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Tématem diplomové práce jsou rostliny ekosystémů Jizerských hor a jejich využití 

v přírodovědném vzdělávání na ZŠ a gymnáziích. Teoretická část diplomové práce 

obsahuje popis Jizerských hor z hlediska chráněné krajinné oblasti, botaniky, zoologie a 

geologie. Současně je zde zmíněna historie, půdní poměry, turistika, podnebí, 

charakteristické ekosystémy Jizerských hor atd. Poslední kapitola teoretické části je 

věnovaná monitoringu a výzkumu Jizerských hor, který zde neustále probíhá pod 

Správou CHKO Jizerské hory.

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření školního projektu v oblasti 

botaniky a ekologie pro žáky 2. stupně, který má být realizován v okolí základních škol 

popř. gymnázií Jizerských hor. Školní projekt by měl sloužit jako výstup nebo 

zakončení probrané látky během školního roku ve výuce přírodopisu. Pro tento projekt 

bylo vytvořeno pět pracovních listů, které jsou koncipovány pro okolí základních škol a 

gymnázií v Jizerských horách, ale s drobnými úpravami se dají použít i v jiných 

lokalitách. Školní projekt byl z části ověřen v 6. ročníku na ZŠ. Praktická část je 

obohacena o modelové příklady krytosemenných rostlin Jizerských hor se základními 

obsahovými látkami.

Klíčová slova: krytosemenné rostliny. Jizerských hory, školní projekt, pracovní listy.

Abstrakt



Flora of Jizera’s Mountains ecosystem and its use in education of biology science at 

elementary schools and high schools.

Flora o f Jizera’s Mountains ecosystem and its use in education o f biology science 

at elementary schools and high schools is the topic of the gratuation thesis 

(dissertation). Theoretical part of the gratuation thesis (dissertation) includes a 

description o f Jizera’s Mountains to its regarding preserve space, botanic, zoology and 

geology. It also includes information about history, land, tourism, climate, typical 

ecosystems in Jizera’s Mountains etc. The last chapter of theoretical part is addressed to 

research and monitoring of Jizera’s Mountains. Research has been continuing under 

management of CHKO Jizera’s Mountains.

The main goal o f the this gratuation thesis (dissertation) was to develop school 

project in area o f botanic and ecology in one’s behalf scholar 2. quadratic. This project 

should be realized in elementary schools and high schools located in Jizera’s 

Mountains. The Moreever this project should be used as part o f education in the class of 

biology science during the school year. This school project has five work sheets which 

are framed for neighborhood in elementary schools and high schools in the region of 

Jizera’s Mountains. Those work sheets could also be used in other locations with a few 

corrections. Part o f this school project has been veriedl in 6*'’ grade o f elementary 

school. Practical part is enriched by examples of gymnosperm plants from Jizera’s 

Mountains region including basic elements in plants.

Key words: gymnosperm plants, Jizera’s Mountains, school project, work sheets
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1 Uvod

Jizerské hory patří dle rozlohy k nejmenším a nej severnějším českým pohořím. 

Nacházejí se na území okresů Liberec a Jablonec nad Nisou. Na malém prostoru zde 

však dochází k symbióze absolutní „kanadské divočiny“ neproniknutelných smrkových 

lesů, hrubých žulových skal a pěnivé vody, rozsáhlých bukových lesů, které nemají 

v Čechách co do rozlohy obdoby, a mírné, po staletí kultivované krajiny horských cest a 

udržovaných luk.

Klíčovým prvkem této práce se stal sběr d a t , informací, materiálu a fotografií, na 

jejichž základě byly vytvořeny modelové příklady krytosemenných rostlin, které mohou 

učitelé využít nejen při výuce a systému rostlin, ale i při výuce tématiky léčivých a 

jedovatých rostlin v rámci botaniky. Z vlastní fotodokumentace bylin Jizerských hor 

byly sestaveny pracovní listy, které didakticky doplňují školní projekt v oblasti botaniky 

a ekologie.

Téma Jizerské hory je v literatuře dostupné z mnoha zdrojů. Jedná se zejména o 

publikace spojené s popisem chráněných území, geologií, flórou, faunou, historií atd. 

Dále se můžeme základní informace o Jizerských horách dozvědět na internetových 

stránkách, které poskytují dostatek fotodokumentace i jiných informací. Ty se však do 

značné míry opakují a kopírují. Pokud se chce čtenář dozvědět více konkrétních 

informací o Jizerských horách musí nahlédnout do bioindikačních průzkumů, které jsou 

velmi dobře dostupné v Krajské vědecké knihovně v Liberci nebo na Správě CHKO 

Jizerské hory. Na didakticky zpracované informace o Jizerských horách, které by 

sloužily školám, učitelům a hlavně žákům na ZŠ popř. nižšího gymnázia, jsem 

v dostupné literatuře i internetových zdrojích nenarazil, proto doufám, že má diplomová 

práce bude v tomto směru přínosná.



Cíle diplomové práce:

> Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření školního projektu v oblasti 

botaniky a ekologie pro žáky 2. stupně ZŠ popř. studenty nižšího gymnázia.

>  Vytvoření modelových příkladů krytosemenných rostlin se základními 

obsahovými látkami, které se nacházejí v Jizerských horách.

>  Provést dotazníkové šetření pro zjištění nápadů, názorů a zkušeností učitelů 

přírodopisu v Jizerských horách, týkající se okolí jejich školy, didaktických 

námětů, přírodovědných vycházek, školních projektů, spolupráce 

s ekologickými centry, ŠVP atd.



2 Teoretická část

2.1 Obecná charakteristika Jizerských hor

V Jizerských horách je 12 vrcholů, které převyšují 1 000 m. n. m. Jejich 

systematické navštěvování se stalo velice oblíbenou zábavou turistů, např. lyžařský 

přejezd „Jizerské tisícovky“, nebo Jizerská padesátka. Nejvyšším vrcholem je Smrk 

(1 124 m). Nejvýraznější horou je Jizera (1 122 m) se dvěma vrcholovými skalisky. Po 

hřebenech Jizerských hor vede zhruba v linii Smrk, Smědava, Holubník, Bramberk, 

Černá Studnice, rozvodnice mezi Baltským a Severním mořem. Krajinu Jizerských hor 

lze rozdělit do 4 oblastí, charakteristických z hlediska přírodního i kulturně historického 

na Frýdlantsko, Liberecko, Jablonecko a centrální část Jizerských hor. Jizerské hory 

jsou velmi bohatou oblastí na vodní toky, studánky a přehrady. Lesy Jizerských hor 

pokrývají především smrky, ve kterých žije vysoká zvěř, která je obohacena na 

severních svazích o zvěř černou. Dominantní horninou je žula, i když v centrální části 

se vyskytuje spíše vyvřelá hornina čedič. Podnebí je proslavené svým drsným klimatem 

s dlouho trvající sněhovou pokrývkou. K typickým ekosystémům Jizerských hor patří 

jizerskohorské rašeliniště a jizerskohorské bučiny, které jsou charakteristické svou 

jedinečnou flórou a faunou. Díky rozvoji textilního a sklářského průmyslu je jizerské 

podhůří protkáno hustou sítí železnic a lokálek. Z Liberce i Jablonce vedou do hor 

horské silnice, vlastním automobilem je možné cestovat též do centra východní části 

hor, do osady Jizerka.

2.2 Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

CHKO Jizerské hory „Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů 

lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, popř. s dochovanými 

památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti.“ (§25 odst. 

Zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny).

Unikátní severská krása jizerskohorské přírody a unikátní porosty bukových lesů 

začaly být od r. 1960 plošně chráněny. V roce 1968 vznikla na území celých Jizerských



hor Chráněná krajinná oblast Jizerské hory (CHKO JH), která patří k nejstarším 

velkoplošným chráněným územím v České republice.Od roku 1998 vyhlášeno 

maloplošné území v rámci CHKO JH v kategoriích:

>  Národní přírodní rezervace např. Jizerskohorské bučiny, Rašeliniště Jizery, 
Rašeliniště Jizerky.

> Přírodní rezervace např. Bukovec, Černá hora, Jedlový důl, Na Čihadle, Nová 
louka, Ptačí kupy. Prales Jizera.

> Přírodní památky např. Na Kneipě, Pod Dračí skálou. Pod Smrkem, U Posedu.

Obr. 1: Znak CHKO Jizerské hory (Řeháček 2002)

Národní přírodní rezervace

Jizerskohorské bučiny 1 750 ha ochranné pásmo. Je to největší rezervace 

Jizerských hor. Zahrnuje komplex smíšeného, převážně bukového lesa s řadou strmých 

skalních útvarů a vyhlídek, s roklemi potoků s vodopády a kaskádami. Má neocenitelný 

význam pro mnohé rostliny a živočichy. Rašeliniště Jizery je  nej rozsáhlejší rašeliniště 

podél řeky Jizery, tvořící státní hranici s Polskem, též Velká Jizerská louka. Vyskytuje 

se tam vzácná rašelinná flóra a fauna, unikátní je výskyt nízkého jalovce obecného 

(Juniperus communis alpina). Mezi Rašeliniště Jizerky a Malou Jizerskou loukou 

protéká Safírový potok, ve kterém se nacházely naleziště drahokamů. (Řeháček 2002)

Přírodní rezervace

Bukovec (51 ha) je nápadný čedičový kužel (1 005 m) nad osadou Jizerka. 

Vlivem horninového podloží zde 'ro ste  bohatá květena s řadou vzácných druhů. 

