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1) Úvod 
V tomto miniprojektu bylo naším cílem zjistit, jaká je souvislost mezi horninovým podkladem a rostlinami a 

živočichy, které se na skalních biotopech nacházejí. Hlavním úkolem bylo najít nějaké místo s odkrytou 

skálou a zmapovat na něm výskyt rostlin a živočichů.  

Volba tohoto místa pro nás byla jednoduchá. Už od podzimu pravidelně navštěvujeme lom na sv. Anně, 

takže zkoumaným místem se stal on. Při mapování rostlin a živočichů jsme využili i poznámky, které jsme 

si udělali při svých minulých návštěvách. S majitelem lomu p. ing. Mačurou má naše škola podepsanou 

smlouvu o vzájemné spolupráci. Pan Mačura nám také poskytl některé informace a fotografie, které jsme 

využili při zpracování miniprojektu. 

 

2) Lom sv. Anna 

Jedná se o bývalý kamenolom, kde se asi od r. 1900 začal těžit kámen. Po 1. sv. v. se začal lom zvětšovat, 

kámen se využíval na stavbu základů domů, opravy cest, zdí a zídek v blízkém okolí. Ke konci těžby 

kamene došlo kolem r. 1941. 

Od té doby nebyl lom využíván, zarůstal, sloužil jako skládka. Dne 5. ledna 1996 byl lom zaregistrován jako 

„Významný krajinný prvek“. V r. 2006 došlo k prvnímu čištění od křoví a odpadků. Od r. 2012 probíhá 

revitalizace lomu z finančních zdrojů soukromých osob, většinovým vlastníkem lomu je rodina 

Mačurových. Jedná se o první soukromou naturzónu v České republice. Za rok a půl byla provedena 

revitalizace a umístěny informační tabule a vybudovaná naučná stezka. Kromě otevřených a zastíněných 

skalních stěn je zde možné vidět další stanoviště – např. mokřady a lesní plochy. 

 
zeměpisné souřadnice GPS  49°24'5.753''N 14°41'51.652''E  

poloha  severní strana kopce zvaného Svatá Anna na JJV 

okraji Tábora v části Měšice  

nadmořská výška  460 m. n. m.  

délka skalní stěny 124 m 

výška skalní stěny 10 m 

hornina biotiticko-silimanitická pararula 

půda pod skalní stěnou hlinitopísčitá 

ph půdy 6 (kyselá) 

vrstva půdy pod skalní stěnou 6 cm 

vrstva půdy na skále zarostlé vegetací 3 cm 

 

3) Fytocenóza ve sledovaném území 
Za účelem zkoumání sukcese – tedy vývoje ekosystému – postupného osidlování místa organizmy jsme si 

v lomu vybrali území 5 x 5 m bez vegetace a stejně velké území pokryté vegetací. 

a) charakteristika území bez vegetace 

  rody, druhy 

pokryvnost v %  plochy celého 

sledovaného území 

lišejníky terčovka bublinatá 2 

 lepráriové stádium lišejníku 1 

 mechy trávník 1 

  ploníček 2 

 byliny jestřábník chlupáček 1 

 keře  - - 

 stromy topol osika* 2 

*na sledovaném území bylo 5 jedinců ve stáří od 2 do 6 let 
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b) charakteristika území s vegetací 

  rody, druhy pokryvnost v %  

lišejníky terčovka bublinatá  0,5 - 

mechy trávník 25 - 

  ploníček 15 - 

trávy kostřava  8 - 

 lipnice hajní 7 - 

 srha říznačka 0,5 - 

 byliny jestřábník chlupáček 10 - 

 jestřábník myší ouško 4 - 

 třezalka tečkovaná 1 - 

  mochna stříbrná 2 - 

  pavinec obecný (horský) 5 - 

  hadinec obecný 5 - 

  šťovík menší 5 - 

 vlčí bob mnoholistý 2 - 

  tolice dětelová 2 - 

 keře růže šípková (vysoká 20 cm) 1 2 jedinci, výška 15 cm 

 stromy topol osika 3 3 jedinci, výška 20, 30 a 40 cm 

  bříza bělokorá 2 1 jedinec, výška 20 cm 

  jeřáb ptačí 1 1 jedinec, výška 15 cm 

 trnovník akát 1 1 jedinec, výška 15 cm 

 

V lomu, ve kterém jsme dělali náš výzkum, se výrazně liší druhová skladba rostlin mezi stěnou lomu a jeho 

dnem, kde je několik jezírek. V jezírcích a jejich okolí je mnoho rostlin vodních a bahenních.  

