
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Smrková monokultura.

Pracovní listy

Horniny – místo pro život

3h

Historie vegetace

Dryas podle dryádky

V současnosti najdeme na většině území kyselé půdy s nedostatkem živin jako jsou draslík nebo hořčík. Naopak fosfor
a dusík jsou dnes v přírodě ve výrazném nadbytku kvůli hnojení polí a znečištění ovzduší.
V následujících kapitolách se podíváme zblízka na některá stanoviště, která dnes hostí vzácné světlomilné nebo suchomilné
druhy. Abychom pochopili dnešní výskyt druhů a jejich přizpůsobení, musíme znát nejen jejich současné nároky, ale také
vývoj rozšíření v minulosti. Víme už, že rostlinám vyhovují zásadité půdy s dobrou dostupností fosforu a hořčíku. Ty však
vznikají na horninách bohatých na vápník a jeho nadbytek zase znesnadňuje rostlinám příjem jiných prvků, např. fosforu,
a tím brzdí fotosyntézu a růst.

Zkoumáním vývoje vegetace v minulosti se pokusíme vysvětlit zdánlivý paradox: proč nacházíme
nejvíc druhů rostlin na půdách bohatých na vápník, když je nadbytek vápníku pro rostliny nevhodný?
Dnes nacházíme překvapivé doklady o tom, že některé dřeviny (např. smrk a modřín) přežily
celou dobu ledovou přímo na našem území.

Sprašová návěj.
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Pylový
vzorek
(jedle
a bříza).

Evropa v poslední době ledové vypadala z pohledu rostlin
úplně jinak. Většinu území pokrývaly vrstvy spraše,
jemných usazených částic bohatých na vápník. Vznikaly
činností větru, který obrušoval vápencová pohoří – např.
ve Francii a v Německu – a přinášel jejich částečky
na naše území. Rostliny se musely přizpůsobit nadbytku
vápníku, jinak byly odkázány na plochy bez spraší. Dnes
jsou proto druhově nejbohatší lesy, skály i trávníky právě
na vápencích. V poslední době ledové byla většina našeho
území bez dřevin. Porůstala ji zvláštní kombinace druhů
rostlin, které dnes nacházíme daleko na severu v tundře,
v horách, nebo naopak na extrémně teplých a suchách
skalách. Dřeviny (např. dub a buk) přežívaly dobu ledovou
v útočištích – refugiích – na jižním úpatí Alp nebo Karpat.

Během vývoje vegetace
rozlišujeme na základě
analýzy informací
získaných z usazování
pylu a zbytků rostlin
různá období, která se
liší podnebím, teplotou
a množstvím srážek.
Chladnější období
je nazváno dryas,
podle rostliny dryádky
osmiplátečné, jejíž kožovité
listy se dobře zachovaly
v sedimentech.

Dryádka osmiplátečná.
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Většinu našeho území pokrývají kyselé půdy a bohaté smíšené listnaté porosty si lze představovat jen podle pylu dochovaného v rašelině.

Lužická katastrofa

Můžeme však podniknout malý výlet do minulosti. Některé stromy, jako např. lípa, javor nebo jasan, mají listy
s vápníkem vázaným na kyselinu citronovou (jiné, jako např. dub, na kyselinu šťavelovou). Jejich opadané listí se dobře
rozkládá a vzniklá půda – opadanka – je zásaditá, s dostatkem vápníku.

Pískovcové oblasti
Kokořínska a Labských
pískovců vypadaly
ve středním holocénu
před 5000 let zcela
jinak než dnes, oplývaly
druhově bohatými
smíšenými listnatými lesy.
Archeologové nacházejí
mnoho dokladů o lidském
osídlení a zemědělské
činnosti. Co se s pískovcovou
krajinou stalo? Co vyhnalo
tehdejší obyvatele z jejich
polí? Událost popisovaná
jako „lužická katastrofa“
(podle severočeské Lužice)
souvisí patrně s klimatickou
změnou. Došlo k celkovému
zvlhčení klimatu a časté
deště vymývaly rozpustné
kationty ze spraší, takže
půdy se postupně
okyselovaly. Přispělo
k tomu jistě také odlesnění
způsobené lidmi.

Lesníci je proto záměrně vysazují, aby půdu vylepšily jako tzv. zlepšující (meliorační) dřeviny.

Rostliny, horniny a lidé
Vzhled krajiny i způsob obhospodařování závisí
na horninovém podkladu. Jak již víte, na různých podkladech
vznikají různé typy půd. Na spraších se vyvíjejí nejúrodnější
černozemě, vhodné pro pěstování pšenice. Na vápencových
svazích vznikají mělké kamenité rendziny, hodící se pro
zakládání sadů a vinic. Kyselé kamenité půdy na žule
využívají lidé spíše jako pastviny.
Naprostá většina stanovišť, které popisujeme v následující
kapitole, se vyvíjela v posledních tisíciletích pod vlivem
člověka. Působení horninového podloží je tedy často
zesíleno, nebo naopak tlumeno lidskou činností – pastvou
zvířat, kosením, těžbou dřeva, nebo vyhrabáváním steliva
z lesů pro dobytek ve středověku. Na stejném podloží tak
na různých místech můžeme najít les, křoviny nebo trávník,
v závislosti na lidské činnosti.
Výzkum rostlin na jejich přirozených stanovištích může
odhalit minulost naší krajiny včetně zásahů člověka
od poslední doby ledové. Naši předkové si totiž vybírali
místa, kde se usídlí a začnou hospodařit, právě podle reliéfu
a vegetace a mapa osídlení v neolitu (mladší době kamenné)
v podstatě kopíruje oblasti se spraší.
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neolitická sídliště (lineární keramika)
výskyt spraší

