Název lekce: Podle díry poznáš obyvatele
aneb význam starých stromů, dutin a mrtvého dřeva v přírodě
Autor: Hana Svobodová, vzdělávací centrum TEREZA
Pro vytvoření lekce nás inspiroval článek Minimum pro ochranu biologické rozmanitosti
v českých lesích (Petr Kjučukov, Miroslav Svoboda) a Seznam stromových mikrobiotopů –
terénní příručka (Daniel Kraus a kolektiv)
Vyučovací předmět

Přírodopis

Cíle lekce – tematické /
obsahové

Žáci pochopí důležitost starých stromů a mrtvého dřeva v lese i
v zahradě. Uvědomí si důležitost biologické rozmanitosti. Žáci se zaměří
na detail a rozpoznají některé konkrétní dutiny a druhy, které je obývají.
Žáci si vyzkouší práci s částí Seznamu stromových mikrobiotopů a ověří si
své předpoklady v praxi.

Cíle lekce - badatelské

Žáci si vyzkouší všechny badatelské kroky. Budou pracovat s literaturou,
tabulkou i v terénu. Vytvoří o tématu plakát pro informování spolužáků.

Testováno na (třída)

6 -7.třída

Potřebný čas

2 vyučovací hodiny

Potřebný prostor a
pomůcky

Ideální je udělat obě vyučovací hodiny venku. Lekci lze ale realizovat i
uvnitř školy.
Přílohy 1-4, papíry, psací potřeby.

Motivace

čas: 5 minut

Cíl aktivity: Žáci se zaměří na detail, rozpoznají rozmanitost dutin.
Popis aktivity: Vyzvěte žáky, ať si každý najde 1 obrázek. Žáci si svůj obrázek prohlédnou a dle
symbolů bez mluvení utvoří ideálně čtyřčlenné skupiny.
Pomůcky a poznámky: Na každé stránce přílohy 1 jsou 4 obrázky. Rozstříhejte je a obrázky ze stejné
strany přílohy označte stejným symbolem = vždy 4 obrázky budou mít stejný symbol. Vytiskněte
obrázky z přílohy 1 tak, aby každý žák ve vaší třídě měl 1 obrázek. Pokud počet žáků ve vaší třídě není
dělitelný 4, přidejte stejný symbol ještě k jednomu obrázku CV12 či CV13 = vznikne pětičlenná
skupina. (Obrázky CV12 a CV13 se na stránkách přílohy 1 opakují. Není to chyba, je to proto, že tato
stanoviště jsou nejčastější, tak aby byl v každé skupině.) Obrázky rozmístěte před hodinou v prostoru
výuky.

Kladení otázek a výběr výzkumné otázky

čas: 5 minut

Cíl aktivity: Žáci kladou otázky k tématu.
Popis aktivity: Vyzvěte žáky, ať v každé skupině sepíší alespoň 3 otázky, které je k obrázkům napadají.
Každá skupina přečte 1 otázku, následuje další skupina a další. Pokud jsou ještě otázky, které v prvním
kole nezazněly, skupiny je přečtou. Předpokládáme, že se objeví otázky: „Kdo tam bydlí? Od
koho/čeho je ta díra/dutina/útvar na stromě? atd. Tyto otázky vyberte jako výzkumné.
Pomůcky: papíry, psací potřeby

Formulace hypotézy

čas: 10 minut

Cíl aktivity: Žáci tipují původ útvaru na stromě, diskutují, trénují argumentaci.
Popis aktivity: Každé skupině dejte kartičky s popisy dutin/útvarů na stromě a obrázky zvířat. Žáci se
pokusí přiřadit popisy a obrázky zvířat ke správným obrázkům stromů (dutin/útvarů na stromě).
Motivujte žáky k diskusi ve skupině. Ujistěte žáky, že se nemusí bát tipovat, že berete všechny
tipy/domněnky/ hypotézy, jen je vždy důležité, aby vždy vysvětlili, proč si to myslí. Vyfoťte, jak každá
skupina k obrázkům popisky přiřadila. Fotografie znázorňuje hypotézu skupiny.
Pomůcky: příloha 2 = kartičky s popisy dutin/útvarů na stromě a obrázky zvířat (obrázky zvířat byly
použity z volně dostupné databáze https://pixabay.com/cs/ a z www.skudci.com )

Provedení výzkumu, vyhodnocení, návrat k hypotéze

Čas: 15 minut

Cíl aktivity: Žáci si zkontrolují původ útvaru na stromě. Žáci si vyzkouší práci s částí Seznamu
stromových mikrobiotopů a ověří si své předpoklady.
Popis aktivity: Dejte žákům do skupin tabulku kódů a popisků tak jak k sobě patří i s názvy zvířat
obyvatel dutin/útvarů na stromě (příloha 3). Žáci si informace porovnávají se svou hypotézou.
Správnost přiřazení obrázků zvířat kontrolují pomocí atlasů, kde hledají jména obyvatel stromů dle
tabulky. Vyhodnocují, zda se jejich hypotéza potvrdila či vyvrátila.
Pomůcky: Tabulka viz příloha 3, atlasy ptáků a hmyzu

