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Cíl projektu:  
Naučit se propojit neživou přírodu s živou. Zjistit jaká je závislost na geologickém podloží. 

 

Hlavní část 
V našem městě jsme se zaměřili na listnatý les. Zjišťovali jsme, co v našem okolí 

v ekosystému les roste a žije.  

 

Podloží: Adamovská vrchovina je budována především Brněnským masivem. Ten je tvořen 

amfibolickými granodiority, místy diority a diabasy Brněnské vyvřeliny. 

 

Z půdních typů zde mají zastoupení fluvizemě z nivních bezkarbonátových sedimentů v nivě 

řeky Svitavy.  Dále kambizemě, primární pseudogleje a hnědozemě na sprašových hlínách. 

(Novák, P. a kol., 1991.)  

 

 
Obr. 1. volně ležící kus horniny na lesní cestě. 

 

Rostliny:  

Byliny - smetanka lékařská, kopřiva dvoudomá, devětsil bílý, jaterník podléška, česnek 

medvědí, pryskyřník prudký, pomněnka lesní, šťovík menší, brambořík nachový, úpolín 

evropský, jahodník, trávy, mechy, kapradiny, houby  

 

  
Obr. 2. pampeliška lékařská                          Obr. 3 pomněnka lesní 
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Obr. 4 lesní porost                                              Obr. 5. houby na suchém stromě 

 

Stromy a keře - dub letní, dub zimní, jasan ztepilý, javor klen, habr obecný, topol černý, olše 

lepkavá, líska obecná, smrk ztepilý, borovice lesní, lípa srdčitá a širokolistá, jeřáb ptačí, osika, 

lesníci zde vysazovali i borovici douglasku  

 

 
Obr. 6. Douglaska 

 

Živočichové: 

Savci - ježek východní, liška obecná, zajíci, králíci, vysoká zvěř, mufloni, netopýři.  

Ptáci - sýc rousný, strakapoud prostřední, lejsek malý, sokol stěhovavý, káně lesní. 

Obojživelníci - mlok skvrnitý, čolek horský, různé druhy žab.  

Plazi - ještěrka zelená, zmije obecná.  

Členovci - porrhoma egeria moracicum, motýli, hmyz ekosystému vod, kudlanka nábožná. 

Měkkýši - zdobenka tečkovaná.  

Ryby - pstruzi, okouni. 

           

Obr. 7. Stanoviště na Dni dětí – poznávání rostlin 
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List FOTOHERBÁŘE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: pampeliška lékařská 

Říše: rostliny 

Podříše: cévnaté rostliny 

Oddělení: krytosemenné 

Třída: vyšší dvouděložné 

Řád: hvězdnicotvaré 

Čeleď: hvězdnicovité 

Podčeleď: čekankové 

Rod: pampeliška 

Lokalita: Vyskytuje se na světlých sušších loukách, mezích, zahradách a také jako 

konkurenční plevel na polích. 

Geologické podloží: Středně zrnitý amfibol-biotitický granodiorit. 

Info o rostlině: pampeliška je vytrvalá plevelná bylina vysoká 5-40 cm. Listy tvoří přízemní 

růžici. 
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Závěr 
Během našeho bádání jsme se snažili zmapovat rostliny a živočichy v blízkém okolí. Zjistili 

jsme pestrost druhů. V našem okolí jsou typické lesy, které jsou převážně listnaté. Dá se najít 

mnoho pobytových znamení zvěře. Převážně divočáka, srnců, muflonů a není žádný div 

potkat u nás i ve dne lišku.  

Každý z nás vytvořil list fotoherbáře a učivo budeme dál prohlubovat v hodinách přírodopisu.  

Pro malé děti jsme s vedením školy organizovali Den dětí – mohli jsme na jednom stanovišti 

vytvořit i poznávačku rostlin.  

Zjistili jsme, že rostliny pro svůj život potřebují různé druhy půd a povrchů a nezávisí to jen 

na nadmořské výšce. Od toho co zde roste, se odvíjí rozmanitost živočichů, protože ti jsou 

závislí na různých typech rostlin.   

Práce nás velice bavila, budeme ještě zkoušet další pokusy a pozorovat vegetaci v různém 

období.  
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