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Biodiverzita / co nás čeká

Biodiverzita
Učební celky k tématu Biodiverzita byly vytvořeny pomocí tzv. plánování pozpátku. Jde o postup pro plánování výukové lekce, vyučovací
hodiny či delšího projektu, ale je možné ho s úpravami využít také pro
plánování osnov výuky předmětu nebo i pro plánování rozsahu celé
školní docházky.
Při plánování pozpátku se postupuje ve třech krocích:
1. Stanovíme si cíl lekce – formulujeme velké myšlenky, které mají žáci
pochopit vlastním zkoumáním, a určíme, k jakému trvalému porozumění
by měli dospět.
2.Vytvoříme zadání, které přinese důkazy o učení žáka.
3. Vytvoříme postup lekce – vypracujeme klíčové aktivity,
které žákům pomohou splnit zadání a naplnit stanovený cíl.
Více o metodě plánování pozpátku najdete v Kritických listech č. 16 a 18.

Velké
myšlenky:
K jakým hlavním a důležitým myšlenkám hodiny směřují?
Každý organismus je jedinečný, přitom ale spolu všechny organismy
v přírodě vytváří propojený a funkční systém.
Rozmanitost uvnitř druhu i mezi druhy je důležitá pro stabilitu ekosystému.
Lokální narušení biodiverzity může mít globální důsledky.

Zásadní otázky:
Co nás v souvislosti s velkými myšlenkami napadá?
Na co budeme v hodinách hledat odpovědi?
Na jaké úrovně se pojem biodiverzita vztahuje?
V čem spočívá hodnota biodiverzity? Z jakých hledisek ji můžeme posuzovat?
Jak moc je proměna druhové skladby a vymírání druhů i celých ekosystémů přirozená?
Proč bychom měli jednotlivé druhy či ekosystémy chránit?
Co způsobí, že začne být druh ve svém prostředí ohrožen či z něj vytlačován?
Jaké vlastnosti musí druh mít, aby přežil i v měnících se podmínkách?
Jak člověk ovlivňuje biodiverzitu?
Může úroveň biodiverzity ve svém okolí ovlivnit každý z nás?
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Biodiverzita / co nás čeká

Trvalé porozumění:
Co by mělo v žácích zůstat, až zapomenou detaily a dílčí fakta?

1. stupeň
Žáci pochopí, že
i organismus, který nemá pro člověka velkou hodnotu, hraje důležitou roli v celku ekosystému.
příroda vypadá a funguje tak, jak ji známe, díky velkému množství rozmanitých a navzájem propojených organismů.
i zahrada může být místem, kde spolu žije velké množství organismů, pokud jim připravíme vhodné podmínky.

2. stupeň
Žáci pochopí, že
rozmanitost obecně je důležitá pro stabilitu v měnících se podmínkách (protože rozmanité prvky mají rozmanité schopnosti, které mohou v měnících se podmínkách různě
uplatnit).
člověk mění přírodní podmínky tak rychlým tempem, že některé jednotlivé druhy
a ekosystémy se nestačí přizpůsobovat a mizí.
pro některé druhy s určitými vlastnostmi jsou proměny prostředí vhodné a umožňují
jejich nekontrolovatelné šíření (invaze) na úkor původních druhů.
na hodnotu biodiverzity lze pohlížet z různých hledisek (zachování přírody, jak ji známe,
léčivé látky, hodnota organismů sama o sobě…)
i zahrada může být místem, kde spolu žije velké množství organismů, pokud jim připravíme vhodné podmínky.

střední školy
Studenti pochopí, že
pojem biodiverzita se vztahuje na různé úrovně, přitom však snahy o ochranu jednotlivých úrovní biodiverzity mohou jít proti sobě.
ochrana přírody obecně a biodiverzity obzvlášť předpokládá, že jednotlivé organismy
i druhy mohou mít hodnotu samy o sobě (ne jen jako užitek pro člověka).
umělé (člověkem způsobené) zvyšování vnitrodruhové diverzity (GMO) může vést ke
snižování přirozené úrovně druhové i mezidruhové biodiverzity.
při řešení problému s invazními druhy stojí ochrana původních druhů či celých ekosystému nad ochranou jednotlivých (invazních) organismů.
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PŘÍRODNÍ ROZMANITOST OBECNĚ / METODIKA PRO UČITELE

Přírodní rozmanitost
obecně
CÍLE:

Žák na příkladu (část zahrady) vyhledá propojení vztahů
mezi jednotlivými organismy v přírodě.
Žák na základě vlastní zkušenosti zdůvodní, proč je
přírodní rozmanitost pro člověka důležitá.

1. STUPEŇ

3 VYU ČOVACÍ
HODINY

Důkaz o učení:

Žák vícero smysly prozkoumá malý úsek prostoru
v přírodě a svůj prožitek reflektuje.

Co budou žáci dělat:
Blok se skládá ze tří vyučovacích hodin. Na úvodní dvouhodinovku volně navazuje
třetí hodina. První a druhá hodina jsou spíše prožitkové, určené na ven (do zahrady).
Žáci budou v jednotlivých aktivitách různými smysly prožívat a zkoumat zahradu.
V závěru sami vytvoří z přírodnin vlastní malou zahrádku. Třetí hodina je zaměřená více na informace o přírodní rozmanitosti a její důležitosti. Žáci budou pracovat
s popisy jednotlivých organismu žijících na zahradě a vytvářet mezi nimi propojení
a vztahy dle vzájemné závislosti.

Popis hodin:
Tento blok je vytvořený podle metodiky Josepha Cornella a jeho hlavním cílem je zprostředkovat dětem příjemné prožitky v přírodě a společně je reflektovat. Obsahově jsou
aktivity zaměřené právě na rozmanitost přírody a propojení jednotlivých organismů.
Aktivity by měly následovat v uvedeném pořadí a probíhat na školní zahradě, pokud
je aspoň trochu druhově bohatá a zajímavá, či v parku nebo nějaké veřejné zahradě.

Žáci prozkoumají
školní (případně
vlastní či veřejnou)
zahradu od vybrané
plochy velikosti A4
po (obsáhnutelný)
celek, zapíší si, jaké
organismy tam žijí,
a vytvoří schéma jejich
vzájemných vztahů či
příběh, v kterém budou
vztahy zachyceny.
Z obou variant bude
zřejmé, čím jsou
jednotlivé organismy
důležité pro celek.

1. a 2. hodina
Aktivita

Čas

1.

Pyramida života –
fáze nadšení

15 min.

Kartičky s názvy zahradních organismů
dle počtu žáků, malé lepící papírky

2.

Můj obraz –
fáze soustředěné
pozornosti

25 min.

Rámečky z tvrdého papíru
o velikosti A4 pro každého

3.

Tvoříme zahradu –
fáze přímé
zkušenosti

30 min.

Přírodniny

4.

Zahrada snů –
fáze sdílení

20 min.

Kartičky, špejle, izolepa,
papír na příběh o zahradě
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PŘÍRODNÍ ROZMANITOST OBECNĚ / METODIKA PRO UČITELE

1. Pyramida života

Tip:

Předem připravte kartičky s názvy známých (nejlépe zahradních) rostlin a živočichů podle
počtu a znalostí žáků. S pomocí kartiček potom budou žáci vytvářet potravní pyramidu, jednotlivé skupiny organismů by v ní měly být zastoupeny v následujícím poměru:

Rostliny = základna, která je tvořená minimálně polovinou všech žáků
(např. pampeliška, sedmikráska, zvonek, šťovík, mrkev, kopřiva…)
Býložravci = minimálně polovina počtu tvořícího základnu
(např. slimák, hlemýžď, bělásek, mšice, myš, veverka, srnec, zajíc, pěnkava, vrabec…)
Drobnější masožravci = minimálně polovina počtu býložravců
(např. lasička, kuna, užovka, skokan, čáp, ježek…)
Vrcholový predátor = 1
(např. liška, vlk, rys, káně…)
Příklad: Při počtu 26 žáků bude poměr 14 – 7 – 4 – 1.

Žáci si vylosují předem připravené kartičky s názvy zahradních rostlin a živočichů, každý
žák představuje to, co si vybral. Žáci ze sebe mají vytvořit pyramidu s pomocí instrukcí učitele tak, aby představovali vzájemnou závislost: rostliny – býložravci – masožravci – vrcholový
predátor.
Když jsou žáci seřazeni do pyramidy, můžete je vyzvat, aby se pokusili vytvořit skutečnou
pyramidu, ale jen z legrace, pro rozptýlení, žáci pak zaujmou zpět své původní postavení. Na
tomto místě je vhodné, pokud si předem připravíte plakát s názornou ukázkou potravní pyramidy. Vysvětlete, že v přírodě není možné, aby se uživilo v určitém místě stejné množství například bělásků, skokanů, užovek, poštolek atp. Než vyroste jedna užovka, spotřebuje mnoho
skokanů, každý skokan pak během svého růstu spořádá obrovské množství nejrůznějšího
hmyzu a ten zase zkonzumuje ještě víc potravy (ať už rostlinné, nebo živočišné), než kolik jí
spotřeboval zmíněný skokan. Té základní, rostlinné potravy proto musí být mnohonásobně
větší množství, než kolik je jejích (tj. primárních) konzumentů. A těch zase musí být mnohonásobně větší množství, než kolik je dravců (predátorů - sekundárních konzumentů).

Nechte nejdřív
vyběhnout rostliny
a „zasemenit“, potom
nechte postupně
vyběhnout všechna
zvířata a probíhat mezi
rostlinami. Potom
můžete říct: „Potřebuji
všechny, kdo získávají
energii ze slunce,
vzduchu, vody a země,
aby si klekli do první
řady. Můžete se nám
představit? Do druhé
řady se skrčí ti, kteří
se živí rostlinami.“
A tak postupujte dál
až k vrcholovému
predátorovi.

Poté si připravte malé lepicí papírky (příp. jiný drobný předmět) a nalepte je každému žákovi v první řadě na nos (příp. jinam) a přitom vysvětlujte, že rostliny trápí hmyzí škůdci
a špatně rostou, že je tedy postříkáte pesticidem. Každý přilepený papírek představuje dávku
pesticidu (imitujte postříkání rostlin pesticidy). Dejte pokyn, ať další řada, býložravci, „snědí“
rostliny – tedy že se skloní a nalepí si papírky na svůj nos, žádný papírek by přitom neměl
na rostlinách zbýt. Tak to pokračuje dál až k vrcholu pyramidy. Vysvětlete žákům proces
hromadění jedovatých látek v tělech organismů. Vysvětlete, že potravní pyramida je popis
potravních vztahů v určitém prostředí. Například suchozemské zelené rostliny čerpají živiny
z půdy, vody a světla a jsou základem potravní pyramidy na pevnině. Trávu žerou býložravci
(např. zajíci), býložravce žerou masožravci (např. lišky). Velcí masožravci leckdy žerou ty menší. Pak položte otázku – a čím se živí člověk? Kam by do potravní pyramidy patřil člověk?
A jak to souvisí s procesem hromadění jedovatých látek v tělech organismů?
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2. Můj obraz
Rozdejte žákům rámečky vystřižené z tvrdého papíru či lepenky o velikosti asi A4. Vyzvěte
je, ať se stanou malíři a procházejí se zahradou, prohlíží ji skrz rámeček, a tvoří tak jedinečné
obrazy přírody. Ať si po chvíli zvolí jeden obraz, který se jim obzvlášť zalíbil, a prozkoumají
ono malé místo (o velikosti rámečku) úplně zblízka. Nejprve ať jen v tichosti chvíli pozorují,
co všechno na daném místě roste či se hýbe. Poté ať místo prozkoumají hmatem, čichem,
mohou se podívat i pod povrch – odkrýt listy, podívat se pod trávu, do hlíny… Ať na základě
všech podnětů vymyslí název svého místa-obrazu. Pak si společně projděte všechna (či ta
nejodlišnější) místa a nechte každého, ať své místo krátce představí.

3. Tvoříme zahradu

Všechny venkovní
aktivity zakončíme
společným sdílením
toho, co všechno jsme
zažili a jaké obyvatele
zahrady jsme objevili.
Jak se žáci venku cítili?
Co jim bylo příjemné,
co nepříjemné? Co
nového objevili?

Vyzvěte žáky, aby si nyní ve skupinkách nebo dvojicích (ale pokud chtějí, mohou i samostatně) našli nějaký malý prostor o rozměru asi papíru A3 a na něm vytvořili zahradu z přírodnin podle svých představ a fantazie. Zahrada může využívat přírodní prvky nacházející
se na zvoleném místě, k jejímu tvoření mohou žáci použít jakékoli přírodniny, které najdou,
měli by je však používat tak, aby příliš neublížili živým rostlinám a organismům na skutečné
zahradě. Vyzvěte žáky, ať dají průchod své fantazii a vymyslí si vlastní rostliny a živočichy
či další obyvatele zahrady. U starších žáků přidejte k tomuto zadání i podmínku, že by
v zahradě měly být zastoupeny všechny stupně pyramidy (rostliny, býložravci, masožravci…),
aby byl život na zahradě udržitelný. V průběhu práce žáky upozorňujte na to, kolik času jim
ještě zbývá, aby všichni práci dokončili v přibližně stejnou dobu. Dejte však žákům dostatek
času, jestliže vidíte, že je práce těší a baví.

4. Zahrada snů
Vyzvěte každého, ať dá své zahradě název (může ho napsat na připravené kartičky, nalepit na
špejli a zapíchnout ke své zahradě) a krátce popíše její příběh – kdo na ní žije, jak spolu jednotliví obyvatelé zahrady vycházejí, proč zvolili právě takovou zahradu, co se jim na ní líbí
a proč… Poté postupně jednotlivé zahrady navštivte a vyslechněte si jejich příběhy. Každou
zahradu můžete vyfotit a vytištěné fotky poté i s příběhem vystavit ve třídě.

Tyto aktivity jsou převzaty od J. Cornella: Sharing Nature with Children, dostupné na: www.sharingnature.com
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3. hodina – Síť života
Aktivita

Čas

E

Brainstorming
a myšlenková mapa

10 min.

U

Tvoření sítě

25 min.

R

Myšlenková mapa / Příběh

10 min. + DÚ

Pomůcky

Kartičky s texty (Příloha 1)

Zadání úkolu na tabuli

Brainstorming a myšlenková mapa
Navážte na předchozí blok na zahradě a vyzvěte žáky, aby na tabuli napsali co nejvíce
organismů, které v zahradě viděli a slyšeli či jejichž stopy tam našli. Pokud použijete
tuto hodinu samostatně, ať žáci organismy, které žijí na zahradě, vymýšlejí. Poté vyzvěte
Brainstorming
a myšlenková
mapaněco vědí, zapsali si je do sešitu
žáky,
aby si vybrali z tabule
ty organismy, o kterých
a pokusili se je navzájem propojit podle toho, kdo koho potřebuje (například jako potraNavážeme
na předchozí
blok ina
zahradě a vyzveme
žáky,
aby na
tabuli jednotlivé
napsali co vztahy
nejvíce
vu
nebo útočiště,
popřípadě
zprostředkovaně).
Poté
někteří
zakreslí
organismů,
které
v zahradě
viděli částečná
a slyšeli čimyšlenková
jejichž stopymapa
tam vztahů
našli. Pokud
použijete
tuto
mezi
slova na
tabuli,
aby vznikla
na zahradě.
Náslehodinu
samostatně,
organismy,
které žijí
na (školní)
vymýšlejí.
Poté vyzveme
duje
krátká
diskuseať–žáci
o kom
nic nevíme?
Je možné,
abyzahradě,
nějaké zvíře
či rostlina
nikoho
žáky, aby si vybrali
tabulenepropojen
ty organismy,
o kterých něco vědí, zapsali si je do sešitu a ponepotřebovaly?
Kdozzůstal
a proč?
kusili se je navzájem propojit podle toho, kdo koho potřebuje (například jako potravu nebo
útočiště, popřípadě i zprostředkovaně). Poté někteří zakreslí jednotlivé vztahy mezi slova na
tabuli, aby vznikla částečná myšlenková mapa vztahů na zahradě. Následuje krátká diskuse
– o kom nic nevíme? Je možné, aby nějaké zvíře či rostlina nikoho nepotřebovaly? Kdo zůstal
nepropojen
a proč?
Rozdělte
žáky
do dvojic. Můžete rozdat kartičky s obrázky a texty (Příloha 1) a stejné organismy se spojí dohromady. Sdělte žákům, že jejich úkolem bude na konci hodiny zaznamenat, jak
spolu živočichové a rostliny na zahradě žijí a fungují, jaké jsou mezi nimi vztahy. Částečně to
sítěale ne všechno, a nevíme, zda správně. Každá dvojice bude mít na starosti
užTvoření
máme na tabuli,
jeden druh (Příloha 1). Jejich úkolem bude, aby si každý sám přečetl krátký text o daném druRozdělíme
žáky
do dvojic (můžeme
rozdat
obrázky1sminuty
texty adruh
stejnépředstavit
organismy
se spojí Kromě
dohrohu
a společně
se domluvili,
jak během
maximálně
ostatním.
konci
hodiny
zaznamenat,
jak
mady)
a
sdělíme
jim,
co
je
čeká.
Jejich
úkolem
bude
na
toho musí žáci také vymyslet, s kterými dalšími druhy se navzájem potřebují, protožespolu
před
živočichové a vytvoří
rostliny„živou
na zahradě
žijíco
a fungují,
mezia nimi
vztahy.
Částečněvyzvěto už
představením
síť“. Poté,
si všichnijaké
textjsou
přečtou
připraví
představení,
máme
tabuli,
ale ne všechno,
a nevíme,
správně.
dvojice
bude
mít nadostarosti
te
žáky,na
aby
si navzájem
ukázali své
obrázkyzda
a pokusili
seKaždá
ve třídě
propojit
rukama
řetězu
jeden
druhaby
(Příloha
1).držely
Jejich organismy,
úkolem bude,
aby
si každý
sám přečetl
text o daném
či
sítě tak,
se vždy
mezi
kterými
je nějaký
vztah krátký
(jeden potřebuje
drudruhuDle
a společně
se domluvili,
běhemfaktorů
maximálně
1 minuty
druh jednu
představit
ostatním.
hého).
schopnosti
spolupráce jak
a dalších
můžete
buď vytvořit
velkou
síť, kde
Kromějetoho
žáci(každý
také vymyslet,
s kterými
dalšími
druhy sedvě
navzájem
potřebují,
protože
každý
sámmusí
za sebe
organismus
dvakrát),
nebo vytvořit
skupiny,
aby v každé
byl
před jen
představením
vytvoří
„živou
síť“. Poté,
si všichni
přečtou
a připraví
představení,
vždy
jeden zástupce
každého
druhu,
neboco
jednu
menšítext
síť, kde
jednotkou
je dvojice.
Poté se
vyzvěte žáky,
aby si navzájem
ukázaliasvé
obrázky
a pokusili
ve třídě
propojit rukama
do
jednotlivé
organismy
krátce představí
zdůvodní,
proč
se spojiliseprávě
se sousedním
druhem.
řetězu
či
sítě
tak,
aby
se
vždy
držely
organismy,
mezi
kterými
je
nějaký
vztah
(jeden
potřebuPo představení všech můžete shrnout, že každý druh je v přírodě důležitý, nejen pro přírodu,
je druhého).
Dle schopnosti
spoluprácemnožství
a dalších druhů
faktorův můžete
velkou
ale
i pro člověka,
a že se propojenému
přírodě buď
říkávytvořit
přírodníjednu
rozmanitost.
síť, kde se
každý
sámdiskutovat,
za sebe (každý
organismus
nebo vytvořit dvě skupiny, aby v
Můžete
žákyjeještě
k čemu
je dobrá advakrát),
proč je důležitá.
každé byl vždy jen jeden zástupce každého druhu, nebo jednu menší síť, kde jednotkou je
dvojice. Poté se jednotlivé organismy krátce představí a zdůvodní, proč se spojili právě se
sousedním druhem.

Tvoření sítě

Myšlenková mapa / Příběh

Závěrečným
individuálním
(z časových
důvodůdůležitý,
částečněnejen
na doma)
bude
Po představení
všech můžete úkolem
shrnout, žáků
že každý
druh je v přírodě
pro přírodu,
vyjádřit
propojení
jednotlivých
organismů
na
zahradě.
Můžete
dát
žákům
na
výběr
ale i pro člověka, a že se propojenému množství druhů v přírodě říká přírodní rozmanitost.
či
zvolitse
sami
variant: k čemu je dobrá a proč je důležitá.
Můžete
žákyjednu
ještě zdiskutovat,

Tvoření sítě –
klidnější
varianta:
Žáci nebudou tvořit
síť ze sebe, ale jen
pomocí obrázků.
Vyzvěte jednu dvojici,
ať začne, představí
svůj organismus
a obrázek dá na zem
doprostřed kruhu
či nalepí na tabuli.
Pokračuje další dvojice,
jejíž organismus se
může nějak přidat
k již uvedeným.

1. Žáci vytvoří myšlenkovou mapu podobnou té na tabuli, v které budou jednotlivé organismy
Tvoření
sítěpopsané
- klidnější
varianta:
propojené
a vztahy
či jinak graficky
vyjádřené tak, aby bylo jasné, jak spolu dva spojené druhy souvisejí (např. jeden je potravou druhého). Samozřejmě může jeden druh souviset
nebudou
tvořit
síť zeurčit
sebe,minimální
ale jen pomocí
Vyzvěte
jednuměla
dvojici,
ať začne, předsŽáci
vícerem
jiných.
Můžete
početobrázků.
druhů, které
by mapa
obsahovat.
staví svůj organismus a obrázek dá na zem doprostřed kruhu či nalepí na tabuli. Pokračuje
další
jejíž organismus
se může
nějak přidat
k již uvedeným.
2.
Žácidvojice,
si vymyslí
a napíší příběh
ze zahrady,
v kterém
budou vystupovat jednotlivé organismy a z kterého bude zřejmé, jak spolu souvisejí. Opět můžete určit minimální počet
druhů, které by se v příběhu měly vyskytovat.
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Mrtvý strom
Vypadám jako mrtvý a zbytečný, ale přitom to ve mně pořád žije.
Mám v sobě spoustu larev brouků, třeba tesaříků, kteří si pochutnávají na mém dřevě. Také ve mně a na mně žijí houby, které mé
dřevo pomalu rozkládají tím, jak z něj čerpají živiny. Jsem už hodně starý a mám v sobě různé dutiny, díry či skuliny pod kůrou,
v kterých si mohou různí ptáci jako třeba sýkorky, rehkové nebo
strakapoudi stavět hnízdo.



Strakapoud
Možná mě znáte, i když o tom nevíte.
Slyšeli jste na jaře v lese nebo v zahradě
rychlé ťukání či bubnování do stromu? Tak
to jsem byl nejspíš já. Mám silný zobák,
kterým klovu do stromů, když si chci vyhloubit dutinu na hnízdění nebo najít pod
kůrou potravu. Chutnají mi larvy brouků,
které žerou dřevo, ale jím i další hmyz –
mravence, pavouky… a v zimě zase semena
a bobule. Neměl bych to možná říkat, ale
občas vyplením hnízdo i jiným ptákům,
kteří obsadili dutinu, jež se mi líbí, abych
v ní mohl bydlet sám. Mně zas občas totéž
provede kuna nebo špaček. O dutiny je
nouze – nejlépe se totiž dělají ve starých
nebo trouchnivějících stromech a těch je
čím dál méně.
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Žížala
Ahoj, určitě se známe. Asi víte, že žiju
v půdě, prolézám ji sem a tam, vyhrabuju v ní chodbičky, když hledám potravu. Tím půdu kypřím a zavádím do
ní vzduch, který je důležitý pro další
organismy žijící v půdě. Pomáhám tím
také kořenům rostlin, aby mohly lépe
dýchat. Živím se všemi zbytky odumřelých těl rostlin a živočichů, které
v hlíně najdu. Musím si ale dávat pozor:
Když vylezu na povrch, rád si na mě
pochutná kos, drozd nebo špaček.
Musím se skrývat i před ježky nebo
krtky.



Larva tesaříka
Jsem takový bílý červík, ale brzy se ze mě vylíhne krásný brouk s dlouhými tykadly
tesařík. Moje maminka nakladla vajíčka pod kůru mrtvého dřeva. Z vajíčka jsem se vylíhla
já a postupně jsem se prokousávala dřevem víc a víc dovnitř. Mňam, dřevo mi moc chutná,
vykousávám v něm chodbičky, které jsou čím dál širší, podle toho, jak tloustnu a rostu. Už
jsem tu strávila pár let, teď už mi zbývá se jen zakuklit a nějakou dobu spát. Pak se ze mě
vylíhne dospělý brouk, vyletím ze dřeva ven a už si budu dál jen pochutnávat na pylu
v květech rostlin nebo na sladké šťávě ze zralého ovoce. Škoda, že jako dospělý brouk žiju
jen pár měsíců – přes léto.
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Keř
Vypadám jako obyčejný keř, ale ukážu vám, že si v zahradě zasloužím
své místo. Když mě necháte pořádně
vyrůst, mohou si v mých větvích
postavit ptáci dobře ukryté hnízdo.
Na jaře, když rozkvetu, slétají se na
mě včely i další hmyz z široka daleka. V létě je pode mnou příjemný
stín a na podzim si na mých plodech
pochutnají ptáci, veverky, plši a další
zvířata, třeba i vy. Listí, které ze mě
pak opadá, je dobrým úkrytem pro
ježky.



Kos
Kdo by mne neznal. I když mí
předkové žili hlavně v lesích,
zvykl jsem si na lidi a žiju teď víc
ve městech a zahradách, kde také
najdu víc jídla. Chutnají mi žížaly,
slimáci nebo šneci a různé housenky či další hmyz, jím ale i bobule
a v zimě rád létám na krmítko.
Hnízdo si stavím z trávy na keřích
nebo stromech, většinou ne moc
vysoko. Kdo se ale přiblíží k mým
mláďatům, toho s křikem zaženu.
Říká se o mně, že umím zpívat líp,
než slavík. Možná proto mám tak
zářivě žlutý zobák.
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Housenka
Je nás spousta různých druhů, ale většinu
vlastností máme společnou. Vylíhly jsme se
z vajíčka a od té doby spásáme jeden lístek
za druhým a pořád rosteme a rosteme. Když
nás je hodně na jednom stromě nebo keři,
můžeme mu sežrat skoro všechny listy.
Bohužel ale taky chutnáme jiným zvířatům,
hlavně ptákům, třeba kosům nebo sýkorkám, takže když jich je na zahradě víc, moc
nás do dospělého věku nedožije. A víte, jak
vypadáme, když jsme dospělé? Zcela jinak,
je to úplné kouzlo. Zakuklíme se a pak
z kukly vylétne motýl! Ten už nežije tak dlou
ho jako my a většinou se živí jen nektarem
z květů nebo taky ničím.



