
1 
 

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín zpracoval 

MINIPROJEKT 

 

na téma 

HORNINY – MÍSTO PRO ŽIVOT 
součást projektu „Vědou ke vzdělání, vzděláním k vědě“ 

 

Na projektu pracovali Ondřej Schreiber, Adam Rajnoch a Ondřej Trnovec pod vedením pana učitele 

Mgr. Libora Hudce.
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Úvod 

Jako místo našeho zkoumání jsme si vybrali přírodní památku Kurovický lom. Vyskytuje se tu 

řada chráněných obojživelníků a plazů: čolek obecný, čolek velký, čolek horský, kuňka žlutobřichá, 

rosnička zelená, skokan ostronosý, ropucha obecná, ropucha zelená a užovka obojková. Dříve se 

využíval k těžbě vápence, nyní slouží jako přírodní koupaliště. Od roku 2005 patří do seznamu Natura 

2000. Je to unikátní geologická lokalita, zejména z hlediska přítomnosti hranice mezi útvary jury a 

křídy, která je dokladem vulkanismu v tomto období, výskytu makrofosilíí, zejména aptychů (víčka 

schránek amonitů) a výskytu spraší, které vznikly ve čtvrtohorách.  

 

Hornina: jurský vápenec – šedý, jemnozrnný  

Lokalizace: 300 m severozápadně od kóty Křemenná, asi 1,5 km jižně od obce Kurovice, v nadmořské 

výšce 260 až 296 m 

 

 

lokalizace lomu 

http://nature.hyperlink.cz/geologie/fosilie.htm
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spraš 

 

aptych v jurském vápenci 

 

 

 

 

ještěrka obecná 
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Úkol první – rostliny přicházejí 

Jako nově osidlovanou oblast jsme zvolili jihovýchodní stěnu lomu. Souřadnice: N 49. 

27445 E 017.52241 

 

nově osidlovaná plocha  druhy/rody Pokryvnost (%) 

podklad (písek, druh horniny) vápenec  

hloubka půdy (cm) téměř žádná  

lišejníky mapovník zeměpisný 5 

mechy bezvláska vlnkatá 5 

trávy ovsík vyvýšený 15 

byliny krvavec menší, tařinka kališní, 
svízel přítula 

20 

keře růže šípková, ostružiník maliník 20 

stromy počet jedinců 
na 5 × 5 m 

planá třešeň (3x), trnovník akát 
(2x) 

35 

průměrné 
stáří stromů 

1 rok  

nově osidlovaná plocha 



5 
 

 

Jako plochu již pokrytou vegetací jsme zvolili část lomu blízko vodní plochy. Souřadnice: N 49.27422 E 

017.52268 

 

plocha pokrytá vegetací druhy/rody Pokryvnost (%) 

podklad (písek, druh horniny) vápenec  

hloubka půdy (cm) 4 cm  

lišejníky   

mechy trávník Schreberův 1 

trávy ovsík vyvýšený, kostřava luční, 
srha říznačka,  

15 

byliny Jahodník obecný, jitrocel 
kopinatý, svízel vonný, krvavec 
menší, kontryhel obecný, 
řebříček obecný  

39 

keře   

stromy počet jedinců 
na 5 × 5 m 

bříza bělokorá (6x), topol bílý 
(50x), borovice (1x) 

45 

průměrné 
stáří stromů 

3 roky  

 

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

V lomu se nacházejí spíše rostliny, které mají rády zásaditý podklad (pH v lomu je 7,8). Na stěně jsou 

druhy, které nejsou tak náročné na vodu a živiny. 

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

Musí překonávat nedostatek vody a půdy, našem případě podmáčení dna. 

• Jak dlouho trvalo na vaší lokalitě, než volnou plochu pokryla vegetace? 

Asi 2 roky. 

plocha pokrytá vegetací 
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Úkol druhý – živočichové na horninách 
Pozorovali jsme sršně obecného, kněžici páskovanou, včelu medonosnou, sametku rudou, ruměnici 

pospolnou, kozlíčka, kloše jeleního. 

Viděli jsme tyto stopy živočichů: trus kuny, exuvii vážky a exkrement zajíce. 

exkrement zajíce 
  

Úkol třetí – typické druhy rostlin 
Z uvedených rostlin jsme zaznamenali krvavce menšího. 

 

Úkol čtvrtý – přizpůsobení rostlin nedostatku vody 

• Trpí rostliny na vaší lokalitě nedostatkem vody? 

Na první lokalitě trpí nedostatkem vody, na druhé ne. 

• Jaká přizpůsobení jste zaznamenali? 

Zaznamenali jsme chlupy u svízele přítuly, ostny a čárkovité listy u trav a silnou vrstvu kutikuly u 

ostružiníku.  

 

Závěr 
Zjistili jsme, jak probíhá osidlování vápencového lomu rostlinami, a které rostliny jsou pionýrské.  
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prostředí lomu 

 

prostředí lomu 

 

 

Zdroje 
http://nature.hyperlink.cz/lom.htm 

http://www.kurovice.cz/1.93-kurovicky-lom 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurovický_lom 

http://www.mapy.cz/turisticka?planovani-

trasy&x=17.5226784&y=49.2697647&z=14&rp=%7B"criterion"%3A"fast"%7D 