Mapa spraší a neolitického osídlení (Peter Poschlod:
Geschichte der Kulturlandschaft, str. 26, Ulmer Verlag 2015).

Otázka 14: Nacházejí se ve Vašem okolí černozemě?
Kde? Bylo zde odhaleno také neolitické osídlení?

Na pískovcových skalách se
dnes daří jen pokrouceným
borovicím a borůvčí.
V rozsáhlých oblastech
v Německu a Polsku jsou
pravěká pole pohřbena
pod neúrodnými rašeliništi
a vřesovišti.
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Atlas stanovišť

Nelehký život
mají rostliny na skalách.
Musí se přizpůsobit

Vegetace skal

• nedostatku vody

Na skalách se rostliny zachycují ve spárách a na drobných
teráskách, na sutích využívají půdu ve skulinách mezi kameny.

• teplotním výkyvům
během dne i během
roku

Na teráskách se zachytí a vytvoří polštář netřesk střešní
nebo lomikámen vždyživý.

• nedostatku živin,
zejména dusíku
a fosforu

Hlubokými kořeny vrostou do pukliny tařice skalní, kostřava sivá i borovice lesní.
Poznáte je na obrázcích?
Správné odpovědi najdete na stránkách pracovních listů.

• spásání živočichy.

Otázka 15: Jaké tři skupiny organismů dokážou růst
přímo na kolmé skalní stěně?

Kozy na skále.

Stejně jako cévnaté rostliny potřebují i tyto organismy
vodu a světlo. I oranžově či žlutě zbarvené druhy lišejníků
obsahují zelené barvivo, které využívají při fotosyntéze.

Otázka 16: Doplníte správně chybějící údaje ve větě?

Tělo lišejníků tvoří vlákna
Lišejník Chrysothrix chlorina tvoří žluté skvrny
na pískovcových skalách.
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zelené

s buňkami
.
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Co všechno vydrží
lišejníky?

Oranžový lišejník terčovník pohledný Xantoria elegans, osidlující pobřežní skály a hory až
do výšky 7000 m n. m., přežil experiment na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kde byl
vystaven záření a vakuu po dobu jednoho a půl roku.

Některé druhy lišejníků
vydrží opravdu extrémní
podmínky; například
drobnovýtrusku
žlutolesklou (Pleopsidium
chlorophanum) použili
vědci k testování přežití
organismů na Marsu. Tento
druh obývá polární oblasti
i pouště. V laboratoři
vydržel bez vody 34 dní,
a to ještě při silné radiaci
a při kolísání teplot mezi
21 °C až –50 °C.
U nás tento lišejník
nalezneme například
na Vysokém kameni
na Sokolovsku.

Terčovník pohledný najdete i na skalách v České republice.

Terčovník pohledný.

Drobnovýtruska žlutolesklá.
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Fauna skal
Členitý reliéf, skalní stěny, výstupky a spáry, tvoří stanoviště
nejen pro rostliny, ale také pro živočichy, zejména ptáky.
Na nepřístupných pískovcových skalních věžích hnízdí sokol
stěhovavý, na kolmých vápencových skalách velmi vzácně
zahlédnete barevného zedníčka skalního. Na skalách hnízdí
i naše největší sova, výr velký.
Výr velký.

Zedníček skalní.

Mnoho druhů ptáků, které přirozeně osídlují skály, využívá
dnes pro hnízdění lidská obydlí – např. holub skalní, rorýs
a rehek domácí.

Sokol stěhovavý.

Rehek domácí.

Rorýs obecný.

Ve vápencových
krasových oblastech
zimují tisíce netopýrů.
Využívají přirozené
jeskyně i uměle
vybudované štoly,
například v Českém krasu.

Otázka 17: Kteří typicky skalní ptáci hnízdí kolem vaší školy?

Netopýr.
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Vzácná voda
Rostliny na skalách trpí nedostatkem vody. Je tu velmi tenká vrstva půdy, do které by se
mohla voda vsáknout. Většina po dešti rychle odteče, nebo se vypaří díky větru a slunci.
Druhy rostlinstva na skalách se v mnohém podobají pouštním druhům – jejich hlavní starostí
je neztratit vodu. Některé ji shromažďují v dužnatých listech nebo stoncích (podobně jako
kaktusy). Aby se z listu nevypařila ani kapka vody navíc, mají některé suchomilné rostliny
stejný typ fotosyntézy (C4) jako je běžný v tropických savanách (tráva vousatka Bothriochloa
ischaemum). Proti vypařování vody chrání rostliny složitě větvené chlupy (mochna písečná),
vosk (netřesk), sivá barva nebo dokonale svinuté listy (kostřava sivá).