Třešeň
Nemusím se představovat, jistě mě
poznáte. Mohu být dost vysoký
a mohutný strom. Na jaře vykvétám
spoustou bílých květů. Aby z nich
vznikly plody, musí na ně přiletět
včela nebo jiný hmyz a přinést do
květu pyl z jiného stromu. Když pak
ty sladké červené kuličky uzrají, pochutnávají si na nich kosi, špačkové,
ale i vosy nebo sršni. Jsem ale ráda,
že je o mé plody takový zájem, cením
si hlavně ptáků, protože ti si na nich
pochutnají i s peckami, odletí někam
dál a neporušená semena (pecky)
tam vykakají. Z nich pak může vyklíčit a vyrůst další mladý strom.
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Plzák španělský
Asi si myslíte, že jsem slimák. Většina lidí mi tak říká, ale správně se jmenuji jinak. Pocházím ze Španělska, ale poslední roky jsem se vydal na cestu napříč Evropou a v České republice i dalších zemích se mi moc líbí. Neohrožuje mě tu totiž tolik nepřátel jako doma ve
Španělsku. Je pravda, že mě loví slepýši, některé žáby, kosové nebo ježci. Ale těch není na
zahradách a polích tolik, protože se tam nemají kde schovat a kde přebývat. Takže se mi tu
daří dobře, je nás tu čím dál víc, až někdy sníme skoro celou úrodu, moc nám totiž chutná
různá zelenina, ale i další rostliny, třeba pampelišky. Sníme skoro všechno.



Pampeliška
Jmenuji se příjmením Lékařská. Rostu na
zahradách a loukách, v trávnících, které
na jaře rozveseluji svou krásnou žlutou
barvou. Mé květy jsou oblíbené u včel
a motýlů, protože mají hodně nektaru (sladké
šťávy). Mám hodně dlouhý kořen, takže
dokážu vytáhnout živiny i z hloubky, kam
jiné květiny nedostanou. Jsem ale ráda,
když je v půdě dost žížal, není pak tak těžké kyprou půdou prorůst. Mé listy chutnají
housenkám některých motýlů, slimákům
a plzákům. Na mých semenech, do kterých
asi rádi foukáte, si pochutnávají drobní
zpěvní ptáci jako třeba stehlík, čížek nebo
sýkorky.
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Včela
Asi mě každý zná, ale málokdo ví, jak
jsem v přírodě i pro lidi důležitá. Létám
totiž z květu na květ a sbírám nektar
a pyl, aby měly larvy v úlu co jíst. Nektar
přenáším v ústech a pyl v „košíčcích“ na
zadních nohou. Díky tomu, že navštívím
spoustu květů a vždy mi některá pylová
zrna upadnou, dojde k opylení rostlin
a z květů mohou vzniknout plody. O opylení
se starají i další druhy hmyzu, ale nás je
nejvíc a dostaneme se téměř všude. Díky
tomu, že nás je hodně a že máme rozdělenou práci, dokážeme svůj úl ubránit před
většinou nepřátel. Někdy bojujeme s vosami, které by chtěly naše sladké zásoby,
někdy nám v zimě, když nemůžeme létat,
vyplení úl myši nebo rejskové.



Hraboš polní
Lidé si mě často pletou s myší. Jsem však
trochu větší, mám menší uši a kratší
ocas. Žiju rád v blízkosti lidských sídel,
na zahradách a na polích, protože tam je
pořád co jíst. Nejradši mám rostlinnou
potravu, hlavně jetel a vojtěšku, pochutnávám si ale i na kořenech a cibulích
rostlin. Bydlím v noře v zemi a v zemi
si také vyhrabávám spleti propojených
chodbiček. Na zimu si dělám zásoby
z různých plodů a semen, často si je ale
někam schovám a pak na ně zapomenu.
Semínka pak vyklíčí a vyrostou z nich
nové rostliny…
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Ježek
Ahoj. I když mě asi znáte nejčastěji s jablíčkem
na zádech, tak jablka já vůbec nejím. Živím se
hlavně hmyzem a drobnými živočichy, žížalami, slimáky a plzáky. Přes den jsem většinou
schovaný a na lov vyrážím v noci. Docela při
tom funím a dupám. I když je tma, nevadí mi to,
mám totiž výborný čich. Díky svým bodlinám
nemám moc nepřátel. Nejhorší jsou pro mě auta
na silnicích. Potřebuju mít také dobrý úkryt
někde pod listím, mezi kořeny nebo v hromadě
větví a dřeva.


Slepýš
I když vypadám jako had, patřím mezi ještěrky, jen mám zakrnělé nohy. Žiju rád na okrajích lesů a na pasekách nebo i na zahradách.
Potřebuju ale mít se kde schovat, protože přes
den jsem většinou zalezlý, na lov vyrážím
večer a v noci. Rád se ukryju pod hromadou
kamení, listí nebo větví. Nejčastěji se živím
žížalami a slimáky či plzáky, nepohrdnu ale
ani hmyzem – larvami nebo červy. Musím si
dávat pozor, aby mě neulovili masožraví savci
či ptáci. Když mě nějaký nepřítel napadne, nechám upadnout konec svého ocásku, který se
ještě hýbe. Tím nepřítele oklamu a sám uteču.


Poštolka
I když nejsem moc velká, jen trochu větší než holub,
patřím mezi dravce. To znamená, že si svou potravu
musím ulovit mezi jinými zvířaty. Nejčastěji lovím
hraboše či myši, ale i ještěrky nebo ptáky, kteří žijí
na zemi. Zvykla jsem si na přítomnost lidí a docela
mi vyhovuje žít ve městech, kladu vajíčka do různých výklenků vysoko na domech nebo věžích,
v přírodě si hledám opuštěná hnízda nebo dutiny. Je
nás v ČR hodně, možná jste mě už viděli. Umím totiž
něco, co jiní ptáci neumí – dokážu mávat křídly,
a přitom stát ve vzduchu na jednom místě a čekat, až
se dole na zemi objeví nějaká kořist, na kterou pak
hned zaútočím.
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Různé podoby zahrady
CÍLE:

Žák objeví vztah mezi stavem ekosystému (udržovaná
a „přírodní“ zahrada) a činností člověka (popíše, co
člověk musí dělat, aby měl daný ekosystém svou
podobu).
Žák na různých příkladech úpravy zahrady porovná
přírodní rozmanitost.
Žák uvede výhody a nevýhody jednotlivých úprav
zahrady z různých hledisek.

Co budou žáci dělat:
Hodinám předchází domácí úkol zaměřený na pozorování zahrad v okolí školy. Hodiny
jsou zaměřené na rozdíly mezi tzv. „udržovanou“ a „přírodní“ zahradou. Žáci v 1. hodině prozkoumají školní zahradu se zaměřením na biodiverzitu a v 2. hodině navrhnou
úpravy jednotlivých míst tak, aby v zahradě mohlo žít větší množství různých organismů.

Domácí úkol na hodinu:

1. STUPEŇ

2 NA SEBE
NAVAZUJÍCÍ
VYUČOVACÍ
HODINY

Důkaz o učení:
Žáci navrhnou několik
úprav zahrady tak,
aby v zahradě mohlo
žít více druhů rostlin
i živočichů a aby se tam
ostatním dětem líbilo.
Návrh představí správci
pozemku a budou
připraveni vysvětlit, co
a proč navrhují a jak se
bude muset změnit péče
o zahradu.

Vyzvěte žáky, aby do příští hodiny pozorovali zahrady, kolem kterých chodí (např.
cestou do a ze školy), případně podrobněji prozkoumali vlastní zahradu. Zadejte či popište jim otázky, na které se mohou zaměřit: Jaké stromy a v jakém počtu v zahradách
rostou (ovocné, okrasné, listnaté, jehličnaté, původní, nepůvodní…)? Co je v zahradě na
zemi (kůra, listí, trávník – jaký? Co všechno na něm roste?…)? Co v zahradách převažuje (tráva, stromy, keře, květiny, zelenina…)?

E

U

R

Aktivita

Čas

Rozdíly mezi „přírodní“
a „udržovanou“ zahradou

10 min.

Pracovní list (Příloha 1)

Průzkum zahrady

30 min.

Pracovní list (Příloha 1),
texty do dvojic/skupin (Příloha 2)
či leták ČSOP Vlašim (Příloha 3)

Úprava zahrady

30 min.

Větší papíry, příp. pastelky či fixy

Výběr výsledných
návrhů

10 min.

Každá skupina jednu fixu či silnou
pastelku odlišné barvy

Výhody a nevýhody
jednotlivých úprav

10 min.
+ DÚ

Pracovní list (Příloha 1)
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Rozdíly mezi „přírodní“ a „udržovanou“ zahradou
Rozdejte žákům pracovní listy (Příloha 1) a nechte je individuálně vyplnit první úkol
– odpovědět na otázky k oběma obrázkům. Poté ve dvojicích nebo společně
proberte odpovědi žáků. Vraťte se k domácímu úkolu – k jakému typu zahrady měly
zahrady pozorované žáky blíže a v čem?

Průzkum zahrady
Krátce s žáky proberte základní rozdíly mezi oběma typy zahrad (běžnou „udržovanou“ a „přírodní“). V následující části hodiny budou žáci pracovat venku – na školní
zahradě, případně v parku. Rozdělte žáky do dvojic, každá dvojice dostane přidělenou
jednu část zahrady k průzkumu. Jejich úkolem bude prozkoumat, jaké organismy (rostliny i živočichové) v dané části žijí či by mohli žít (případně můžete využít i kartičky
s popisy jednotlivých druhů z Přílohy 1 učebního celku Přírodní rozmanitost obecně
a jaké činnosti musí člověk dělat, aby daná část zahrady vypadala tak, jak vypadá. Žáci
si své poznatky poté vyplní do pracovních listů a představí je ostatním. Poté do dvojic
či větších skupin rozdejte stručný text o tom, jak do zahrady přilákat větší množství
živočišných druhů (Příloha 2) nebo použijte leták ČSOP Vlašim (Příloha 3 nebo www.
csopvlasim.cz/dokumenty/letak_zivocichove.pdf ). Pokud máte dost času, mohou žáci
porovnat podmínky popsané v textu s tím, jak zahrada vypadá.

Úprava zahrady
Ve třídě potom nechte žáky ve skupinách vypracovat návrh, jak školní pozemek či
zkoumanou část upravit, aby na něm žilo a rostlo více rostlinných i živočišných druhů
a aby se jim nová úprava zahrady zároveň líbila. Žáci by měli ve svém návrhu využít
informace z textu. Návrh popíšou a nakreslí na větší papír (mohou udělat i plán zahrady a zakreslit, kde konkrétně by nové úpravy či prvky měly být). Můžete se s žáky
domluvit na podrobnějších kritériích, jak by měl návrh vypadat a např. kolik návrhů
či změn by měl obsahovat. Jedním z povinných kritérií by mělo být, aby návrhy na
změny či nové prvky byly jasně a přehledně popsány. Můžete žákům říci, že ze skupinových návrhů budou potom žáci vybírat jednotlivé úpravy, které se jim nejvíc líbí,
ostatním spolužákům by tedy mělo být jasné, co všechno každá skupina navrhuje.

Výběr výsledných návrhů
Skupiny poté své návrhy stručně představí. Papíry s návrhy potom rozmístí po třídě
tak, aby na ně bylo vidět a bylo kolem nich dost místa. Každá skupina poté dostane
fixu jiné barvy a celkem bude mít k dispozici daný počet puntíků, kterými může hlasovat o nejlepších úpravách (počet stanovte přiměřeně dle počtu skupin a stanoveného
minimálního počtu úprav, např. 3 nebo 5). Skupiny potom obejdou jednotlivé návrhy
nakreslí fixou puntíky k těm jednotlivým úpravam o ktoré by nejvíce stály . Zdůrazněte,
že vybírají z jednotlivých úprav, ne celkových návrhů (nehlasují tedy pro celkový návrh
jedné skupiny, ale pro jednotlivé dílčí změny či úpravy).

Přírodní zahrada se
od „běžné“ zahrady
liší svou trvalou
udržitelností. Jde
o vytvoření rozmanitého
ekosystému, ve
kterém se rostliny
a živočichové vzájemně
podporují a poskytují
si výhodné podmínky
k životu. Vychází se
z podmínek, které
jsou typické pro
dané území. Sázejí
se původní odolné
rostlinné druhy,
potřebné mikroklima
se zajišťuje pomocí
větrolamů. Výsledkem
je esteticky krásná
a pestrá plocha
s množstvím stanovišť,
která nejen produkuje
čerstvé a zdravé
potraviny bez chemie,
ale je také místem
pozorování a učení se
přírodním procesům.
Zdroj:
http://www.prirodnizahrady.
com (kráceno).

Úpravy, které obdržely nejvíce puntíků, mohou potom žáci zpracovat do jednotného návrhu a představit správci pozemku.

Výhody a nevýhody jednotlivých úprav
Na závěr žáci vyplní poslední úkol v pracovním listu, (Příloha 1) každý sám porovná výhody
a nevýhody jednotlivých úprav zahrady – mohou na konkrétním příkladu školní zahrady
ve stávajícím stavu /podle svých úprav nebo porovnávat obecně „udržovanou“ a „přírodní“
zahradu, pokusí se zohlednit své (lidské) hledisko i hledisko živočichů.
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RŮZNÉ PODOBY ZAHRADY / PŘÍLOHA 1 / PRACOVNÍ LIST

Podoby zahrady
Podívej se na dva obrázky různých zahrad. Napiš ke každému obrázku:

?

Kde roste víc druhů rostlin?
Jaké živočichy bys na které zahradě našel/našla?
Jak se o obě zahrady musí člověk starat, aby takto vypadaly? Co všechno musí dělat?

Podívej se ještě jednou na oba obrázky.
Jaké mají oba typy zahrad výhody a nevýhody pro tebe a pro živočichy?

VÝHODY

VÝHODY

NEVÝHODY

NEVÝHODY

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012
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RŮZNÉ PODOBY ZAHRADY / PŘÍLOHA 2 / TEXTY DO DVOJIC / SKUPIN

Přírodní zahrada

!

Zahrada může být místem, kde to skoro celý rok voní, bzučí, hýbe se…,
nebo jen sice zeleným, ale pustým lánem trávníku. Chcete-li, aby vaši zahradu
obývalo či navštěvovalo co nejvíce volně žijících živočichů, pomůžete jim,
když se pokusíte o co největší rozmanitost zahrady:

Kvetoucí a na nektar bohaté
květiny lákají včely a motýly

Husté keře poskytují úkryt
pro hnízdo zpěvným ptákům

Malá tůňka či napajedlo
oživí zahradu a obohatí ji
o ptáky, obojživelníky,
vážky…

Hromada listí a dřeva zase
Hromada kamení láká svým
poslouží jako přístřešek či
teplem ještěrky, slepýše,
úkryt pro ježka, žáby, slepýše… teplomilný hmyz

Slunečnice, bodláky a keře
s bobulemi budou na podzim
a v zimě lákat přezimující
ptactvo

Pro hmyz můžete vytvořit
hmyzí hotel ze suchých
klacíků, duté cihly, svázaných
dutých stébel apod.
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RŮZNÉ PODOBY ZAHRADY / PŘÍLOHA 3 / LETÁK ČSOP VLAŠIM

www.zvirevnouzi.cz
Více o sbírce Zvíře v nouzi na

na číslo 87777.
(platí pro všechny operátory a Telefónica O2)
(účtování DMS: 30 Kč, příjemce Vaší pomoci
obdrží 27 Kč)

DMS ZVIREVNOUZI VLASIM
nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru

č. 33 55 33 22 / 0800,
var. symbol 0209, u ČS, a. s.
Prosíme, podpořte Záchrannou stanici pro
živočichy Vlašim! Pošlete svůj dar na účet

Domov

Motýli i čmeláci jsou ozdobou každé zahrady. Živí se
nektarem a jsou závislí na medonosných rostlinách s trubkovitými květy – šalvěj, jetel, zvonek apod. Kvetoucí jíva
láká přes 200 různých druhů hmyzu. Velmi oblíbenými
keři jsou také hloh, líska a trnka nebo růže. Kopřivami
v koutě zahrady se mohou živit housenky babočky, na
slunci babočka paví oko a ve stínu babočka kopřivová.
Čmeláci jsou na nedostatek potravy mimořádně citliví.
Doba, kterou jsou schopni vydržet bez potravy, se často
počítá na hodiny. Proto by mělo v průběhu roku na naší
zahradě stále něco kvést. Je tedy vhodné kosit trávu po
částech, nejlépe dvakrát ročně a část louky nechat porostlou bylinami celý rok. Při používání sekačky ponecháme
trávník vyšší, aby kvetly alespoň některé druhy rostlin.

pro živočichy
v zahradě

Rozměry domečku pro ježka.

vočichům. Na vchod můžeme ježka na podzim upozornit

kousky
vařeného
masa – škvorů
nejlépepřevládají
drůbežího
nebo miskou
Škvoří
domeček.
V potravě
mšice,
s vodou
ponechanými
Foto:před
Lucie vchodem.
Kropáčková Na jaře, nejvajíčka
hmyzu
a roztoči. těsně
lépe v květnu, je třeba budku opatrně vyčistit. Předtím se
ale přesvědčíme, zda ještě není obydlená – ježci by v ní
mohli mít mláďata.

Český svaz ochránců příroNapajedlo
dy ve Vlašimi Vám navrhne řešení oživení zahrady „na míru“.
Malé napajedlo, případně mělké koupaliště, je důleZároveň na Vaší zahradě podle
žité nejen pro ptáky, kteří pak neozobávají tolik pupeny
Vašeho přání navržená opatření
a plody, ale i pro mnoho druhů hmyzu, hlavně včely. Zřirealizujeme.
zujeme je na volné
Máme dlouholetou zkušeploše, aby ptáci včas
nost s realizací:
zpozorovali blížící se
zahradních biotopových jenebezpečí. Napajedzírek
lem může být mělkoupacích jezírek s biotopoká miska umístěná
vou zónou
na špalku, do které
Možní
obyvatelé
motýlích
luk suché zídky.
umístíme například
výsadeb dřevin vhodných
dřívko tak, aby se
pro ptáky a hmyz
Hromada
větví a listí
v ní netopil hmyz.
zvýšení hnízdních možností
Z
větví
i
drobnějších
větviček
z
řezu
vytvoříme
hroMůžeme
vyrobit
pro ptáky (výroba a vyvěšování
madu,
kde
se
může
schovat
ježek,
ropuchy,
slepýši,
reji malé jezírko.
budek)
sci, pavouci,
brouci
apod.
Když
pod
hromadou
nejprve
různých biotopů a dalších Projekt ČSOP Živá zahrada
Sýkora parukářka – jeden
vykopeme
kterou
zakryjeme klestím, prkýnkem
opatření dledíru,
dohody
s Vámi.
Tento projekt si klade za cíl motivovat
veřejnost k úpravám
svých zahrad i pro potřeby volně žijících
vzácnějších
návštěvníků
nebo
kameny, a necháme volný vchod,
zimnítak přispětzek návratu
www.csopvlasim.cz
živočichůvytvoříme
a alespoň částečně
přírody zpět do blízkosti člověka. Více informací o pronašich zahrad.
příbytek například pro ježka. Silnější
větve a dřevo
dávájektu naleznete
na www.zivazahrada.cz
.
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Nevíte si rady?

Příklad jezírka na propustném podloží, kde je vodu třeba zadržovat nepropustnou fólií.
Postup přípravy: Na místo, kde chceme vyhloubit jezírko,
dáme fólii o rozměru jezírka a přidáme asi 10 % délky na průhyb a jeden metr z každého okraje na zachycení. Tento prostor
vykolíkujeme, fólii odstraníme a vyhloubíme jámu se sklonem
stěn asi 30°, tak aby maximální hloubka byla 100 - 150 cm. Po
obvodu jámy vykopeme ještě asi 30 cm hluboký a 30 cm široký
příkopek, vzdálený od „břehu“ opět kolem 30 cm. Fólii položíme
do jemným pískem vysypané jámy tak, aby přesahující konce
ležely na dně příkopu (viz obrázek). Fólii v příkopu zatížíme
kameny a udusanou hlínou. Na dno nádržky položíme také
několik kamenů a trsy rákosu, ostřice a sítiny či orobince s větším obsahem hlíny. Dno nádrže je případně také možné vyložit
hrubým štěrkem.

Kvetoucí rostliny – lákadlo motýlů
a čmeláků

Hromada kamení, suchá zídka

Hromada kamení je velmi vyhledávaným úkrytem
těch zvířat, která mají ráda teplo a sucho, což jsou například ještěrky, čmeláci, pavouci a divoké včely. Proto pro
hromadu zvolíme slunné místo. Kameny na sebe navršíme tak, aby vzniklo co nejvíce volných dutin.
Suchá zídka je zídka bez malty. Pokud máme zahradu na svahu a rozhodneme-li se zbudovat zde terasy, pak
V chladných jarních dnech, kdy nevylétají včely ani jiný
bychom
je neměli zpevňovat betonem, ale nespojovanými
hmyz, opylují rostliny jen čmeláci.
kameny. Suchou zídku obývají
stejné
druhy
zvířat jako
Kresba:
Simona
Prokešová
hromadu kamení. Kromě toho zde mohou růst i některé
skalničky.

Vydáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody
„Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České republiky s.p.
a Ministerstvem životního prostředí.

Foto: Lucie Kropáčková

Generální partner programu
Ochrana biodiverzity

mají.

Ministerstvo životního prostředí
České republiky

Další možností je vyrobit domeček zakopáním hliněného květináče s odtokovým otvorem alespoň 15 mm
v průměru
do země tak, aby dno květináče bylo v rovině
Divoký
koutek
s povrchem půdy. Před deštěm otvor zastřešíme kameje místo třeba na okraji zahrady, kde jsme jen tinem nebo druhým květináčem, který má po straně vletochým pozorovatelem bez zasahování, kde volně žijící
vý otvor (viz nákres).
živočichové mohou najít bezpečný úkryt i klidné mísze dvouKeře,
třetinživý
vyplníme
teplo akumulujícím
to k Domečky
rozmnožování.
plot, plazivé
a popínavé
materiálem (natrhanou krejčovskou vatou, suchým merostliny nebo trouchnivějící dřevo nabízejí potravu a žichem apod.) a instalujeme časně na jaře na klidné místo,
votní prostor pro mnoho živočichů - nejrůznější druhy
kde nebudou čmeláci rušeni. Čmeláčí matka přezimuje
ptáků, ježky, ropuchy, hlemýždě, rejsky, včely, mravence
v zemi nebo ve staré trávě (vypalování suché trávy matky
a další. Trnité keře jako hloh, šípek nebo ostružiny jsou
zabíjí) a místo k hnízdění si hledá brzy na jaře. Budky
ideálním
zdrojem potravy a místem pro hnízda ptáod parazitů tedy čistíme na konci zimy. Přirozeně mohou
kůčmeláci
a skýtají
také ochranu
předdřeva
kočkami
nebovekunami.
osidlovat
také hranice
či dutinky
starých
stromech či dřevostavbách.

http://biodiverzita.csop.cz

Koutek zahrady zarostlý vysokou trávou, kopřivami
Domeček
pro čmeláky – zakopaný
květináč drabčíků,
apod.
je vyhledávaným
úkrytem pavouků,
střevlíků, atd., kteří se živí například slimáky.

Pokud chceme, aby se ježek na naší zahradě zabydlel,
musíme mu do ní umožnit přístup. Vysoké podezdívky
a husté ploty jsou pro ježky často nepřekonatelnou bariérou.
Ježek může přezimovat v hromadě listí nebo mu vyrobíme domeček. Rozměry dřevěné nebo plastové budky
jsou uvedeny na obrázku, šířka dutiny je 30 cm. Směrem
ven z budky by se měl vchod mírně svažovat, aby jím do
dutiny nezatékalo. U stropu musí být dutina odvětrána
například
vodovodní
trubkou
– rovněž umístěnou
tak,
Hmyzí
domeček.
Příbytky pro
hmyz vyvěšujeme
nejlépe
na do
jižních
tak, aby
byly chráněny
protiv dešti
aby
ní stěnách
nezatékalo.
Vyústění
trubky
dutině zabeza větru. Vyhýbáme se větrným místům. Otvory nečispečíme proti ucpání – například omotáním drátěným
tíme – některé druhy se vyvíjejí přes celý rok. Hmyz si
pletivem.vyčistí
Dno před
budky
vysteleme
chodbičku
obsazením
sám.do jedné třetiny výšky
suchým listím, senem Foto:
či natrhanými
Lucie Kropáčkovánovinami. Budku
překryjeme dostatečně silnou vrstvou hlíny, listí, slámy
Domečky
pro hmyz
nebo kompostu
zamezující promrznutí. Ježek, by si měl
včelsám
samotářek,
lumků
a lumčíků
se živí
jiným
naLarvy
podzim
budku najít
a obydlet.
Pokud
to neudělá,
hmyzem,
především
různými
budka může
sloužit jako
zimníhousenkami.
úkryt mnohaDospělci
dalším žiuloví hmyz a zanesou ho do nachystané díry. Nakladou
k němu vajíčko, zalepí otvor a o víc se nestarají. Vylíhlá larva má vystaráno. Dříve skýtaly dostatek děr a dírek
staré dřevěné ploty, provrtané různými brouky. Dnes je
nabídka příbytků menší, a tak jim můžeme pomoci výrobou jednoduchých úkrytů:
Hnízdní dřevo pro hmyz – dřevěný špalek z tvrdého dřeva (dub, buk), cca 30 cm silný, s rozdílně širokými
a dlouhými děrami (1 – 10 mm). Špalek opatříme drátem
na zavěšení a nakloníme jej mírně dopředu, aby do něj
nepršelo.
Svázaná stébla slámy a bambusových tyček vyrobíme
cca 10 cm dlouhé, na jedné straně uzavřené.
Svázané mrtvé dřevo.
Děrovaná
cihla.pomocníky v zahradě. Živí se hmyJežci
jsou velkými
zem,
slimákyvyplněný
i malými dřevní
myšmi. vatou
Ježeknebo
denně
spořádá
Květináč
slámou,
zavěšetolik potravy, kolik sám váží. Loví i takové druhy hmyný
obráceně
na
kmeni
stromu
obsadí
škvoři.
zu, kterých si ostatní ptáci nebo hmyzožravci nevší-

Jezírko slouží živočichům především jako napajedlo.
Kromě zajímavého vodního hmyzu přiláká na zahradu
obojživelníky, jako jsou žáby a čolci a umožní jim rozmnožování. Je ovšem nutné zajistit jim možnost bezpečného návratu na břeh. Nejjednodušší je to prostřednictvím kusu dřeva, přesahujícího ze souše do vody.
Jezírko pro obojživelníky by mělo být na slunné lokalitě, nezastíněné stromy. Pokud máme dost místa, je dobré mít jezírko o velikosti alespoň 2 × 3 m, čím větší, tím
více různých zákoutí můžete vytvořit. Mělo by se skládat
z mělké části (do 20 cm) a části s hloubkou alespoň 60 cm.
Pro ropuchy musí být jezírko mnohem hlubší a větší.
Autor textu: Zuzana Pokorná
Foto obálka: Jan Hartl
Obrázek čmeláka a sýkory: Simona Prokešová
Nákres jezírka převzat z Metodiky Českého svazu ochránců přírody
„Ochrana obojživelníků“ autorů RNDr. B. Mikátové a RNDr. M. Vlašína
Kresba zahrady: Alena Chlistovská
Kresba květináče: www.umweltberatung.cz
Kresby bez uvedení autora: Petr Stýblo

Čmeláci najdou v zahradě svůj domov, jen když zde
během celého roku pokvete dostatek rostlin. Na místě,
kde se čmeláci přirozeně vyskytují, můžeme zakopat nebo
vyvěsit budky. Čmeláci je obsadí, pokud nejsou vhodná
hnízdiště v přírodě. Obsazenost budek je asi 10 %.
Budky mohou být z libovolného materiálu, např. ze
dřeva. Vnitřní rozměr budky může být krychle o hraně
20 až 25 cm, délka přívodní chodbičky o průměru 2 cm
20 až 50 cm. Je lépe pokud chodbička ke hnízdu nevede
přímo.