Vyskytují se zde vzácné druhy živočichů, zejména v sutích. Jedlový důl (13 ha) jsou 

smíšené lesní porosty v údolí potoka Jedlová s balvanovitým až skalnatým dnem, 

s vodopádem a peřejemi. Je zde významná květena a zvířena. Prales Jizera (94 ha) jsou 

zbytky klimaxové smrčiny v nejvyšších polohách Jizerských hor v současné době silně 

poškozené imisemi a větrným polomem. Je zde řada skalních výchozů s vyhraněnými
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společenstvy s výskytem borovice kleče (Pinus mugo), suťové pole s reliktní faunou 

bezobratlých. Ptačí kupy (13 ha) jsou dva výrazné vrcholy v západní části s nápadnou 

žulovou skálou. (Řeháček 2002)

Obr. 2: Na Čihadle (Jóža, Vonička 2004)

Přírodní památky

> Na Kneipě (0,4 ha) je Zachovalý ekosystém malého vrchoviště náhorního typu 

s bohatým zastoupením vzácné rašelinné flóry.

>  Pod Dračí skálou (0,8 ha) je chráněná lokalita tisu červeného (Taxus baccata).

> U Posedu (1 ha) je nevelké vrchoviště porostlé převážně klečí s typickou 

rašelinnou vegetací.

>  Pod Smrkem (1,7 ha) je to přirozený porost smíšeného lesa se smrkem, jedlí a 

bukem v údolí Ztraceného potoka. (Řeháček 2002)

2.3 Horstvo Jizerských hor

Dominantním horským celkem popisované oblasti jsou Jizerské hory, dosahující 

na českém území největší nadmořské výšky 1 124 m horou Smrk jihovýchodně od 

Nového Města pod Smrkem, (celkově je nejvyšším bodem Jizerských hor Wysoka 

Kopa, 1 126 m, ve Vysokém jizerském hřebeni na území Polska). Zalesněný mohutný 

masiv Smrku je zároveň nejvyšší horou podcelku Smrčské homatiny, kdežto o pouhé
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2m nižší Jizera (1 122 m) je nejvyšší horou druhého a rozsáhlejšího podcelku Jizerských 

hor, t. j. Jizerské homatiny. Kromě ní už jen nemnoho dalších vrcholů přesahuje 

tisícimetrovou hranici. Ve Středním jizerském hřebeni je to např. dnes obnažená Jelení 

stráň (1 018 m), ve Vlašském hřebeni jihovýchodně od Smědavy Černý vrch (1 025 m) 

a Zámky (1 002 m), v hejnickém hřebeni jsou to Ptačí vrchy (1 013 m), Holubník ( 

1 070 m). Černá hora (1 084 m), v severním oblouku pak Smědavská hora (1 084 m) a 

Polední kameny (1 006 m). Nemůžeme ovšem zapomenout na ojedinělý čedičový suk 

Bukovce (1 005 m), tyčící se nad Malou jizerskou loukou u osady Jizerka, který patří 

k nejvýše položeným vulkanickým výlevům ve střední Evropě. Označení hřeben, s nímž 

se na mapách i v terénu setkáváme, je v případě Jizerských hor z geomorfologického 

hlediska nesprávné, neboť jde o hřbet. Geografové i horolezci tyto dva termíny přesně 

rozlišují, ale široká veřejnost v praxi často nesprávně zaměňuje. Pro Jizerské hory jsou 

charakteristické tzv. zarovnané povrchy ve vrcholových částech. Mají charakter vysoko 

položených náhorních plošin s mírně zvednutými plochými kupami žulových vrcholků 

a s mělkými depresemi, v nichž se po skončení ledových dob vytvořila četná rašeliniště. 

Hojné jsou zajímavé skalní útvary vzniklé zvětráváním žul na vrcholcích hor a na 

okrajích příkrých svahů. Jizerské hory jsou od okolních geomorfologických jednotek, 

s výjimkou návaznosti na Krkonoše, velmi ostře odděleny, a to zejména na severu, kde 

jejich zlomový svah (t. j. příkrý svah ve směru zlomu, podle něhož byl celý horský 

masiv vyzdvižen) nad údolím Smědé u Hejnic a Frýdlantu dosahuje relativní výšky až 

500 m. Podobně na severovýchodě se zvedá Vysoký jizerský hřeben na území Polska 

tektonickým zlomem příkře nad údolí Kwisy a Malé Kamenné. Jižní část masivu 

Jizerských hor se nevýrazně svažuje k jihu a je rozčleněna mnoha mělčími říčními 

údolími, takže celkem plynule přechází do Liberecké kotliny.Pohoří definitivně uzavírá 

na jihu 18 km dlouhý Čemostudniční hřeben, na jihovýchodě však Jizerské hory 

splývají s nej západnějšími výběžky Krkonoš. Z geomorfologického celku Krkonoš 

zasahuje do tohoto území pouze nejzápadnější část Krkonošských rozsoch. Jde o 

zvlněný a zalesněný Příchovický hřeben a vrcholky Kapradníku (910 m), Hromovky 

(916 m). Hvězdy (958 m) a Bílé skály (964 m) severozápadně od Pasek n. Jizerou. 

Tento hřeben, správně však hřbet, je  mnohem rozsáhlejší částí Krkonošských rozsoch, 

který je oddělen hlubokým údolím Jizery i pod jejím soutokem s Mumlavou. (Nevrlý 

1983)
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Krkonošské podhůří je zastoupeno na území našeho průvodce jen nevelkou 

plochou, a sice částí svého podcelku (Železnobrodskou vrchovinou). Hranice mezi ní a 

Jizerskými horami probíhá zhruba po jižním úpatí Čemostudničního hřebene. Patří sem 

k jihu  obrácené svahy tohoto hřbetu, které se dlouze svažují až hluboko do údolí střední 

Jizery u Železného Brodu i do sousedního údolí významného přítoku Jizery, kterým je 

Kamenice. Převážná část Železnobrodské vrchoviny na jih od čáry Rychnov u Jablonce 

n. Nis., Návarov, Vysoké n. Jizerou, však leží mimo území Jizerské hor. Jde většinou o 

zvlněný reliéf s nevelkými výškovými rozdíly v rozmezí 500 -  700 m n. m. na 

rozvodním hřbetu mezi Jizerou a Kamenicí. Malé přítoky těchto řek jsou zde zaříznuty 

do nej různějších metamorfo váných hornin starších prvohor. V mírně kopcovité krajině 

se střídají pole, lesíky a nevelká sídla vytvářejí klidnou podhorskou krajinu. (Nevrlý 

1983)

2.4 Vodstvo Jizerských hor

Jizerské hory jsou považovány za oblast velice bohatou na vodní toky, studánky, 

přehrady. I když zde pramení celá řada vodotečí, např. Nisa, Smědá, Jizera, lze 

považovat Jizerské hory a okolí jako deficitní, protože každý územní celek se hodnotí 

s hlediska spotřeby pitné a užitkové vody s množstvím získané vody požadované 

kvality. K vytvoření vydatné nádrže podzemní vody se musí spojit vhodné geologické, 

tektonické a klimatické podmínky. Hlavní řekou je Jizera, pramení na jižním svahu 

Smrku. Pod hřebenem Černé studnice v Nové Vsi pramení Lužická Nisa. (Nevrlý 1983)

Jihovýchodní část hor odvodňuje Kamenice a Bílá Děsná. Na přítoku Kamenice, 

říčce Jedlová se nachází vodopád. Severní části dominuje Smědá, kde jsou členité 

kaskády. Významným fenoménem jsou rašeliniště, staré desetitisíce let. Přehrady (Souš 

a Josefodolská) jsou využívány jako zásobárny pitné vody pro Jablonec a Liberec. 

Zajímavou technickou kuriozitou s tragickým nádechem je  Protržená přehrada na Bílé 

Děsné, postavená v letech 1912 -  1915. Rok po dokončení se však špatně konstruovaná 

a zhotovená hráz protrhla.(Nevrlý 1983)
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Minerální vody Jizerských hor

Minerální vody Jizerských hor se liší od prostých podzemních vod obsahem oxidu 

uhličitého (CO2). Nejslavnější minerálkou Jizerských hor je libverdská kyselka, jako 

stolní voda je  známá vratislavická kyselka. Ve Vratislavicích vzniká alkalická kyselka 

s mineralizací v průměru 0,8 -  0,9 g/ 1. Druhé centrum kyselek je  v Lázních Libverda na 

severním a západním svahu Smrku. Minerální vody jsou vodami stolními, pouze 

v Lázních Libverda se používají k léčebným účelům ve spojitosti srašelinou. (Nevrlý 

1983)

2.5 Flóra Jizerských hor

Lesy v současné době pokrývají smrky 75 % lesní plochy, 10 % buk lesní (Fagus 

sylvatica) a zbytek jiné druhy. Jizerské smrčiny mají bohatý bylinný podrost např. 

brusnice borůvka (Vaccinium myrtilJus), brusnice brusinka {Vaccinium vitis - idaea), 

metlička křivolaká {Avenella flexuosa), kapradiny (Polypodiophyta), mechy 

(Bryophyta). Vzácně se vyskytuje typicky horská rostlina, kterou je  hořec tolitovitý 

(Gentiana asclepiadea). V bučinách jsou zastoupeny např. lýkovec jedovatý (Daphne 

mezereum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), 

oměj šalamounek (Aconitum napellus), mléčivec alpský (Cicerbita alpina). Dobrým 

znamením oživení lesů je i návrat plodícího borůvčí a hub. Dominantním porostem 

rašelinišť je mech rašeliník (Sphagnum). Stromy z důvodu nedostatku živin živoří 

v zakrslých formách např. borovice kleč (Pinus mugo), dále jalovce obecný (Juniperus 

communis), ostřice (Carex), suchopýr (Eriophorum) s typickými bílými chomáčky nebo 

rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). (Řeháček 2002)

Horské louky patří k charakteristickým hodnotám Jizerských hor. Na loukách se 

nachází celá řada kvetoucích rostlin, vzácně např. několik druhů orchidejí. Nejcennější 

louky se zajímavou květenou jsou většinou koseny za podpory CHKO JH, např. 