Mochna písečná.

Netřesk střešní.

Kostřava sivá.

Otázka 18: Jaká stanoviště v lidských sídlech se podobají skalním stěnám?
Bude se jejich vegetace podobat spíš vegetaci skal na vápenci nebo na silikátech? Proč?
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Tráva vousatka.

Lomikámen vždyživý.
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Dokážou rostliny
žít ve tmě?
Mech dřípovičník
(Schistostega) dokáže růst
v zastíněných roklích
nebo dokonce v jeskyních.
Jeho buňky mají tvar
podobný čočkám, takže
lépe využívají a také
odrážejí dopadající světlo.
Na temném pozadí
zemních nebo skalních
dutin pak často světélkuje,
proto se mu také říká
„svítící mech“.

Jazyk jelení
(Phyllitis scolopendrium).

Zvláštním stanovištěm jsou
zastíněné zdi, například
uvnitř studní. Hostí
vápnomilné kapradiny,
které mohou být v okolní
krajině velmi vzácné.

Výskyt kapradiny jazyk jelení v České republice.

Mech dřípovičník
(Schistostega).
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Bílé stráně
Na prudkých svazích, kde jsou druhohorní slínovce a třetihorní
jílovce, dochází často k erozi. Povrch těchto tzv. bílých strání
se obnažuje a poskytuje volnou plochu pro velké množství
rostlin. Půda je zde opakovaně rozrušována jehličkovým
ledem při zimním přemrzání. Bílé stráně najdeme především
v Českém středohoří, kde je osidlují vzácné teplomilné
a suchomilné druhy jako len žlutý, nebo druhy orchidejí, např.
střevíčník pantoflíček. Na jediné lokalitě – NPR Bílé stráně
u Litoměřic – bylo zjištěno více než tisíc druhů motýlů.

Střevíčník pantoflíček.

Vegetace na hadcích
Hadce neboli serpentinity jsou přeměněné velmi zásadité
(ultrabazické) horniny, tvořené především křemičitanem železnatohořečnatým. Pro rostliny mají velmi nepříznivé minerální složení.
Převažuje hořčík nad vápníkem, půdy na hadcích jsou velmi
chudé na živiny (dusík, fosfor, draslík) a navíc obsahují těžké kovy
(chrom, kobalt, nikl), pro rostliny jedovaté.
Hadce jsou velmi tmavé, a proto se jejich povrch výrazně
ohřívá, a to až na 50 °C! Zvětrávají jen obtížně, vytvořená
půda je mělká a snadno podléhá erozi. Vytvářejí hřbety
a strmé skály vyčnívající z okolní krajiny.
Mezi nejznámější výskyty patří Mohelenská hadcová step a lokality
ve Slavkovském lese (NPP Křížky), dále Mladá Vožice a Ransko.
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Mohelenská hadcová step.

Modrásek kozincový.

Nestabilita slínovců
a jílovců jako horninového
podkladu se naplno
projevila v roce 2014
po vydatných deštích, kdy
sesuv zavalil a dokonce
posunul nově budovanou
dálnici D8 v Českém
středohoří.
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Na hadcích vytvářejí běžně rozšířené druhy specializované formy, považované některými odborníky za poddruhy a označované
jako endemity, např. kuřička Smejkalova.
Na hadce jsou u nás vázány dva druhy kapradin – sleziník nepravý a sleziník hadcový.

Borek u Chotěboře
Mohelno
dolnokralovické hadce
Slavkovský les
Křemže
Mladá Vožice
Raškov
Staré Ransko

Sleziník hadcový.

Nejvýznamnější hadcové lokality v České republice.

Jak se rostliny chrání před účinkem těžkých kovů?
Rostliny vylučují chelatační látky, ty se na kov navážou a tím ho „uvězní“. Mohou také odklízet
kov do vakuol, fungujících v buňce jako skladiště nebezpečného odpadu.
Rostlinám, které z okolí výběrově přijímají určitý prvek a ukládají ho do svých pletiv, říkáme
hyperakumulátor.
Některé druhy rostoucí na hadcích mají schopnost hyperakumulace těžkých kovů. Této vlastnosti se
využívá při úpravě půd znečištěných těžbou nebo průmyslovou činností. K tomu účelu vědci šlechtí
rychleji rostoucí druhy nebo zemědělské plodiny a snaží se do nich vložit gen pro hyperakumulaci
kovů. Z těchto rostlin se pak nahromaděné kovy získávají a zůstává vyčištěná půda.
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Penízek modravý ve svém
těle akumuluje těžké kovy –
olovo, zinek, kadmium a nikl.
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Vegetace na sutích
Mezi balvany a nahromaděnými úlomky kamenů mohou být
prostory, do kterých se vám snadno zaklíní noha. A právě
do skulin vyplněných zeminou se snaží prorůst kořeny rostlin.
Pokud se však dostanou do prostoru, který je prázdný, rostlina
prostě uschne.
Rostliny sutí musí mít dlouhé výběžky nebo rozvětvené
kořeny, aby se v suti zachytily. Extrémním stanovištěm jsou
pohyblivé sutě, kde dochází ke stálému přesunu úlomků,
které rostoucí vegetaci ničí.