Budka pro ježka

Malé zahradní jezírko
Použitý a doporučený zdroj informací:
Pavelka, M., Smetana, V.: Čmeláci, Metodika ČSOP, Valašské Meziříčí
, 2003
Pokorná, Z.: Ježci, Metodika ČSOP, Brno 2005
Hradil, R. a kol.: Česká biozahrada, Olomouc 2000
www.umweltberatung.at
www.zivazahrada.cz

(1)
Vědci z univerzity v Liverpoolu zjistili, že i nízké koncentrace pesticidů, které se považují za neškodné, mohou způsobit
budka
Foto: Lucie
Kropáčková
u Čmeláčí
nejmenších
dětí rakovinu.
I nízké
hodnoty chemikálií v pesticidech totiž mohou ovlivnit prenatální vývoj dětí a zvýšit pravděpo„Bzučící
domečky“
čmeláky
dobnost
vzniku
rakoviny vpro
pozdějším
věku.

me dospodu, jemnější klestí nahoru, na podzim můžeme
hromadu navíc ještě zakrýt listím. S tím, jak se materiál rozkládá a hromada sedá, přidáváme průběžně další
dřevo. Hromadu zřídíme nejraději někde ve stínu. Pokud
máme na zahradě kompost, který nepřehazujeme a který
je přístupný z boku, může jej obydlet užovka, která loví
mnoho drobných hlodavců.

Vytištěno na recyklovaném papíře.

Dobrým předpokladem pro to, aby naše zahrada byla
krásná a zároveň zdravá, je pestré zastoupení rostlin a živočichů. Čím více na zahradě roste planých domácích
rostlin a čím více úkrytů nabídneme živočichům, tím
menší je pravděpodobnost kalamitního výskytu nějakého
živočicha nebo choroby.
Chceme-li, aby se živočichové v naší zahrádce zabydleli, nepoužíváme jedy, umělá hnojiva a postřiky. Ty zabíjejí živočichy a škodí i lidem, zvláště pak dětem.(1) Potravu
živočichům zabezpečíme pěstováním dostatku planých
domácích rostlin, na které jsou vázáni. Pomáháme jim
také vytvářením vhodných úkrytů.
Existuje mnoho zlepšení, díky kterým se zahrada stane zdravější, pestřejší, bezpečnější a krásnější pro živočichy i pro lidi.

Do přírodní
zahrady
patří především
domácí
rostliny
Český
svaz ochránců
přírody
Vlašim
na které je hmyz po staletí zvyklý.
Foto: Tomková
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Vytištěno na recyklovaném papíře.

Více o sbírce Zvíře v nouzi na

DMS ZVIREVNOUZI VLASIM
nebo pošlete dárcovskou SMS ve tvaru

č. 33 55 33 22 / 0800,
var. symbol 0209, u ČS, a. s.
Prosíme, podpořte Záchrannou stanici pro
živočichy Vlašim! Pošlete svůj dar na účet

Domov

pro živočichy
v zahradě

Rozměry domečku pro ježka.

vočichům. Na vchod můžeme ježka na podzim upozornit
Škvoří vařeného
domeček. masa
V potravě
škvorů
převládají nebo
mšice,
kousky
– nejlépe
drůbežího
miskou
hmyzu a roztoči.těsně před
Foto:vchodem.
Lucie Kropáčková
s vajíčka
vodou ponechanými
Na jaře, nejlépe v květnu, je třeba budku opatrně vyčistit. Předtím se
ale přesvědčíme, zda ještě není obydlená – ježci by v ní
mohli mít mláďata.

Český svaz ochránců příroNapajedlo
dy ve Vlašimi Vám navrhne řešení oživení zahrady „na míru“.
Malé napajedlo, případně mělké koupaliště, je důleZároveň na Vaší zahradě podle
žité nejen pro ptáky, kteří pak neozobávají tolik pupeny
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a plody, ale i pro mnoho druhů hmyzu, hlavně včely. Zřirealizujeme.
zujeme je na volné
Máme dlouholetou zkušeploše, aby ptáci včas
nost s realizací:
zpozorovali blížící se
zahradních biotopových jenebezpečí. Napajedzírek
lem může být mělkoupacích jezírek s biotopoká miska umístěná
vou zónou
na špalku, do které
Možní obyvatelé suché zídky.
motýlích luk
umístíme například
výsadeb dřevin vhodných
dřívko tak, aby se
Hromada
větví
a
listí
pro ptáky a hmyz
v ní netopil hmyz.
Zzvýšení
větví ihnízdních
drobnějších
větviček z řezu vytvoříme hromožností
Můžeme
vyrobit
pro ptáky
a vyvěšování
madu,
kde (výroba
se může
schovat ježek, ropuchy, slepýši, reji malé jezírko.
budek)
sci,
pavouci, brouci apod. Když pod hromadou nejprve
Sýkora parukářka – jeden
vykopeme
kterou
zakryjeme
klestím,
různýchdíru,
biotopů
a dalších
Projekt
ČSOPprkýnkem
Živá zahrada ze vzácnějších návštěvníků
opatření
dle dohody
s Vámi.volný vchod,
vytvoříme
zimníza cíl motivovat veřejnost k úpravám svých zahrad i pro potřeby volně žijících
nebo
kameny,
a necháme
Tento
projekt si klade
našich zahrad.
příbytek
například pro ježka. Silnější
větvea alespoň
a dřevočástečně
dává- tak přispět
www.csopvlasim.cz
živočichů
k návratu přírody zpět do blízkosti člověka. Více informací o projektu naleznete na www.zivazahrada.cz.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

na číslo 87777.
(platí pro všechny operátory a Telefónica O2)
(účtování DMS: 30 Kč, příjemce Vaší pomoci
obdrží 27 Kč)

Nevíte si rady?

Příklad jezírka na propustném podloží, kde je vodu třeba zadržovat nepropustnou fólií.
Postup příprav y: Na místo, kde chceme v yhloubit jezírko,
dáme fólii o rozměru jezírka a přidáme asi 10 % délky na průhyb a jeden metr z každého okraje na zachycení. Tento prostor
vykolíkujeme, fólii odstraníme a vyhloubíme jámu se sklonem
stěn asi 30°, tak aby maximální hloubka byla 100 - 150 cm. Po
obvodu jámy vykopeme ještě asi 30 cm hluboký a 30 cm široký
příkopek, vzdálený od „břehu“ opět kolem 30 cm. Fólii položíme
do jemným pískem vysypané jámy tak, aby přesahující konce
ležely na dně příkopu (viz obrázek). Fólii v příkopu zatížíme
kameny a udusanou hlínou. Na dno nádržky položíme také
několik kamenů a trsy rákosu, ostřice a sítiny či orobince s větším obsahem hlíny. Dno nádrže je případně také možné vyložit
hrubým štěrkem.

Kvetoucí rostliny – lákadlo motýlů
a čmeláků

Hromada kamení, suchá zídka
Hromada kamení je velmi vyhledávaným úkrytem
těch zvířat, která mají ráda teplo a sucho, což jsou například ještěrky, čmeláci, pavouci a divoké včely. Proto pro
hromadu zvolíme slunné místo. Kameny na sebe navršíme tak, aby vzniklo co nejvíce volných dutin.
Suchá zídka je zídka bez malty. Pokud máme zahrazde terasy,
du
svahu ajarních
rozhodneme-li
se nevylétají
zbudovat včely
V na
chladných
dnech, kdy
ani jinýpak
bychom
je neměli
zpevňovat
betonem, ale nespojovanými
hmyz, opylují
rostliny
jen čmeláci.
Kresba:
Simona
Prokešová
kameny. Suchou zídku obývají stejné druhy zvířat jako
hromadu kamení. Kromě toho zde mohou růst i některé
skalničky.

www.zvirevnouzi.cz

tolik potravy, kolik sám váží. Loví i takové druhy hmyzu, kterých si ostatní ptáci nebo hmyzožravci nevšímají.
Foto: Lucie Kropáčková
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chým pozorovatelem bez zasahování, kde volně žijící
Domečky ze dvou třetin vyplníme teplo akumulujícím
živočichové mohou najít bezpečný úkryt i klidné mísmateriálem (natrhanou krejčovskou vatou, suchým meto k rozmnožování. Keře, živý plot, plazivé a popínavé
chem apod.) a instalujeme časně na jaře na klidné místo,
rostliny nebo trouchnivějící dřevo nabízejí potravu a žikde nebudou čmeláci rušeni. Čmeláčí matka přezimuje
votní prostor pro mnoho živočichů - nejrůznější druhy
v zemi nebo ve staré trávě (vypalování suché trávy matky
ptáků, ježky, ropuchy, hlemýždě, rejsky, včely, mravence
zabíjí) a místo k hnízdění si hledá brzy na jaře. Budky
a další. Trnité keře jako hloh, šípek nebo ostružiny jsou
od parazitů
tedy čistíme
na akonci
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Přirozeně
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Vydáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody
„Ochrana biodiverzity“, podpořeného Lesy České republiky s.p.
a Ministerstvem životního prostředí.

v průměru do země tak, aby dno květináče bylo v rovině

s povrchem půdy. Před deštěm otvor zastřešíme kameDivoký
koutek

Generální partner programu
Ochrana biodiverzity

Domeček pro čmeláky – zakopaný květináč
Koutek zahrady zarostlý vysokou trávou, kopřivami
apod.
je vyhledávaným
Další
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Ministerstvo životního prostředí
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kde se čmeláci přirozeně vyskytují, můžeme zakopat nebo
vyvěsit budky. Čmeláci je obsadí, pokud nejsou vhodná
hnízdiště v přírodě. Obsazenost budek je asi 10 %.
Budky mohou být z libovolného materiálu, např. ze
dřeva. Vnitřní rozměr budky může být krychle o hraně
20 až 25 cm, délka přívodní chodbičky o průměru 2 cm
20 až 50 cm. Je lépe pokud chodbička ke hnízdu nevede
přímo.

Pokud chceme, aby se ježek na naší zahradě zabydlel,
musíme mu do ní umožnit přístup. Vysoké podezdívky
a husté ploty jsou pro ježky často nepřekonatelnou bariérou.
Ježek může přezimovat v hromadě listí nebo mu vyrobíme domeček. Rozměry dřevěné nebo plastové budky
jsou uvedeny na obrázku, šířka dutiny je 30 cm. Směrem
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pro hmyz
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Foto: Lucie Kropáčková
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dalšímVylíhžilá larva má vystaráno. Dříve skýtaly dostatek děr a dírek
staré dřevěné ploty, provrtané různými brouky. Dnes je
nabídka příbytků menší, a tak jim můžeme pomoci výrobou jednoduchých úkrytů:
Hnízdní dřevo pro hmyz – dřevěný špalek z tvrdého dřeva (dub, buk), cca 30 cm silný, s rozdílně širokými
a dlouhými děrami (1 – 10 mm). Špalek opatříme drátem
na zavěšení a nakloníme jej mírně dopředu, aby do něj
nepršelo.
Svázaná stébla slámy a bambusových tyček vyrobíme
cca 10 cm dlouhé, na jedné straně uzavřené.
Svázané mrtvé dřevo.
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Jezírko slouží živočichům především jako napajedlo.
Kromě zajímavého vodního hmyzu přiláká na zahradu
obojživelníky, jako jsou žáby a čolci a umožní jim rozmnožování. Je ovšem nutné zajistit jim možnost bezpečného návratu na břeh. Nejjednodušší je to prostřednictvím kusu dřeva, přesahujícího ze souše do vody.
Jezírko pro obojživelníky by mělo být na slunné lokalitě, nezastíněné stromy. Pokud máme dost místa, je dobré mít jezírko o velikosti alespoň 2 × 3 m, čím větší, tím
více různých zákoutí můžete vytvořit. Mělo by se skládat
z mělké části (do 20 cm) a části s hloubkou alespoň 60 cm.
Pro ropuchy musí být jezírko mnohem hlubší a větší.
http://biodiverzita.csop.cz

Foto: Lucie Kropáčková

Budka pro ježka

Malé zahradní jezírko

Autor textu: Zuzana Pokorná
Foto obálka: Jan Hartl
Obrázek čmeláka a sýkory: Simona Prokešová
Nákres jezírka převzat z Metodiky Českého svazu ochránců přírody
„Ochrana obojživelníků“ autorů RNDr. B. Mikátové a RNDr. M. Vlašína
Kresba zahrady: Alena Chlistovská
Kresba květináče: www.umweltberatung.cz
Kresby bez uvedení autora: Petr Stýblo

Čmeláčí budka

(1)
Vědci z univerzity v Liverpoolu zjistili, že i nízké konza neškodné, mohou způsobit
centrace
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me dospodu, jemnější klestí nahoru, na podzim můžeme
hromadu navíc ještě zakrýt listím. S tím, jak se materiál rozkládá a hromada sedá, přidáváme průběžně další
dřevo. Hromadu zřídíme nejraději někde ve stínu. Pokud
máme na zahradě kompost, který nepřehazujeme a který
je přístupný z boku, může jej obydlet užovka, která loví
mnoho drobných hlodavců.

Použitý a doporučený zdroj informací:
Pavelka, M., Smetana, V.: Čmeláci, Metodika ČSOP, Valašské Meziříčí
, 2003
Pokorná, Z.: Ježci, Metodika ČSOP, Brno 2005
Hradil, R. a kol.: Česká biozahrada, Olomouc 2000
www.umweltberatung.at
www.zivazahrada.cz

Dobrým předpokladem pro to, aby naše zahrada byla
krásná a zároveň zdravá, je pestré zastoupení rostlin a živočichů. Čím více na zahradě roste planých domácích
rostlin a čím více úkrytů nabídneme živočichům, tím
menší je pravděpodobnost kalamitního výskytu nějakého
živočicha nebo choroby.
Chceme-li, aby se živočichové v naší zahrádce zabydleli, nepoužíváme jedy, umělá hnojiva a postřiky. Ty zabíjejí živočichy a škodí i lidem, zvláště pak dětem.(1) Potravu
živočichům zabezpečíme pěstováním dostatku planých
domácích rostlin, na které jsou vázáni. Pomáháme jim
také vytvářením vhodných úkrytů.
Existuje mnoho zlepšení, díky kterým se zahrada stane zdravější, pestřejší, bezpečnější a krásnější pro živočichy i pro lidi.

Motýli i čmeláci jsou ozdobou každé zahrady. Živí se
nektarem a jsou závislí na medonosných rostlinách s trubkovitými květy – šalvěj, jetel, zvonek apod. Kvetoucí jíva
láká přes 200 různých druhů hmyzu. Velmi oblíbenými
keři jsou také hloh, líska a trnka nebo růže. Kopřivami
v koutě zahrady se mohou živit housenky babočky, na
slunci babočka paví oko a ve stínu babočka kopřivová.
Čmeláci jsou na nedostatek potravy mimořádně citliví.
Doba, kterou jsou schopni vydržet bez potravy, se často
počítá na hodiny. Proto by mělo v průběhu roku na naší
zahradě stále něco kvést. Je tedy vhodné kosit trávu po
částech, nejlépe dvakrát ročně a část louky nechat porostlou bylinami celý rok. Při používání sekačky ponecháme
trávník vyšší, aby kvetly alespoň některé druhy rostlin.

Do přírodní zahrady patří především domácí rostliny
Foto:přírody
Tomková
na které je hmyz
po staletí
Český
svazzvyklý.
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Biodiverzita obecně
Biodiverzita obecně
Žák vysvětlí pojem biodiverzita.

CÍLE:

2. STUPEŇ

Žák uvede několik důvodů, proč
Žákbiodiverzita
vysvětlí pojem
biodiverzita.
je
pro člověka
důležitá.

CÍLE:

Žák vybere pro sebe nejdůležitější důvod pro ochranu

biodiverzity
Co budou žáci
dělat: a zdůvodní jej.

Na začátku hodiny žáci odhadují význam záhadné sítě. Poté sledují 5minutové video
a na základě videa a textů o propojení jednotlivých organismů zpracují informační
Co budou žáci dělat:
plakát o biodiverzitě a její důležitosti, plakáty si vzájemně ohodnotí. Na závěr vytvoří
pětilístek k biodiverzitě.
Na začátku hodiny žáci odhadují význam záhadné sítě. Poté sledují 5minutové video
a na základě videa a textů o propojení jednotlivých organismů zpracují informační
plakát o biodiverzitě a její důležitosti, plakáty si vzájemně ohodnotí. Na závěr vytvoří
pětilístek k biodiverzitě.

Aktivita

Čas

E

Co síť znamená?

15 min.

U

Tvoříme plakát o biodiverzitě
– Četba textů a sdílení
– Tvorba plakátu
– Prezentace plakátu a hodnocení

15 min.
30 min.
20 min.

R

Pětilístek

10 min.

Pomůcky
Síť nakreslená na tabuli, video
http://www.youtube.com/
watch?v=Y4R2toag_xY
Texty do skupin (Příloha 1)
Kritéria pro plakát (Příloha 2),
velké papíry, pastelky, fixy,
příp. obrázky z novin a časopisů
Barevné lístečky, předkreslené
zadání pětilístku na tabuli

2 NA SEBE
NAVAZUJÍCÍ
VYUČOVACÍ
HODINY

Důkaz o učení:
2. STUPEŇ

uvede
několik
důvodů,
proč
Žák na
příkladu
vysvětlí
vzájemnou
provázanost
je biodiverzita
pro člověka
důležitá.
organismů
a prostředí
a zhodnotí
důsledky
jejího narušení.
Žák na příkladu vysvětlí vzájemnou provázanost
organismů
prostředí
a zhodnotí důsledky
Žák
vybereapro
sebe nejdůležitější
důvod pro ochranu
biodiverzity
a zdůvodní jej.
jejího narušení.

2 NA SEBE
NAVAZUJÍCÍ
VYUČOVACÍ
HODINY

Žáci vytvoří
Důkaz
učení:
informačníoplakát
pro
ostatní, jehož součástí
Žáci
bude:vytvoří
informační plakát pro
ostatní,
jehožpojmu
součástí
− vysvětlení
bude:
biodiverzita
−
pojmu
− vysvětlení
důvody, proč
je
biodiverzita
biodiverzita důležitá
−
je
− důvody,
graficky proč
znázorněný
biodiverzita
důležitá
příklad, na kterém
se ukáže vzájemná
−
graficky znázorněný
provázanost
organismů
příklad,
na
kterém
a důsledky jejího
se
ukáže vzájemná
narušení
provázanost organismů
a− důsledky
návrh, co jejího
může
narušení
jednotlivec dělat, aby
pomohl biodiverzitu
− návrh, co může
zachovat
jednotlivec dělat, aby
pomohl biodiverzitu
zachovat

Co síť znamená?
Nakreslíme na tabuli pavučinu, do jejího středu člověka a do jednotlivých rohů symbolicky nějaké organismy. Sdělíme žákům, že se jedná o symbolický znak tajného spoCo síť znamená?
lečenství. Vyzveme žáky, ať se sami nebo ve dvojicích pokusí vymyslet, co všechno by
tento obrázek mohl znamenat, a ať pro něj vymyslí nějaký název. Společně probereme
Nakreslíme na tabuli pavučinu, do jejího středu člověka a do jednotlivých rohů symjednotlivé návrhy, můžeme je zapsat na tabuli. Sdělíme žákům, že o této síti/pavučině
bolicky nějaké organismy. Sdělíme žákům, že se jedná o symbolický znak tajného spobyl dokonce natočen krátký thriller Bio Da Versity Code a pustíme video:
lečenství. Vyzveme žáky, ať se sami nebo ve dvojicích pokusí vymyslet, co všechno by
http://www.youtube.com/watch?v=Y4R2toagxY
tento obrázek mohl znamenat, a ať pro něj vymyslí nějaký název. Společně probereme
jednotlivé návrhy, můžeme je zapsat na tabuli. Sdělíme žákům, že o této síti/pavučině
Po
videa se krátký
vraťte zpět
k nakreslené
pavučině
tedy znamená?
bylshlédnutí
dokonce natočen
thriller
Bio Da Versity
Code- co
a pustíme
video: Jak souvisí
s názvem filmu?
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BIODIVERZITA
OBECNĚ
/ PŘÍLOHA
1 / TEXTY
DOučitele
SKUPIN
Biodiverzita
obecně
/ Metodika
pro
Vrátíme se zpět k pavučině – co tedy znamená?
Jak souvisí s názvem filmu?
Vrátíme se zpět k pavučině – co tedy znamená?
Jak souvisí s názvem filmu?
Vrátíme
se zpět
k pavučině
– co tedy znamená?
Tvoříme
plakát
o biodiverzitě
Jak souvisí s názvem filmu?