Upolínová louka na Jizerce. Upolín evropský (Trollius europaeus) je  bylina se žlutými 

kališními lístky, seskupenými do tvaru koule, je  charakteristickou rostlinou na Jizerce. 

Na jaře nejvíce kvete na svahu Bukovce. Pod Dračí skalou se vyskytuje nezvyklá až 

kuriózní dřevina tis červený (Taxus baccata). Typická rostlina pasek a okrajových 

neobhospodařovaných luk je starček Fuchsův (Senecio ovatus), kterému se lidově říká:
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„kycol“. Žluté kvítky ve zvláštní metlovité struktuře, podobný zlatobýlu, zaměňovaný i 

v lékárnách. „Kycol“ platil u jizerských horalů po celá staletí za všemocnou bylinu, 

která dokázala vyléčit každou nemoc, celé rostliny se sušily na půdách a vyschlý 

„kycol“se používal v domácím lékařství nebo se prodával do sousedního Německa, kde 

se těšil velké oblibě. Podle posledních průzkumů je léčivý především odvar z „kycolu“, 

který lze dobře využít na odřeniny a další poranění kůže. Jeho užívání vnitřně se však 

nedoporučuje. (Řeháček 2002)

2.6 Fauna Jizerských hor

V Jizerských horách žily v minulosti velké šelmy např. medvěd (Ursus), vlk 

(Canis) nebo rys ostrovid (Lynx lynx). K lesům Jizerských hor patří tradičně vysoká 

zvěř např. jelen (Cervus), daněk (Dama), srnec (Capreolus) a muflon 

(Ovis)N  severních svazích se vyskytuje černá zvěř např. prase divoké (Sus scrofa). 

Mezi lovnou zvěř patří také ptáci, např. tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a tetřívek 

obecný (Tetrao tetrix). Jsou zde zastoupeny celé řady druhů, např.výr velký (Bubo 

bubo), lejsek (Ficedula), datel (Dryocopus), káně lesní (Buteo buteo). V rašeliništích je 

zastoupena fauna bezobratlých (Avertebratra), pavouci (Araneida), vážky (Odonata), 

brouci (Coleoptera), potápník (Dytiscus). V lesích byl hojný obaleč modřínový 

(Zeiraphera diniana), v potocích pstruh potoční (Salmo trutta). Ke známým živočichům 

patří také netopýři (Microchiroptera). (Řeháček 2002)

2.7 Geologie Jizerských hor

Celé chráněné území budují horniny krkonošsko - jizerského žulového masivu, 

pouze u chaty Huberty jsou starší horniny pláště plutonu, svory a ortoruly krkonošsko- 

jizerského krystaliniku.. Žulové magma vystoupilo z hlubin v závěru sudetské fáze 

variského vrásnění. Větší plochu zaujímá výrazně porfyrická středně zrnitá žula a až 

granodiorit s vyrostlicemi ortoklasu v hlubších partiích plynule přechází do hrubozmné 

porfyrické žuly s červenými ortoklasy. Při chladnutí utuhlých partií žulového tělesa 

vznikla síť strmých puklin a některé byly vyplněny odštěpenými horninami, např. 

jemnozmnými světlými aplity nebo tmavými lamprofyry. Ze zbytkových tavenin 

vznikla též tělesa písmenkových pegmatitů. V tzv. živcových jamách se zde v 19. století 

těžila surovina pro porcelánky na Frýdlantsku. Podstatně mladší výplně puklin
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představují křemen-hematitové žíly. Hematit (krevel) se zde těžil jako jeden ze zdrojů 

železné rudy. Saxonská tektonika na přelomu starších a mladších třetihor (asi před 23 

mil.let) způsobila výzdvih bloku Jizerských hor o 500 -  700 m. Krátký časový odstup 

od současnosti neumožnil výraznější postup eroze do nitra zarovnaného povrchu, který 

je tak na plošině Jizerských hor jako obnažený etchplen (holorovina) zachován dodnes. 

K základnímu rozčlenění krajiny na hory a nížiny došlo v mladších třetihorách a 

závěrečná modelace proběhla ve starším období čtvrtohor, pleistocénu. Kontinentální 

ledovec v průběhu střídání ledových a meziledových dob dvakrát pronikl až k úpatí 

Jizerských hor. V chladném klimatu v předpolí ledovce vznikly malé stacionární 

ledovce a vytvořily se malé kry. Akumulace sněhu způsobila vznik novačních karů. 

Chráněné území je proslulé množstvím skalních útvarů (věže, izolované skály, skalní 

hradby), z menších útvarů jsou nápadné hřiby a viklany. Na většině skal jsou skalní 

mísy, na ukloněných stěnách se často vyskytují rovné rýhy.Vyskytují se zde tři druhy 

půdy, které se liší hlavně stupněm vyluhování: hnědá půda horská, hnědá půda 

podzolovaná (humusoželezitý podzol). Dominantní horninou je  žula, charakteristická 

svojí hrubostí s výraznými krystalky růžových živců, používá se jako stavební materiál. 

Zvětráním a rozpadem byla transformována do nejrůznějších tvarů: skalní hřiby, hrnce 

apod. V centrální části hor se vyskytuje i vyvřelá hornina čedič. Nejmohutnější výlev 

čediče v Jizerských horách představuje zajímavý vrchol Bukovec. V polské části 

Jizerských hor bývaly raritou křemenné skály. (Nevrlý 1983)

Jizerské hory patří z hlediska geologického do krkonošsko-jizerského 

krystalinika, které náleží k areálu variské tektonogenese a do oblasti 

západosudetské(lužické). Základ západosudetské oblasti tvoří především přeměnné 

(metamorfované) horniny a v hloubce utuhlé vyvřeliny žulového (granitového) 

charakteru. Hlavním horotvorným pochodem oblasti byla tzv. mladokaledonská 

orogenese (vrásnění), probíhající na konci siluru a ve spodním devonu. Horniny vzniklé 

po makedonském vrásnění jsou většinou již nemetamorfované. Z geografického 

hlediska sousedí Jizerské hory na severu s frýdlantskou pahorkatinou, na západě a 

jihozápadě libereckou kotlinou a Ještědským hřebenem, od Krkonoš jsou odděleny 

Novosvětským sedlem. (Ziegler 2004)
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2.7.1 Přehled geologické stavby a její vývoj

Důkazem nejstaršího geologického údobí v Jizerských horách je komplex svorů a 

fylitů, původně vzniklých z mořských usazenin a produktů podmořského vulkanismu 

v algonkickém moři. Během svého vzniku se dostaly tyto horniny do značných hloubek 

zemské kůry, kde byly podrobeny účinkům vysokých teplot. Došlo k tvoření nových 

nerostů na úkor starých. Takto vzniklé horniny nazýváme krystalické břidlice. Zmlazení 

reliefů, tj. vytvoření krajiny s velkými výškovými rozdíly vedlo k intenzivní denudaci 

(vyrovnávání výškových rozdílů za pomoci exogenních činitelů). Vznikly tak písčité a 

štěrkopísčité náplavy. (Žitný 1966)

Vývoj platformního pokryvu v mladších prvohorách a v druhohorách

Po ukončení variského vrásnění následovala opět rychlá denudace. Produkty 

větrání žulových hornin můžeme zjistit v prokazatelně permských sedimentech. 

Vyskytují se velmi jemnozmnéjílovité pískovce, které se střídají s jemně písčitými jíly. 

Jejich sedimentace probíhala v nepříliš hlubokých, ale velkých jezerech a močálech 

s bohatou květenou. Tropické klima, které zde vládlo, se projevilo jasně červeným 

zbarvením, způsobeným nepatrným obsahem oxidu železitého. Tropické klima 

pokračuje i v průběhu celých druhohor a projevuje se laterisací a kaolinisací (způsob 

větrání) skalního podkladu, především odkrytých žulových homin.(Žitný 1966)

Vývoj platformního pokryvu v třetihorách

Objevuje se tektonický neklid v jednotlivých fázích. Všechny fáze označujeme 

jako „saxonské vrásnění“. Nejstarší fáze probíhaly již v druhohorách. Ve srovnání 

s tektonikou způsobenou dřívějšími horotvornými pochody má saxonská tříštivá 

tektonika jen podružný geologický význam. Její relativně malé stáří způsobuje velkou 

morfologickou výraznost. Dnes nej výraznější saxonskou poruchou je  tzv. lužická 

porucha, která vznikla obnovením pohybů ve staré tektonické linii. Po dlouhém období 

dochází ve starších třetihorách ke vzniku mělkých terénních depresí, vyplněných vodou. 