Prezentace, kladení nových otázek

čas: 20 minut

Cíl aktivity: Žáci se zaměří na detail a rozpoznají některé konkrétní dutiny a druhy, které je obývají.
Pochopí důležitost i jiných útvarů než jen ptačích hnízd a dutin.
Popis aktivity: Každá skupinka prezentuje své obrázky, a co k nim zjistila. Obrázky leží na zemi a žáci
vždy stojí okolo, když skupinka prezentuje. Žáci mohou klást doplňující otázky. Poté se přesouvají
k dalším obrázkům jako v galerii mezi obrazy a prezentuje další skupinka. Diskutujte s žáky o tom,
jaké vlastnosti mají stromy, kde se vyskytují mikrostanoviště pro zvířata. Čím to je, že je jich v přírodě
dnes málo?

Souvislosti, ověření v přírodě, akce k pomoci přírodě/ŽP

čas: 35 minut

Cíl aktivity: Žáci pochopí důležitost starých stromů a mrtvého dřeva v lese i v zahradě. Uvědomí si
důležitost biologické rozmanitosti.
Popis aktivity: Dejte žákům do skupin k pročtení text viz příloha 4. Zeptejte se, co žáky na textu
zaujalo. Diskutujte, zda je nějaká možnost, jak byste na školní zahradě, na své zahradě doma nebo
kdekoli v okolí mohli pomoci zvýšit biologickou rozmanitost. Máte nějaké staré stromy s dutinami či
mrtvé dřevo v zahradě? Během 5 minut ji proběhněte a prozkoumejte. Sdílejte zjištěné. Naplánujte
akci na pomoc přírodě. Diskutujte o tom, jak o důležitosti starých stromů v krajině budete informovat
ostatní. Hodit se vám mohou i následující odkazy:
https://www.ceson.org/document/brozura_netopyri_v_lesich.pdf (netopýři)
http://oldcso.birdlife.cz/index.php?ID=1659 (dutinoví ptáci)
https://www.jarojaromer.cz/wp-content/uploads/2018/10/Zoostromy-posledni-verze.pdf (krásný
obrázek zoostromu, který můžete využít pro informování ostatních i desatero, pro vytvoření vlastního
zoostromu).
Na chodbu školy můžete vyrobit i plakáty pro informování spolužáků. Zkuste použít nejen obrázky
z lekce, ale nafoťte i své vlastní obrázky dutin třeba o víkendu na procházce v lese. Foťte i ptáky a jiná
zvířata, která dutiny obývají. Vysvětlete spolužákům, panu školníkovi i rodičům, proč jsou staré
stromy a mikrostanoviště, které poskytují v přírodě důležité. Zkuste oslovit i veřejnost a zástupce
úřadů, třeba se díky vaší aktivitě podaří nějaký starý strom či mrtvé dřevo v přírodě zachovat.
Pomůcky: příloha 4
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Příloha 2

Dutina v rozpadající se odumřelé
větvi, průměr vstupního otvoru
cca 5-6 cm.

Dutina stromu po odlomené větvi,
průměr vstupního otvoru
cca 5-6 cm.

Trocha půdy v úžlabině stromu
může být výsledek po úhynu
mechů, lišejníků či řas
nebo mrtvé kůry

Oválná díra v kmeni stromu, průměr
vstupního otvoru do dutiny
cca 10 cm.

Příloha 2

Dutina v korunových větvích,
průměr vstupního otvoru
cca 4cm.

Dno dutiny na trouchnivějícím
stromě je v kontaktu se zemí,
v dutině může být vlhko, plíseň.

Díra ve stromě ve tvaru
misky – dutina je schopna
zadržovat vodu.

Na stromě jsou vidět chodbičky
a komůrky jednoho či více
druhů hmyzu.

Příloha 2

Živý strom zlomený v úrovni kmene.
Strom je stále živý a vyvíjí
náhradní korunu.

Strom je živý, ale má odlomenou
větev, zranění poskytuje vstupní
bránu pro organismy a může
se vyvinout do dutiny.

Ztráta kůry s trhlinou
způsobená úderem
blesku.

Požárem způsobené poškození
ve spodní části kmene. Ohořelé
dřevo, výron pryskyřice.

Příloha 2

Mezera mezi kůrou a kmenem
vytvářející kůrovou kapsu.

Suché větve menších velikostí,
které se rozkládají přímo na
stromě v blízkosti živých větví.

Boule a nádory – rakovinové
bujení na stromě.

Choroš s dřevnatými nebo
tuhými plodnicemi indikuje
hnilobu kmene.

Příloha 2

Jmelí.

Hnízdo
– průměr cca 80cm
– postaveno velkými
obratlovci z větví, trávy,
a listů.

Hnízdo
– průměr do 10 cm –
postaveno malými
druhy ptáků, plchem,
myší nebo veverkou.