Tvoříme
o biodiverzitě
Dostaneme
se kplakát
pojmu biodiverzita
a společně se žáky odvodíme na základě videa, co
je biodiverzita a k čemu by mohla být dobrá.
Dostaneme
se kplakát
pojmu biodiverzita
a společně se žáky odvodíme na základě videa, co
Tvoříme
omohla
biodiverzitě
je
biodiverzita
a
k
čemu
by
být
dobrá.
Rozdělíme žáky do asi 4členných skupin.
Navážeme na výzvu z konce filmu a vyzveme

Dostaneme
k pojmu biodiverzita
a společně
žákybude
odvodíme
na základě
videa, co
žáky, aby veseskupinách
vytvořili plakát,
jehožsecílem
šířit mezi
lidmi povědomí
Rozdělíme
žákyaby
do
asi 4členných
skupin.
Navážeme
výzvu
konce
filmu a vyzveme
je
biodiverzita
k čemu
by mohla
být dobrá.
o „síti“.
Plakát
tedy
měl
informovat
ostatní
lidi na
o tom,
coz je
biodiverzita,
proč je
žáky,
aby vedůležitá,
skupinách
vytvořili plakát,
jehož cílem
mezi lidmi
povědomí
pro člověka
a motivovat
je k nějakému
činu,bude
kterýšířit
by záchraně
biodiverzity
o „síti“. Plakát
tedy
měl
informovat
ostatní
lidi
o tom,
co
biodiverzita,
proč
je
pomohl.
Součastí
plakátu
by mnělo
být i grafické
znázornění
(např.
právě
pavučina
– síť
Rozdělíme
žákyby
do
asi 4členných
skupin.
Navážeme
na
výzvu
z je
konce
filmu
a vyzveme
pro
člověka
důležitá,
a
motivovat
je
k
nějakému
činu,
který
by
záchraně
biodiverzity
života,
myšlenková
mapa,
řetězec
příčin
a
následků
apod.).
nějakého
konkrétního
pří
žáky, aby ve skupinách vytvořili plakát, jehož cílem bude šířit mezi lidmi povědomípropojení
druhů a důsledků
příklad důležitosti
okladu
„síti“.vzájemného
Plakát by tedy
měl informovat
ostatní jeho
lidi onarušení
tom, co jako
je biodiverzita,
proč je
života,
myšlenková
mapa,
řetězec
příčin
a
následků
apod.).
nějakého
konkrétního
pří biodiverzity.
pro člověka důležitá, a motivovat je k nějakému činu, který by záchraně
biodiverzity
kladu vzájemného propojení druhů a důsledků jeho narušení jako příklad důležitosti
biodiverzity.
života,
myšlenková
mapa, řetězec
příčin(pro
a následků
konkrétního
pří Do každé
skupiny rozdáme
sadu textů
každéhoapod.).
členanějakého
odlišný exemplář)
s konkladu
vzájemného
a důsledků
jehopro
narušení
příklad
důležitosti
krétním
příkladempropojení
propojenídruhů
(Příloha
1) a kritéria
plakát jako
(Příloha
2). Každý
člen
Do
každé skupiny
rozdáme
sadu
textů (proakaždého
člena
odlišný
exemplář)
s konbiodiverzity.
si nejprve
sám přečte
svůj text
s příkladem
poté s ním
seznámí
další
členy skupiny.
krétním
příkladem
(Příloha
1) plakát
a kritéria
pro plakátkritérií.
(PřílohaNa2).závěr
Každý
člen
Na základě
příkladůpropojení
a videa žáci
vytvoří
dle zadaných
vyzvesi
nejprve
sám
přečte
svůj
text
s
příkladem
a
poté
s
ním
seznámí
další
členy
skupiny.
me
jednotlivé
skupiny
k
prezentaci
plakátů,
ostatní
skupiny
plakát
ohodnotí
podle
Do každé skupiny rozdáme sadu textů (pro každého člena odlišný exemplář) s konNa základě
příkladůpropojení
a videa žáci
vytvoří
dle zadaných
vyzvekritérií.
krétním
příkladem
(Příloha
1) plakát
a kritéria
pro plakátkritérií.
(PřílohaNa2).závěr
Každý
člen
me
jednotlivé
skupiny
k
prezentaci
plakátů,
ostatní
skupiny
plakát
ohodnotí
podle
si nejprve sám přečte svůj text s příkladem a poté s ním seznámí další členy skupiny.
kritérií.
Na základě příkladů a videa žáci vytvoří plakát dle zadaných kritérií. Na závěr vyzvePětilístek
me
jednotlivé skupiny k prezentaci plakátů, ostatní skupiny plakát ohodnotí podle
kritérií.
Pětilístek
Každý
sám si vyplní na (barevný) lísteček pětilístek* na téma biodiverzita a nalepí ho
ke svému plakátu, plakáty poté vystavíme. Pětilístek je metoda vyvinutá v programu
Každý
sám
si vyplní
na (barevný)myšlení.
lístečekJejím
pětilístek
napodívat
téma biodiverzita
ho
Čtením
a psaním
ke kritickému
cílem* je
se na témaačinalepí
problém
Pětilístek
ke
svému
plakátu,
plakáty
poté
vystavíme.
Pětilístek
je
metoda
vyvinutá
v
programu
z různých hledisek a stručně vyjádřit jeho podstatné rysy. Pětilístek se vytvoří tak, že
Čtením
a psaním
myšlení.
cílem
se naprostor
témaačinalepí
problém
žáci
postupně
píšíke
nakritickému
předem
připravené
linky
(každá
pro
jedno
* je představuje
Každý
sám
si vyplní
na
(barevný)
lístečekJejím
pětilístek
napodívat
téma biodiverzita
ho
zkerůzných
hledisek
a
stručně
vyjádřit
jeho
podstatné
rysy.
Pětilístek
se
vytvoří
tak,
že
slovo)
podle
zadání:
svému plakátu, plakáty poté vystavíme. Pětilístek je metoda vyvinutá v programu
žáci
postupně
píší
na
předem
připravené
linky
(každá
představuje
prostor
pro
jedno
Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Jejím cílem je podívat se na téma či problém
slovo)
podle
zadání:a stručně vyjádřit jeho podstatné rysy. Pětilístek se vytvoří tak, že
z různých
hledisek
Předkreslete
žákům na tabuli
žáci postupně píší na předem připravené linky (každá představuje prostor pro jedno
název tématu (Biodiverzita)
slovo) podle zadání:
název tématu (Biodiverzita)
název tématu
jaké je(Biodiverzita)
téma
jaké je téma
jaké
je téma
co
dělá
téma
co dělá téma
dělápodstatného
téma
věta vyjadřujícíconěco
o tématu
věta vyjadřující něco podstatného o tématu
věta vyjadřující
něco podstatného
synonymum
tématu o tématu
synonymum tématu
Podrobný popis metody viz J. Steelová a kol.: Rozvíjíme kritické myšlení. Příručka II. Praha: Kritické myšlení, o. s., 2007, s. 24–25.
synonymum tématu
*
Podrobný popis metody viz J. Steelová a kol.: Rozvíjíme kritické myšlení. Příručka II. Praha: Kritické myšlení, o. s., 2007, s. 24–25.
*

*

Podrobný popis metody viz J. Steelová a kol.: Rozvíjíme kritické myšlení. Příručka II. Praha: Kritické myšlení, o. s., 2007, s. 24–25.
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Vymírání včel
souvisí se ztrátou
biodiverzity
Správně fungující imunitní systém včely
medonosné (Apis mellifera) je závislý na dostatečném počtu rostlinných druhů, jejichž
pylem se včely živí. Úbytek druhové rozmanitosti rostlin a nevhodný způsob využívání včelstev k opylování rozsáhlých ploch
osázených zemědělskými monokulturami se
negativně odráží na odolnosti včel. Ty pak
snadněji podléhají nemocem.

To může být i důvodem hromadného vymírání
včelstev, které je v poslední době stále častější.

Už před dvěma lety vědci z Nizozemska
a Velké Británie prohlásili, že diverzita včel
a dalšího hmyzu klesá stejnou měrou, jakou
se snižuje diverzita rostlin. Vědci nyní zjistili, že včely krmené směsicí pěti různých
pylů vykazovaly vyšší odolnost vůči nákazám a měly i větší množství tuku než jejich
příbuzné odkázané na jediný zdroj pylu.

„Služby poskytované přírodou a její diverzitou
bývají podceňované, dokud jim není konec,“
říká Anne Larigauderiová, ředitelka pařížské
nevládní organizace Diversitas. „Čína musela
v některých oblastech zaměstnat lidi na opylo vání sadů, protože nadměrné užívání pesticidů
vyhubilo včely. Na práci, kterou vykonají dvě
včely, je však potřeba až deset lidí.“

„V zemědělských oblastech převážejí včely
například na plantáže mandlovníků a tam
se vyskytuje jen jediný pyl,“ řekl Dr. Alaux.
„Takže je možné, že imunitní systém těchto
včelstev je slabší než u divokých včel, které
mají mnohem rozmanitější stravu.“

Zkráceno a upraveno z http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010010015 a http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reuters-biodiverzita-muze-branit-sireni-nakaz-rikaji-vedci
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Biodiverzita může
bránit šíření nákaz,
říkají vědci
Lépe chráněná biodiverzita by pomohla
lidem snížit riziko vzniku chorob jako
AIDS, Ebola či ptačí chřipka, tím by se také
ušetřily miliardy dolarů za lékařskou péči,
napsala agentura Reuters. Vědci tvrdí, že
lidské zásahy do biodiverzity (např. silnice
napříč amazonskou džunglí či odlesňování
některých částí Afriky) způsobily, že jsou
lidé více vystaveni novým chorobám pocházejícím z divočiny.
Biodiverzita neznamená jen zásobárnu nových léků a léčebných postupů, ale působí
také jako nárazník chránící lidstvo před
náporem organismů a patogenů způsobují-

cích nákazu, reprodukuje agentura Reuters
vědecké prohlášení.
Odborníci rovněž tvrdí, že ochrana většího počtu druhů by mohla zmenšit dopady
nákaz. Například jedním z důvodů, proč se
na východě Spojených států tolik rozšířila
nemoc zvaná lymská borelióza, je vymizení
predátorů. Vlci a divoké kočky totiž redukovali počty křečíků bělonohých, zdrojů
nákazy. Lymská borelióza také neznamenala pro lidi takový problém, dokud klíšťata
přenášející nemoc měla více potenciálních
hostitelů, například ještěrky a malé savce,
píše Reuters.

Zkráceno a upraveno z http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reuters-biodiverzita-muze-branit-sireni-nakaz-rikaji-vedci
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Co se stane
s lesem bez vlků
a rysů?

Vlk, rys a medvěd jsou v Evropě původními
druhy šelem, které stojí na vrcholu pomyslné potravní pyramidy. Je nezpochybnitelné, že šelmy coby masožravci zasahují do
populací divokých kopytníků (srnčí a jelení
přispívají k udržování přírodní rovnováhy
mezi býložravci a lesní vegetací. Vlci chrání
les před přemnožením jelenů a divočáků,
rys před nadměrným počtem srnců. Takzvaná zpětná vazba zaručuje, že se tyto šelmy
nepřemnoží a svoji kořist zcela nevyhubí.
Pokud v lese žije hodně býložravých kopytníků, rys či vlk se začne rozmnožovat
a lovem sníží jejich počty. Úbytek potravy
následně vede k většímu úhynu mláďat
šelem a někteří dospělí jedinci odcházejí do
jiných oblastí. Kopytníci se tak mohou opět
rozmnožit a vše se opakuje.
Vyhubením vlků a rysů ztratili srnci
a jeleni přirozené nepřátele. Přemnožená zvěř
příliš spásá mladé stromky a lesní byliny
a okusuje sazenice, a tak brání obnově
lesa. Ten pak nedokáže vyrůstat přirozeně
sám, ale je nutné zajišťovat jeho umělé

vysazování a ochranu před okusem pomocí nákladných opatření. Roční náklady na
umělou ochranu sazeniček (pletivo, chemické repelenty) dosahují jen ve státních lesích
350 milionů korun. Celkové škody ale ministerstvo zemědělství odhaduje na miliardu
korun ročně.
Velké šelmy mohou zvyšovat biodiverzitu
mimo jiné také podporou mrchožroutů
a rozkladačů, kteří se přiživují na zbytcích
jimi stržené kořisti. V Białowiezském národním parku bylo zjištěno, že zbytky kopytníků jsou důležitým potravním zdrojem pro
30 druhů malých a středně velkých savců
a ptáků.
hustota
populace
kořist

v čase:

dravce

čas

Zkráceno a upraveno z http://www.selmy.cz
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K čemu jsou
dobré mokřady?
Pro převážnou část lidí jsou mokřady
místem, kterým se raději vyhýbají. Velké
množství komárů, hustá vegetace a bahno
často znepříjemňují pobyt v těchto místech
natolik, že by se většina z nás bez nich
obešla. Zdánlivě mokřady také nepřinášejí
žádný užitek. To je také jeden z hlavních
důvodů zániku velké rozlohy mokřadů na
celé planetě, Českou republiku nevyjímaje.
A co jsou vlastně mokřady? Místa s trvale
podmáčenou půdou – rašeliniště, močály,
říční nivy, okolí rybníků… Mokřady byly
a jsou odvodňovány ve snaze získat co nejvíce
zemědělské půdy či jsou zaváženy odpadem.
Máme tedy nějaké důvody, proč mokřady
chránit?
Jistěže máme, neboť i mokřady mají v přírodě své důležité místo. Nejvýznamnější
funkcí mokřadů je schopnost zadržet vodu

v období dostatku srážek, čímž omezují případné záplavy, a naopak uvolňovat vodu
v obdobích, kdy je srážek nedostatek. Fungují
jako nasáklá mycí houba, která vodu nabere a postupně ji uvolňuje. V oblasti střední
Evropy spočívá význam mokřadů také
v jejich schopnosti pohlcovat a využívat znečištění. Působí tím jako přírodní vodní filtry.
Mokřady jsou zároveň jedním z nejsložitěji
uspořádaných ekosystémů, který je díky
svému přechodnému postavení mezi souší
a vodou jedním z nejpestřejších a nejproduktivnějších (mnohem produktivnější než
pole, louky či kulturní lesy), často s velkým
množstvím vzácných a ohrožených druhů
organismů. A právě souhra všech jednotlivých mokřadních organismů – přírodní
rozmanitost (biodiverzita) – umožňuje výše
popsané funkce.

Převzato a doplněno z http://old.ochranaprirody.cz/res/data/143/019116.pdf
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BIODIVERZITA OBECNĚ / PŘÍLOHA 2 / KRITÉRIA PRO PLAKÁT

Kritéria
pro plakát

Kritérium

Indikátor požadované úrovně
Plakát obsahuje:
stručný popis toho, co je biodiverzita

Obsah

aspoň dva důvody, proč je biodiverzita důležitá
(pro člověka či přírodu)
konkrétní příklad, na kterém se ukazuje propojenost
jednotlivých organismů a jejich vzájemná závislost
návrh, co můžeme pro zlepšení situace dělat

Grafické
zpracování

příklad propojení organismů je graficky zpracován
ze zpracování je zřejmé, jak jsou jednotlivé organismy propojené

plakát je graficky členěn, jednotlivé obsahové části
jsou graficky odděleny či rozlišeny
Přehlednost

písmo je čitelné
obsah je rovnoměrně rozložen po celé stránce
přehlednost je zvýšena použitím grafických prvků
(odrážky, šipky, schémata…)

Působení
plakátu

plakát svým zpracováním láká ostatní ke čtení,
přitahuje něčím pozornost
plakát působí na své čtenáře tak, aby o biodiverzitě začali
přemýšlet a považovali ji za důležité téma
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Invazní druhy
Žák vysvětlí pojem invazní druh.

CÍLE:

2. STUPEŇ

Žák formuluje hypotézu (příp. otázku)
o vlastnostech invazních druhů.

Důkaz o učení:

Žák najde odpovědi na danou otázku na základě
pozorování vybraných organismů a vyhledání
informací v literatuře.
Žák popíše, v čem spočívá nebezpečí invazních druhů.
Žák uvede příklad z vlastního života, kdy se
s invazním druhem setkal, a navrhne možnosti,
jak nebezpečí invaze předcházet.

Co budou žáci dělat:
Toto téma je naplánováno na dvě vyučovací hodiny ve třídě, na které doporučujeme
navázat terénním průzkumem (viz projekt Invazní rostliny). V první hodině se žáci
nejprve v roli vědců pokusí navrhnout hypotézu, jaké vlastnosti musí mít invazní
rostliny či živočichové, aby byli úspěšní. Ve druhé hodině na textech o jednotlivých
druzích své hypotézy ověří a představí ostatním na „vědecké konferenci“. Poté vyvodí
obecné vlastnosti invazních druhů a možnosti, jak se nebezpečí bránit či mu předcházet.

Aktivita

Čas

Pomůcky

Motivace – Invaze

10 min.

Video (dle volby)

E

Návrh hypotézy

25 min.

Kartičky na rozdělení do skupin
(Příloha 1), pracovní listy (Příloha 2)

U

Práce s texty
Vědecká konference

20 min.
25 min.

Pracovní listy
Texty do skupin (Příloha 3)

R

Invaze a já

10 min.

Pracovní listy (Příloha 2)

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

2 NA SEBE
NAVAZUJÍCÍ
VYUČOVACÍ
HODINY

Žáci v roli vědců
vytvoří hypotézu
o vlastnostech
invazních druhů
a své předpoklady
zdůvodní. Na základě
textu svou hypotézu
ověří/vyvrátí. Připraví
zprávu na vědeckou
konferenci, v které
představí svou původní
hypotézu a zkoumaný
druh včetně nebezpečí,
které představuje.
Zobecní vlastnosti
invazních druhů
a navrhnou aspoň jedno
preventivní opatření
vůči nebezpečí invaze.
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Motivace − Invaze
Na začátku žákům nesdělujte téma hodiny, ale zeptejte se jich, zda se nebojí, že by
naše republika byla napadena, že by někdo provedl invazi či zda se zde cítí bezpečně.
Vyslechněte několik odpovědí a pak žákům sdělte, že invaze v naší zemi už probíhá, je to však invaze některých rostlin a živočichů.
Případně můžete žákum nejprve pustit začátek studentského trajleru na film Den trifidů (zobrazuje invazi neznámých rostlin z vesmíru − http://www.youtube.com/watch?v=JN5qy__7208 a poté se jich ptát, co ukázka zobrazuje a zda je takováto invaze
reálná. Navážete opět tím, že rostlinné a živočišné invaze už u nás probíhají, zatím
však v menším měřítku.

Návrh hypotézy
Rozdělte žáky do 6 skupin s pomocí kartiček (Příloha 1), na kartičkách jsou názvy
rostlin a živočichů – žáci vytvoří skupiny tak, aby organismy na kartičkách měly něco
společného. Žáci budou ve skupině pracovat po zbytek hodiny, sednou si proto k sobě
a vytvoří si pracovní místo. Rozdejte pracovní listy (Příloha 2) a vysvětlete, že skupiny
představují vědecké týmy, které byly pověřeny prozkoumat invazní druhy u nás
z obavy, aby invaze nebyla opravdu nebezpečná. Úkolem vědeckých týmů bude nejprve
vymyslet konkrétní vědeckou hypotézu o tom, jaké vlastnosti by měl určitý druh mít,
aby se mohl stát invazním druhem, a jakým způsobem může invazi na naše území provést. Skupiny, které měly na kartičkách rostliny, tvoří hypotézu pro rostlinné organismy, skupiny s živočišnými druhy pro živočišné. Hypotéza by kromě popisu vlastností
měla obsahovat i zdůvodnění, proč si tým myslí, že by to takto mohlo být.
Než se žáci pustí do samostatné skupinové práce, proberte s nimi, co je hypotéza
(dejte nejprve prostor pro odpovědi žáků) a jaká kritéria by měla splňovat, ta zároveň
napište na tabuli:

Kritéria pro hypotézu:
Specifická (zacílená na konkrétní jev)

Pokud žáci
nemají žádné
zkušenosti s formulací
hypotéz, může být
pro ně tato část
příliš náročná.
Doporučujeme
v tomto případě začít
nejdříve s formulací
otázky, která je
o vlastnostech zajímá
a poté z ní vytvořit
hypotézu. Případně
je možné zůstat pouze
u formulace otázek.

Kvantifikovatelná (lze vyčíslit, spočítat)
Jednoznačná
Zobecnitelná (když hypotézu ověříme, můžeme naše zjištění zobecnit)
Ověřitelná (hypotézu můžeme reálně otestovat, např. provést pokus)
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Uveďte pro lepší pochopení žákům příklady hypotéz,
které jednotlivá kritéria splňují.

Příklad hypotéz splňujících kritéria:
Průměrná denní teplota vzduchu se v České republice snižuje

výškou.
Prácesesstoupající
textynadmořskou
a vědecká
konference

INVAZNÍ DRUHY / METODIKA PRO UČITELE

žáků
ve třídě
si myslí,
že voda
z vodovodu
není –dobrá
k pití.
Do každéAlespoň
skupinytřetina
rozdáte
texty
(Příloha
3) – pro
každého
žáka jeden
o jednotlivých
invazních druzích, každá skupina dostane text o jiném živočišném, respektive rostlinVětšina
druhů
které se vyskytují
v ČR,
u nássi nemá
svétext
ném druhu
(opět invazních
podle toho,
jakouživočichů,
říši představovali
v evokaci).
Každý
nejprve
přirozené
sám přečte,
poté venepřátele.
skupině žáci nejprve proberou, zda všemu rozuměli, nejasná místa se
Uveďte
pro lepšívysvětlit,
pochopení
žákům se
příklady
pokusí navzájem
případně
poradí shypotéz,
učitelem. Poté společně sepíší vlastnosti
které
jednotlivá
kritéria
splňují.
Invazní
rostlina
Bolševník
velkolepý
až dvakrát
rychlejijenež
druhů
a okolnosti, které danému druhu usnadňujíroste
invazi,
a porovnají
se většina
svou hypotézou.
místě,
se vyskytuje
a stíněním
omezujepokusí
ostatníse
luční
druhy.
v případě,v že
textkde
některou
část hypotézy
vyvrátil,
ji žáci
zpřesnit či upravit.
Dále se pokusí vzpomenout si, zda a případně kde daný organismus ve svém okolí viděli.
Na základě těchto dvou úkolů si připraví zprávu na vědeckou konferenci, v níž představí
svou původní hypotézu i výsledek jejího ověřování dle informací v textu a dále zkoumaný druh s důrazem na vlastnosti usnadňující invazi včetně nebezpečí, které představuje.
Vlastnosti
opět zapisujeme
na tabuli.
Když všechny skupiny své druhy představí,
Práce
s texty
a vědecká
konference
snaží se žáci shrnout společné vlastnosti invazních druhů, žáci mohou opět výčet všech
vlastností
porovnatrozdáte
se svými
původními
Na závěr
z vlastností
invazních
Do každé skupiny
texty
(Příloha hypotézami.
3) – pro každého
žákasejeden
– o jednotlivých
druhů a způsobů,
se dostaly
na naše
společně
odvodit rostlinnějaká
invazních
druzích, jakými
každá skupina
dostane
textúzemí,
o jinémsnažte
živočišném,
respektive
preventivní
opatření.
ném druhu (opět
podle toho, jakou říši představovali v evokaci). Každý si nejprve text
sám přečte, poté ve skupině žáci nejprve proberou, zda všemu rozuměli, nejasná místa se
pokusí
navzájem
Invaze
a jávysvětlit, případně se poradí s učitelem. Poté společně sepíší vlastnosti
a okolnosti, které danému druhu usnadňují invazi, a porovnají je se svou hypotézou.
vNapřípadě,
že každý
text některou
část hypotézy
ji žácinebezpečné
zpřesnit či upravit.
konec se
sám zamyslí
nad tím, vyvrátil,
čím jsou pokusí
invaznísedruhy
pro půDále
se
pokusí
vzpomenout
si,
zda
a
případně
kde
daný
organismus
ve
okolído
viděli.
vodní ekosystémy a jak mohou lidé invazím předcházet, odpovědisvém
si zapíší
PL.
Na
těchto dvou
úkolů
připravína
zprávu
vědeckou
konferenci,
níž představí
Žácizákladě
své odpovědi
sdílejí
ve si
skupině,
závěrnanechte
několik
z nich vzaznít
nahlas.
svou
původní
hypotézu
i výsledek
jejíhozda
ověřování
dleokolí
informací
v textu
a dále
zkouDomácím
úkolem
na příště
bude zjistit,
se v jejich
či v okolí
školy
vyskytují
invazi
včetně
nebezpečí,
které
předstamaný
druh
s
důrazem
na
vlastnosti
usnadňující
nějaké invazní druhy, s kterými se v průběhu hodiny seznámili, kde a jaké. Pokud
vuje.
Vlastnosti
opět
zapisujeme
na tabuli.
Když všechny
skupiny
své druhy
se tématu
chcete
věnovat
podrobněji,
doporučujeme
využít
projekt
Invaznípředstaví,
rostliny
snaží
se žáciškoly,
shrnout
společné
invazních
druhů, schopnostem
žáci mohou opět
výčet všech
pro střední
který
můžetevlastnosti
zjednodušit
a přizpůsobit
a dovednostem
vlastností
porovnat se svými původními hypotézami. Na závěr se z vlastností invazních
svých žáků.
druhů a způsobů, jakými se dostaly na naše území, snažte společně odvodit nějaká
preventivní opatření.

Invaze a já
Na konec
konecse
sekaždý
každýsám
sámzamyslí
zamyslí
nad
tím,
invazní
druhy
nebezpečné
pro půNa
nad
tím,
čímčím
jsoujsou
invazní
druhy
nebezpečné
pro původní
vodní ekosystémy
a jaklidé
mohou
lidépředcházet,
invazím předcházet,
si zapíší dolistu
PL.
ekosystémy
a jak mohou
invazím
odpovědi siodpovědi
zapíší do pracovního
Žáci své2).odpovědi
sdílejí vesdílejí
skupině,
na závěr
několik
z nichz zaznít
nahlas.
(Příloha
Žáci své odpovědi
ve skupině,
nanechte
závěr nechte
několik
nich zaznít
naDomácím
úkolem
na příště
bude
zjistit,
zdazda
se se
v jejich
hlas.
Domácím
úkolem
na příště
bude
zjistit,
v jejichokolí
okolíčičivvokolí
okolíškoly
školy vyskytují
vyskytují
nějaké
invazní
druhy,
s
kterými
se
v
průběhu
hodiny
seznámili,
kde
a Pokud
jaké. Pokud
nějaké invazní druhy, s kterými se v průběhu hodiny seznámili, kde a jaké.
se tése tématu
věnovat
podrobněji,
doporučujeme
využít
projekt
Invazní
matu
chcetechcete
věnovat
podrobněji,
doporučujeme
využít projekt
Invazní
rostliny
prorostliny
střední
pro střední
školy, který
můžeteazjednodušit
a přizpůsobitaschopnostem
dovednostem
školy,
který můžete
zjednodušit
přizpůsobit schopnostem
dovednostemasvých
žáku.
svých žáků.

Zdroj: Kolektiv autorů: Metodické materiály – 3V – Vědě a výzkumu vstříc.
Praha: Sdružení TEREZA, 2010. http://www.projekt3v.cz/
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Náměty na další aktivity:

J. Sádlo a P. Pyšek

Imigrační úřad
Jedním ze společných znaků invazních rostlin je to, že jsou nepůvodní na daném území
a byly k nám dovezeny, většinou jako okrasné rostliny ke zvelebení zahrad a parků.
Ze zahrad také mnoho nepůvodních rostlin uniká (zplaňuje) a některé se za vhodných
podmínek promění v invazní rostliny. Nechte žáky zaměřit se na okolí zahrádek, zejména zahrádkářských kolonií a míst, kam lidé svážejí zelený odpad ze zahrady. Ať
žáci zkusí najít zahradní rostliny mimo plot. Kolik jich našli a jaké druhy? Můžete je
nechat zjistit informace o způsobu života těchto druhů (zejména způsob rozmnožování,
rychlost růstu a náročnost na podmínky) a nechat je posoudit míru rizika při zplanění
dané rostliny. Žáci si mohou zahrát na imigrační úředníky a rostliny „prověřit“ položením stejných otázek jako botanikové J. Sádlo a P. Pyšek v úryvku z článku „Zavlečené
rostliny – jak je to u nás doma?“ (viz text vedle)
Princip předběžné opatrnosti
Protože odhadnout, u jakých rostlin hrozí riziko invaze, je velmi obtížné (záleží totiž na
množství faktorů a jejich vzájemných souhrách), vyplatí se při osazování zahrady dbát
principu předběžné opatrnosti. Můžete se pokusit s žáky pěstovat na školní zahradě
co nejvíce domácích druhů rostlin, nejlépe z blízkého okolí, případně staré zahradní
odrůdy, u kterých se invazní sklony neprojevily. Žáci se mohou pozeptat starších příbuzných či spoluobčanů a přinést semena či jiné rozmnožovací části rostlin ze starých
zahrad.
Osvěta veřejnosti
Nechte žáky zpracovat informační materiály o invazních druzích. Tomuto zpracování
může předcházet zmapování okolí školy a zjištění, jaké invazní druhy se tam nejvíce
vyskytují. Na ně se potom při informování ostatních zaměřte. V některých krajích
existují databáze výskytu invazních rostlin, můžete se s žáky zapojit a poskytnout
odpovědnému úřadu informace o výskytu rizikových rostlin ve vašem okolí (viz např.
Liberecký kraj http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1452). Informace o nalezených
invazních rostlinách můžete zadat do celorepublikové databáze společnosti Centaurea,
která se zabývá problematikou invazních rostlin (http://centaurea.cz/invazni-rostliny/
invaze.php).