Kamenné moře na Růžovském vrchu.

Otázka 19: Jakou vlastnost musí mít rostliny, aby přežily
na pohyblivé suti?

Růžovský vrch v NP České Švýcarsko.

Oddenkový
systém
bršlice.
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Sutě vznikaly ve vrcholech glaciálů neboli ledových dob za velice nepříznivých klimatických podmínek, kdy mrzlo a střídaly se
teploty. Suť vytvořená na vápencových horninách je extrémně suchá, voda jí velmi rychle proteče. Rostliny snadněji osidlují sutě
ze silikátových hornin, bohatých na křemičitany.

Otázka 20: Proč rostliny snadněji osidlují sutě ze silikátových hornin, například žuly, ruly nebo některých pískovců?

Tolita lékařská
zpevňuje sutě
svými výběžky.

Vrbovka rozmarýnolistá
roste na štěrkových
náplavech divočících řek
v Alpách a Karpatech,
u nás vzácně např.
na Bečvě. Osidluje
náhradní stanoviště, jako
jsou náspy železnic.
24

Alpské vápencové sutě
osidluje lnice alpská,
pěstovaná jako skalnička.

Bukovník vápencový
je vázán na osluněné
vápencové sutě.

Kapradina puchýřník
křehký roste
na zastíněných sutích.

Otázka 21: Co mají z hlediska rostlin
společného sutě se skalami a písčinami?

Vrbovka rozmarýnolistá.

Pracovní listy

Horniny – místo pro život

3h
Otázka 22: Která mrkvovitá rostlina roste jako plevel v záhonech?

Suťové lesy
Jestliže se suť zazemní a materiál se přestane pohybovat,
může zarůst suťovým lesem. Typické druhy bylin v podrostu
suťových lesů mají také dlouhé rozvětvené výběžky. Tato
vlastnost z nich dělá velmi nepříjemné plevele v záhonech
na našich zahrádkách.

Bršlice kozí noha
(Aegopodium podagraria) má
dlouhé podzemní oddenky.
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Pitulník žlutý má rád
vlhké hlinité nebo
skeletové půdy.

Na kamenitých svazích se vyvíjejí suťové lesy s dřevinami
náročnými na živiny – javor, lípa, jasan. Zejména
na vápencích vznikají velmi úživné půdy, protože v dobře
provzdušněné suti probíhá intenzivní mikrobiální rozklad
a živiny se vrací rychle do půdy. V keřovém patře
roste líska, černý bez a divoký angrešt, mezi bylinami
najdete kakost smrdutý a měsíčnici vytrvalou. Vzhledem
k nepřístupnému kamenitému terénu nebyly suťové lesy
pozměněny člověkem.
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Vegetace písčin
Písečné přesypy vznikaly na konci poslední doby ledové
činností větrů, které vyvály písek z říčních sedimentů
Labe, Moravy, Lužnice a dalších toků.
Rostliny písčin se musí přizpůsobit nedostatku vody
a živin, neustálému pohybu písku a velkému rozdílu teplot
mezi svrchními a spodními vrstvami půdy.

Pamatujete si pocity při běhu či chůzi naboso
po rozpáleném písku? Tak si představte, že jste rostlina,
která se z přehřátého místa nemůže pohnout.
Které vlastnosti rostlinám pomáhají vyrovnat se
s podmínkami na písčinách? Zkuste je dát dohromady.
Pozor, jedna vlastnost může být přizpůsobením více
různým podmínkám a naopak jednomu faktoru prostředí
se lze přizpůsobit více různými způsoby.

PR Písečný přesyp u Vlkova.

Otázka 23: Co se stane s vodou, když ji nalijete do pískoviště?
Zůstávají na písku kaluže?

podmínky prostředí

vlastnosti

1 vysoký výpar vody na přímém slunci a větru

a dlouhé kořeny

2 pohyb písku

b síť dlouhých výběžků blízko povrchu

3 letní období s nedostatkem vody

c krátce žijící jednoletky s velkým množstvím semen

4 voda pouze hluboko pod povrchem

d dužnaté listy a tělo pokryté chlupy

V testu jste uspěli, pokud jste k prostředí 1 přiřadili d, ke 2 pak a, b, c, k prostředí 3 přidali a, c a konečně k prostředí 4 patří a.
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Jak vůbec mohou rostliny porůst
pohyblivý písek?
Sukcese je přirozený proces vývoje druhového složení,
kdy rostliny, které se na nové stanoviště dostanou jako
první, postupně mění podmínky. Díky zvýšení úrodnosti
nebo vlhkosti půdy jsou pak tyto první (pionýrské) rostliny
postupně vytlačovány jinými skupinami druhů, které je
zastíní a přerostou.

V jakém pořadí osidlují rostliny písčiny?