Sedimentace jílovitopísčitých uloženin byla ukončena již počátkem svrchního oligeronu 

(konec starších třetihor). Velká část sedimentů staršího tercienního cyklu podlehla 

později denudaci a dochovaly se z nich jen drobné zbytky. Po přerušení sedimentace, na
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rozhraní starších a mladších třetihor a částečnému odnosu starších třetihomích 

sedimentů se začíná projevovat miocénní alkalický vulkanismus, jako odraz 

tektonického neklidu, během něhož dochází i ke vzniku mělkých, často tektonicky 

omezených kotlin vyplněných vodou. Utváření terénu bylo dokončeno teprve ve 

čtvrtohorách. Vyzdvižení Západních Sudet oproti severočeské křídové tabuli vedlo 

k mohutné denudaci série krystalických břidlic. Odkrytí v hloubce utuhlého 

krkonošsko-jizerského plutonu se podstatně rozšířilo, snad až do dnešní velikosti. 

Třetihomí výzdvih nezpůsobil vyzdvižení celé oblasti jako celku, ale způsobil rozpad 

v řadu ker navzájem proti sobě posunutých. Přímým důsledkem této skutečnosti je  i 

oživení denudační a emisní (rozrušovaní činností tekoucí vody) činnosti vodních toků. 

(Žitný 1966)

Vývoj platformního pokryvu ve čtvrtohorách

Jizerské hory, které jsou kompaktnějším celkem než Krkonoše, v morfologii 

uplatňují ve větší míře tektonické podmínky oproti modulaci ledovcovými činiteli. 

Kotliny, omezující vlastní pohoří např. Liberecká, Hejnická i Novoměstská, jsou 

vesměs omezeny zlomovými liniemi, což je  zřejmé u prvních dvou, které omezují 

Jizerské hory na severu a jihu. Liberecká kotlina i Frýdlantská pahorkatina se liší od 

centrální části Jizerských hor zejména mělčím reliéfem a menší nadmořskou výškou. 

Z centrální části vystupují význačné vrchy jen v místech odolnějších partií krkonošsko - 

jizerského plutonu (Jizera), nebo v místech, kde basické vyvřeliny prorážejí plutonem 

(Bukovec). (Žitný 1966)

2.7.2 Mineralogie Jizerských hor

Z hlediska mineralogie je největším nalezištěm území Jizerské louky. Jizerské 

hory jsou proslulé modrým drahokamem, safírem. Bažinaté louky mezi Bukovcem a 

Smrkem lákaly prospektory nejen ze Saska, ale i zemí za Alpami. V současné době je 

naleziště chráněnou oblastí, v níž má být zachován původní rostlinný ráz této svérázné 

krajiny.Kromě safíru středověcí horníci vypírali (rýžovali) cínovec, ale jeho množství 

nebylo natolik velké, aby jej bylo možno s úspěchem těžit. V severní části Jizerských 

hor se také vyskytovaly chudé železné rudy, těžba se však nevyplácela. Až do 16. století 

sahá také těžba vápence a žuly jako dekoračního stavebního kamene. (Žitný 1966)
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2.7.3 Petrografie Jizerských hor

Vlastní Jizerské hory tvoří starohomí krystalické břidlice, krkonošsko-jizerský 

pluton, třetihomí a čtvrtohorní pokryvné útvary. Základ platformy je  tvořen 

krkonošsko-jizerským plutonem a jeho pláštěm, platformní pokryv je pouze třetihomího 

a čtvrtohorního stáří. (Žitný 1966)

Plášť krkonošsko-jizerského plutonu

Algonkické metamorfované hominy, převážně sedimentárního původu. 

Algonkické - starohomí svory a fylity, nej starší hominy oblasti se vyskytují 

v obloukovitém pruhu východozápadním směrem od Polska až na naše území do oblasti 

Raspenavy v celkové délce 37 km. Svory bývají většinou drobně krystalické, detailně 

provrásněné, šedé a zelenošedé hominy často až xylitického (břidlicového) vzhledu. Na 

plochách břidličnatosti jsou stříbřitě lesklé. U Nového Města p. Smrkem obsahují 

provrásněné hominy čočky sekrečního křemene a společně s chloritem jsou jedinými 

minerály hominy. Homina Granátovec byla nalezena na Měděném vrchu. V jižním 

okolí Nového Města p.Smrkem byly zjištěny nepříliš mocné vložky amfibolitů, místy i 

granát. Jedním z nej významnějších souvrství je  karbonátové souvrství, v němž se 

nacházejí hominy: krystalické vápence, dolomitické vápence a dolomity. Metabasické 

hominy obsahují místně větší zrudnění, vyskytují se jak v podlaží, tak v nadloží 

vápencových poloh. Makroskopicky jsou to hominy tmavě zelené, masivní 

s nepravidelným lomem, celistvé a velice tvrdé. Dmhou hominou jsou amfibolity. 

Vyskytují se v nadloží vápenců, jsou tmavě zelené, s dobře vyvinutou břidličnatosti 

s paralelním uspořádáním jehliček amfibolu. (Žitný 1966)

Starší, assyntské granitoridy

Ze starších hornin žulového typu zasahuje do sevemí části oblasti zavidovský 

granodiorit. Je většinou silně drcený, zbřidličnatělý, středně zmitý. Poněkud mladší je 

mmburská žula. Styk jizerských ortorul s rumburskou žulou je nejtypičtěji vyvinut ve 

frýdlantském výběžku. Nejvhodnějším místem pro studium je údolí řeky Smědé pod 

Frýdlantem v Čechách a v okolí Nového Města p. Smrkem. Jizerské ortomly jsou 

nej rozšířenější hominou oblasti severně od jizerského plutonu. Nej rozšířenější jsou 

plástevné a okaté ruly, které svým vzhledem připomínají rumburskou žulu. Lze ji nalézt
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v okolí Smrku a u Nového Města a Jindřichovic. Ortuly jsou nejlépe odkryty v malých 

lomech severně od Libverdy. (Žitný 1966)

Smíšené, hybridní horniny (migmatity)

V horninách označovaných jako migmatity jsou zastoupeny jak oerto-složky tak 

para-složky. Jejich vzájemný poměr je značně proměnlivý. Migmatity jsou velice úzce 

vázány na styk migmatických hornin s jejich starším sedimentárním pláštěm. (Žitný 

1966)

Krkonošsko - jizerský pluton

Je třetím největším hlubinným magmatickým tělesem Českého masivu (po 

Českomoravské vysočině a Středočeském plutonu), zaujímá 1100 km^, více než 

polovina je na našem území. (Žitný 1966)

Intrusivní horniny

Utuhlé hlubinné hominy jsou z petrografické stránky značně monotonní. Jsou dva 

typy, které jsou spolu spjaty s porforidní a stejnoměmě zmitou žulou. První tvoří 

převážně západní a centrální část masivu, druhá vystupuje v oblasti hlavního 

krkonošského masivu. Nejrozšířenější hominou je porfyrická (s vyrostlicemi) biotitická 

žula hrubozmná. Objevuje se zde růžový draselný živec, který vytváří vyrostlice 

v průměm 3 cm. Tato žula je označována jako liberecká, protože se dobývá v okolí 

Liberce. Dmhou hlavní odrůdou je biotiticky zrnitá žula v oblasti krkonošského hřbetu. 

Vyskytuje se také dvojslídná žula, vkládající se mezi biotitickou žulu a krystalické 

břidlice. Je nažloutlá, středně zmitá, dobře leštitelná. Nazývá se také „železnobrodská“ 

nebo „tanvaldská“, protože se nachází v pruhu 20 km dlouhém a 4 km širokém v okolí 

Tanvaldu. (Žitný 1966)

Žilný doprovod krkonošsko - jizerského plutonu

Je poměrně chudý. Je jen v blízkosti hlubinných homin. Nejstarší žilné hominy 

jsou aplity a pegmatity. Kontaktní dvůr krkonošsko-jizerského plutonu působil na své 

okolí vysokou teplotou a způsobil řadu změn např. kontaktních metamorfos. Hojnější 

průniky apolitických a křemenných žil jsou vidět na přímém kontaktu. (Žitný 1966)
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Produkty větrání hornin krkonošsko - jizerského plutonu

Suché partie žulových homin rychle větraly, byly vystaveny tropickému klimatu. 

Draselné i sodnovápenaté živce se rozkládaly. Intenzivním větráním a rozpukáním se 

vytvářely různé tvary v žulových partiích. Jsou to např. exempláře skalních hrnců (v 

okolí Smržovky a Jablonce n. Nis.), nebo Skalní hřib u Polubného. Všechny tyto 

zvláštní tvary jsou spojeny se způsobem větrání a rozpadem žuly. Vyskytují se dva 

druhy větrání: vedle běžného balvanitého rozpadu se vyskytuje i vzácnější kulovitý 

rozpad (viditelný v pískovně v Rochlicích). (Žitný 1966)

Platformní sedimenty

Hominy základu platformy již  nikdy nebyly zaplaveny mořem. V období 

mladších prvohor a celých druhohor nevznikaly již žádné hominy, nej starším 

pokryvným útvarem jsou nej starší třetihomí jezemí sedimenty a vy vřelé hominy. 

Čtvrtohomí uloženiny jsou již suchozemského charakteru. (Žitný 1966)

Třetihomí sedimenty a vulkanické horniny

Třetihomí písky, jíly a štěrky s lignitovými slojemi se nacházejí v Liberecké 

kotlině. Nejstarší souvrství sedimentačního cykluje zachováno v lomu u Frýdlantu. Na 

Frýdlantsku převládají povrchové úpravy vulkanických těles, jako např. lávové proudy, 

na Liberecku to jsou vypreparované formy, výplně sopečných komínů a pravé žíly. 