IMIGRAČNÍ ÚŘAD
Při práci nad katalogem
zavlečených druhů jsme
si připadali trochu jako
pověstní britští úředníci.
O zavlékaných rostlinách
totiž potřebujeme vědět
totéž, co oni o potenciálních
imigrantech: Kdo jste, odkud
přicházíte, na jak dlouho
se k nám chystáte?
U zavlečených druhů zjišťujeme taxonomickou identitu,
původ a pravděpodobnost
naturalizace.) Je to vaše
první cesta do Spojeného
království? (Dáváme
dohromady historii
introdukce.) Čím jste doma
byl a s kým se stýkal, ke
komu jedete, co u nás hodláte
dělat? (Zkoumáme vazby na
původní a nová stanoviště
a vegetaci.) Jste zdráv?
Převážíte něco nebezpečného?
(Zjišťujeme možnosti přenosu
chorob a parazitů, jedovatost,
alergeny.) A můžete mi ukázat
zpáteční letenku? (To je
nejožehavější otázka: známe
způsob, jak se rostlinného
vetřelce zbavit?)

http://www.vesmir.
cz/clanky/clanek/
id/5586
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KŘÍDLATKA

NETÝKAVKA

PAJASAN

RAK

SLIMÁK

LASIČKA

KOPRETINA

NETŘESK

JASAN

KRAB

PLZÁK

KUNA

KONVALINKA

NARCIS

JAVOR

KREVETA

HLEMÝŽĎ

HRANOSTAJ

KOPŘIVA

NÁPRSTNÍK

JILM

LANGUSTA

ŠNEK

TCHOŘ

KOSATEC

NETÍK

JEŘÁB

KORÝŠ

PLŽ

NOREK

INVAZNÍ DRUHY / PŘÍLOHA 1 / KARTIČKY NA ROZDĚLENÍ DO SKUPIN
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INVAZNÍ DRUHY / PŘÍLOHA 2 / PRACOVNÍ LISTY

!
1.

2.

3.

Vážení vědci, v poslední době narůstá nebezpečí nepřátelské invaze
do naší republiky. Potřebujeme vaše schopnosti a nápady k tomu,
abychom invazi včas zabránili. Výsledky svého výzkumu budete
prezentovat na vědecké konferenci.

Každý sám se nejprve zamyslete, jaké vlastnosti by měli rostlina/živočich
(dle losovacích kartiček) mít, aby mohli snadno proniknout na cizí území
a úspěšně se tam množit a šířit.

A jakým způsobem mohou invazi provést
(jak se na místo dostanou, která místa obsadí jako první…)?

Společně zformulujte svou vědeckou hypotézu o vlastnostech invazních druhů:
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4.

5.

6.

Každý sám si přečtěte text o jednom invazním druhu, zapište jeho název a vypište vlastnosti a okolnosti, které mu v invazi pomáhají.

Společně porovnejte s vaší hypotézou, v čem se vlastnosti shodují a liší:

Svou hypotézu můžete nyní upravit či zpřesnit:

7.
Viděli jste tento druh někde ve svém okolí?

Kde?
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Místo pro podklady na konferenci:
Vlastnosti ostatních invazních druhů:

V čem podle vás spočívá nebezpečí invazních druhů?

Jak mohou lidé invazi předcházet?
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Křídlatka
Křídlatka je mohutná, až 2 metry vysoká
bylina s dutými stonky, srdčitými listy
a drobným bílým květenstvím. U nás se ve
volné přírodě šíří dva druhy původem
z východní Asie (Čína, Japonsko…) a jejich
kříženec. Křídlatka byla do České republiky přivezena na konci 19. století jako
okrasná rostlina, pěstovala se v parcích.
Ve 30. letech našeho století se ale začala
rychle šířit do volné přírody a dnes ji
můžeme najít po celé republice. K šíření jí
pomáhá rychlý růst a schopnost rozmnožit
se i jen z úlomků oddenku či lodyhy. Díky
rychlému růstu vytlačí z místa invaze
všechny ostatní rostliny, které jí nemohou
konkurovat, takže v porostu křídlatek nic
jiného neroste. Uvažuje se o jejím využití
pro energetické účely.
Obrázek http://botany.cz/foto/reyherb2.jpg

Netýkavka žláznatá
Tato mohutná, až 3 metry vysoká bylina
s velkými růžovými květy u nás roste nejčastěji na březích řek, kde vytváří rozsáhlé
porosty. Jejím domovem jsou Himaláje. Do
Evropy byla přivezena v roce 1839 jako
okrasná bylina, částečně i kvůli velkému
množství nektaru. Velmi rychle se začala
šířit mimo zahrady a v současnosti se
v České republice vyskytuje prakticky na
celém území kromě horských poloh. Rychle
roste a v její společnosti se udrží jen málo
druhů. Ještě větší výhodou je ale její schopnost rychle se rozšířit na velké vzdálenosti.
Jedna rostlina je schopna vyprodukovat
3000–8000 semen a speciálním mechanismem je vystřeluje až do vzdálenosti 4 metrů. Semena se šíří hlavně vodou a na peří
ptáků, schopnost vyklíčit si uchovávají po
dobu až 6 let. Netýkavka žláznatá je největším druhem naší flóry.
Obrázek http://www.ckrumlov.cz/obr/
aktual/region/6394b.jpg
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Pajasan žláznatý
Pajasan je strom původem z Číny, do Čech
byl dovezen roku 1865 jako okrasná dřevina
na zámek Hluboká. Strom má podobné listy
a plody jako jasan, listy jsou však větší.
Velmi rychle roste a je schopen se rychle
šířit kořenovými a kmenovými výmladky
(tj. z kmene či kořene začne vyrůstat nový
strom). Rozmnožuje se i semeny, která se šíří
větrem, po krátké době ale ztrácejí klíčivost.
Jeho listy a kořeny vylučují specifické látky,
které omezují klíčení a růst ostatních rostlin
v okolí. Pajasan je nenáročný na půdu, často
se uchytí ve spáře u zdi či v chodníku. Odolný je i vůči znečištění ovzduší. K vidění je
zejména ve městech, kde zplaňuje ze zahrad
a parků. Kvůli jeho rychlému růstu se uvažuje o jeho využití pro energetické účely.
Obrázek http://www.botany.cz/foto/
pajasanherb1.jpg

Plzák španělský
Tento plzák mívá oranžové až hnědé zabarvení a dorůstá délky 8–12 cm. Jak jeho
jméno napovídá, původně se vyskytoval na
Pyrenejském poloostrově, ale také v Anglii
a Francii. V průběhu 50. let se však začal
s dovozem španělských sazenic a zeleniny
šířit Evropou, v České republice byl poprvé
zaznamenán v roce 1991. V nových zemích
jeho areálu často dochází k přemnožení
a škodám na úrodě na polích a zahradách,
plzák má v oblibě zejména salát, zelí či řepku. Jeho masivní rozšíření zřejmě vyvolalo
zvýšené převážení sazenic a jiných zemědělských produktů. Mohutné invazi tohoto
druhu napomáhá to, že v nových zemích
svého výskytu chybí jeho přirození nepřátelé – například paraziti oslabující naše původní plzáky nejsou u plzáka španělského
úspěšní. Kromě toho je jeden plzák schopen
naklást až 230 vajíček, která mohou přečkat
i zimu.
Obrázek http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/0/09/Arion_lusitanicus.
jpg
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Severoameričtí raci
(rak signální
a pruhovaný)
Tyto dva druhy raků pocházejí ze Severní
Ameriky. Rak signální byl u nás záměrně
vysazen, rak pruhovaný se k nám dostal po
Labi z Německa, kde byl vysazen už v 19. století
Oba představují velké nebezpečí pro
původní české druhy raků, neboť přenášejí
nemoc smrtelnou pro naše raky, tzv. račí
mor, proti kterému jsou sami imunní. Velmi
rychle a snadno se rozmnožují – samice klade vajíčka jednou za čtvrt roku, zatímco
u českých druhů raků probíhá kladení vajec
jednou za půl roku. Kromě toho jsou i aktivnější a agresivnější, takže původní druhy
vytlačují. Nejsou také tak citliví na čistotu
vody jako naši raci. K jejich šíření přispívají
i rybáři či potápěči, kteří raky přenášejí do
dalších vod.
Obrázek http://raci.kvalitne.cz/atlas/atlas_
obr/pacifastacus_leniusculus_wiki.jpg
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Norek americký

Tato malá šelma příbuzná lasičce pochází
ze Severní Ameriky. V Evropě byl norek
chován na farmách kvůli kožešině. Do
volné přírody se dostal jednak útěkem
z některých farem, jednak díky úmyslnému
vypuštění (například i ochránci zvířat). Žije
v blízkosti vodních toků, kde loví téměř
cokoli. Nyní představuje pro naši přírodu
jedno z nejnebezpečnějších zavlečených
zvířat. Výrazně konkuruje svým příbuzným, kteří jsou u nás původní – vydře
a hranostaji. Jeho výskyt je však katastrofický zejména pro živočichy vázané na vodní
prostředí – vodní ptáky, české druhy raků,
obojživelníky a plazy. Zabíjí kořist ve větším
množství, než je schopen sníst. Nemá v Čechách přirozeného nepřítele, proto se velmi
rychle množí, a dochází k jeho přemnožení.
Jeho odstřel má povolena jen myslivecká
stráž, tedy pouze vybraní myslivci.
Obrázek http://www.marietta.edu/~biol/
biomes/images/wetlands/mink_3201.jpg
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Biologická rozmanitost
a její význam
CÍLE:

Student vysvětlí pojem biodiverzita včetně úrovní,
na které se vztahuje.
Student posoudí hodnotu biodiverzity z různých
hledisek.

Co budou studenti dělat:
Blok se skládá z dvouhodinovky a volně navazující další vyučovací hodiny. Dvouhodinovka je zaměřená na biodiverzitu obecně, ve třetí vyučovací hodině se studenti
seznámí s různými názory na její význam. V prvních dvou hodinách nejprve s pomocí obrázků porovnávají různé podoby diverzity, hlavním úkolem lekce však bude
ve skupinách vytvořit heslo o biodiverzitě do internetové encyklopedie Wikipedie,
informace a podklady získají studenti z článků a textů. Na závěr studenti své výtvory
porovnají se skutečným heslem.
Ve třetí hodině studenti nejprve provádějí anketu (3 různé otázky) mezi spolužáky na
téma biodiverzita, poté pracují ve skupinách, kde si navzájem představují odpovědi
vědců na stejné otázky, jaké si kladli v anketě. Na závěr každý zformuluje svůj argument, zda biodiverzitu chránit či ne a proč.

1. a 2. hodina -- Základní informace
Čas

Pomůcky

E

Podoby diverzity obecně
Co je biodiverzita?

15 min.
10 min.

Obrázky vytištěné a rozstříhané
do skupin (Příloha 1)

U

Tvorba hesla
Editace hesel ostatních

35 min.
20 min.

Balicí papíry, kritéria pro heslo
(Příloha 2), texty (Příloha 3)

R

Zápis vlastních poznámek

10 min.

Vytištěné skutečné heslo (Příloha 4)
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3 VYUČOVACÍ
HODINY

Důkaz o učení

Student vyjádří svůj názor, zda biodiverzitu chránit
či ne, a zformuluje pro to vlastní argument.

Aktivita

STŘEDNÍ
ŠKOLA

Studenti vytvoří
heslo o biodiverzitě
do internetové
encyklopedie
Wikipedie. Heslo bude
obsahovat vysvětlení
pojmu biodiverzita,
a to včetně úrovní,
na které se vztahuje,
důvody, proč je
biodiverzita důležitá,
a příklad provázanosti
organismů.
Na základě zpracování
a vzájemného předání
informací ve skupině
zpracují studenti
krátké prezentace
názorů vědců na
význam biodiverzity
a zformulují svůj
názor, který podpoří
argumenty.
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Podoby diverzity obecně
Studenti se rozdělí do 5 či 6 skupin, v nichž budou pracovat po zbytek hodiny. Do skupin dostanou vždy dvojici obrázků, každá skupina jinou (Příloha 1), kde na jednom je
zachycena rozmanitost, na druhém její opak v různých situacích/kontextech (prodej
zeleniny, výběr jogurtů, pracovní kolektiv, les, pole/louka, noviny). Studenti ve skupině mají společně probrat, která z fotek jim je bližší a proč, poté každá skupina svou
dvojici představí a zdůvodní, kterému z obrázků by dala přednost. Na tabuli vždy zapíšte důvody, proč byl jeden obrázek preferovaný, ostatní skupiny mohou doplňovat
další důvody či polemizovat s volbou skupiny. Po představení všech obrázků vyzvěte
studenty, aby zkusili přijít na to, co jednotlivé dvojice obrázků spojuje, co mají společného. Předpokládáme, že studenti odhalí rozmanitost (diverzitu) jako společné téma,
a předpokládáme zároveň, že ve skupinách budou upřednostňovat právě obrázky, kde je
rozmanitost vyšší. Pokud tomu tak nebude, sdělte studentům tyto předpoklady a pro berte s nimi, proč dali přednost něčemu jinému. Společně shrňte výhody rozmanitosti
obecně (na základě důvodů zapsaných na tabuli).

Tip:
V případě nedostatku
času lze obecnější
úvod vynechat
a začít krátkou evokací
přímo k biologické
rozmanitosti
a následnou tvorbou
wikihesla.

Co je biodiverzita?
Vysvětlete, že tématem hodiny bude konkrétnější podoba rozmanitosti – zaměříte se
na biologickou rozmanitost (tzv. biodiverzitu) s tím, že chcete zjistit, co to vlastně je
a zda pro ni platí totéž, co u jiných forem rozmanitosti. Položte studentům následující
otázky:
Co je to biodiverzita a jaké jsou její projevy?
Ubývá biodiverzita nebo přibývá? A proč?
Jaký význam by mohla mít biodiverzita pro život zde na Zemi?
Každý sám si zapíše své odpovědi, ve skupinách si studenti své odpovědi sdělí a porovnají, případně doplní, pokud je něco od ostatních inspirovalo.

Tvorba hesla
Zeptejte se studentů, kde by hledali informace o biodiverzitě, které se chtěli dozvědět.
Poté, co vyjmenují různé zdroje, zeptejte se jich, zda znají internetovou encyklopedii
Wikipedii. Pokud ano, některý ze studentů vysvětlí její princip, pokud ne, vysvětlíte
ho sami (viz rámeček Co je wikipedie).
Úkolem studentů ve skupině nyní bude vytvořit vlastní obsah webové stránky Wikipedie pro heslo Biodiverzita. Heslo bude obsahovat vysvětlení pojmu biodiverzita,
důvody, proč je biodiverzita důležitá, a příklad, na kterém se ukáže vzájemná provázanost organismů a důsledky jejího narušení. Do skupin rozdejte kritéria, která by
měla vytvořená stránka splňovat (Příloha 2), budou sloužit studentům při tvorbě i jako
podklad pro (sebe)hodnocení.
Doporučte studentům, aby si při tvorbě stránek rozdělili role – kdo bude zapisovat,
kdo bude zjišťovat jaké informace, kdo bude hlídat čas apod. Všichni by ale měli rozumět obsahu stránky, kterou vytvoří. Studentům rozdejte fixy či silné pastelky
a balicí papír na tvorbu stránky. Informace mohou studenti čerpat z přinesených knih
a článků (Příloha 3).
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Co je Wikipedie
Wikipedie je internetová
encyklopedie, kterou
vytvářejí sami uživatelé
internetu – kdokoli
může vytvořit jakékoli
heslo či ho doplnit nebo
pozměnit. Komunita
„wikipedistů“ tak
vzájemně hlídá obsah
stránek.
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Editace hesel ostatních
Poté, co skupiny svou stránku vytvoří, nastává čas pro editaci článků dalšími čtenáři.
Připomeňte studentům princip Wikipedie a přečtěte jim zásady chování při editaci
hesla (viz Rámeček níže). Nechte skupiny rozmístit své stránky po třídě (příp. na chodbě,
důležité je, aby kolem bylo dost místa). Studenti ve skupinách obcházejí jednotlivé
papíry, každá skupina má tenkou pastelku či fixu jedné barvy (tak, aby bylo poznat,
která skupina co připsala) a upravuje stránky ostatních tam, kde s něčím nesouhlasí,
kde navrhuje něco změnit, přidat, opravit apod. Zdůrazněte, že není smyslem všechny
stránky předělat tak, aby byly stejné jako ta, kterou studenti sami vytvořili. Spíše jde
o to, „vychytat“ chyby, nejasnosti a mezery na ostatních stránkách.
Po této fázi nechte studentům ještě nějaký čas na to, aby se seznámili s navrženými změnami a dohodli se ve skupině, které přijmou a které ne. Na konec společně shrnete přínos
jednotlivých stránek a rozdíly mezi nimi. Dozvěděli se studenti, co chtěli, nebo jim ješte
něco vrtá hlavou? Jak moc se od sebe stránky lišily? Obsahovaly důležité informace? Nebyly jednostranně zaměřené či nevyjadřovaly pouze názor svých autorů? Jak se podařilo
jednotlivým skupinám splnit kritéria?

Zápis vlastních poznámek
Na závěr hodiny rozdejte studentům vytištěné heslo k biodiverzitě ze skutečné Wikipedie (Příloha 4). Nechte studenty porovnat je s vlastní stránkou. Každý si poté
nalepí vytištěné heslo do sešitu, doplní si do něj další informace, které považuje za důležité. Upozorněte studenty, že mohou na základě získaných informací heslo skutečně
na internetu upravit.

Editace hesla – Pamatujte
Ve Wikipedii by měla vládnout přátelská a otevřená atmosféra („Wikietiketa“). Členové komunity by se měli zásadně chovat slušně a civilizovaně. Nejdůležitějším
principem je předpokládat dobrou vůli na straně ostatních uživatelů. Nepředpokládejte, že něčí chování je cíleně zlé a nepřátelské. Jedním ze základních pravidel
Wikipedie je „nezaujatý úhel pohledu“ (tzv. NPOV podle anglického neutral point
of view). Říká, že do článku patří všechny podstatné úhly pohledu a názory na věc.
Místo prezentování svých názorů se snažíme prezentovat všechny běžné názory,
aniž bychom označovali některý za správný. Naším cílem je informovat, ne přesvědčovat. Pokud v článcích uvádíme názory, je nezbytné, aby bylo vidět, že jsou to
názory, nikoli fakta. Také je vhodné tyto názory přiřazovat jejich autorům, například „obhájci tvrdí, že…“, nebo „významný politolog X se domnívá, že…“
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pr%C5%AFvodce (pamatujte),
staženo 29.11.2008 (kráceno).
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3. hodina
Anketa Aktivita

Čas

Pomůcky

Nejprve studentům přečtěte začátek tiskovéTisková
zprávyzpráva
o výzkumu
veřejného
(Příloha 5),
otázky mínění
ve vztahu
k biodiverzitě (Příloha 20
5) jako
Poté
jim sdělte,
že i oni
nyní6),promin. motivaci.
vytištěné
na barevném
papíře
(Příloha
E Anketa
vedou výzkum mínění třídy. Každý si vylosuje
jednu
otázku
6), otázky jsou
balicí
papíry,
fixy či(Příloha
silné pastelky
celkem tři, každou vytisknete na jinak barevný papír, aby se studenti se stejnou
Texty
7), Každý žák si přečte svoji
otázkou
mohli
později podle barvy
do(Příloha
skupiny.
Slovo odborníků
20papíru
min. sejítROZMANITOST
BIOLOGICKÁ
A JEJÍ8)VÝZNAM
U
obrázky
a
popisy
otázku a snaží se v průběhu maximálně 5 minut nejrychleji vědců
získat(Příloha
odpovědi od minimálně 3 dalších studentů, odpovědi si zapisuje.
Zdůrazněte
studentům,
aby odpovídaText celé ankety (Příloha 9),
li s rozmyslem,
ne
co
nejstručněji.
Po
uplynutí
času
vyzvěte
studenty,
aby vytvořili
vlastní argument
5 min.
případně papíry a lepicí páska či provázek
R Můj
3 skupiny
podle otázky (poznají se podle barvy
papíru).
V
těchto
skupinách
(výzkums kolíčky k zavěšení
ných agenturách) mají za úkol shrnout své výsledky pro ostatní a představit jim je,
prezentace nesmí trvat déle než minutu. Na seznámení se s výsledky a přípravu jejich
prezentace
Anketamají studenti maximálně 10 minut.
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Můj vlastní argument
Každý sám si zapíše vlastní názor, zda chránit biodiverzitu či ne, argument pro tento
názor a co pro to může sám udělat. Každý své teze napíše větším písmem na list papíru
A4. Poté si studenti stoupnou i se zapsaným argumentem do kruhu tak, aby si jejich
názor mohli přečíst i ostatní. Zbude-li čas, nechte studenty rozvinout diskusi (pro
rozproudění můžete například vyzvat studenty, aby našli někoho s protichůdným
postojem či argumentem a položili mu otázku či ho vyzvali k obhájení tohoto stanoviska). Teze poté můžete vyvěsit ve třídě. Doporučujeme též vytisknout celou anketu pro
odborníky (Příloha 9) a dát ji zájemcům či ji vyvěsit ve třídě k přečtení.
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Kritéria pro heslo
Biodiverzita ve Wikipedii

Kritérium

Indikátor požadované úrovně
Heslo obsahuje
definici či popis toho, co je biodiverzita
popis tří úrovní, na které se pojem biodiverzita vztahuje
stručné vysvětlení, proč je biodiverzita aktuální téma

Obsah

aspoň tři důvody, proč je biodiverzita důležitá
(pro člověka či přírodu)
konkrétní příklad, na kterém se ukazuje propojenost
jednotlivých organismů a jejich vzájemná závislost

písmo je čitelné
Přehlednost

celý text je rovnoměrně rozložen po celé stránce
(odrážky, šipky, schémata…)

Přiměřenost
formátu

heslo odpovídá charakteru encyklopedie,
tj. je psané jasným a stručným jazykem,
obsahuje důležité informace a fakta
důvody jsou řádně podložené argumenty
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Co to je biodiverzita
a proč ji chránit?

Proč je biodiverzita
důležitá?

Pojem biodiverzita (dle Konvence o biologické rozmanitosti) zachycuje rozmanitost
živých organismů na Zemi, což zahrnuje rozmanitost druhů, v rámci druhů i diverzitu
ekosystémů. Můžeme mluvit o biodiverzitě
celosvětové, české i o biodiverzitě na úrovni
konkrétních lokalit.

Stále pokračující snižování biodiverzity bezpodmínečně vyústí v rapidní pokles přírodního bohatství a ohrozí poskytování ekosystémových služeb, kterých naše společnost
využívá. Prvotní zdroj většiny produktů,
které běžně a se samozřejmostí používáme,
pochází z přírody.

Lidskou činností způsobujeme degradaci
ekosystémů a životního prostředí, ohrožení
populací mnoha druhů a úbytek nenahraditelných přírodních zdrojů, což vše znamená
značné snižování biodiverzity v celosvětovém měřítku. Odhaduje se, že úbytek biodiverzity je v současné době 100 až 1000 krát
rychlejší, než kdyby byl způsoben pouze
přírodními procesy. Navíc se tlak na ekosystémy spíše zvyšuje - zvyšuje se poptávka po
zemědělské půdě, potravinách atd.

Z příkladů:

Z konkrétních příkladů:

Jestliže vymizí bakterie a houby, které zajišťují rozklad organických zbytků a tím zúrodňují půdu, dramaticky poklesne zemědělská
produkce. To stejné hrozí, jestliže se sníží
množství hmyzu, který zajišťuje opylování
hospodářských plodin. Také 42 % léků používaných proti rakovině pochází z přírody.
O mnohých dalších ještě ani nevíme.
Se ztrátou biodiverzity tedy ztrácíme nejen
krásu a bohatost přírody, ale také destabilizujeme ekologické procesy, na kterých
závisíme. Přitom na zdravých ekosystémech
závisí budoucnost lidstva. Snižováním biodiverzity tedy ohrožujeme především sami
sebe.