3. Trsnaté trávy jako kostřava

4. Lišejníky a mechy jsou

ovčí potřebují k růstu již
zpevněný povrch. Na fotografii
je průřez stočeným listem, který
se při nedostatku vody zavírá
jako zip, takže brání výparu.

nenáročné na živiny, tolerují
sucho, ale nesnáší zasypání
pískem, potřebují zpevněný
povrch. Na obrázku je lišejník
Cladonia z rodu dutohlávka.

1. Paličkovec šedavý, výběžkatá
stříbřitá tráva s mnoha semeny,
hlubokým kořenovým
systémem a plazivými výběžky,
je rostlinným pionýrem.

2. K prvním kolonizátorům

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

6. Semenáče dřevin, borovice

Otázka 24: Jaké organismy jako první osidlují skály? Proč je tomu u písčin jinak?
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patří také jednoleté byliny,
např. kolenec Morisonův,
s krátkým životním cyklem
a množstvím semen.

nebo dubu, se neuchytí
na pohyblivém suchém písku,
potřebují vrstvu půdy.
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Písčiny v ohrožení
Kvůli zvýšenému množství dusíku, k čemuž přispívá odtok hnojiv z polí, imise z dopravy a elektráren, probíhá dnes sukcese
velmi zrychleně. Písčiny zarůstají agresivní trávou třtinou křovištní. Aby společenstva písčin nezmizela úplně, je nutné o ně
pečovat vytvářením nových ploch bez vegetace. Paradoxně tak nejlépe písčinám prospívá těžká technika ve vojenských
cvičištích.

Pro koho jsou písčiny důležité?
Písčiny obývají různé samotářské včely, pískorypky, kutilky,
hrabalky a mravenci. Trychtýřovité pasti si zde staví larvy
mravkolvů.

Pavinec modrý je rostlina z čeledi zvonkovitých s jasně
modrými květy, viditelnými v UV světle. Vědci zaznamenali
na těchto květech 50 různých druhů samotářských včel a vos,
30 druhů much, 30 druhů motýlů a můr a několik druhů brouků.

Pískorypka popelavá.

Past mravkolva.

Rostliny písčin jsou využívané jako nenáročné okrasné
trávy na štěrkových záhonech, oblíbených v dnešní době,
například na kruhových objezdech.

Pavinec modrý je oblíbeným zdrojem nektaru pro hmyz.
28
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Vegetace lesů
Listnaté lesy
Většina lesních druhů se vyvíjela na vápníkem bohatých
stanovištích, proto na vápenci nebo opuce najdeme více
druhů bylinného patra, např. jaterník podléšku, mařinku
vonnou, hrachor lechu jarní.
Extrémní stanoviště, jako jsou výchozy skal, dokáže
porůstat dub zimní a dub šípák. V nížinách obecně
nacházíme doubravy a dubohabřiny.
Velmi bohatý jarní aspekt najdeme v lužních lesích v okolí
potoků a říček, například v přírodní rezervaci Libický luh
koberce dymnivky duté a sasanky hajní. Časté zasypávání jílem
při povodních dobře snášejí rostliny s oddenky nebo cibulemi,
jako bledule jarní, sněženka podsněžník i medvědí česnek.

Bledule v přírodní rezervaci Králova zahrada.

Lesy na kyselých horninách, např. na říčanské žule, jsou
druhově chudší. Rostou v nich nenáročné druhy jako
brusnice borůvka, šťavel kyselý a bika bělavá. V minulosti
byly čistě bukové lesy výjimkou, naopak čisté jedliny
byly běžné až do doby 2000–1000 př. n. l. V některých
oblastech převažovaly jedle i na místech, kde jsou
nyní pouze buky (okolí Kostelce nad Černými Lesy).
Dnes nacházíme bučiny v nadmořské výšce nad 800 m
na vápencových horninách i na žule.

Porost dymnivek a medvědího česneku v lužním lese u Poděbrad.
29
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Lesní byliny často dostávají přívlastek „stínomilné“, v úplném
stínu by však samozřejmě přežít nemohly. Setkáme se s nimi
nejčastěji v listnatých lesích, nikoli například ve smrčinách.
Jak mohou tyto rostlinky obstát v konkurenci se stromy?
Jejich strategií je rychlost a spolupráce.
Lesní byliny se snaží uniknout konkurenci o světlo tím, že
vyrostou, vykvetou a přinesou plody brzy na jaře, dřív než
se stromy olistí. Proto právě potřebují zásobní orgány, jako
jsou podzemní hlízy nebo cibule.
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Jsou to také výborní týmoví hráči – rostou v podrostu jako
celé koberce jednotlivých rostlinek propojených šlahouny.
Využívají zdroje vody, minerálních živin a světla, které jsou
velmi proměnlivé. Díky propojujícím výhonkům se vzájemně
zásobují roztokem živin nebo cukrů, vzniklých při fotosyntéze.
Cukr vždy vyrábí jen ta rostlina, na kterou právě dopadly
sluneční paprsky, a „přihrává“ ho těm méně šťastným.

Porosty sasanek jsou propojeny oddenky.