(Žitný 1966)

Čtvrtohorní uloženiny

Nejzajímavější jsou fluvioglaciální štěrkopísky a písky. Jsou to nejčastěji valouny 

a úlomky žuly, čedičů i křemene. Vyskytuje se zde i exotický materiál jako severské 

červené žíly a pazourky, většinou šedých barev s lastumatým lomem. Pazourky vznikly 

původně jako nahlučení oxidu křemičitého ve vápencích a dolomitech, kameny tohoto 

původu byly v době kamenné hledaným zbožím a pro svoji tvrdost a opracovatelnost se 

z nich vyráběly různé druhy zbraní a nástrojů. (Žitný 1966)

21



2.8 Podnebí Jizerských hor

Jizerské hory jsou proslavené svým velmi drsným klimatem. Jsou oblastí s dlouho 

ležící sněhovou pokrývkou ( v minulosti až 160 dnů). Léto je krátké a chladné. Pro 

Jizerské hory jsou typické inverze, kdy je ve vyšších polohách tepleji než v údolí. Na 

poměrně malé rozloze se střídají různé terénní útvary, které ovlivňují klimatické 

podmínky. Časté proměny teplot podmiňuje i expozice svahů, horninové podloží a 

skalní útvary v krajině. Dochází zde často k teplotním zvratům tzv. inverzi, při které je 

ve vyšších polohách tepleji než v polohách nižších. Se stoupající nadmořskou výškou 

stoupá teplota a přibývá srážek. Základní rysy podnebí jsou dány polohou pohoří ve 

středu Evropy a tím, že jde o první vyšší celistvý útvar na severozápadním okraji 

Krkonošsko-jesenické soustavy. Na jejich poměrně malé rozloze se střídají různé 

terénní útvary, které výraznou měrou ovlivňují místní klimatické podmínky a způsobují 

jejich velkou proměnlivost. Tu podmiňuje také expozice a sklon svahů, horninové 

podloží, vegetační kryt a skalní útvary. Jako celek poskytuje pohoří vhodné podmínky 

pro větrnou cirkulaci, patří do chladné klimatické oblasti. Léto je v centrální oblasti hor 

krátké, mírně chladné a vlhké, zima je dlouhá, po 140 až 160 dní v roce je oblast 

pokryta sněhem. V průběhu rokuje 30 -  40 jasných dní. (Řeháček 2002)

Teplota

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 4 -  7°C, v lednu od -7 do -3°C a 

v červenci v rozmezí 12 -  16°C. Extrémní teplota byla naměřena na Jizerce v roce 1940 

a činila 42°C. 31. prosince 1980 poklesla teplota během 24 hodin o 20°C. V prostoru 

jsou časté teplotní inverze, kdy jsou sníženiny obklopující horský masiv zaplaveny 

shora stékajícím studeným vzduchem. Dochází k nim na Jizerce, v Liberecké a 

Jablonecké kotlině a ve sníženinách kolem Tanvaldu, Smržovky a Hejnic. 

(http://www.jizerskéhory.ochranaprirody.cz/, 20.11.2008)

Srážky

Protože jsou Jizerské hory prvním pohořím Krkonošsko - jesenické soustavy 

vystaveným převládajícímu vlhkému severozápadnímu větrnému proudění, jsou 

srážkami postihovány relativně více než jiná pohoří. Celkem v horách spadne ročně 800
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-  1 700 mm vody za rok. Od 29. července 1897 drží evropský rekord v denním úhrnu 

srážek na stanici na Nové Louce bylo tehdy naměřeno 345 mm. V rámci Česka jsou 

rekordní také úhrny zimních srážek, které například průměrně za šest zimních měsíců 

let 1901 -  1950 činily 800 mm. Sníh v Jizerských horách začíná padat velmi brzy a 

poměrně dlouho setrvává. Například na Kristiánově bylo první sněžení zaznamenáno již

3. listopadu a posledním dnem sněhové pokrývky byl 15. červen. V nejvyšších partiích 

hor dosahuje mocnost sněhové pokrývky 150 cm, někdy však až 300 cm. 8. srpna 1978 

spadlo na pramenech Jizery za 10 hodin 250 mm vody. Rekordní bývají také srážkové 

úhrny měsíční (v červenci 1897 656 mm) a roční (na Jizerce spadlo roku 1926 celkem 

2201 mm). (http://www.jizerskéhory.ochranaprirody.cz/, 20.11.2008)

2.9 Historie Jizerských hor

Jizerské hory patří k oblastem s nejmladší historií. Osídlení jizerského podhůří 

rozvrátily v 15. století husitské války. Osidlování začalo v 16. století, značnou část hor 

tehdy vlastnil rod Redemů, jižní část Vartnberkové. Začíná se těžit dřevo, vznikají nové 

osady s textilní výrobou, vzniká dřevorubecká a později i zlatokopecká osada Jizerka. 

Začíná také sklářská výroba, vznikají lesní sklářské hutě ve Mšeně u Jablonce n.Nisou, 

v Huti, Rejdících a Bedřichově. Později Jizerské hory vlastnil Albrecht zValdštejna 

(známé jsou selské nepokoje na Frýdlantsku v 18. století). Sevemí svahy Jizerských hor 

byly zalesněny odjakživa. V poslední době ledové nedovolovaly drsné klimatické 

podmínky (suchá zima) růstu dřevin. Léta byla teplá a krátká. Hory pokrývala tundra. 

Při oteplování začal ledovec tát a ustupovat na sever. V období mladšího dryádu se 

začaly prosazovat stromy např. břízy, borovice a osika. Další změnu sortimentu dřevin 

přinesl boreál, objevují se duby, lípy, jilmy. Optimálním obdobím pro šíření lesa se stal 

atlantik, lesy byly obohaceny o smrky, olše, javor. V období zvaném subboreál pak jsou 

to buk a jedle. V mladším subatlantiku se lesy obohatily o poslední strom, habr.

V současných lesích jsou to porosty'smrku pichlavého a modřín, vzácně vejmutovka a 

dub červený. Dnešní složení fauny je podobné jako asi před 7 tisíci lety, tj. od atlantiku. 

Dávno byly vyhubeny velké šelmy. Poslední medvěd, rys a vlk byli zastřeleni 

v polovině 18. století. Naopak byl introdukován daněk. Poslední původní prase divoké 

(čemá zvěř) bylo střeleno v r. 1924 a dnešní vysoké stavy vznikly z populace uniklé 

během 2. světové války z polských a německých obor. Dalším dmhem je muflon. Skláři
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pronikli do pralesních komplexů a proměnili je  v palivo sklářských pecí a potaš do 

sklářského kmene, ale doprovázely je často lesní požáry. Stavební dřevo se vyváželo do 

Německa. Listnáče se těžily pro milíře železárny v Raspenavě a v období Albrechta 

z Valdštejna pro jeho zbrojní kovohutě. Měkké dříví bylo těženo pro papírny ve 

Ferdinandově. Byla rekonstruována a doplňována stávající síť místních lesních a 

poutních cest silnicemi, např. Štolpišskou nebo Smědavskou silnicí. (Řeháček 2002)

2.10 Půdní poměry Jizerských hor

V centrální části CHKO se vyskytují zejména kambizemní podzoly, často 

zrašelinělé. Ve vrcholových partiích (nad 1000 m n.m.) jsou uváděny typické podzoly. 

Zastoupeny jsou též dystrické kambizemě. Na vrchovištních rašeliništích se vyskytují 

organozemě a organozemní gleje. Na severních skalnatých svazích se objevují litozemě 

a rankery. Výjimkou je např. čedičový Bukovec, kde se vytvořily eutrofní kambizemě. 

Z hlediska zrnitosti převažují v nižších polohách půdy zmitojílové a jílovitohlinité.

V horských polohách se nacházejí lehčí půdy, které obsahují méně jílovitých 

částic a větší podíl štěrku. Z hlediska půdní reakce se jedná o půdy silně kyselé až 

kyselé (pH 3,5 -  5,5) a co. do obsahu humusu středně až silně humózní. 

(http://www.jizerskéhory.ochranaprirody.cz/, 20.11.2008)

2.11 Lesní porosty a ekologická katastrofa Jizerských hor

V celé oblasti Jizerských hor se začaly projevovat důsledky imisní zátěže, 

příčinou bylo zejména spalování lignitu v německých a polských elektrárnách. Ochrana 

lesních porostů se stala aktuální v 80. letech, kdy bylo odumírání lesů akcentováno i 

inovacemi obaleče modřínového (Zeiraphera diniana) a lýkožrouta smrkového (Ips 

typographus), což mělo za následek plošné vykácení smrkových porostů. Znovu 

vysázení bylo často problematické, holiny začaly zarůstat především třtinou 

chloupkatou (Calamagrostis villosa) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). V 90. 

letech byla uzavřena a odstraněna část nevyhovujících elektráren a holiny byly osázeny 

narychlo nepůvodními jehličnatými porosty, podílela se na nich i řada dobrovolných 

organizací. Lesy zaujímají v Jizerských horách plochu téměř 270 km^, což z celkové 

plochy CHKO představuje plných 73%. Většina maloplošných chráněných území se
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nachází právě na lesních pozemcích. Stav lesa, jeho rozlohu ale především druhovou 

strukturu začal ovlivňovat člověk výrazněji od 14.století, kdy začalo být území 

cílevědomě osidlováno. Nejvýznamnější změny jsou však spojeny s obdobím rozvoje 

sklářství a hutnictví a dalšího průmyslu, tedy přibližně v 16. - 19. století. Počátkem 19. 

století začínají holosečné těžby, původní převážně jedlo-bukový les je  významnou 

měrou nahrazován smrkovými monokulturami. Potřeba osiva pro zalesňování je  často 

řešena dovozy z oblastí s odlišnými ekologickými podmínkami. Již počátkem 20. století 

se ve velkém rozsahu objevují větrné a hmyzí kalamity. Kalamitní plochy jsou ve 

většině případů opět zalesněny smrkem. Druhá polovina 20. století je  počátkem silného 

vlivu imisní zátěže. Oslabené porosty jsou citlivé na škody větrem, ale především jsou 

napadány hmyzími škůdci, lýkožrouty. V sedmdesátých a osmdesátých letech 

dvacátého století je  při likvidaci těchto kalamit prakticky úplně odtěžena celá náhorní 

plošina Jizerských hor. Velkoplošně jsou používány nepůvodní dřeviny, hlavně 

severoamerický smrk pichlavý {Picea pungem).