• Mezi léty 1970 a 2000 klesl celkový počet druhů na Zemi o 40 %, konkrétně druhů
vodních a mokřadních o 50 %.
• V Severním Atlantiku se za posledních
50 let snížilo množství ryb o 66 %.
• Každoročně ztrácíme asi 6 milionů hekta- Zdroj: http://www.veronica.cz/?id=431
rů tropických deštných pralesů.
• V Karibské oblasti ubylo za posledních
30 let až 50 % plochy korálových útesů.
• Červený seznam IUCN eviduje celosvětově téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. V rámci živočichů je to 21 % savců,
12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků
a 37 % ryb. Jen v Evropě je to dle evropského
červeného seznamu 23 % obojživelníků,
19 % plazů, 15 % savců a 13 % ptáků.
• Hodnota služeb celosvětového ekosystému
se odhaduje na 16 000 až 64 000 miliard USD.
Zdroj: http://www.veronica.cz/?id=431
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Co biodiverzitu
ohrožuje?
• 99 % ohrožených druhů je ohroženo kvůli
lidské činnosti
• degradace a ztráta biotopů patří mezi
hlavní ohrožující faktory – má dopad na 86 %
všech ohrožených ptáků, 86 % ohrožených
savců a 88 % ohrožených obojživelníků
• zavlékání cizích druhů – v ČR především
problém s netýkavkou žlaznatou, křídlatkami, akátem, americkými raky atd.
• přílišné využívání a tím vyčerpávání
přírodních zdrojů a ekosystémů v těžba surovin, rybolov, lov atd.
• znečištění prostředí a nemoci
• změny klimatu – mění migrační chování
druhů, blednutí korálů atd.
Zdroj: http://www.veronica.cz/?id=431

Co je potřeba udělat
pro zachování
biodiverzity?
• Druhy a ekosystémy potřebují prostor
k obnově a rozvoji. Přinejmenším 10 % všech
ekosystémů by mělo být chráněných.
• Bez biodiverzity nebude zemědělství.
Zemědělství svými praktikami často ohrožuje ekosystémy i neprodukční druhy – nižší
používání pesticidů a umělých hnojiv je
klíčové pro zachování biodiverzity. Principy
ekologického zemědělství mohou sloužit
jako dobrý příklad.
• 75 % všech rybářských lovišť je vyčerpáno, mnohé druhy ryb (například treska nebo
platýs) jsou již ohroženy. Musíme jich tedy
využívat s mírou a udržitelněji.
• Stavba silnic, továren a obytných domů
ničí habitaty rostlin a živočichů. Jestli městský i venkovský rozvoj nebude zohledňovat
potřeby přírody, našemu okolí bude brzy
dominovat beton a znečištění prostředí.
• Klimatické změny se v současnosti považují za největší výzvu lidstva. S měnícími se
podmínkami se budou měnit také ekosystémy
a habitaty živočichů a rostlin. Musíme bojovat
s příčinami klimatických změn a uzpůsobovat
podmínky k tomu, aby druhy mohly migrovat
nebo se adaptovat na nové prostředí.
• Jestliže vypustíme živočicha nebo rostlinu
mimo jeho/její obvyklý habitat, může zemřít.
V jiných případech se může stát druhem
invazním a ohrožovat místní floru a faunu.
Jelikož nikdy nevíme, do které z těchto kategorií daný druh bude patřit a jak se bude
v nových podmínkách chovat, zamezení těmto
invazím je klíčové.
• Biodiverzita je základem udržitelného rozvoje. Ekosystémové služby poskytují základ
všem ekonomickým aktivitám. Ochrana
biodiverzity tedy musí být zakomponována
do všech oblastí politického rozhodování.
Zdroj: http://www.veronica.cz/?id=431
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Biodiverzita
Biodiverzita, tedy biologická rozmanitost,
znamená variabilitu všech žijících organismů; zahrnuje diverzitu v rámci druhů, mezi
druhy i diverzitu ekosystémů. Je popsána
jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích (Průvodce
k Úmluvě o biodiverzitě GLOWKA et al. 1994).
Přitom nejde o pouhý součet všech genů,
druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu
uvnitř a mezi nimi. Proto je biodiverzita v
tomto pojetí považována za vlastnost života.
Zdroj: http://www.enviwiki.cz/wiki/
Biodiverzita

Ochrana biodiverzity
Biodiverzita neboli biologická rozmanitost
má tendenci se v průběhu evoluce zvyšovat.
K jejímu poklesu dochází v důsledku určitých katastrof, nebo například i zásahem
člověka.
Hlavním cílem zachování biodiverzity je
uchování rozmanitosti jednotlivých biologických druhů i různorodosti prostředí, ve
kterých se tyto druhy nacházejí. Proměny
ve složení, zastoupení druhů se odehrávají
také přirozenou cestou, v současné době
však jsou výraznější ty, které působí lidská
činnost.
Zachování rozmanitosti biologických druhů
je nezbytné, protože udržují stabilitu ekosystémů. Například v době přírodní krize
mohou přispět k jejímu odvrácení ty organismy, jejichž vliv na fungování ekosystému
byl do té doby nepatrný.
Studium biodiverzity se často zaměřuje na
ochranu ohrožených druhů a druhů, které
ke svému životu potřebují specifické přírodní podmínky (složení půdy, vody, dobu
a intenzitu osvitu a další). Zásahy do jejich
přirozeného prostředí – například vznik
nové zástavby, klimatické změny, zemědělské využívání okolí, kácení lesů – mohou
jejich výskyt omezit či je mohou zničit. Další
nebezpečí představují nově zavlečené druhy – jejich invaze do prostředí, kde nemají
přirozené nepřátele. Stávají se dominantními, jejich počet se zvyšuje na úkor ostatních
druhů.
Zdroj: http://www.enviwiki.cz/
wiki/Biodiverzita
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Biodiverzita Země prý
poklesla za posledních
35 let o třetinu
16. května 2008
LONDÝN (ČTK) – Rozmanitost rostlinných
a živočišných druhů poklesla za posledních 35 let o jednu třetinu. Přispělo k tomu
zejména mizení přirozeného životního
prostředí a komerční využití přírodních
zdrojů. Dnes o tom informoval Světový
fond na ochranu přírody (WWF). Fond také
upozornil, že globální změna klimatu může
v příštích třech desetiletích přinést volně
žijícím zvířatům a rostlinám další zhoršení
podmínek. „Biodiverzita podepírá zdraví
planety a má přímý dopad na naše životy,“
uvedl Colin Butfield z WWF.
WWF dlouhodobě podrobně mapuje osud
čtyř tisícovek druhů ptáků, ryb, savců,
plazů a obojživelníků po celém světě. Z jeho
výzkumu vyplývá, že mezi lety 1970 a 2007
se počet suchozemských druhů zvířat snížil
o čtvrtinu, mořských živočichů o 28 procent
a sladkovodních o 29 procent. Mořských
ptáků zmizela od poloviny 90. let skoro
třetina.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Podle některých vědců současný trend
může znamenat začátek šestého velkého
vymírání druhů v historii naší planety. Tím
posledním bylo vyhynutí dinosaurů před
zhruba 130 miliony lety.
Odborníci upozorňují, že z divoké přírody
pochází většina jídla a léků, přestože si to
ve světě plném technologií často neuvědomujeme. Mizení druhů ohrožuje i přežití
lidského rodu. „Menší biodiverzita znamená
do budoucna pro miliony lidí nejistotu v dodávkách potravin, jejichž pěstování budou
více ohrožovat škůdci a choroby, a také pro
ně znamená možný nedostatek vody,“ řekl
generální ředitel WWF James Leape.
Zdroj: http://www.ekolist.cz/zprava.
shtml?x=2094740, zkráceno
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Živá příroda mizí
nejrychleji
v historii Země
Planeta Země prochází jednou z největších vln vymírání živočišných druhů ve
své historii. Z nové studie zveřejněné Světovým fondem na ochranu přírody vyplývá,
že populace divokých zvířat dramaticky
klesají, za posledních 35 let se podle studie
propadly o 27 procent.

Mezi příklady rizik studie například uvádí,
že ze zhruba 75 tisíc poživatelných rostlin
lidé ve větším měřítku pěstují a kultivují
jen zhruba 150. Udržení různých dalších
druhů je ovšem klíčové pro to, aby se daly
vyšlechtit nové variety schopné přežít nemoci a změny klimatu.

„Není pochyb, že svět prochází jedním z největších vln vymírání ve své historii,“ řekl
v pátek MF DNES v telefonickém rozhovoru
Rolf Hogan, expert fondu (WWF). „Věřte mi,
že toto tvrzení není nějakým zjednodušováním na efekt. Prostě to tak je, situace je
velmi vážná,“ dodává.

„Až padesát procent léků na předpis obsahuje látky, které se přirozeně vyskytují
v rostlinách,“ zní další příklad ve studii.

Navíc jde o vymírání mimořádně rychlé
– zřejmě zdaleka nejrychlejší ze všech,
které kdy planeta zažila. A tento výrazný
pokles biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti, může mít do budoucna velmi vážné
dopady pro lidstvo a jeho schopnost žít
v rovnováze s přírodou.
Silně jsou podle vědců postiženy populace
některých mořských živočichů, které se
mezi léty 1970 a 2005 propadly o 28 procent. Taktéž mořských ptáků je mnohem
méně, až o třicet procent.

A co je na vině tohoto úbytku? Především
činnost člověka, podle vědců například
rybolov často spíše připomíná drancování.
Studie uvádějí, že globální rybářské flotily
dokážou vylovit o 250 procent více ryb, než
je únosné pro rovnováhu moří.
Svůj ničivý podíl mají i další dobře známé
destruktivní vlivy: kácení deštných pralesů,
vypouštění škodlivin do ovzduší a rozšiřování obydlených zón.
Autoři: Jan Rybář MF DNES
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/tiskni.asp?r=veda tech&c=A080517_164901_vedatech_jte

V různorodosti je síla
„Biodiverzita je klíčová pro celkové
zdraví planety a má přímý dopad na
naše životy,“ konstatují stránky WWF.
„Nikdo před těmito fakty nemůže utéci,
neboť nižší globální biodiverzita nepochybně znamená, že k dispozici bude méně léků
a planeta bude více zranitelná přírodními
katastrofami a dopady globálního oteplení.“
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Biologická diverzita
Biologická diverzita (též biodiverzita; angl. Biological diversity) před, neboť
se jedná o složitý několikaúrovňový jev. Světový fond ochrany přírody
rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité
ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“ (překlad podle Kindlmanna a
Jersákové).
Obsah

2 Úrovně biodiverzity
3 Související články
4 Odkazy
4.1 Literatura

Biodiverzita korálového útesu

Biologická diverzita je neologismus složený ze slov biologie a diverzita a znamená rozmanitost života v přírodě. Termín biologická rozmanitost byl vytvořen Thomasem Lovejoyem v roce 1980, zatímco slovo biodiverzita bylo vytvořeno
Walterem G. Rosenem v roce 1985 při přípravě Národního fóra o biologické rozmanitosti, pořádaného Národní radou
pro výzkum v roce 1986. Slovo „biodiverzita“ se objevuje poprvé v publikaci v roce 1988, kde americký entomolog E. O.
Wilson ve skutečnosti použil název se zápisu z tohoto fóra.

Úrovně biodiverzity
Rozlišujeme tři úrovně biodiverzity:





genetickou (genová variabilita v rámci populace nebo celého druhu)
druhovou (rozmanitost na úrovni druhů)
ekosystémovou (rozmanitost na úrovni společenstev a ekosystémů)

Související články




Hromadná vymírání
Diverzita
Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Odkazy
Literatura


Richard B. Primack, Pavel Kindlmann a Jana Jersáková: Biologické principy ochrany přírody; Portál, Praha
2001 ISBN 80-7178-552-0



ATTENBOROUGH, David. Planeta žije. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-095-0.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologick%C3%A1_diverzita
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Osm z deseti Čechů
vnímá úbytek druhů
jako problém
Jako vážný problém vnímá úbytek živočišných
a rostlinných druhů, stejně jako přirozených ekosys témů, 82 % obyvatel České republiky. Vyplývá to
z průzkumu Eurobarometru, jehož výsledky zveřejnila minulý týden Evropská komise. Třetina (34 %)
českých respondentů celoevropského šetření
označila ztrátu biodiverzitu (biologické či přírodní
rozmanitosti) [1] dokonce za problém velmi vážný.
Češi ale mají starost nejenom o českou přírodu.
Za velmi vážný problém označilo 67 % lidí celosvětové vymírání živočichů a mizení rostlin,
dalších 27 % jej považuje za vážnou věc. Pouze
dva lidé ze sta si myslí, že to žádný problém není.
Lidé zároveň vnímají, že ztráta přírodní rozmanitosti ovlivňuje jejich vlastní životy. Podle 17 %
z nás se tak již děje a dalších 32 % lidí má zato,
že to je otázka blízké budoucnosti. Bezmála
40 % účastníků výzkumu se obává, že to ovlivní
každodenní život jejich dětí.
Z toho vyplývá i to, že Češi vesměs souhlasí
s tím, že ochrana přírody je morální povinností
člověka. S tímto tvrzením souhlasí 92 % dotázaných, přičemž 60 % zvolilo dokonce odpověď „velmi souhlasím“. Téměř devět desetin (88 %) lidí má
zato, že na rozmanitosti přírody a krajiny závisí
i kvalita našeho života. Lidé si uvědomují i to, že
rozmanitost přírody je třeba chránit i proto, že je
zdrojem potravin, léků či třeba energie – s tím se
ztotožňuje 77 % respondentů. Podle 71 % českých
účastníků průzkumu ztrácí Evropa se ztrátou
pestrosti druhů a ekosystémů i ekonomicky.
Lidé ale zároveň říkají, že o tomto problému, který
je tolik zajímá, dostávají málo informací. Pouze
33 % dotázaných odpovědělo, že mají informací
dostatek. Lidé přitom informace čerpají především
z internetu (59 %) a z televize (41 %), z novin a časopisů své informace získalo 25 % respondentů.

Tisková zpráva Praha, 23. ledna 2008

potvrzením toho, že máme dál podporovat projekty ekologické výchovy a vzdělávání či takové osvětové aktivity, jako je například oblíbený
televizní cyklus Živé srdce Evropy,“ říká náměstek ministra životního prostředí pro ochranu
přírody a krajiny František Pelc. „Doufám ale,
a na to nám bohužel průzkum odpověď nedal,
že si lidé uvědomují i druhou stranu mince. Že je
občas třeba, aby se ochraně vzácných a mizejících částí přírody podřídily i některé na první
pohled lákavé rozvojové aktivity, které by vedly
k dalšímu ničení přírody,“ dodává Pelc.
Průzkumu se v České republice zúčastnilo 1001 lidí.
Poznámky:
[1] Biodiverzita (biologická rozmanitost) znamená variabilitu všech žijících organismů včetně
mj. suchozemských, mořských a jiných vodních
ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž
jsou součástí; zahrnuje různorodost v rámci
Úmluvy o biologické rozmanitosti z roku 1992).
Známý americký biolog Edward O. Wilson, který termín biodiverzita zpopularizoval a rozšířil
i mimo vědecké kruhy, ji chápe jako rozmanitost
organismů uvažovanou na všech úrovních, od
genetických odlišností v rámci jednoho druhu
přes skupiny druhů ke skupinám rodů, čeledí
a stále vyšších taxonomických úrovní. Zahrnuje
rozmanitost ekosystémů, které se skládají ze
společenstev organismů na určitém stanovišti
a z fyzikálních podmínek, ve kterých žijí.
Další informace:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://www.chm.nature.cz
http://www.natura2000.cz

„Výsledky průzkumu ukazují, jakou pozornost
lidé u nás ochraně přírody věnují. Pro nás je to
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Jak se dnes biodiverzita mění?
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Jaký význam má biologická
rozmanitost na Zemi?
RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK, zabývá se buněčnou
a molekulární biologií rostlin, bioinformatikou.
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká,
bioložka a psycholožka, redaktorka časopisu Psychologie dnes.
Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.,
profesor ekologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se studiem
tropické biodiverzity, mimo jiné v Papui Nové Guineji.
Doc. David Storch, Ph.D.,
v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR a na Katedře ekologie PřF UK se
zabývá makroekologií, teoretickou ekologií a evoluční biologií.
Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.,
zoolog, evoluční biolog, Biologická fakulta Jihočeské univerzity a Biologické centrum Akademie věd ČR.
Fatima Cvrčková: Nikdy jsem se profesionálně nezabývala ničím, co by s biologickou rozmanitostí nějak zvlášť
souviselo. A právě proto, že nejsem odborník, mohu si
snad dovolit přiznat, že nevnímám zrovna biologickou
diverzitu jako nějaký zvláštní, výjimečný či mimořádně
úctyhodný druh rozmanitosti, ve srovnání třeba s rozmanitostí krajiny na straně jedné nebo s rozmanitostí projevů lidského chování a kultury na druhé. Koneckonců
člověk je biologický druh a proč by rozmanitost lidových
písní, odrůd jabloně nebo druhů piva neměla zasluhovat
pozornost, které se dostává třeba endemickému poddruhu jasoně červenookého z okolí Štramberka? Jinak řečeno: Rozmanitost pokládám za hodnotu samu o sobě – a ta
biologická je prostě jedním z mnoha příkladů.
Pavla Koucká: Biologická rozmanitost zvyšuje odolnost
a produktivitu ekosystémů. Ponechme stranou množství
laboratorních pokusů i terénních studií, které to dokazují.
Čistě logicky: různé druhy mají různé nároky na prostředí, například co se živin týče. Tudíž více druhů dokáže
prostředí lépe využít, méně si konkuruje než větší množství jedinců druhu jednoho. A když dojde k narušení –
některý z druhů v systému třeba zmizí – v rozmanitějším
systému se snáze najde druh jiný, jenž jeho funkci zastoupí, takže se systém nezhroutí. Osobně celou záležitost vnímám i z estetického hlediska: smíšené lesy jsou prostě
hezčí než monokultury a krása luk oproti polím podobně
spočívá v jejich různorodosti.
Vojtěch Novotný: Biologická rozmanitost má význam
jak čistě praktický, tak i kulturní. Je nutná k udržování
základních funkcí ekosystémů, na nichž stále ještě závisí
lidská civilizace. Podmínky na Zemi se neustále mění
a jenom velký počet druhů, jež má každý ekosystém připravené „v záloze“ umožňuje jeho adaptaci na měnící se prostředí. Kromě toho každý druh je unikátním produktem
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evoluce a jakmile zmizí, nelze ho již znovu vytvořit (i když
brzy bude možné tvořit druhy zcela nové). Zaslouží si tedy
ochranu jednak jako cenná banka informací (uchovaných
v jeho DNA) a jednak jako část biologického dědictví,
s nímž bychom měli zacházet alespoň stejně dobře jako
s kulturním dědictvím lidských civilizací.
David Storch: Biologická rozmanitost je to nejzajímavější, co na Zemi je (i z kosmického hlediska), a z toho plyne
její význam, který je nesrovnatelný s významem čehokoli
jiného. Ptále-li se ovšem na význam biodiverzity pro člověka, je zjevné, že kromě uspokojování jeho základních
životních (řekněme rovnou ekonomických) potřeb, což by
ovšem mohla zajistit jen velmi malá část celkového bohatství přírody, je zcela zásadní kulturní význam biodiverzity (a přírody), jako referenčního zdroje lidských hodnot,
tedy světa, který je vůči člověku vnější, ale přesto je živý,
zároveň velmi blízký i vzdálený, a je zdrojem jistot i překvapení.
Jan Zrzavý: Význam pro koho? Biodiverzita prostě je a je
zcela naivní představa, že na ní závisí nějaké to „přežití
globálního ekosystému“. Tedy přesněji řečeno – klesne-li
biodiverzita na nulu, „globální ekosystém“ jistě zanikne
(protože to není nic jiného než reálně existující druhy
organismů plus místo, kde žijí), ale to opravdu nehrozí.
I při skutečných biologických průšvizích v minulosti,
s nimiž se současná situace vůbec nemůže rovnat (masová
vymírání na hranici prvohor a druhohor), vždycky nějaká významná biodiverzita přežila. Otázka tedy zní, zda
biodiverzitu chceme, poněvadž nám plní nějaké naše požadavky – ekonomické, kulturní, estetické. Gorily tu jistě
nejsou od toho, aby udržovaly biodiverzitu, gorily prostě
jsou a leckomu se líbí.
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Ubývá biodiverzita,
nebo ne?
RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK, zabývá se buněčnou
a molekulární biologií rostlin, bioinformatikou.
Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.,
profesor ekologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se studiem
tropické biodiverzity, mimo jiné v Papui Nové Guineji.
Doc. David Storch, Ph.D.,
v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR a na Katedře ekologie PřF UK se
zabývá makroekologií, teoretickou ekologií a evoluční biologií.
RNDr. Mojmír Vlašín,
Ekologický institut Veronica, Český svaz ochránců přírody Brno.
Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.,
zoolog, evoluční biolog, Biologická fakulta Jihočeské univerzity a Biologické centrum Akademie věd ČR.

Fatima Cvrčková: Pokud jde o biodiverzitu v tradičním
smyslu, tam mi nezbývá, než věřit tomu, co píší povolanější. Shodnem- li se bulvární tisk i časopis Science na tom,
že biodiverzity ubývá, zřejmě na tom něco bude. Pokud
jde o rozmanitost v širším smyslu nežli pouze biologickém, tak tam se mohu opírat i osobní zkušenost. copak už
nejsou i jiné písničky než pop z 80. let a jiné jogurty než
Jogobella dovážená odněkud z Německa?
Vojtěch Novotný: Není naprosto žádného sporu o tom, že
biodiverzita ubývá, a to velmi rychle–spory mezi odborníky se vedou o výhradně o detailech této rychlosti. Pokles
rozmanitosti, jakož i naprostá většina dalších problémů
životního prostředí, se odehrává zejména v tropických
rozvojových zemích, takže z Česka není příliš vidět.
David Storch: Biodiverzita ubývá. Jde ovšem o úbytek
velmi heterogenní, některé taxony jsou mnohem více
ohrožené než jiné, některé oblasti jsou na tom hůře než
jiné. V každém případě zatím nejde o ubývání srovnatelné s masovými extinkcemi, které několikrát postihly
Zemi během poslední půlmiliardy let. Biodiverzita nebyla
nikdy zcela stabilní a podobná úroveň jejího poklesu tu
byla zřejmě několikrát jen během posledních 2 milionů
let.
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Mojmír Vlašín: Vymírání druhů je přirozený evoluční
proces. Vymírání však v dlouhodobém průměru nedosáhlo více než 9 % druhů za milión let, což je jeden druh za
pět let. Rychlost vymírání se významně zvýšila s růstem
lidské populace. Od r. 1600 vyhynulo nebo bylo vyhubeno
nejméně 611 druhů živočichů a dalších 30 je odkázáno na
lidskou péči v chovech. Skutečný počet bude zřejmě mnohem vyšší. Biodiverzita na úrovni druhů se na planetě
nepochybně snižuje dramatických způsobem.
Jan Zrzavý: Ubývá, druhy vymírají. Problém je, že netušíme, kolik těch druhů je a kde jsou, takže vůbec netušíme, kolik jich ubývá. A především netušíme, kolik by jich
ubývalo i bez lidské činnosti, protože každý druh jednou
vymře i sám od sebe. Otázka je, zda přes to všechno věříme, že svět v němž žijeme, je nějak nenormální. Jistá část
lidí si to myslela vždycky.
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Může pro uchování biologické
rozmanitosti něco dělat jednotlivec?
RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.
Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty UK, zabývá se buněčnou a molekulární
biologií rostlin, bioinformatikou.
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká,
bioložka a psycholožka, redaktorka časopisu Psychologie dnes.
Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.,
profesor ekologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se studiem tropické
biodiverzity, mimo jiné v Papui Nové Guineji.
Doc. David Storch, Ph.D.,
v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR a na Katedře ekologie PřF UK se zabývá makroekologií, teoretickou ekologií a evoluční biologií.
Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.,
zoolog, evoluční biolog, Biologická fakulta Jihočeské univerzity a Biologické centrum Akademie věd ČR.

Fatima Cvrčková: Na to se ptejte někoho, jehož odpověď vypovídá i o něčem víc než o přesvědčovací kvalitě pramenů
z druhé až několikáté další ruky, a to navíc těch, které se dají
přečíst cestou v metru. Například ve Science z července tohoto
roku je dlouhý článek o tom, co by vlastně mělo být prioritou
při ochraně biodiverzity, ale ten opravdu na čtení v metru není.
Ale pokud jde o rozmanitost v širším smyslu, ne nutně jen tu
měřenou počtem druhů, tak to začíná možná i tím, že vědomě
a záměrně přestanete kupovat Jogobellu a ve vesnické hospodě kousek od Strakonic si necháte natočit Nektar, i když třeba
čepují i Gambrinus. Ale tam to nemusí končit. Vážím si třeba
zakladatelů soukromých přírodních rezervací, kteří skupují remízky, potoční břehy a podobná místa, aby jím umožnili zůstat
tím, čím jsou – tedy ostrůvky rozmanitosti v krajině. A hřeje
mne, že jsem taky trošku přispěla k tomu, že několik krásných
buků Čergově ještě stojí (na pozemku, který koupilo občanské
sdružení Vlk) a jsem ráda, že tenhle nápad už došel i do Čech.
Pavla Koucká: Jednoznačně lepší než zachovávat druhy v zoologických zahradách je ochrana jejich přirozeného prostředí.
Jednotlivec se může ohradit proti narušování ekosystémů minimálně stylem „v tom já nejedu“ volit ekologičtější možnosti
– například cestovat na kole nebo veřejnou dopravou, a nikoli
autem. Dále se pak může snažit působit na společnost: jít příkladem, vysvětlovat, zodpovědně volit, případně ochraně přírody
i finančně přispět.
Vojtěch Novotný: K řešení problému je třeba si nejdříve uvědomit, že problém vůbec existuje , a v čem spočívá. Proto se
domnívám, že biologické vzdělání na školách všech stupňů je
velmi důležité pro to, jak se bude společnost jako celek chovat
v blízké budoucnosti. Hlavním problémem pro ochranu prostředí je ničení přirozených biotopů, zejména v tropických zemích,
a značná část této destrukce je následkem chudoby těchto zemí.
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Cestou k celosvětovému zlepšení situace v ochraně přírody je
tedy paradoxně zlepšení ekonomické situace v rozvojových zemích, a to i přesto, že tento ekonomický vzestup bude mít na
životní prostředí dočasně negativní následky. Každý jednotlivec je v průměru odpovědný za jednu šestmiliardtinu chování
lidstva. Vliv jednotlivých osob je samozřejmě velmi nerovnoměrný, nicméně ČR je v celosvětovém hospodářství a politice
významnější, než odpovídá velikosti její populace. Myslím, že
posuzovat vlastní konzumaci, životní styl, dary charitě či voličský vliv na zahraniční politiku země s ohledem na globální problémy životního prostředí a ekonomické situace v rozvojových
zemích je jednou z cest, jak životnímu prostředí pomoci.
David Storch: Důležitá je ekologická vzdělanost, takže jednotlivec by se měl především snažit o ekologii a biodiverzitě něco
dozvědět a případně předávat tyto znalosti dál. To považuji za
nejdůležitější. Je samozřejmě spousta věcí, které je dobré dělat
(nejíst žraloky a velké mořské dravé ryby, nekupovat tropické
dřevo a tak podobně), nicméně porozumění přírodě a jejím globálním problémům je podmínka nutná.
Jan Zrzavý: Tlačit na příslušná politická politická rozhodnutí
– a tedy uvědomit si, že jde o otázku čistě politickou. Jednotlivec nemůže udělat skoro nic – už proto, že „lokální biodiverzita“
nemá žádný smysl. Na to pozor: značná část druhů „kriticky
ohrožených na území ČR“ jsou prostě druhy, které u nás v podstatě nežijí, mají u nás okraj areálu, a tak není divu, že jich je
málo. Chránit u nás katrán tatarský nebo kudlanku nábožnou
je činnost lehce absurdní.
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Fatima Cvrčková (* 1966)
„Já si zakládám na tom, že se mi nikdy nedostalo žádných nepříjemností kvůli tomu, že jsem ženská. A dostalo se mě jen mírných
a v podstatě úsměvných nepříjemností kvůli tomu, že nejsem
feministka.“
Zdroj: http://www.radio.cz/cz/rubrika/kaleidoskop/nas-host-fatima-cvrckova-zakladam-si-na-tom-ze-nejsem-feministka

Pavla Koucká (* 1975)
Vystudovala jsem psychologii a biologii, se zaměřením na etologii
(chování zvířat). Zajímá mě vztah člověka a přírody. Byla jsem
šéfredaktorkou časopisu Psychologie dnes, teď jsem na mateřské
dovolené.