 

V okolí lomu jsou pole a rodinné domky, zde je tedy mnoho druhů pěstovaných rostlin. 

 

Osidlování skal rostlinami probíhá postupně. Jako průkopníci života na holých skalách se označují lišejníky. 

Povrch skal rozrušují chemickými látkami, které vylučují. Jejich odumřelé stélky se podílejí na tvorbě 

humusu, ve kterém se mohou zachycovat a růst vyšší rostliny. Ty svými kořeny pronikají i do jemných 

trhlin v horninách, které tak rozšiřují. Zároveň horniny rozleptávají chemickými látkami, které uvolňují ze 

svých kořenů. Do drobných prasklinek se pak dostane voda, která v zimě zmrzne, led má větší objem, 

prasklina se zvětšuje. Horniny postupně zvětrávají. Do prasklin může vítr nafoukat písek nebo částečky 

půdy, v nich se pak uchycují další rostliny. Velmi častou rostlinou na skalách je bříza, na naší skále je 

mnoho semenáčků topolu osiky. 

 

Námi popisovaný lom nebyl více než 70 let využíván, jeho revitalizace probíhala postupně od r. 2006. 

V některých částech lomu byla původní vegetace ponechána, v některých vyklučena.  

 

 

4) Typické druhy rostlin 
Z rostlin uvedených v zadání miniprojektu  jsme na sledovaném území našli šťovík menší, jestřábník 

chlupáček a pavinec obecný (ten ještě nekvete, ale viděli jsme ho a vyfotili si ho na podzim). Podle zadání 

miniprojektu jde o rostliny rostoucí na kyselých půdách. Že je půda kyselá jsme ověřili měřením jejího pH*, 

které bylo 6. 

* trochu půdy jsme rozmíchali v destilované vodě a následně přefiltrovali, pH papírkem jsme pak určili pH 

  

23. května jsme s naším klubem navštívili Český kras (vápencovou oblast) – šli jsme z Berouna do Svatého 

Jana pod Skalou a odtud na Karlštejn. Cestou jsme viděli mnoho rostlin a živočichů, některé jsme poznali, 

některé nám pomohly určit naše paní učitelky.  

rostliny*: bělozářka liliovitá, kopytník evropský, rozchodník bílý, bažanka vytrvalá, konvalinka vonná, 

medovník meduňkolistý, plicník lékařský, hluchavka žlutá, hluchavka skvrnitá, hloh jednosemenný, dub 
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šípák, javor klen, javor babyka, líska obecná, brslen evropský, pryskyřník plazivý, pryskyřník kosmatý, 

strdivka nící, žindava evropská, jahodník truskavec, krtičník hlíznatý, zvonečník klasnatý, prvosenka jarní, 

hlístník hnízdák, podbílek šupinatý, kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice devítilistá, oměj vlčí mor, kalina 

obecná, sleziník červený, sleziník routička, lnice zední, kakost smrdutý, šalvěj luční, hrachor jarní, svída 

dřín, zběhovec plazivý, čistec přímý, silenka nící, trýzel vonný, jaterník podléška, kokořík vonný, tolita 

lékařská, lýkovec jedovatý, lilie zlatohlávek, mařinka vonná, krvavec menší, hrachor černý 

 

Některé rostliny známe i z blízkého okolí Tábora, některé zde nerostou, protože jsou vápnomilné. Ty jsou 

přehledu označeny tučně. I na této výpravě jsme si tedy ověřili, že typ hornin ovlivňuje vegetaci, která na 

nich roste. 