V odborné i laické veřejnosti jsou tyto události hodnoceny jako ekologická 

katastrofa. Společenské změny v devadesátých letech minulého století přinesly i 

postupný návrat k metodám přírodě blízkého hospodaření v lesích. Důraz je opět kladen 

na zvyšování zastoupení listnatých dřevin. Opět se pracuje s dřevinami, kterým nebyla 

věnována pozornost např. jedle, jilm, lípa a další. Velké úsilí je  věnováno především 

záchraně místních populací těchto dřevin, z nichž některé se vyskytují již  jen v 

posledních fragmentech. K nejcennějším lesním ekosystémům lze dnes řadit bukové 

porosty na severních svazích hor (Jizerskohorské bučiny) a podmáčené smrčiny na 

rašeliništích (např. Rašeliniště Jizery). Ojediněle se vyskytují zbytky původní populace 

horského smrku. K největším problémům při obhospodařování lesů patří dlouhodobě 

neúnosné stavy spárkaté zvěře (jelení, srnčí, daňčí a mufloní zvěř) a degradace půdního 

prostředí, jako důsledek trvajícího působení imisí a nepříznivého vlivu smrkových 

porostů na vlastnosti půd. (http://www.jizerskéhory.ochranaprirody.cz/, 20.11.2008)

2.12 Turistika a naučné stezky

Rozvoj turistiky v tomto období přinesl širší povědomí o Jizerských horách 

obyvatelům průmyslových center, ale i vznik nového druhu příjmů. Hustota sítě
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značených cest umožní turistovi poznat celé území v jeho kráse i rozmanitosti. Pro 

potřeby návštěvníků jsou připraveny naučné stezky.(Pele a kol. 2000)

Tam, kde je to možné učinit bez újmy na chráněných hodnotách, snaží se ochrana 

přírody zprostředkovat styk s nimi i nejširší veřejností. Děje se tak prostřednictvím 

naučných stezek, které jsou kladeny do terénu a do chráněných území tak, aby poučení, 

osvětové využití, estetický dojem okolní přírody apod. byl co nej intenzivnější.

V Jizerských horách jsou dvě takové stezky. První je „klasická“, obdobná mnoha dalším 

v České republice. Druhá je méně obvyklá a vybudovaná svépomocí. (Nevrlý 1983)

Naučná stezka: Bukovec -  Jizerka -  Rašeliniště Jizerky

První naučná stezka v Libereckém kraji byla otevřena v létě 1971. Cílem naučné 

stezky je  ukázat přírodu dvou pozoruhodných chráněných území, čedičového Bukovce 

s bohatou květenou a rašeliniště v pánvi říčky Jizerky. Naučná stezka byla po svém 

vzniku zařazena do turistické sítě značených cest Jizerských hor. (Nevrlý 1983)

Zastávky

1. Úvodní zastavení. Stezka začíná u nejhomějšího domu Jizerky . Informace o 

geologickém vývoji hor.

2. Vrby slezské. Horský druh vrby a další vzácné rostlinstvo.

3. Pralouka pod Bukovcem. Botanická lokalita např.prha arnika (Arnica montana), 

kýchavice bílá (Veratrum album), hořec tolitovitý {Gentiana asclepiadea)atd.).

4. Starý lom. Výklad o vzniku čedičových sloupků. (Nevrlý 1983)

V lomu se trasa naučné stezky rozděluje: zastavení označená čísly vedou přes 

vrchol hory, dolní větev se třemi zastaveními označenými písmeny A-C horu obchází. 

(Nevrlý 1983)

A) Nad soutokem Jizery s Jizerkou. Jilmová javořina přechází do klenové bučiny.

B) Klenová bučina. Nej starší porosty na Bukovci

C) Přirozená smrčina

5. Skalní vyhlídka. Výhled do údolí Jizery a na Krkonoše.
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6. Suťový les. Jilmová javořina na čedičové suti, teplomilnější rostlinstvo ojedinělé 

v jizerských horách např.dymnivka dutá (Corydalis cava), dymnivka bobová 

(Corydalis fahacea), kyčelnice cibulkonosná (Deniaria bulbifera).

7. Suťovisko s jilmem. Výklad o mrazovém větrání homin.

8. Vrchol Bukovce. Rozhled, bohaté rostlinstvo např. pryskyřník omějolistý 

(Ranunculus aconitifolius), vranec jedlový (Huperzia selago)

9. Upolínová loučka.

10. Pohled na Jizerku. Výklad o historii.

11. Sklářská sláva Jizerky.

12. Safírový potůček. Střed dávné kutačské činnosti hledačů drahých kamenů, 

náplav obsahuje desítky druhů minerálů (nejznámější jsou safíry).

13. Rašeliniště Jizerky.

14. Vrchoviště. Výklad o květeně rašelinišť, rozhled z vyhlídkové plošiny.

15. Těžba rašeliny. Zastavení v místě zaniklé těžby pro Lázně Libverdu.

Symboly a suvenýry Jizerských hor

Symbolickým názvem je v horách označena nejen řeka, ale i druhá nejvyšší hora 

Jizera. Velice oblíbeným, neoficiálně používaným názvem pro hory je  jméno Jizerky. 

Oficiálním symbolem CHKO JH je rostlina upolín 30 -  60 cm vysoká bylina se žlutým 

květem kulovitého tvaru. Kvete na upolínové louce na svahu Bukovce. Hlavní 

pohádkovou postavou Jizerských hor je  duch Muhu (v pověstech zlý přízrak, 

v novějších ochránce hor). Podstatnějšího věhlasu než Muhu dosáhl i v evropském 

měřítku jizerskohorský světoběžník a horolezec Gustav Ginzel, spolumajitel známého 

Hnojového domu, jednoho se symbolů Jizerských hor. (Řeháček 2002)

2.13 Jizerskohorské rašeliniště

Rašeliniště je zvláštní ekosystém, který vzniká na trvale zamokřených 

stanovištích, je  porostlý specifickou vegetací. Rašelina se tvoří narůstáním biomasy nad 

hladinou spodní vody, nebo zazemňováním stojící vody. Živé rostliny tvoří na povrchu
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rašeliniště eufotickou vrstvu, pod ní je afotická vrstva, kde jsou odumřelé nadzemní 

části rostlin. Obě tyto vrstvy tvoří akrotelm. Je to horní část rašelirmého tělesa. Spodní 

Část se nazývá katotelm. Když rašeliniště zaroste dřevinami, vytváří se dřevitý horizont. 

Povrch rašeliniště je mozaikovitě rozrůzněný. V počátečních fázích vývoje rašeliniště se 

na vyvýšených místech objevují rašeliníky s odstředivým růstem, např. rašeliník 

červený (Sphagnum rubeolum), rašeliník hnědý (Sphagnum fuscum), nebo mechy např. 

ploník tuhý (Polytrichum strictum). Tyto kopečky se nazývají bulky. Roste na nich i 

suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginalum), suchopýrek trsnatý (Trichophorum 

caespitosum) a zakrslé smrky (Picea). Zatopené prohlubně mezi bulty se nazývají 

šlenky. Na nakloněných plošinách jsou paralelně uspořádané vrstevnicové hrázky a 

mezi nimi terasovitá jezírka, někdy i kulatá. Pokud růst rašeliniště stagnuje, přívalové 

deště nejsou zadržovány a vznikají erozní rýhy, objevují se i propady. Podle způsobu 

zásobování vodou se rašeliniště rozdělují na minerogenní (slatiny) a ombrogenní. Podle 

způsobu vzniku se rašeliniště dělí na topogenní, tvoří se v terenních sníženinách 

naplněných spodní stojící vodou a soligenní, která jsou podmíněna podzemní mírně 

tekoucí vodou. Ombrogenní rašeliniště jsou při vzniku a utváření podmíněna 

zásobováním vodou a živinami výhradně ze srážek. Rašelinná bezlesí jsou označovány 

jako louky. Vykvétají zde stovky srstnatců a dalších vzácných bylin. Podle obsahu živin 

jsou nazývána rašeliniště jako tzv. trofie a podle kyselosti prostředí na následující typy. 

Eutrofní slatinná rašeliniště jsou v nižších polohách a vegetaci zde tvoří ostřice, 

rákosiny a olšiny. Vápnitá slatinná rašeliniště se vyskytují na místech s vývěry vody 

bohaté na kyslík. Rostou zde tučnice (Pinguicula sp.), orchideje (Orchidaceae) a vzácné 

ostřice (Carex sp.). Neutrální, slabě kyselá mezotrofní rašeliniště, jejich vegetaci zde 

tvoří hnědý mech a ostřice, s chudým porostem rákosu. Kyselá, mezotrofní rašeliniště, 

některé druhy rašeliníku, suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a ostřice 

zobánkatá (Carex rostrata). Oligotrofní rašeliniště mají nízký obsah živin a vysokou 

kyselost . Roste zde omezené množství druhů rašeliníku a suchopýr pochvatý 

(Eriophorum vaginalum). (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Rašeliniště jsou živým útvarem, vznikají, rostou, rozvíjejí se a odumírají. Každá 

rostlina má pyl rozličného tvaru a velikosti, pomocí pylové analýzy lze získat cenné 

informace o rostlinstvu v určité době. Podmínky pro rozvoj rašeliniště v Evropě nastaly
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současně s ústupem ledovce. Pylové analýzy umožňují dokumentovat vývoj lesů a 

rostlinstva. Svědčí o tom nepřítomnost pylu teplomilných druhů a dominace smrku. 