Vojtěch Novotný (* 1964)
„Zatímco dnes si někteří moji novoguinejští spolupracovníci občas
vyberou dovolenou, aby se osobně zúčastnili kmenové války,
v budoucnu očekávám spíše dovolené kvůli sledování Hvězdných
válek.“
Zdroj: http://plone.jcu.cz/Members/jvana/clanky/cesky-entomolog-mezi-papuanci-kolegove-si-berou-dovolenou-kvuli-kmenovym-valkam-rozhovor-s-prof-v-novotnym-z-prf-ju-a-av-cr-hospodarske-noviny/

Zabývám se výzkumem vztahů mezi rostlinami a hmyzem
v tropických lesích, profesí jsem entomolog. Již přes deset let jezdím provádět výzkum na Papuu-Novou Guineu. O zkušenostech
z tohoto vzdáleného ostrova si můžete přečíst v mé knize
Papuánské (polo)pravdy.
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David Storch (* 1970)
„S úžasem jsem zjišťoval, že v rozporu s tím, co slýcháme na
normálních přednáškách, toho v mém oboru − biologii − vlastně
většinu nevíme a že to, co nevíme, je mnohem zajímavější, než to,
co víme.“
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/delejme-to-co-nas-bavi-jinak-to-totiz-nema-smysl-pise-biolog-storch-10i-/kavarna.
aspx?c=A091023_165446_kavarna_bos

Vystudoval jsem biologii a ekologii, zabývám se hlavně studiem
živočichů a biodiverzitou. Napsal jsem Úvod do současné ekologie
nebo knihu Jak se dělá evoluce.

Jan Zrzavý (* 1964)
„Inženýrský titul je jev stejně nenormální jako homosexualita či
nezkažený chrup.“
Zdroj: http://lethe.webinfo.cz/forum/forum_posts.asp?TID=57

Vystudoval jsem zoologii, zabývám se hlavně evoluční biologií
a fylogenezí (vývojem druhů). Napsal jsem mimo jiné knihu Proč se
lidé zabíjejí.

Mojmír Vlašín (* 1954)
„Mojmír Vlašín je nedílnou součástí přírody. Příroda bez Vlašína
přežije − opačně ne. Proto musí být příroda při rozhodování vždy
na prvním místě.“
Zdroj: http://www.facebook.com/pages/ Mojm%C3%ADr-Vla%C5%A1%C3%ADn/56753562019?sk=info)

Jsem biolog, který se celou svou profesní dráhu věnuje ochraně
přírody a to jak teoreticky (vyučování na dvou univerzitách), tak
i prakticky (prací v nevládní organizaci Veronica a v komisi životního prostředí města Brna). K mým zálibám patří lehká turistika
(spíš vandrování), permakultura a chov koz.
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Jaký význam má biologická rozmanitost na Zemi?
Miloš Anděra: Biodiverzita není jen módním slovem, ale základním principem
a pilířem přirozeného „fungování“
přírody. Vyšší biodiverzita ekosystémů
dává naději na jejich rychlou obnovu
po větší přírodní katastrofě. Úroveň
biodiverzity ovšem musíme vnímat v regionálním kontextu – nižší rozmanitost
pouští a tajgy neznamená to, že jsou
„méněcennější“ než deštný les. Stejně
tak vysoká biodiverzita není vždy důkazem přirozeného ekosystému (viz např.
městské prostředí).
Jana Brožová: Biologická rozmanitost
je chápaná jako pestrost druhů rostlin
a živočichů a také typů prostředí. A právě toto podle mého názoru vypovídá
o významu rozmanitosti. Naše krajina
nejsou jen např. lesy, ve kterých by rostl
jenom jeden druh stromu a žil jeden
živočich. Ale toto je pouze jeden význam
– ten estetický, při prvním pohledu.
Nesmíme však zapomínat na to, že my
biologickou rozmanitost využíváme
– jsou to plodiny, léčivé rostliny, živočichové, voda...
Fatima Cvrčková: Nikdy jsem se profesionálně nezabývala ničím, co by
s biologickou rozmanitostí nějak zvlášť
souviselo. A právě proto, že nejsem odborník, mohu si snad dovolit přiznat, že

nevnímám zrovna biologickou diverzitu
jako nějaký zvláštní, výjimečný či mimořádně úctyhodný druh rozmanitosti, ve
srovnání třeba s rozmanitostí krajiny na
straně jedné nebo s rozmanitostí projevů
lidského chování a kultury na druhé.
Koneckonců člověk je biologický druh
a proč by rozmanitost lidových písní,
odrůd jabloně nebo druhů piva neměla
zasluhovat pozornost, které se dostává
třeba endemickému poddruhu jasoně
červenookého z okolí Štramberka? Jinak řečeno: Rozmanitost pokládám za
hodnotu samu o sobě – a ta biologická je
prostě jedním z mnoha příkladů.
Pavla Koucká: Biologická rozmanitost
zvyšuje odolnost i produktivitu ekosystémů. Ponechme stranou množství
laboratorních pokusů i terénních studií,
které to dokazují. Čistě logicky: různé
druhy mají různé nároky na prostředí,
například co se živin týče. Tudíž více
druhů dokáže prostředí lépe využít,
méně si konkuruje než větší množství
jedinců druhu jednoho. A když dojde
k narušení – některý z druhů v systému
třeba zmizí – v rozmanitějším systému
se snáze najde druh jiný, jenž jeho funkci zastoupí, takže se systém nezhroutí.
Osobně celou záležitost vnímám i z estetického hlediska: smíšené lesy jsou
prostě hezčí než monokultury a krása
luk oproti polím podobně spočívá v jejich různorodosti.

Vojtěch Novotný: Biologická rozmanitost
má význam jak čistě praktický, tak i kulturní. Je nutná k udržování základních
funkcí ekosystémů, na nichž stále ještě
závisí lidská civilizace. Podmínky na
Zemi se neustále mění a jenom velký
počet druhů, jež má každý ekosystém
připravené „v záloze,“ umožňuje jeho
adaptaci na měnící se prostředí. Kromě
toho každý druh je unikátním produktem evoluce a jakmile zmizí, nelze ho již
znovu vytvořit (i když brzy bude možné
tvořit druhy zcela nové). Zaslouží si
tedy ochranu jednak jako cenná banka
informací (uchovaných v jeho DNA)
a jednak jako část biologického dědictví,
s nímž bychom měli zacházet alespoň
stejně dobře jako s kulturním dědictvím
lidských civilizací.
Václav Petříček: Biologická diverzita, na
genetické, druhové, populační i ekosystémové úrovni vyjadřuje základ pro chod
životodárných procesů, na kterých je
závislá lidská existence.
David Storch: Biologická rozmanitost je
to nejzajímavější, co na Zemi je (i z kosmického hlediska), a z toho plyne její
význam, který je nesrovnatelný s významem čehokoli jiného. Ptáme-li se ovšem
na význam biodiverzity pro člověka, je
zjevné, že kromě uspokojování jeho základních životních (řekněme rovnou ekonomických) potřeb, což by ovšem mohla
zajistit jen velmi malá část celkového bohatství přírody, je zcela zásadní kulturní
význam biodiverzity (a přírody), jako referenčního zdroje lidských hodnot; tedy
světa, který je vůči člověku vnější, ale
přesto je živý, zároveň blízký i vzdálený,
a je zdrojem jistot i překvapení.
Mojmír Vlašín: Biodiverzita není totožná
s druhovým bohatstvím (výčet druhů), nýbrž je pojmem mnohem širším
a komplexnějším. Biologická rozmanitost znamená variabilitu všech žijících
organismů včetně ekosystémů, jejichž
jsou součástí; zahrnuje diverzitu v rámci
druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů. Je to nejvlastnější charakteristika
planety Země, liší se tím od všech ostatních známých vesmírných těles.
17

Na otázky Bedrníku na téma biologická rozmanitost odpověděli:
RNDr. Miloš Anděra, CSc., zoolog Národního muzea v Praze, zabývá se zoogeograﬁí, ekologií a ochranou savců; mimo jiné autor úspěšné knížky Encyklopedie naší přírody.
Mgr. Jana Brožová, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP, koordinátorka Strategie
ochrany biologické rozmanitosti ČR.
RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy, zabývá se buněčnou a molekulární biologií rostlin, bioinformatikou.
Mgr. et Mgr. Pavla Koucká, bioložka a psycholožka, redaktorka časopisu Psychologie dnes.
Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., profesor ekologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se studiem tropické biodiverzity, mimo jiné v Papui Nové Guineji.
RNDr. Václav Petříček, botanik, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Doc. David Storch, Ph.D., v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR a na Katedře ekologie
PřF UK se zabývá makroekologií, teoretickou ekologií a evoluční biologií.
RNDr. Mojmír Vlašín, Ekologický institut Veronica, Český svaz ochránců přírody Brno.
Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., zoolog, evoluční biolog, Biologická fakulta Jihočeské univerzity a Biologické centrum Akademie věd ČR.
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Jan Zrzavý: Význam pro koho? Biodiverzita
prostě je a je zcela naivní představa, že
na ní závisí nějaké to „přežití globálního ekosystému“. Tedy přesněji řečeno
– klesne-li biodiverzita na nulu, „globální
ekosystém“ jistě zanikne (protože to není
nic jiného než reálně existující druhy
organismů plus místo, kde žijí), ale to
opravdu nehrozí. I při skutečných biologických průšvizích v minulosti, s nimiž
se současná situace vůbec nemůže rovnat
(masové extinkce např. na hranici prvoa druhohor), vždycky nějaká významná
biodiverzita přežila. Otázka tedy zní, zda
biodiverzitu chceme, poněvadž nám plní
nějaké naše požadavky – ekonomické,
kulturní, estetické. Gorily tu jistě nejsou
od toho, aby udržovaly diverzitu, gorily
prostě jsou a leckomu se líbí.
Ubývá biodiverzita, nebo ne?
Miloš Anděra: Jednou z „neřestí“ člověka
jako biologického druhu je (např. vedle nesmyslných válek), že jako jeden
z mála (ne-li jediný), natolik zasahuje
do životního prostředí, až ho někdy činí
neobyvatelným pro sebe i jiné organismy. Globálně k úbytku biodiverzity
bezpochyby dochází, ale hodnocení procesu není jednoduché, neboť se v něm
navzájem prolínají protichůdné faktory
ekologické, ekonomické, demograﬁcké
a další (např. schopnost jisté obnovy
přírodních zdrojů a v protikladu nekontrolovaný růst lidské populace).
Jana Brožová: Odborník na slovo vzatý
by vysvětlil, že rychlost vymírání druhů
je dnes tisíckrát rychlejší než před sto
lety… Dříve druhy také vymíraly, ale jednalo se vymírání přírodními silami. To,
co se děje dnes, zapříčiňuje člověk. Kde
dříve býval les, stojí dnes dálnice, místo
mokřadů je obchodní centrum. Živočichové a rostliny tak ztrácí svůj přirozený
„domov“ a vymírají.
Fatima Cv rčková: Pokud jde o biodiverzitu
v tradičním smyslu, tam mi nezbývá, než
věřit tomu, co píší povolanější. Shodne-li se bulvární tisk i časopis Science na
tom, že biodiverzity ubývá, zřejmě na
tom něco bude. Pokud jde o rozmanitost
v širším smyslu nežli pouze biologickém,
tak tam se mohu opírat i o osobní zkuše-
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nost. Copak už nejsou i jiné písničky než
pop z 80. let a jiné jogurty než Jogobella
dovážená odněkud z Německa?
Pavla Koucká: Jistěže ubývá, současné vymírání druhů je jedním z největších v historii planety. Při konfrontaci s doklady
tohoto faktu mě jímá děs a v úžasu kroutím hlavou nad tím, jak se politici dokáží
tvářit, že se nic neděje, nadále narcisticky
zahleděni do důležitosti sebe samých.
Vojtěch Novotný: Není naprosto žádného
sporu o tom, že biodiverzita ubývá, a to velmi rychle – spory mezi odborníky se vedou
výhradně o detailech této rychlosti. Pokles
rozmanitosti, jakož i naprostá většina dalších problémů životního prostředí, se odehrává zejména v tropických rozvojových
zemích, takže z Česka není příliš vidět.
Václav Petříček: Ubývá – viz černé a červené seznamy a knihy. Zároveň se mění
v důsledku lidské činnosti, vědomé či
bezděčné – přenášení druhů přes kontinenty může způsobit těžké problémy
i člověku – viz králíci v Austrálii, krysa
v Evropě a nakonec i HIV.
David Storch: Biodiverzita ubývá. Jde
ovšem o úbytek velmi heterogenní, některé taxony jsou mnohem více ohrožené
než jiné, některé oblasti jsou na tom
hůře než jiné. V každém případě zatím
nejde o ubývání srovnatelné s masovými
extinkcemi, které několikrát postihly
Zemi během poslední půlmiliardy let.
Biodiverzita nebyla nikdy zcela stabilní
a podobná úroveň jejího poklesu tu byla
zřejmě několikrát jen během posledních
dvou milionů let.
Mojmír Vlašín: Vymírání druhů je přirozený evoluční proces. Vymírání však

v dlouhodobém průměru nedosáhlo více
než 9 % druhů za milión let, což je jeden
druh za pět let. Rychlost vymírání se významně zvýšila s růstem lidské populace.
Od r. 1600 vyhynulo nebo bylo vyhubeno
nejméně 611 druhů živočichů a dalších
30 je odkázáno lidskou péči v chovech.
Skutečný počet bude zřejmě mnohem
vyšší. Biodiverzita na úrovni druhů se
na planetě nepochybně snižuje dramatickým způsobem.
Jan Zrzavý: Ubývá, druhy vymírají. Problém
je, že netušíme, kolik těch druhů je a kde
jsou, takže vůbec netušíme, kolik jich
ubývá. A především netušíme, kolik by
jich ubývalo i bez lidské činnosti, protože
každý druh jednou vymře i sám od sebe.
Otázka je, zda přes to všechno věříme, že
svět, v němž žijeme, je nějak nenormální.
Jistá část lidí si to myslela vždycky.
Může pro uchování biologické
rozmanitosti něco dělat jednotlivec?
Miloš Anděra: Role jednotlivce je pro
uchování biologické rozmanitosti stejně
důležitá (ne-li důležitější) jako úroveň
institucionální. Konec konců, je to vždy
konkrétní člověk, který vykácí prales,
naplánuje a zrealizuje napřímení řeky
nebo vystřílí rysy a medvědy. Jedině
změna v chování a postojích jednotlivců
může přinést globální změnu ve vztahu
lidstva k prostředí, které obývá. Dobrým
příspěvkem k uchování biodiverzity je
např. vykupování pozemků pro „soukromé“ rezervace.
Jana Brožová: Zde bychom se měli řídit
heslem – mysli globálně, jednej lokálně.

¨
Roste diverzita, nebo ne?
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BIOLOGICKÁ
BIOLOgIcKá ROZMANITOST
ROZMAnITOST A JEJÍ
JEJí VÝZNAM
VýZnAM / PŘÍLOHA
PříLOhA 9 / ANKETA
AnKETA
N

Přestaňme žít na úkor přírody. Nechme
přírodu – rostliny, živočichy, typy prostředí – tam, kde původně byly, nenuťme
je se stěhovat, nepodaří se nám to. Podle
mého názoru nepomůže, když za dvacet
stoletých lip vysadíte čtyřicet nových – to
není totéž. Ale je to těžké, když lidská
populace roste exponenciálně.
Fatima Cvrčková: Na to se ptejte někoho,
jehož odpověď vypovídá i o něčem víc než
o přesvědčovací kvalitě pramenů z druhé
až několikáté další ruky, a to navíc těch,
které se dají přečíst cestou v metru. Například ve Science z července tohoto roku
je dlouhý článek o tom, co by vlastně mělo
být prioritou při ochraně biodiverzity; ale
ten opravdu na čtení v metru není. Ale
pokud jde o rozmanitost v širším smyslu,
ne nutně jen tu měřenou počtem druhů,
tak to začíná možná i tím, že vědomě a záměrně přestanete kupovat Jogobellu a ve
vesnické hospodě kousek od Strakonic si
necháte natočit Nektar, i když třeba čepují i Gambrinus. Ale tam to nemusí končit.
Vážím si třeba zakladatelů soukromých
přírodních rezervací, kteří skupují remízky, potoční břehy a podobná místa, aby
jim umožnili zůstat tím, čím jsou – tedy
ostrůvky rozmanitosti v krajině. A hřeje
mne, že jsem taky trošku přispěla k tomu,
že několik krásných buků v Čergově ještě
stojí (na pozemku, který koupilo občanské sdružení Vlk), a jsem ráda, že tenhle
nápad už došel i do Čech.
Pavla Koucká: Jednoznačně lepší než zachovávat druhy v zoologických zahradách
je ochrana jejich přirozeného prostředí.
Jednotlivec se může ohradit proti narušování ekosystémů minimálně stylem „v

Á
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Y

tom já nejedu,“ volit ekologičtější možnosti – například cestovat na kole nebo
veřejnou dopravou, a nikoli autem. Dále
se pak může snažit působit na společnost:
jít příkladem, vysvětlovat, zodpovědně
volit, případně ochraně přírody i ﬁnančně
přispět.
Vojtěch Novotný: K řešení problému je
třeba si nejdřív uvědomit, že problém
vůbec existuje, a v čem spočívá. Proto
se domnívám, že biologické vzdělání na
školách všech stupňů je velmi důležité
pro to, jak se bude společnost jako celek
chovat v blízké budoucnosti. Hlavním
problémem pro ochranu prostředí je
ničení přirozených biotopů, zejména
v tropických zemích, a značná část této
destrukce je následkem chudoby těchto
zemí. Cestou k celosvětovému zlepšení situace v ochraně přírody je tedy paradoxně
zlepšení ekonomické situace v rozvojových zemích, a to i přesto, že tento ekonomický vzestup bude mít na životní prostředí dočasně negativní následky. Každý
jednotlivec je v průměru odpovědný za
jednu šestimiliardtinu chování lidstva.
Vliv jednotlivých osob je samozřejmě
velmi nerovnoměrný, nicméně Česká
republika je v celosvětovém hospodářství
a politice významnější, než odpovídá velikosti její populace. Myslím, že posuzovat
vlastní konzumaci, životní styl, dary charitě či voličský vliv na zahraniční politiku
země s ohledem na globální problémy
životního prostředí a ekonomické situace
v rozvojových zemích je jednou z cest, jak
životnímu prostředí pomoci.
Václav Petříček: Máme na to dva hlavní
právní nástroje: je to tvorba a péče o sou-

stavu chráněných území a územní systém
ekologické stability a zákaz zavádění geograﬁcky nepůvodních druhů do krajiny.
David Storch: Důležitá je ekologická
vzdělanost, takže jednotlivec by se měl
především snažit o ekologii a biodiverzitě
něco dozvědět a případně předávat tyto
znalosti dál. To považuji za nejdůležitější. Je samozřejmě spousta věcí, které je
dobré dělat (nejíst žraloky a velké mořské
dravé ryby, nekupovat tropické dřevo
a tak podobně), nicméně porozumění
přírodě a jejím globálním problémům je
podmínka nutná.
Mojmír Vlašín: Cílem ochrany přírody
nemůže být zachovat současný stav, ale
zajistit populacím přirozený vývoj a možnost adaptovat se na změny prostředí.
Příroda nefunguje jako rovnovážný systém. Současné převládající paradigma
v ekologii uznává, že ekologické systémy
jsou otevřené a nerovnovážné a nemají
žádný stabilní bod. Jsou často řízeny
a regulovány vnějšími činiteli a v krátkodobé rovnováze s vnějším prostředím
se nacházejí vzácně. Změny v přírodě
musí být součástí ochrany přírody, a ne
něčím, co je v rozporu s ní. Každý, kdo
chce opravdu vážně chránit přírodu, by
se měl seznámit s kauzou Šumava a zaujmout k ní neuhýbavé stanovisko. To je
totiž exemplární případ, na tom každý
sám pozná, jak na tom je. Pokud si myslí,
že Šumava může být národním parkem
jedině, pokud do ní člověk neustále zasahuje, pak nemůže udělat pro ochranu
biodiverzity vůbec nic.
Jan Zrzavý: Tlačit na příslušná politická
rozhodnutí – a tedy uvědomit si, že jde
o otázku čistě politickou. Jednotlivec tudíž nemůže udělat skoro nic – už proto, že
„lokální biodiverzita“ nemá žádný smysl.
Na to pozor: značná část druhů „kriticky
ohrožených na území ČR“ jsou prostě
druhy, které u nás v podstatě nežijí, mají
u nás okraj areálu, a tak není divu, že jich
je málo. Chránit u nás katrán tatarský
nebo kudlanku nábožnou je činnost lehce
absurdní.
Připravila Hana Kolářová

§
V lidském světě určitě. Umíme třeba „vyrobit“
umělou přímořskou krajinu v přírodní přímořské
krajině. Za jakou cenu?

19

Zdroj: virtuální svět internetu

4/2006

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

biodiverzita
Biodiverzita

64
62

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY / METODIKA PRO UČITELE

Geneticky modifikované
organismy
CÍLE:

Student vysvětlí, jak mohou GMO ovlivňovat
biodiverzitu.

STŘEDNÍ
ŠKOLA

Student uvede argumenty pro a proti GMO.

Důkaz o učení:

Student zformuluje svůj názor na danou
problematiku.

Co budou studenti dělat:
Studenti nejprve diskutují o předem připravených tvrzeních na téma GMO, poté ve
skupinách na základě textů vytvoří myšlenkovou mapu vlastností a důsledků GMO.
Na závěr zformulují vlastní postoj k dané problematice.

Domácí úkol před hodinou:
Vyzvěte studenty týden či 14 dnů před hodinou, aby provedli průzkum potravin, které běžně
konzumují, a zjistili, zda a případně které obsahují GMO. Na některých výrobcích je výslovně
uvedeno, že GMO neobsahují. Podle zákona musí ale všechny potraviny, obsahující GMO, mít
tuto skutečnost na obale uvedenu. Záleží samozřejmě na stanovisku studenta, zda mu konzumace potravin vyrobených z geneticky modifikovaných surovin vadí či ne, může ale pro všechny
být zajímavé zjistit, že takovéto potraviny třeba jedí, aniž o tom tuší.

Aktivita

Čas

Pomůcky

2 VYUČOVACÍ
HODINY

E

Výroky o GMO

15 min.

Vytištěné výroky (Příloha 1)

U

Práce s texty
Myšlenkové mapy

15 min.
30 min.

Sady 5 textů do skupin (Příloha 2)
Velké papíry, silné pastelky nebo fixy
ukázka myšlenkové mapy (Příloha 3)

R

Vlastní teze

30 min.

Papíry A4, fixy

Studenti sepíší reportáž
o demonstraci odpůrců
GMO. Reportáž bude
obsahovat podstatu
problému, přehled
jednotlivých stran
konfliktu včetně jejich
argumentů a vlastní
komentář k situaci.

Výroky o GMO
Po třídě na začátku hodiny rozvěste výroky o GMO (Příloha 1), studenti mezitím ve dvojici
(příp. ve čtveřici) diskutují o tom, co jsou geneticky modifikované organismy a co o nich vědí.
Společně proberte, co jsou GMO, jak vznikají a uveďte pár příkladů GMO, s kterými se u nás
pracuje (viz Informace k tématu). Poté, co jsou výroky rozvěšené, vyzvěte studenty, aby obešli
třídu a všechny výroky si přečetli. Poté si každý stoupne k tomu výroku, který nejvíce odpovídá jeho názoru či stanovisku. Skupiny, které se u jednotlivých výroků vytvoří, spolu proberou, proč si tento názor vybraly. Z každé skupiny někdo svůj výběr zdůvodní nahlas. Pokud
je rozdělení studentů u jednotlivých výroků nerovnoměrné, položte studentům otázku, který
z výroků je nejvíce zaujal či překvapil (studenti si k příslušným výrokům opět stoupnou). Pokud
je rozdělení i teď nerovnoměrné, vytvořte skupiny uměle (rozdělením velké skupiny u jednoho
výroku či spojením menších skupin u více výroků) tak, aby vznikly skupiny po 5–7 lidech.
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Práce s texty a myšlenkové mapy
Do každé skupiny rozdejte sadu 5 textů (Příloha 2), které pojednávají o různých
pohledech na GMO. Každý student si přečte jeden text (pokud je studentů ve skupině
více, čtou někteří studenti jeden text ve dvojici). Poté si ve skupině hlavní tvrzení
textů studenti postupně představí a na základě toho společně vytvoří na velký papír
myšlenkovou mapu vlastností GMO a argumentů pro i proti nim. Argumenty či fakta
získaná z článků budou tvořit první „vrstvu“ myšlenkové mapy, studenti se budou
snažit ke každému bodu uvedenému v této vrstvě domyslet důsledek, a tím vytvoří
druhou vrstvu myšlenkové mapy. Ukázka myšlenkové mapy (Příloha 3).
Poté skupiny své mapy vystaví a navzájem si je všichni prohlédnou. Všechny skupiny
měly stejné texty, při prohlížení se tedy studenti zaměří na rozdíly mezi jednotlivými
mapami, zejména v oblasti vyvozených důsledků. Na konec necháte každou skupinu
říci, jaký argument jim připadá nejpádnější a proč a jaký důsledek vymyšlený jinou
skupinou je nejvíce zaujal (ať už pozitivně či negativně, např. že s ním nesouhlasí).

Vlastní teze
Na závěr hodiny vyzvěte studenty, aby si každý sám zapsal vlastní tvrzení (v podobném stylu i rozsahu, jako jsou psaná tvrzení v úvodní části hodiny). Vyberte několik
zájemců (podle času), kteří mají tvrzení odlišné od těch úvodních, a ti své tvrzení
zapíší větším písmem. Tato tvrzení vyvěsí ve třídě a všichni studenti se opět přiřadí
k tomu tvrzení, s kterým nejvíce souhlasí. Pokud máte dostatek času, rozveďte diskusi mezi nově vzniklými skupinami či aspoň nechte několik studentů zdůvodnit
své stanovisko.