Jaterník podléška.

Sasanka pryskyřníkovitá.

Hrachor lecha jarní.

Dymnivka dutá.
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Jehličnaté lesy
Borovice lesní roste v extrémních prostředí – na písčinách
a na skalách (včetně hadců). Přežila dobu ledovou přímo
u nás, takže měla náskok před ostatními dřevinami,
které se teprve šířily z refugií na úpatí Alp nebo Karpat.
Světlé borové lesy jsou dnes útočištěm světlomilných
druhů bezlesí, které po skončení doby ledové a celkovém
zvlhčení klimatu a zalesnění krajiny ustoupily na skály
a písčiny.

Borový les s podrostem mechů a lišejníků.

Po okyselení půd (acidifikaci) v mladším holocénu (před
5000 let) se na našem území objevují bory podobné
severské tajze s chudým podrostem – najdeme v nich
borůvky, brusinky a lišejníky.

Úkol na prázdniny
Kam chodíte na borůvky
vy? Do jakého lesa? Které
rostliny v něm rostou?

Stanoviště s nadbytkem vody
S nedostatkem kyslíku v trvale zamokřené půdě se
dokážou vypořádat mokřadní rostliny. Ostatní rostliny,
které nejsou přizpůsobeny, při zamokření vadnou – zná
to každý, kdo někdy přelil rajčata. Dochází u nich totiž
k zastavení dělení buněk, růstu kořenů a k narušení jejich
normální funkce jako je příjem vody. Kořeny se tedy
doslova dusí.

Popište vaše místa a vlepte
k nim fotografie.
Určitě nezapomeňte
na horninu a půdu, druh
stromů, ostružiny, maliny,
brusinky.

Jak se nadechovat pod vodou? Druhy rostoucí v mělké
vodě nebo trvale zaplavené půdě mají vytvořené zvláštní
vodivé dráhy – jakási brčka nebo šnorchly uvnitř stonků.
Tvoří je pletivo aerenchym s velkými propojenými
prostorami, kterými prochází kyslík z nezamokřených částí
rostliny.
Aerenchym, pletivo, kterým prochází vzduch u sítiny.
31
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Litorál
Stanoviště mokřadních rostlin na březích jezer nebo rybníků získalo název z latinského litus = břeh. Většina rostlin má vzhled
podobný rákosu, najdete např. puškvorec, orobinec, zevar nebo kosatec. V litorálním pásmu rybníků nacházejí úkryt vodní ptáci,
ryby, žáby nebo čolci.

Kosatec žlutý.

Lyska černá.

Mokřadní rostliny velmi rychle rostou a dokážou
nashromáždit ve svých tělech ohromné množství živin –
tvoří velké množství biomasy. S úspěchem se proto vysazují
jako kořenové čistírny odpadních vod, z nichž odčerpávají
dusík a fosfor. Také v přírodních koupacích jezírkách je voda
filtrovaná kořeny mokřadních rostlin.
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Orobinec (lidově nazývaný doutníky) v litorálu rybníka.
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Rašeliniště
Rašeliniště vznikají na nepropustném podkladu, na němž nadbytek vody dočasně znemožňuje růst dřevin. Vrchovištní
rašeliniště najdeme na kyselých horninách, zejména na žule v Krkonoších, Jeseníkách nebo na Šumavě. Voda pochází ze
srážek – deště a sněhu.
Vegetaci tvoří různé druhy rašeliníku a keříčkovitá společenstva s borůvkou, brusinkou, vlochyní, klikvou bahenní, vřesem
obecným a suchopýrem pochvatým.

Otázka 25: Kde ve svém okolí najdete nejbližší rašeliniště? Je přístupné? Kdo o něj pečuje?

Rašeliniště
neboli blata
Rašeliniště se podle
organismů v něm, polohy
a chemického složení
dělí do tří typů.
Vrchovištní najdeme
na kyselých horninách, má
nepropustný podklad, nižší
teplotu a málo minerálních
látek.
Slatina je zvláštní typ
rašeliniště, který je na rozdíl
od vrchoviště zásoben
spodní vodou přinášející
minerály a živiny. Nejde
o výrazně kyselý biotop,
pH se pohybuje v rozmezí
5–8,5. Má početnější
mikroflóru, vyšší teplotu
a obsahuje více živin
a huminových kyselin.

Velké mechové jezírko v Jeseníkách
má až třímetrovou vrstvu rašeliny.
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Rašeliniště bývají často domovem masožravých rostlin;
jsou chudá na přístupný dusík a tyto rostliny ho získávají
rozkladem těl bezobratlých živočichů. V Čechách
na rašeliništích roste například rosnatka okrouhlolistá
a tučnice obecná. V rašelinných tůních se často vyskytují
čolci a vyvíjejí se v nich také larvy vážek.

Přechodné rašeliniště se
vyznačuje společenstvím
mechů, rašeliníků
i vyšších rostlin, které
jsou přizpůsobené životu
ve stále vlhkém prostředí.
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Rašeliniště se mohou postupně zazemňovat a zarůstat třeba
borovicí blatkou. V minulosti byla rašeliniště zničena těžbou
nebo odvodňováním, nyní se věnuje značné úsilí obnově
(revitalizaci) rašelinišť.