Smíšené lípové, dubové a habrové lesy se udržovaly pouze v nižších polohách a 

bukovo-jedlové lesy se nedostaly do vrcholových partií s výjimkou Bukovce. 

Rašeliniště se rozšiřovala na úkor lesních společenstev, rašelina obsahuje malé množství 

dřeva břízy a smrku, rozšířila se společenstva se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum 

angustifolium) nebo rašeliníku bodlavého (Sphagnum cuspidatum). Na některých 

místech lze nalézt sloje tvořené blatnicí bahenní (Scheuchzeria palustris). (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Obr. 3; rašeliniště Na Čihadle (Jóža, Vonička a kol. 2004)

2.13,1 Flóra rašelinišť

Na rašeliništích Jizerských hor rostou dodnes severské rostliny, označujeme je 

jako glaciální relikty -  pozůstatky doby ledové. Rostliny pocházející ztundry se 

nazývají subarktické druhy, z pásma severských jehličnatých lesů na severu Evropy, 

Asie a Ameriky jsou boreální a subboreální druhy, např. bříza trpasličí (Betula nana), 

kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), rašeliník Lindbergův (Sphagnum lindbergii). 

Jiné rostliny se na rašeliniště dostaly v období jejich rozvoje v atlantiku. Označujeme je
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jako subaatlantické, jsou vlhkomilnější, např. plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella 

inundata), rosnatka prostřední (Drosera intermedia), světlomilné rostliny, např. 

borovice kleč (Pinus mugo). Specifickou skupinou rašeliništní flóry jsou masožravé 

rostliny, k nimž patří bublinatky (Utricularia spp.), tučnice (Pinguicula spp.) a rosnatky 

(Drosera spp.). Tyto rostliny dokáží rozkladem těl drobného polapeného hmyzu získat 

chybějící látky. Rašelinné keříčky, např. listy kyhanky sivolisté (Andromeda polifolia), 

klikev (Oxycoccus sp.) nebo šich (Empetrum sp.) jsou neopadavé. K hlavním 

diagnostickým druhům patří mechy. Ke společenstvu pramenišť patří tráva psíneček psí 

(Agrostis canina), psíneček výběžkatý (Agrostis stolonifera) a metlice trsnatá 

(Deschampsia caespitosa). Na jaře to je řeřišnice luční (Cardamine pratensia) a violka 

bahenní (Viola palustris), na konci léta vrbovka bahenní (Epilobium palustre) , nebo 

vrbovka nící (Epilobium nutans). V prameništní vodě roste nenápadná zdrojovka 

potoční (Montia hallii) a ptačinec mokřadní (Stellaria alsine). Na svazích rašelinišť 

rostou asociace s dominantní ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), rašeliníkem 

křivolistým (Sphagnum recurvum), někdy i klikva bahenní (Oxycoccus palustris), 

mochna vzpřímená (Potentilla erecta), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), 

violka bahenní (Viola palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), 

rašeliníky v mechovém patře, kde roste rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), 

ostřice obecná (Carex nigra) nebo bezkolenec modrý (Molinia caerulea). Na březích 

jezírek se vyskytují v mechovém patře rašeliník bodlavý (Sphagnum cuspidatum), 

rašeliník Dusenův (Sphagnum majus), mech srpnatka splývavá (Drepanocladus 

fluitans), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice mokřadní (Carex 

limosa) a blatnice bahenní (Scheuchzeria pallustris). Ve společenstvech horských 

vrchovišť roste suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginalum), keříčky kyhanky sivolisté 

(Andromeda polifolia), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyně bahenní 

(Vaccinium uliginosum)a vřes obecný (Calluna vulgaris). Ve vlhkých částech rosnatka 

okrouhlolistá (Drosera rotundifolia),'\ sušších bezkolenec modrý (Molinia caerulea), 

ostřice chudokvětá (Carex pauciflora) a keříčky. Na okrajích borovice kleč (Pinus 

mugo), šicha čemá (Empetrum nigrům), borůvka (Vaccinium myrtillus) vlochyně 

(Vaccinium uliginosum) a brusinka (Vaccinium vitis - idaea). (Jóža, Vonička a kol. 

2004)
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Vegetace řas (Algae) rašelinných jezírek byla v 50. letech 20. století zkoumána a 

bylo zjištěno 158 druhů, ale početnost byla velmi nízká. Nejčastěji to byly zlativky 

(Chrysophyceae), zelené řasy (Chromophyta). Řasy jsou důležitým ukazatelem změn 

životního prostředí. Nejrychleji reagují na nepříznivé podmínky, zvláště na vyšší 

teplotu. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Mechorosty (Bryophyta) patří k nenápadným rostlinám. Jsou nejstarší skupinou 

rostlin na souši. Patří k zeleným rostlinám schopným fotosyntézy. Některé játrovky 

(Hepaticae) se tvoří plochými stélkami, které svými laloky připomínají játra. Roste zde 

i kýlnatka mokřadní (Scapania uliginosa), boreální trsenka okrouhlá (Jungermannia 

sphaerocarpa), vršatka odchylná (Mylia anomala), křižítka břichatá (Lophozia 

ventricosa). Pro skupinu mechů je typické, že jejich pohlavní generace je  rozlišena na 

lodyhu a lístky, v jejich středové části je  žebro. Zvláštní skupinu tvoří rašeliníky 

(Sphagnum sp.). Lodyžky nemají kořenové vlášení a jejich spodní část neustále 

odumírá, zatím co vrcholky rostou. Lístky mají buňky dvojího druhu, vždy několik 

menších zelených chlorocystů se schopností asimilace obklopuje velkou bezbarvou 

porézní hyalocystu vyztuženou fibrilami. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Význačné druhy vyšších rostlin na Jizerskohorských rašeliništích

Blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris) je  jediný druh jednoděložné rostlinné 

čeledi se zvláštním postavením v rostlinném systému. Blatnice bahenní (Scheuchzeria 

palustris) roste většinou ve skupinách vytvářených dlouhými výběžky. Zelenožluté 

nenápadné květy se rozvíjejí v květnu až červnu a jsou opylovány hmyzem. Blatnice 

roste nejčastěji ve vodou přeplavovaných šlencích nebo zatemněných jezírkách 

vrchovišť s nepatrně vyšším obsahem živin. V Čechách je nejhojnější v Jizerských 

horách a na Šumavě, vzácná v Krkonoších a Krušných horách a zřejmě již  vyhynulá na 

Třeboňsku i Českomoravské vrchovině. Pro Jizerské hory je blatnice bahenní 

(Scheuchzeria palustris) významným rašeliništním druhem rostoucím na více 

vrchovištích české i polské strany. Nejbohatší populace rostou v chráněných územích na 

Čihadle a Rašeliniště Jizerky, na některých lokalitách však vlivem změn prostředí 

postupně mizí. (Jóža, Vonička a kol. 2004)
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Borovice kleč (Pinus mugo) je  keř s poléhavými, zakřivenými a na konci 

vystoupavými kmeny. V Čechách roste kleč původně jen v Krkonoších a jako relikt 

v Jizerských horách a na Šumavě. Na mnoha dalších místech byla vysazena.

V Jizerských horách dosahuje kleč sevemí hranice svého přirozeného rozšíření. Roste 

na mnoha vrchovištích na okrajovém svahu, na dvou suťových polích a na vrcholu 

Jizery. Na tato místa zatlačil světlomilnou kleč smrkový les v průběhu vývoje 

rostlinstva po době ledové. Borovice kleč (Pinus mugo) se opyluje nejčastěji v červnu a 

má dva druhy generativních orgánů. Samičí modrofialové šištice vyrůstají z vrcholků 

nej silnějších letorostů, samčí žluté prašníkové šištice jsou nahlučeny v paždí bočních 

letorostů. Opylení zprostředkovává vítr, šišky dozrávají po dvou letech.Borovice kleč 

(Pinus mugo) se však šíří především vegetativně zakořeňujícími větvemi. Borovice kleč 

byla v posledních letech vysazována na mnoha místech Jizerských hor jako náhradní 

dřevina za odumírající smrčiny. Zpočátku však byly vysazovány keře pochybného 

původu, zčásti i keřová forma blatky, což může ohrozit genofond původní rašeliništní 

formy kleče Jizerských hor. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Bříza karpatská (Betula carpatica) je  strom s nepravidelnou korunou a bílou až 

šedavou kůrou Druh vznikl pravděpodobně křížením severských bříz a břízy pýřité 

(Betula pubescent) v dobách ledových. V Jizerských horách je původní v rašelinných 

pánvích Malé a Velké Jizerské louky, v posledních letech je  vysazována jako 

půdoochranná dřevina na dalších místech. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Bříza zakrslá (Betula nana) je  keř, který roste ve střední Evropě pouze vzácně na 

rašeliništích. Je nízkého vzrůstu, okrouhlých vroubkovitých listů a vzpřímených jehněd.

