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1 Navštívená lokalita 

 

Pro tento měsíc jsme dostali za úkol najít v určité lokalitě rostliny a živočichy, které žijí na nějakém výchozu 

anebo u nějakého lomu. Naše skupina si vybrala lom Ejpovice, kde už jsme byli několikrát – určovali, jme 

horniny, půdu, rostliny, živočichy a biotop kolem lomu. 

Projekt patří do projektu: „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“. 

 

2 Předmět zkoumání 
 

Bohužel v našem kroužku zbyli hlavně menší děti z prvního stupně, protože ti velcí se museli připravovat na 

hudební soutěže, takže mi velký, co jsme zůstali, tak jsme byli přehlasováni a museli jsme udělat celý 

miniprojekt jako komiks. Musím říct, že malí to chtějí již hodně dlouho, ale nám se do toho moc nechtělo. 

Nejdříve jsme si u lomu Ejpovice vytyčili plochu 5x5 metrů a začali jsme zkoumat vše, co jsme viděli a našli. 

Dělali jsme si fotky, výpisky a sbírali vzorky. 

 

 

3 Vymezení území 
 

Nejdříve jsme si u lomu Ejpovice vytyčili plochu 5x5 metrů a začali jsme zkoumat vše, co jsme viděli a našli. 

Dělali jsme si fotky, výpisky a sbírali vzorky. 
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3 Náš postup 
 

U lomu Ejpovice jsme si vytyčili plochu 5x5 metrů pomocí kolíku a provázku. 

 Jedna skupina vyhledávala podle kapesního atlasu rostliny. Zaměřili se na to, jestli rostlina může žít i v jiné 

půdě, jestli potřebuje hodně vody, jestli je rostlina mezi prvními, která tam vyroste a jestli potřebuje jinou 

rostlinu ke svému životu a také hloubku kořenů různých rostlin. 

Druhá skupina se zaměřila na živočichy. Podle kapesního atlasu živočicha zařadili a pojmenovali, snažili se 

zjistit v jakém prostředí žije a co potřebuje. 

Třetí skupina se zaměřila na půdu ve vyznačeném prostoru. Zjišťovala druh půdy, složení půdy, ph půdy, typ 

půdy. 

Čtvrtá skupina se zaměřila na biotop kolem lomu, vliv eroze na půdu kolem lomu. 

 

4 Terénní deník 

 

 

 

Název a číslo bodu Název nejbližšího 

města 

GPS souřadnice Lokalizace bodu Popis horniny 

Sysel  1 Ejpovice – jižní 

směr od lomu 

 Kemp Diana – 

vzdálenost od 

vybrané plochy je 

cca 400 metrů, 

Železná ruda je 

hornina – minerál, 

který obsahuje 

železo v takové 
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jihozápadním 

směrem. 

chemické formě, 

která umožňuje jeho 

hospodárné získání 

hutnickými 

metodami. Vedle 

obsahu samotného 

železa (minimálně 

22 %) rozhoduje o 

použitelnosti 

chemické složení, 

které je podmíněno 

mineralogickou 

stavbou. Hornina je 

hrubozrnná, červené 

barvy a velmi často 

je zvětralá. 

   Vlaková zastávka 

Ejpovice – je 

vzdálena cca 800 

metrů od vybraného 

prostoru jižním 

směrem. 

 

 

 

 

 

4 Zpracování 
 

 

 

Půdy 
Půda je mělká, pokrývá kamenitý 

podklad, je hodně kamenitá, hnědo-

červená barva. 
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Myslíme si, že okolo lomu je menší množství 

druhů rostlin, protože je tam málo půdy. Na 

stěnách se neuchytí tolik rostlin, protože jsou strmé 

a mají málo půdy, spíš se uchytí trávy a byliny, 

stromy ne. Dno lomu je zatopené vodou. Rostliny 

musí osídlit odkrytou plochu, kde není moc půdy 

se živinami, takže se nejdřív chytí rostliny, které 

nemají takové nároky na výživu.  Lom přestal 

fungovat na konci šedesátých let 20. Století, takže 

od té doby zarůstá i okolí. 

 

Těžba  
První zmínky o existenci dolu v Ejpovicích sahají až do 18. 

století, kdy zde bylo započato s těžbou železné rudy. Těžba byla 

nedlouho po zahájení utlumena a znovu obnovena až v roce 

1953. V tehdejších plánech bylo stanoveno, že celá lokalita 

bude vytěžena. V roce 1967 byla těžba železné rudy ukončena a 

důlní dílo se nechalo samovolně zatápět důlní a povrchovou 

vodou. 
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Úkol 1.  
 

Nově osidlovaná plocha Druhy/rody Pokryvnost % 
Podklad (písek, druh horniny) Kamenitý podklad, hornina 

s železnou rudou 
70% 

Hloubka 10cm  

Lišejníky ne  

Mechy Ano, zploštělec sleziníkový 10% 

Trávy Ano, psárka luční 10% 

Byliny Ano, pryskyřník, pampeliška, 
jitrocel 

10% 

Keře ne  

Stromy  ne  
 

 

Plocha pokrytá vegetací Druhy/rody Pokryvnost % 
Podklad (písek, druh horniny) Písek, hornina s obsahem železné 

rudy, půda 
40% 

Hloubka 20cm  

Lišejníky Ano, terčovka bublinatá 5% 

Mechy Ano, ploník 10% 

Trávy Ano, psárka luční 30% 

Byliny Ano, pampeliška 10% 

Keře ne  

Stromy  Ano, bříza (4), borovice (2) 5% 

 

 

Úkol 2. 
Nějaké bezobratlé živočichy jsme pozorovali, ale nedokázali jsme je určit. Žádný trus ani zbytky potravy jsme 

nenašli. 

 

Úkol 4.  
Rostliny na naší lokalitě asi trpí nedostatkem vody, protože rostou na kamenitém podkladu, kde se špatně drží 

voda, tam, kde je půda, se drží vody víc, ale také ne moc, protože pod půdou je zase kámen. Rostliny na 

srázech lomu jsme nepozorovali, protože jsou srázy příliš nebezpečné. 
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5 Závěr miniprojektu  
 

Na faunu a floru působí mnoho vlivů. Příroda se dokáže zregenerovat a i tam, kde člověk udělá velký zásah do 

krajiny, sice to trvá, ale jde to. 

 

 

 

6 Přílohy  
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7 Použité odkazy 
 

Wikipedie (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycansk%C3%A1_str%C3%A1%C5%88 

Geologické lokality. (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: http://lokality.geology.cz/1004 

Biological Library. (online) (cit. 2013-10-15). Dostupné z: http://www.biolib.cz/cz/locality/id1950/ 
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