Domácí úkol (slouží jako důkaz o učení):
Představte si, že jste novináři. Vaším úkolem bude napsat reportáž o demonstraci odpůrců GMO před budovou ministerstva zemědělství. Všechny další okolnosti a podrobnosti
si můžete vymyslet, reportáž však musí obsahovat:

stručné vysvětlení, v čem problém spočívá
jaké jsou zúčastněné strany konfliktu (kdo proti komu/čemu demonstruje)

jaké jsou argumenty jednotlivých stran

váš komentář (stanovisko)
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Informace k tématu:

Práce s texty a myšlenkové mapy
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odolných plodin
Argumenty proti:
GM plodiny jsou patentované a z velké většiny vlastněné a prodávané jednou firmou
(Monsanto), což je pro zemědělce zejména v chudých zemích finančně nevýhodné
testování
GM nikdy
nemůžev předpokládat
možná rizika, mezi nejdůležitější patří:
stručné
vysvětlení,
čem problémvšechna
spočívá
možnost pylového přenosu na další rostliny ve volné přírodě a následnou hybridizaci
s nepředvídatelnými důsledky
vznik odolnějších jedinců plevelů či hmyzu, proti kterým byla plodina vyšlechtěna,
jaké jsou zúčastněné strany konfliktu (kdo proti komu/čemu demonstruje)
a jejich šíření na další území, což může vést ke zvýšenému užívání herbicidů a insekticidů
Informační
zdroje:
jaké
jsou argumenty jednotlivých stran

http://www.env.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy – MŽP, informace o GMO a jejich kontrole
http://www.kez.cz/main.php?pageid=232 – Kontrola ekologického zemědělství; informace o GMO v souvislosti s ekozemědělstvím
http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/rostlinna-vyroba-puda/geneticky-modifikovane-plodiny.html – Asociace soukromých zemědělců, informativní článek o GM
váš komentář (stanovisko)
plodinách u nás
http://www.stuz.cz/view.php?nazevclanku=gmo-quotsuperplevelquot-ohrozuje-pestitele-bavlny-monsanto-vznik-rezistence-vuci-herbicidu-roundup-priznalo&cisloclanku=2006070006 – článek o vzniku plevele odolného vůči herbicidu na polích s GM bavlnou
http://www.osel.cz/index.php?clanek=2639 – článek od J. Petra, pěstování GM řepy umožňuje zvýšit biodiverzitu oproti pěstování tradiční řepy
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=112 – článek od J. Petra o GM živočiších, podpora GMO
http://www.osel.cz/index.php?clanek=3071 - přepis rozhlasového pořadu o GMO z ČRo Leonardo, autorem je biolog Jaroslav Petr, vysvětlení pojmů, různá využití
http://www.nazeleno.cz/potraviny/print_1/lay_3/geneticky-modifikovane-potraviny-jaka-jsou-rizika.aspx – výhody a rizika GM potravin
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1960 – GMO z pohledu vědců, důraz na ekologická rizika
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=335 - shrnutí přínosů a rizik GMO
http://vesmir.cz/clanek.php3?CID=5586 – GMO a biologické invaze
http://www.greenpeace.org/czech/kampane2/geneticke-modifikace – kampaň Greenpeace proti GMO

1

Zdroj: GMO – Otázky a odpovědi. Ministerstvo zemědělství, Informační centrum bezpečnosti potravin, 2008.
www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/File/Publikace/GMO_08-08.pdf
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GMO – Výroky

„GMO mohou ohrozit
stávající biodiverzitu,
neboť nekontrolované
křížení běžných plodin
s GMO povede ke změně
genové informace
organismů ve volné
přírodě.“
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GMO – Výroky

„GMO se nijak neliší
od organismů získaných
běžnými šlechtitelskými
postupy. I nové,
vyšlechtěné odrůdy
mají genovou informaci
odlišnou od původního
organismu.“
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GMO – Výroky

„GMO jsou pro
biodiverzitu přínosem,
neboť pěstování geneticky
modifikovaných plodin
umožňuje snížit množství
použitých herbicidů
či insekticidů.“
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GMO – Výroky

„Rizika pěstování
GMO pro biodiverzitu
jsou menší než potřeba
zefektivnit zemědělství
a poskytnout zejména
zemím třetího světa
výnosnější plodiny.“
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GMO – Výroky

„Důležitější než dopad
pěstování geneticky
modifikovaných plodin
na ekosystémy jsou
neznámá rizika geneticky
modifikovaných potravin
pro lidské zdraví.“

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Biodiverzita

72

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY / PŘÍLOHA 2 / TEXTY DO SKUPIN

Shrnutí
pořadu o GMO

Jaroslav Petr, biolog

časné době žádné velké výhody nepřinášejí.
na stále větších plochách. Prosazují se stále Potraviny, které se z nich vyrábějí, nejsou
ani levnější, ani chutnější ani zdravější. Ve
více v rozvojových zemích. V řadě zemí už
srovnání s nulovým ziskem nám připadá
vlastně ani nikoho nezajímá, jestli sklizené
i nicotné riziko nepřijatelné. Jinak je tomu
sójové boby nebo kukuřičné zrno pochází
z klasických odrůd nebo z odrůd vzniklých u obyvatel zemí třetího světa. Volba rolníka,
kovanou plodinu a sklidí dost, aby nakrmil
tiletí jejich využívání s nimi neměli jediný
problém. Naopak. Jejich přínos je neoddisku- svou rodinu, a nebo zaseje tradiční odrůdu
a bude se dívat, jak rodina umírá hlady, je
tovatelný. Když začali například obyvatelé
celkem jednoznačná.
čínského venkova pěstovat geneticky modifikovanou sóju, jež nepotřebuje postřiky
proti škůdcům, byli v následujících letech
nášet prospěch všem. Lze je využít k čištění
zdravější než rolníci z oblastí, kde se sója
půd kontaminovaných toxickými látkami.
stále ještě chrání toxickými postřiky.
Mohou produkovat nové léky. A bát se jich
Volání „Prokažte nejprve, že geneticky monemusíme. Už dnes je nálepka „vyrobeno
zní na první pohled racionálně. Ale skrývá
z
v sobě velký háček. Důkaz neexistence je
kované plodiny procházejí tak důkladnými
pro vědu velmi tvrdý oříšek. Podobným
testy, jaké neabsolvuje žádná jiná rostlina
nejistotám čelíme dnes a denně. Když povstupující do služeb člověka.
stavíme novou budovu v souladu se všemi
platnými normami, obvykle se nebojíme
do ní vstoupit, i když nikdo na sto procent
nedokázal, že se její strop nezřítí. Špetka
nejistoty se stále vznáší ve vzduchu.
ným rostlinám najednou tak přísní? V naší
přirozenosti je klást na pomyslné misky vah
„pro“ a „proti“. Zisk, který nám připadá dost
významný, nás smíří i s velkým rizikem.
Pohodlí cesty automobilem tak považujeme
za dostatečnou kompenzaci rizika, že se
staneme jednou z obětí dopravní nehody.
lům ekonomický rozvinutých zemí v sou-

http://www.osel.cz/index.php?clanek=3071 (přepis z rozhlasového pořadu Vstupte na ČRo
Leonardo, upraveno)
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Geneticky modifikované
potraviny: jaká jsou rizika?
Výhody geneticky modifikovaných
potravin Začneme-li trochu pátrat po tom,
co všechno dokážou dnešní vědátoři změnit
zásahem do chromozomů některých organismů, zjistíme, že seznam jejich úspěchů
je opravdu dlouhý. Nejznámější a nejčastěji
využívanými úpravami je zřejmě vylepšení
některých druhů plodin směřující k jejich odolnosti vůči herbicidům, různým
škůdcům, houbám či virům. Tyto úpravy
mají především zjednodušit pěstování rostlin.
Méně časté jsou pak úpravy směřující
k zvýšení výnosnosti nebo odolnosti vůči
nepříznivým klimatickým podmínkám. Příprava těchto druhů je již náročnější, ale pro
některé nehostinné oblasti se stejně může
směřující k tomu, aby určité rostliny produkovaly léčebné či dokonce očkovací
látky (byly např. vyvinuty geneticky modikteré mají po požití stejný efekt jako očkovací látka).
Modifikované potraviny a jejich rizika
Vzhledem k tomu, že většina modifikovaných potravin směřuje k tomu, aby dříve či
později skončila v našich útrobách, nabízí
se otázka, co si s nimi naše útroby počnou.
Zatímco některá rizika jsou považována
pouze za možná, jiná se již skutečně
projevila. Příkladem jsou rostliny modifikované tak, aby snášely vysoké dávky pesticidů. Rostliny bohužel kvůli tomu obsahují
rezidua těchto látek (například glyfosát, což
je látka jejíž konzumace vyvolává zvýšené
riziko non-Hodgkinova lymfonu, tzn. zhoubného nemocnění lymfatických žláz).

Hana Adamová

Teoretické hrozby GMO
Dalším teoreticky připuštěným ale dosud
nezaznamenaným rizikem je přenos odolnosti vůči antibiotikům z modifikovaných organismů na bakterie, které se
vyskytují ve střevech. K tomu by mohlo
dojít v rámci procesu trávení a rozkládání
požívaných potravin, kdy by rozštěpená
přijata některou z bakterií do její genetické
výbavy. Tento složitý proces je sice vědci
považován za možný, vzhledem k rozkladu
DNA v průběhu trávení není jeho pravděpodobnost příliš velká. Budí však oprávněné
obavy, neboť jeho dopady by mohly být pro
celou medicínu závažné.
kovaných potravin zdála stále jednoduchá,
vězte, že celý problém má též i značný
socio-ekonomický aspekt. Genetická
modifikace je i finančně náročná na výrobu,
dostupnost takového osiva je pak pro rozvojové země značný problém. Navíc, aby se
laboratořím vrátily náklady vynaložené na
výrobu, je daná modifikace chráněná patentem, tudíž není možné si prostě nechat část
úrody na další výsadbu. Pěstování geneticky modifikovaných plodin omezuje i ekozemědělce v určité blízkosti, jejich výroba
by nadále již nebyla v souladu se zásadami
produkce bioproduktů.

http://www.nazeleno.cz/potraviny/print_1/lay_3/geneticky-modifikovane-potraviny-jaka-jsou-rizika.aspx

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Biodiverzita

74

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY / PŘÍLOHA 2 / TEXTY DO SKUPIN

Kam směřují GMO?

Jaroslav Drobník, Helena Štěpánková,
Publikováno: Vesmír 77, 696, 1998/12,
zkráceno

Právě tady je výhybka, kde se rozcházejí cesty
„K obrovskému rozvoji,“ odpoví optimista.
fundamentalistů a realistů. Fundamentalisté
„K ekologické katastrofě,“ děsí lidstvo žluté
maškary králíčků. „Z dětských nemocí k dospělosti,“ požadují zákaz velkoplošné aplikace geneticky
míní zasvěcení v oboru. Ve farmaceutickém
nebudou perfektní, všechna rizika známá
organizmy běžnou technologií a ani nevnímáa zvládnutá. Realisté namítají, že žádná techme, kolik produktů do zdravotnictví přinesly.
nologie (ani člověk) se nerodí perfektní, ale
Nestalo se z toho politikum a je zcela lhostejné,
zdokonaluje se až podle zkušeností získaných
zda léčivou substanci produkuje mikroorganizpoužíváním. Donekonečna opakované malomus získaný mutagenezí nebo přenesením genu, plošné pokusy nemohou odhalit rizika spojená
protože v obou případech se produkt zkouší
s velkoplošným použitím, a dokud je neznáme,
stejně přísně. To vše už vykvasilo.
nemůžeme je zvládat. Kdyby fundamentalisté
prosadili při vynálezu elektřiny zákaz používat
Zato v zemědělství je situace ve stadiu burčáku. napětí vyšší než 24 V, asi by nikdo nezemřel
Mnoho nátlakových organizací založilo svou
po zásahu elektrickým proudem. Ponechme na
existenci na vzbuzování hrůzy před „geny“
úvaze: bylo by to pro lidstvo lepší?
v potravě a v přírodě. V Rakousku je část veřejnosti přesvědčena, že GMO obsahují geny, kdežto běžné produkty žádné nemají. Jistě skvělý
jsou proti ekologickým pouze propagandisticúspěch propagandy.
kým nástrojem nátlakových skupin, který je
zdůrazňován proto, že ve veřejnosti najde nejVědci tvrdí, že technologie transgenních plodin širší odezvu. Kdo se však seznámil se zákonem
je bezpečná, veřejnost zpracovaná propagandou o odrůdách, ten ví, že každá nová odrůda se od
jim nevěří. Zemědělci v zemích, kde nejsou ome- dosavadních musí lišit nejméně jedním trvalým
zováni přísnou regulací, shledávají, že mohou
znakem, což přeloženo do molekulárního jazyvyrábět levněji, a tak stále zvětšují plochy oseté ka znamená, že musí mít nejméně jeden nový
transgenními plodinami. V tom je podporují
nebo mutovaný gen a produkovat jiné bílkoviny
firmy, které s obrovskými náklady odrůdy vyvinuly a snaží se dostat investované prostředky vaných organizmů tyto nové bílkoviny přesně
zpět.
známe, jsou důkladně prozkoušené, kdežto
u klasických odrůd se o odlišné bílkoviny nikdo
To dělá vrásky na čele jak státu, tak vědcům.
nestará. Tím je porušen princip jednotné kontStátu proto, že je zmítán tlaky ze všech stran,
roly, s úspěchem používaný u léčiv. Nejde o to,
vědcům proto, že by velmi neradi, kdyby donastavit laťku bezpečnosti do výše vyžadované
savadní hladký průběh této technologie, která
dosud nezpůsobila žádné škody, byl v důsledvané organizmy, ale naopak produkty vyrobené
ku živelnosti narušen nějakou nepříjemností.
Pečlivě tedy hodnotí ekologická rizika, která
jako ty, které jsou vyrobené z jiných nových
jsou jediná reálná. Je totiž velký rozdíl mezi
odrůd.
zkušeností z pokusného pole a důsledky pěstování transgenních plodin na ploše 20 milionů
hektarů. To je již zásah do ekosystémů a tvrdit,
že reakce ekosystémů dovedeme odhadnout, by
bylo nemístným vychloubáním.

http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=1960
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Nebezpečí geneticky
modifikovaných organismů
nejsou dokonalým „vynálezem“ nějakého úžasně inteligentního tvora, jsou výtvorem lidí. Stejně jako u všech důležitých problematik zasahujících do našeho života a do životního prostředí,
jsou GMO předmětem častých diskusí, dohadů
a podobně, protože lidský faktor již mnohokrát
selhal. Nemyslím si však, že je to dobrý důvod
k zakazování výzkumu GMO zvláště pak GM plo din, které mohou pomoci alespoň částečně mnohým rozvojovým zemím.Těžko však GM plodiny
samy o sobě něco změní, pokud lidé nebudou
opravdu chtít a snažit se. Výzkumu však nesmí
být bráněno z pouhého strachu, a už vůbec mi
nepřipadá vhodné vypalování pokusných polí
s těmito plodinami.
Zápory využití biotechnologií
- neznámé důsledky zavádění/uvolnění živých
středí, zejména pro biologickou rozmanitost, a to
v důsledku:
- invasního charakteru či zvýšené konkurenční
schopnosti
- potencionálního přenosu vloženého genetického materiálu na další organismy, například
prostřednictvím křížového opylení
- možných dopadů na druhy, jež nebyly předmětem zájmu
- náhrady místních druhů a omezení organismů
na ně vázaných
- potencionální dopad na půdní bakterie a ovlivnění koloběhu dusíku
- nedostatečné informace tykající se toxicity
a alergenity potravin vyrobených z GMO
- značně nepříznivé možné důsledky pro zavedené způsoby zemědělské i průmyslové výroby,
včetně znečištění ŽP
- nepříznivé sociálně-ekonomické důsledky
zejména změnami v pěstování tradičních plodin
a tradičních způsobů obhospodařování, likvidací drobných rolníků (především v rozvojových
zemích, kde v zemědělství převládají) a narušením životního stylu domorodých obyvatel

Alena Rulfová

mů, genů nebo genetických zdrojů je problematické
Toto jsou klady a zápory genetických modifikací uvedené podle Doc. Ing. Jaroslava
Koblihy CSc.
Rizika tedy známe, a co s nimi? Vše v životě
má svá rizika, ovšem pokud se týkají možnosti
ohrožení životního prostředí, je třeba přistupovat k nim zcela jinak než k ostatním. V Evropské unii, jejíž je Česká republika členem, byl
zaveden do zákonných norem z tohoto důvodu
tzv. princip předběžné opatrnosti. Princip předběžné opatrnosti ve zkratce znamená, že pokud
máme důvodné podezření, že by určitá plánovaná činnost mohla uškodit životnímu prostředí
nebo lidskému zdraví, raději takovou činnost
neprovedeme.
Princip předběžné opatrnosti je charakteristický pro environmentální mezinárodní smlouvy
i zákony vnitrostátní. Neuplatňuje se zpravidla
v právních normách zaměřených do jiných sfér
činnosti. Jeho uplatnění závisí na řadě odborných analýz a odhadů rizika dané činnosti, na
jejichž základě závisí vydání a rozhodnutí
o schválení nebo zamítnutí plánovaného záměru.
Je uplatňován v situacích, kdy chybí vědecké důkazy a jistota.
Princip předběžné opatrnosti je součástí například Deklarace o životním prostředí a rozvoji
přijaté v Rio de Janeiru, Úmluvy o biologické
rozmanitosti, Cartagenského protokolu k této
úmluvě, našeho zákona o ochraně přírody a krajiny, nebo zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=335
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GMO a biologické
invaze
Genetické inženýrství se může, z hlediska biologických invazí, zvrhnout v bohapustý hazard.
Argumenty, že organizmy, se kterými pracujeme, jsou dobře známé a důkladně testované,
neobstojí. Organizmy jsou známé, ale jejich
kombinace nové (nabízí se paralela z chemie –
když k sobě dáme dvě neškodné látky, můžeme
dostat třaskavou směs).
Známý je případ, kdy byl u kukuřice upraven
mitochondriální gen tak, aby rostliny nevytvářely plodné samčí květenství (to je výhodné při
šlechtění, protože se nemusí samčí květenství
odstraňovat). Změna ovšem způsobila náchylnost rostlin vůči jednomu kmenu patogenu
Bipolaris maydis, takže během 20 let byla touto
houbovou chorobou napadena značná část americké produkce (85 % pěstované kukuřice bylo
takto upraveno). Ukázalo se, že inovace byla
k ničemu. Všimněte si, že genetická inovace byla
známa, znám byl i patogen, ale následky se
projevily, až když se nový genotyp začal pěstovat ve velkém. Že se už nic takového nestane?
K takovému optimizmu věru není důvod.

Petr Pyšek, Jiří Sádlo,
Publikováno: Vesmír 83, 80, 2004/2

lůně ukrývá jednu z nejdůležitějších světových
plodin čirok zrnový (Sorghum bicolor) a jeden
z nejobtížnějších světových plevelů čirok halab ský (Sorghum halepense). Nový gen v genomu
prostě představuje riziko – nemůžeme vědět,
co nám vyvede. Nejhorší variantou je, že vybaví přírodní populaci novou vlastností, která
v ní invazní potenciál probudí, anebo (pokud už
druh invazní je) jej umocní. Také se může stát,
že se začne nekontrolovaně šířit přímo geneticky upravená plodina. Zkrátka a dobře, Pandořinu invazní skříňku, už dnes plnou obtížně
popsatelných proměnných s nepředvídatelným
důsledkem, nám mohou genetičtí inženýři pořádně napěchovat.
Své zkušenosti může genetickému inženýrství
nabídnout právě studium biologických invazí
– je totiž vhodným modelem, protože zkoumá
chování organizmu v novém prostředí a zároveň se ptá, jak nový organizmus prostředí
změní. Existují už případy projektů zastavených
na základě důrazného varování ekologů, i když
zatím jich není mnoho.

A další problém: Dnes už máme nezvratné
do přírodních populací divokých příbuzných
dostávají, ne že ne. Máme to potvrzeno kupříkladu pro ředkvičky a jejich divoké příbuzné
nebo pro čirok, rod významný tím, že ve svém

http://vesmir.cz/clanek.php3?CID=5586
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PROJEKT INVAZNÍ ROSTLINY / METODIKA PRO UČITELE

Projekt
Invazní rostliny
CÍLE:

Student zmapuje okolí školy se zaměřením
na invazní rostliny.

2. STUPEŇ
ZŠ / SŠ

ČASOVÝ PLÁN
NASTAVÍTE
SPOLEČNĚ SE
STUDENTY

Student navrhne možná řešení zjištěného problému
s výskytem invazních rostlin.
Student rozliší úrovně, na nichž je možné problém řešit.

Výstup projektu:

Cíl projektu:

Mapa okolí školy s vyznačenými místy výskytu invazních druhů
Návrhy řešení pro jednotlivé úrovně
Realizace aspoň jednoho návrhu (nepovinné)

Postup:

1.

fáze

Příprava a získání informací

K seznámení s problematikou invazních druhů můžete využít hodinu pro 2. stupeň.
Seznamte žáky s cílem projektu a sestavte s nimi časový plán
jednotlivých činností.

Zmapovat okolí školy
a zjistit, kde se jaké
invazní rostliny
nacházejí. Navrhnout
řešení pro různé
úrovně (jednotlivec,
škola, obec…), jak
problém s invazními
rostlinami řešit.

Nechte žáky rozdělit do skupin (asi 5členných). Skupiny se dohodnou, jak si rozdělí
území, které budou mapovat.
Skupiny si nejprve shromáždí informace o tom, jaké invazní druhy se mohou na
daném území vyskytovat, a zjistí, jak tyto druhy vypadají, aby je poznaly. Jednotlivé skupiny si mohou nejčastější invazní druhy rozdělit, zpracovat informace jen
o „svém“ druhu a poté ho představit ostatním skupinám.

2.

fáze

Výzkum v terénu

Skupiny projdou dané území a zapíší si do pracovního listu (Příloha 1), jaké invazní
druhy objevily, kde a jakou plochu rostliny zabírají, případně mohou přinést do školy
exempláře jednotlivých rostlin na ukázku.
Skupiny si dohledají informace o druzích, které našly, a o tom, jaké nebezpečí
představují. Výsledky svého výzkumu představí ostatním.
Společně vytvoří mapu se zakreslením výskytu. Součástí mapy mohou být i informace o jednotlivých druzích, neměla by chybět fotodokumentace výskytu. Studenti
by měli dát dohromady plošný výskyt jednotlivých druhů a pokusit se odhadnout či
spočítat, kolik procent celkové zkoumané plochy jednotlivé druhy zabírají.
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3.

fáze

Návrh řešení

Nechte žáky navrhnout, jak by se mohl problém s invazními druhy řešit – na
jakých různých úrovních? Žáci by měli dospět aspoň ke třem základním úrovním – jedinec (každý z nás), škola, obec (další možnosti jsou např. stát, nevládní
organizace apod.)
Skupiny si mezi sebe rozdělí jednotlivé úrovně a vypracují pro ně návrhy řešení
s pomocí textu (Příloha 2). Příklady možných řešení:
JEDINEC – preventivní opatření na vlastní zahradě či u příbuzných a známých (zmapování invazních rostlin na zahradě, jejich likvidace, nevysazování
invazních druhů), informování dalších lidí o nebezpečí invaze, zanesení výskytu do databáze invazních rostlin apod.
ŠKOLA (třída) – vytvoření informačních panelů o invazních rostlinách, osvětová akce pro veřejnost, publikace výsledků mapování v místním periodiku…
OBEC / nevládní organizace – předání výsledků projektu místnímu úřadu,
domluvení spolupráce na likvidaci rostlin apod.
Návrh řešení zpracují tak, aby byl veřejně přístupný a mohl být součástí celkového výstupu. Součástí návrhu bude i zhodnocení náročnosti jeho realizace.

4.

fáze

Realizace řešení (nepovinné)

Skupiny se dohodnou, který z návrhů by mohly realizovat, a o jeho realizaci se
pokusí.

5.

fáze

Prezentace a zhodnocení projektu

Projekt by měl vyvrcholit prezentací jeho výsledků, nejlépe před širší veřejností
(rodiče, zástupci obce apod.). Seznamte studenty s kritérii pro prezentaci (můžete
se případně domluvit i na dalších). Prezentace obsahuje:
− přehledné shrnutí výsledků (představení mapy, míst výskytu, jednotlivých
druhů a míry nebezpečí)
− návrhy řešení rozepsané pro jednotlivé úrovně (jednotlivec, škola, obec…)
− postup realizace řešení
Skupiny ohodnotí svou práci i průběh celého projektu.
Výsledky projektu mohou zveřejnit ve školním časopise či místním tisku.
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Terénní mapování
invazních rostlin
O každé rostlině, kterou najdeš, si udělej záznam a vyfoť si ji. Poslední dva sloupce
vyplň s pomocí informací, které najdeš v odborné literatuře nebo na internetu.
Invazní
druh

Kde (GPS,
popis místa)
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Co může podniknout
každý proti invazním druhům
Sám nešířit nepůvodní druhy do přírody.

Vysvětlováním bránit šíření invazních druhů ostatním.

Lokalizovat rostliny z invazních seznamů (mapování, případně prosté vyfotografování a přibližná lokalizace výskytu) a uvědomit o nich místní úřady.

Osobně zasahovat na místě (vytrhávání nežádoucích rostlin, sešlapávání plzáka
španělského, vyřezávání vejmutovky ve skalních městech apod.).
Pokud jsou invazní druhy na soukromých zahrádkách a hrozí únik do přírody,
pak informovat o problému majitele (lze i upozornit, že záměrné šíření invazních
druhů do krajiny je v rozporu se zákonem).
Šířit informace o invazních druzích a informačních zdrojích při nejrůznějších
příležitostech (výlety, výuka, odkazy na vlastních stránkách apod.).

Zapojit do potlačování invazních druhů co nejvíce lidí (studenti, veřejně prospěšné práce, činnost v rámci ochranářských organizací apod.).

Likvidaci rostlin konzultovat s odborníky, každý druh i lokalita vyžadují specifické řešení.

Výskyt invazních rostlin lze zanést do internetové databáze společnosti Centaurea (www.centaurea.cz).

Zdroj: http://www.jarojaromer.cz/?page_id=117
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