3h
Otázka 26: Odeberte vzorek rašeliníku a zvažte ho ve vlhkém
stavu. Vzorek vysušte a vypočtěte, kolik vody zadržel. Dokážete
odhadnout výsledek?

Výsledkem této revitalizace je zvýšení retenční (vodu
zadržující) schopnosti krajiny zejména po přívalových
deštích nebo při jarním tání. Voda v rašeliništi zůstává
v oblasti i v době bez dešťových srážek i v suchém období.

Šídlo rašelinné u nás obývá výhradně vrchovištní rašeliniště
s otevřenými oky či většími jezírky, jaká jsou na Šumavě, v Krušných
horách a Jeseníkách. Vyžaduje lokality s břehovými plovoucími pásy
rašeliníku, porosty ostřic a sítin, kam samičky kladou vajíčka.

Vztahy mezi rostlinami, půdou a horninami jsou plné dalších překvapení a možných objevů – ty opět čekají na Tebe!
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Odpovědi
Otázka 1: Jaká skalní stanoviště vznikla díky činnosti člověka a bývají často chráněna kvůli výskytu vzácných druhů živočichů a rostlin?
Odpověď: Jsou to opuštěné lomy a pískovny, které vnášejí do zemědělské krajiny diverzitu.
Jejich stěny porůstá skalní vegetace a sídlí v nich specializovaný hmyz. Ve stěnách pískoven hnízdí
například břehule, ledňáčci a vlhy. V zatopených lomech a pískovnách se rozmnožují obojživelníci.
Otázka 2: Na mapě zakroužkujte chráněná území, která již podle názvu chrání stanoviště živočichů a rostlin na skalách.
Co znamenají zkratky PP, NPP, NPR?
Odpověď: NPP Suché skály, PP Na Vápenici, PP Ondříkovický pseudokrasový systém, PR Klokočské skály. PP – přírodní
památka, PR – přírodní rezervace, NPP – národní přírodní památka.
Otázka 3: Najdete ve vašem okolí chráněné území? Vlepte nebo překreslete mapu vašeho okolí a vyznačte
skalní stanoviště, které jste již navštívili. Napište k němu druhy rostlin nebo živočichů, které jste na místě našli.
Odpověď: Žáci mají prostor pro vlastní výzkum.
Otázka 4: Povede se vám k obrázku živočicha (A, B, C, D) připojit jeho popis a obrázek rostliny (E, F), kterou potřebuje? Pozor
jedna rostlina může sloužit více druhům hmyzu (jako úkryt pro jejich vajíčka, potrava pro housenky, nebo nektar pro dospělé).
Odpověď: Modrásek ligrusový B, F vičenec; saranče modrokřídlá C, E kostřava; okáč skalní A, E kostřava; stepník rudý D, E kostřava.
Otázka 5: Jak byste zjistili odpověď na následující
otázky? Přiřaďte k nim správnou metodu.
al?
písčin nebo sk
chu – rostliny
su
či
vů
í
jš
ně
y jsou odol
1: Které rostlin
půdě bez kyslíku?
2: Jak může rákos růst v zamokřené
3: Které druhy os
ídlí volnou plochu
, která vznikla se
Běžné rostliny z
suvem?
bezprostředního
okolí nebo spec
rostliny, jejichž se
ia
liz
ované
mena přinese ví
tr nebo živočich
ové?

Odpověď: Správné odpovědi jsou 1a, 2b a 3c.
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Otázka 6: Které místo bylo tak rozpálené, že jste si téměř spálili ruce nebo chodidla?
Na jakém místě jste čvachtali nohama v bahně? Kde jste si namočili kalhoty, když jste si sedli na zem?
Odpověď: Podle zážitků a zkušeností žáků.
Otázka 7: Horniny jsou v přírodě neustále obrušovány, omílány, rozpouštěny
a drceny působením různých činitelů. Které to jsou?
Odpověď: Vítr, voda, led, kořeny rostlin. A samozřejmě člověk.
Otázka 8: Zopakujte si minerální složení běžných hornin. Dokážete pak přiřadit název horniny k popisu jejího zvětrávání?
(Pozor: v jednom případě můžete k popisu vložit dvě horniny, jednu vyvřelou a druhou přeměněnou.)
Do sloupce hornina doplňte: čedič, opuka, pískovec, rula, vápenec, žula
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hornina

minerály

zvětrávání

půdy

žula a rula

křemen, živce, muskovit, biotit

zvětrává pomalu, nejprve
živinami chudé písčité kyselé
se rozpouštějí živce a biotit,
půdy
zůstávají zrna křemene