 

5) Zoocenóza ve sledovaném území 
Našli jsme tyto druhy či rody živočichů:  

 bezobratlí: mravenec lesní, mravenec obecný, páteříček sněhový, tiplice, včela medonosná, 

slunéčko sedmitečné, saranče, ohniváček, kněžice  

 obratlovci: ještěrka obecná, slepýš křehký, kos černý, konipas bílý – ty jsme viděli; budníček menší  

- toho jsme slyšeli  

 

      
slunéčko sedmitečné     mraveniště pod kamenem 

 

Pro úplnost uvádíme také živočichy nalezené při naší výpravě do Českého krasu. Jsou to: páteříček sněhový, 

běžník kopretinový, chrobák, páskovka žíhaná, hlemýžď zahradní, kněžice pruhovaná, tesařík malý, tesařík 

dubový, krajník pižmový. 

 

 

6) Přizpůsobení rostlin nedostatku vody 
Na části skály, která je pokryta rostlinami, je jen malá vrstva země, přesto si myslíme, že rostliny zde 

nedostatkem vody netrpí. Jde většinou o rostliny suchomilné, které jsou životu na suchém stanovišti 

přizpůsobené.  

 

Rostliny se nedostatku vody různě přizpůsobily: jsou porostlé chlupy – ty brání nadměrnému výparu vody, 

mají dlouhé kořeny – ty umožňují získávat vodu z větších hloubek, mají dužnaté listy – ty slouží jako 

zásobárna vody, mají silnou kutikulu – ta brání nadměrnému výparu, mají hluboko zanořené průduchy – ty 

také brání nadměrnému vypařování vody, mají malé často svinuté listy, mají listy přeměněné v trny apod. 

 

My jsme přizpůsobení k životu v suchém prostředí našli u těchto rostlin: 
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jestřábník chlupáček – listy pokryté chlupy  odkvétající pavinec horský – malé trochu  

svinuté listy (fotka z podzimu 2014) 

 

 

      
hadinec obecný – chlupaté tuhé listy   mochna stříbrná – listy pokryté chlupy 

(fotka z podzimu 2014) 

 

7) Závěr 
V tomto miniprojektu jsme hledali souvislost mezi horninovým podložím a rostlinami a živočichy, kteří se 

zde nacházejí. 

 

Pracovali jsme v lomu sv. Anna, který je v Táboře – Měšicích. Tento lom navštěvujeme pravidelně. 

Porovnávali jsme výskyt rostlin na holé a zarostlé části skály. Popsali jsme 20 rodů nebo druhů rostlin, které 

jsme zde nalezli. U 4 z nich jsme našli přizpůsobení k životu v suchém prostředí. Nalezli jsme zde také 14 

rodů nebo druhů živočichů. Změřili jsme, že půda je zde slabě kyselá, tomu odpovídá také nález 3 rostlin, 

které kyselou půdu indikují. 

 

Práce nás velice bavila, hlavně určování nalezených rostlin a živočichů. 

 

 

8) Pomůcky a zdroje  
Pomůcky: 

fotoaparát, dalekohled, měřicí pásmo, sáčky na vzorky, kádinka, indikátorový pH papírek, filtrační papír, 

destilovaná voda, literatura k určování nalezených organizmů:  
 

Felix J., Hísek K: Přírodou krok za krokem zvířata, Albatros Praha 2000 

Toman A., Hísek K: Přírodou krok za krokem rostliny, Albatros Praha 2000 

Deyl M., Hísek K.: Naše květiny, Academia Praha 2008 
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Faustus L., Polívka F.: Botanický klíč, SPN Praha 1975 

Hudec K, Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol.: Příroda ČR Průvodce faunou, Academia Praha 2007 

Schauer T., Caspari C.: Velký průvodce přírodou Svět rostlin, Rebo productions 2010 

Amann G.: Hmyz v lese, J. Steinbrener Vimperk 1995 

Černý W.: Ptáci, Artia Praha 1980 

 

Pauk F.: Mineralogie, petrografie a geologie pro I. ročník gymnasií a III. ročník SVVŠ 

Kincl L.: Biologie rostlin 

 

Zdroje: 

 

http://lomsvataanna.cz/index.html 

mikrosvet.mimoni.cz 

 

9) Přílohy  
 

      
lom sv. Anna – vegetace na skále   lom sv. Anna  

      
my u vchodu do lomu – podzim 2014  Martin na skále – podzim 2014  
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 výprava – u Budňanské skály 

 

 bělozářka liliovitá na Budňanské skále 

 

 cesta po naučné stezce Karlštejnsko 