Hnízdo bezobratlých
– bourovče, mravenci,
divoké včely..

příloha 3:
kód
CV 11
CV12
CV12

CV13

popis mikro-biotopu
Dutina v korunových větvích, průměr vstupního otvoru cca
4cm.
Dutina stromu po odlomené větvi, průměr vstupního otvoru
cca 5-6 cm.
Dutina v rozpadající se odumřelé větvi, průměr vstupního
otvoru cca 5-6 cm.
Oválná díra v kmeni stromu, průměr vstupního otvoru do
dutiny cca 10 cm.

CV21/22 Dno dutiny na trouchnivějícím stromě je v kontaktu se zemí,
v dutině může být vlhko, plíseň.
CV41/42 Díra ve stromě ve tvaru misky – dutina je schopna zadržovat
vodu.
CV
Na stromě jsou vidět chodbičky a komůrky jednoho či více
51/52
druhů hmyzu.
IN21
IN23

Živý strom zlomený v úrovni kmene. Strom je stále živý a
vyvíjí náhradní korunu.
Strom je živý, ale má odlomenou větev, zranění poskytuje
vstupní bránu pro organismy a může se vyvinout do dutiny.

IN33

Ztráta kůry s trhlinou způsobená úderem blesku.

IN34

Požárem způsobené poškození ve spodní části kmene.
Ohořelé dřevo, výron pryskyřice.

BA12
DE 1115
GR 31,
GR32
EP12

Mezera mezi kůrou a kmenem vytvářející kůrovou kapsu.
Suché větve menších velikostí, které se rozkládají přímo na
stromě v blízkosti živých větví.
Boule a nádory – rakovinové bujení na stromě.

EP35
NE11
NE12
NE21
OT 21

Choroš s dřevnatými nebo tuhými plodnicemi indikující
hnilobu kmene.
Jmelí.
Hnízdo – průměr cca 80cm – postaveno velkými obratlovci
z větví, trávy, a listů.
Hnízdo – průměr do 10 cm – postaveno malými druhy ptáků,
plchem, myší nebo veverkou.
Hnízdo bezobratlých.
Trochu půdy v úžlabině stromu může být výsledek po úhynu
mechů, lišejníků či řas nebo mrtvé kůry.

mikro-biotop obývá
například:
strakapoud malý
žluna, v dutých větvích žijí i
netopýři
strakapoud velký,
v opuštěných dutinách
ptáků žijí i netopýři
datel černý, v opuštěných
dutinách ptáků žijí i
netopýři
ježci, hlodavci, ptáci,
šelmy, brouci, plazi,
obojživelníci
napajedlo pro ptáky,
dvoukřídlý hmyz a brouky
pilořitka dubová, polník
dvojsečný, bělokaz dubový,
lýkožrout smrkový
roháč obecný, v torzech
stromů žijí i netopýři
ptáci, netopýři, hlodavci,
brouci, dvoukřídlí, škvoři,
ploštice
brouci, blanokřídlí,
pestřenky, ploštice,
pavouci, ptáci
brouci, blanokřídlí,
pestřenky, ploštice,
pavouci, ptáci
netopýr vousatý
brouci, blanokřídlí,
ploštice, ptáci
houby a bakterie, ploštice
vzácní bezobratlí
motýli nesytky, brouci
orel, čáp, volavka
menší ptáci, plch, myš
nebo veverka
bourovče, mravenci,
divoké včely
bezobratlý živočichové

příloha 4:
Vše nezdravé, poškozené, odumřelé, přestárlé či zlomené se může zdát neužitečné a škodlivé, opak je
ale pravdou. Spadnutí velkého stromu přináší do lesa světlo, díky němuž v něm mohou žít nejen
světlomilné rostliny ale například i světlomilní motýli, třeba jasoň dymnivkový či okáč hnědý. Staré
osluněné stromy, které dříve byly v české krajině běžné, skýtají obydlí například pro tesaříka
obrovského nebo pro roháče obecného. Ti v moderních hustých a tmavých lesích, kde v malém
prostoru roste co nejvíce stromů na dřevo, žít nemohou. Stromy s nejrůznějšími mikro-biotopy
(dutinami/útvary) bývají v hospodářských lesích vzácnější ve srovnání s pralesy (bezzásahovými lesy).
Takové stromy jsou hospodářskými zásahy odstraňovány přednostně. Lesníci neumožní stromům
přestárnout a dorůst do velikosti a věku, ve kterém mikro-biotopy (obydlí pro živočichy) hojně
nabízejí. Chris Maser ve své knize už před 30 lety vyslovil myšlenku, že lesník 21. století má být
mostem mezi ekologií lesa a potřebami a hodnotami společnosti. Nejenom lesníci ale mohou přírodě
pomoci, zapojme se i my! Zkuste přesvědčit pana školníka, ať na zahradě nechá starý strom. Zvláště
duby poskytují cenné biotopy pro mnoho druhů. Pomůže i dát na zahradu tlusté mrtvé dřevo.
Přínosné bude hlavně to, když se pokusíme co nejvíce lidem vysvětlit, že vyvrácený strom či
zlomenou větev nemusíme vnímat jako problém, ztrátu nebo ostudu, ale že je to naopak příležitost
pro zvýšení biologické rozmanitosti a mnoho druhů díky ní získá domov i potravu.
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