čedič

v závislosti na minerálním
pyroxeny, živce, plagioklasy, olivín složení, zvětrává obecně
velmi snadno

pískovec

různý tmel (kalcit, křemen)

zvětrává velmi rychle,
rychlost závisí na složení
tmelu mezi zrny křemene

živinami chudé písčité půdy,
snadno propustné pro vodu

opuka

jílové minerály, kalcit, křemen

zvětrává ještě rychleji než
pískovec

hluboké jílovité půdy, špatně
propustné pro vodu

vápenec

kalcit

rychle chemicky zvětrává

bazické půdy, propustné pro
vodu

živinami bohaté bazické
půdy tmavé barvy; snadno se
zahřívají, často využívané pro
vinohrady
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SEVER

JIH
teplomilné
širokolisté trávy

teplomilné
úzkolisté trávy
mechy
kapradiny
(např. osladič)
teplomilné křoviny

vlhkomilné byliny
Otázka 9: Kam byste do obrázku umístili tuto vegetaci? Dopište čísla
nebo název.
1. mechy
2. kapradiny, osladič
3. vlhkomilné byliny, blatouch
4. teplomilné křoviny
5. teplomilné úzkolisté trávy, tařice skalní, rozchodník, netřesk
6. teplomilné širokolisté trávy, kavyl vláskovitý
Otázka 10: Břidlice, opuka, pískovec, rula, slín, žula – dokážete přiřadit horniny k typu půdy, který vzniká jejich zvětráváním?
Odpověď: Písčité půdy – pískovec, rula, žula; jílovité půdy – břidlice, opuka, slín.
Otázka 11: Podaří se vám dopsat názvy prvků a zakroužkovat tři z nich, které tvoří většinu hmotnosti těla rostlin?
Odpověď: Jsou to C uhlík, O kyslík a H vodík. Názvy dalších prvků: Ca vápník, K draslík, Mg hořčík, N dusík, P fosfor, S síra.
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Otázka 12: Který prvek je přítomný v horninách i rostlinách, ale rostliny ho z půdního roztoku nepřijímají?
Odpověď: Je to kyslík.
Otázka 13: Odkud rostliny dusík získávají?
Odpověď: Rostliny, které mají na kořenech hlízkové bakterie, získávají díky nim dusík ze vzduchu. Ostatní rostliny pak získávají
dusík z půdy, kam se v přirozených podmínkách dostal právě díky činnosti těchto bakterií. Na pole se dostává dusík při hnojení.
Otázka 14: Nacházejí se ve Vašem okolí černozemě?
Kde? Bylo zde odhaleno také neolitické osídlení?
Odpověď: Bude se lišit podle sídla školy nebo bydliště.
Otázka 15: Jaké tři skupiny organismů dokážou růst
přímo na kolmé skalní stěně?
Odpověď: Jsou to řasy, mechy a lišejníky.
Otázka 16: Doplníte správně chybějící údaje ve větě?
Odpověď: Tělo lišejníků tvoří vlákna houby s buňkami zelené řasy.
Otázka 17: Kteří typicky skalní ptáci hnízdí kolem vaší školy?
Odpověď: Bude rozdílná podle zkušeností žáků.
Otázka 18: Jaká stanoviště v lidských sídlech se podobají skalním stěnám?
Bude se jejich vegetace podobat spíš vegetaci skal na vápenci nebo na silikátech? Proč?
Odpověď: Skalním stěnám se podobají zdi hradů a zbytky opevnění nebo starých
vesnických stavení. Ve vegetaci najdeme vápnomilné druhy, které rostou ze spár
obsahujících zbytky malty – jsou to např. šklebivec, sleziník routička, vlaštovičník
a dymnivka žlutá.
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Otázka 19: Jakou vlastnost musí mít rostliny, aby přežily na pohyblivé suti?
Odpověď: Rostliny musí umět znovu obrazit z úlomků oddenků nebo kořenů.
Otázka 20: Proč rostliny snadněji osidlují sutě ze silikátových hornin, například žuly, ruly nebo některých pískovců?
Odpověď: Při zvětrávání silikátových hornin vznikají zrnka písku, která zaplňují meziprostory a zadržují vodu.
Otázka 21: Co mají z hlediska rostlin společného sutě se skalami a písčinami?
Odpověď: Na obou se rostliny musí přizpůsobit mělké půdě a nedostatku vody a živin.
Otázka 22: Která mrkvovitá rostlina roste jako plevel v záhonech?
Odpověď: Je to bršlice kozí noha, známá jako úporný plevel.
Otázka 23: Co se stane s vodou, když ji nalijete do pískoviště? Zůstávají na písku kaluže?
Odpověď: Voda se do písku okamžitě vsakuje.
Otázka 24: Jaké organismy jako první osidlují skály? Proč je tomu u písčin jinak?
Odpověď: Mechy a lišejníky jsou prvními osídlenci skal, ale nikoli písčin, protože nesnáší zasypání.
Otázka 25: Kde ve svém okolí najdete nejbližší rašeliniště? Je přístupné? Kdo o něj pečuje?
Odpověď: Bude rozdílná podle místa bydliště.
Otázka 26: Odeberte vzorek rašeliníku a zvažte ho ve vlhkém stavu.
Vzorek vysušte a vypočtěte, kolik vody zadržel. Dokážete odhadnout výsledek?
Odpověď: Rašeliník zadrží množství vody, které se rovná 10–25násobku jeho suché váhy.
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