V Jizerských horách se bříza zakrslá (Betula nana) vyskytuje jako glaciální relikt pouze 

na rašeliništi Kobyla v údolí Jizery na okraji klečového porostu. Početnost populace je 

odhadována na několik stovek keřů. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Jalovec obecný nízký (Juniperus communis alpina) je  různotvarý poléhavý nízký 

keř, který má krátké jehlice, od pravého jalovce se liší tím, že nemá sloupovitý růst. Má 

bobulovité šištice, používaly se k výrobě lihovin (borovička). V Jizerských horách roste 

převážně na písečných náplavech a odumřelých vrchovištích v mrazových pánvích 

Jizerky a Jizery. Největší populace roste na Velké Jizerské louce, kde bylo na české 

straně napočítáno 1 335 exemplářů. (Jóža, Vonička a kol. 2004).
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Klikva bahenní (Oxycoccus palustris) je  plazivý poléhavý keřík s řídce olisténými 

větvičkami. Listy jsou střídavé, kožovité, vejčitě kopinaté a neopadavé. Růžovočervené 

květy vyrůstají na dlouhých pýřitých květních stopkách, mají čtyři korunní cípy, které 

se při rozkvétání ohýbají nazpět. Na konci léta dozrávají červené bobulovité plody 

kulovitého nebo vzácně hruškovitého tvaru. Plody obsahují četné organické kyseliny 

(citronovou, benzoovou, jablečnou, askorbovou), antokyany, karotenoidy a glykosid 

vakcinin. Roste na rašeliništích, častěji v horách, na vrchovištích a svahových 

rašeliništích Jizerských hor je dosud hojná. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Klikva maloplodá (Oxycoccus microcarpus) je  keřík podobný klikvě bahenní 

(Oxycoccuspalustris), ale mnohem drobnější. V Čechách roste pouze v Krkonoších, na 

Šumavě, v Krušných a Jizerských horách. V současnosti byla klikva maloplodá 

(Oxycoccus microcarpus) prokázána vzácně na některých vrchovištích na polské straně 

Jizery, na české straně nebyla v posledních letech nalezena. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia) je  rašelirmý keřík vysoký 15 až 25 cm 

s úzkými, podvinutými, na rubu sivými, kožovitými neopadavými listy. V Jizerských 

horách je  dosud častá na otevřených partiích vrchovišť, vzácněji roste i ve světlých 

rašelinných smrčinách. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Ostružiník moruška (Rubus chamaemorus) je  vytrvalá dvoudomá bylina vysoká 5

-  20 cm s přímou lodyhou bez ostnů, která jen málo připomíná ostatní ostružiníky. 

Nejjižnějším výskytem jsou rašeliniště Jizerských hor a Krkonoš. (Jóža, Vonička a kol. 

2004)

Ostřice chudokvětá (Carex pauciflora) je  nízká ostřice s podzemními výběžky, 

přímou trojhrannou lodyhou vysokou 5 - 2 0  cm, olistěnou jen na bázi kratšími 

čárkovitými listy. Vrcholový květní klas je  chudý, nahoře nejčastěji s jedním samčím, 

níže se třemi samičími květy. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Ostřice mokřadní (Carex limosa) je  vytrvalá rostlina vysoká 10 -  20 cm 

s dlouhými žlábkovitými listy na bázi lodyhy. Roste v Jizerských horách na 

vrchovištích v zaplavovaných šlencích nebo na březích jezírek. Někdy bývá označována 

jako ostřice bažinná (Carex limosa). (Jóža, Vonička a kol. 2004)
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Ostřice šlahounovitá (Carex chordorhiza) je  5 -  15 cm vysoká rostlina s až 1 m 

dlouhými podzemními výběžky, ze kterých na uzlinách vyrůstají buď nekvetoucí nebo 

květonosné lodyhy. V Jizerských horách rostla tato reliktní ostřice na rašeliništi Kobyla, 

ale dlouho nebyla spatřena. Blízko tohoto rašeliniště v minulosti rostl další vzácný druh 

trávy,hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba). (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) je  vytrvalá rostlina nápadná dlouhými 

plazivými oddenky, ze kterých vyrůstají vzpřímené lodyhy s přisedlými jednotlivými 

výtrusnými klasy. Spory jsou snadno zápalné, používaly se v lidovém léčitelství a 

daktyloskopii. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) je  plazivá rostlina s krátkými 

kořenujícími oddenky a jen 2 -  10 cm vysokými lodyhami zakončenými výtrusným 

klasem. Plavuňka je nejčastěji jednoletá. V Jizerských horách roste jen vzácně na 

obnažené rašelině vrchoviště (Rašeliniště Jizerky). (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Prstnatec plamatý (Dactylorhiza maculata) je  orchidej dříve řazená ke vstavačům, 

která má v zemi prstnatě dělenou hlízu. Lodyha je přímá, plná, ve spodní části 

s protáhlými zašpičatělými skvrnitými listy, v horní polovině s krátkými listy 

podobnými listenům. Je značně podobný o něco hojnějšímu prstnatci Fuchsovu 

(Dactylorhiza fuchsii), rostoucímu na zrašeliněných loukách a zřejmě druhotně na 

rašeliništi Prameny Kamenice. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Rdes alpský (Potamogeton alpinus) je  vodní rostlina s ponořenými lodyhami až 2 

m dlouhými, s podlouhlými kopinatými až eliptickými listy. V Jizerských horách se 

vyskytuje v zarůstajících tůních a ramenech Jizery na Velké Jizerské louce. (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Rojovník bahenní (Ledům palustre) je  neopadavý keř vysoký 50 až 100 cm, 

bohatě větvený, s kopinatými kožovitými listy, které jsou na rubu podobně jako 

letorosty rezavě plstnaté. Obsahuje jedovaté látky, z nich nej dráždi věj ší je  rojovníkový 

kafr. V Jizerských horách byl vždy vzácný, rostl na rašeliništi v Karlově, Vlčí louce a 

Černých jezírkách. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) je  masožravá rostlina. Okrouhlé 

zelené listy jsou na líci hustě pokryty červenými vlasovými žlázkami, které vylučují
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kapičky lepkavé tekutiny. Na slunci se třpytí a třpyt láká drobný hmyz, který dosedne 

na žlázky a přilepí se, žlázky vylučují sliz a tím hmyz udusí. Roste převážně na 

rašeliništích, buď v polštářích rašeliníku, nebo na obnažené rašelině, a také na 

humozních píscích. V minulosti byla mnohem hojnější a využívala se v lidovém 

léčitelství jako močopudný prostředek, proti skleróze, na uvolnění křečí a hlenů při 

kašli. Dnes je vlivem odvodnění luk mnohem vzácnější a roste převážně v horských 

oblastech. Na mnoha rašeliništích Jizerských hor je dodnes hojná. (Jóža, Vonička a kol. 

2004)

Rosnatka prostřední (Drosera inter media) je  druh podobný rosnatce 

okrouhlolistéfDro^era rotundifolia), ale je mnohem menšího vzrůstu, listy jsou 

obvejčité a vzpřímenější, květní stvol vyrůstá obloukovitě z boku růžice listů. (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) je  báchorovitá rostlina tvořící 

mohutné husté trsy, z nichž vyrůstají úzké tuhé listy a lodyhy zakončené jediným 

vrcholovým klasem květů. Je to jedna z hlavních rašelinotvomých rostlin vrchovišť. 

(Jóža, Vonička a kol. 2004)

Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) je  příbuzná rostlina, zřetelně 

odlišná od suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum). Netvoří husté trsy, je 

oddénkatá, sjednotlivými lodyhami, na jejichž koncích jsou tři až pět klásků na 

hladkých stopkách. Je charakteristickou rostlinou minerotrofních rašelinišť, pokud roste 

na vrchovištích, pak v živinami bohatších šlencích nebo zarostlých jezírkách. (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Suchopýrek trsnatý (Trichophorum caespitosum) je  hustě trsnatá rostlina s 

lodyhami vysokými 5 - 2 0  cm, na vrcholu s jediným drobným kláskem květů. Na rozdíl 

od příbuzných druhů nemá po odkvětu semena opatřená bílými vlákny. Suchopýrek 

trsnatý (Trichophorum caespitosum) ]é v České republice vzácný, častěji roste pouze na 

vrchovištích Jizerských hor, Krkonoš a Šumavy. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Šicha čemá (Empetrum nigrům) je  částečně poléhavý dvoudomý neopadavý keřík 

s červenohnědými mladými letorosty, kožovitými, silně podvinutými, úzkými 

podlouhlými listy. Roste na vrchovištích ve společenstvech keříčků nebo na okrajích
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klečových porostů. V Jizerských horách patří k častým rašelinným druhům. (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum) je  druh často zaměňován 

s velmi podobnou šichou čemou (Empetrum nigrům), od které se liší oboupohlavními 

květy, zeleně zbarvenými a hustěji olistěnými mladými letorosty a kratšími, širšími 

eliptickými listy. Dříve byla mylně uváděna z řady jizerskohorských rašelinišť, ve 

skutečnosti je  zde vzácná, roste jako relikt na některých skalách nebo hřebenových 

rašeliništích. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) je  vytrvalá bylina s plazivým podzemním 

oddenkem, která je blízce příbuzná hořcovitým rostlinám. Zoddenku vyrůstají 

charakteristické velké trojčetné listy na dlouhých stopkách a bezlisté stvoly s květy 

v hustém hroznu. V Jizerských horách je vzácná na zrašeliněných kulturních loukách a 

ojediněle na rašeliništích v údolí Jizery, kde rostou pouze sterilní jedinci. (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) je  keříček podobný příbuzné borůvce, 

od které se liší sivozelenými celokrajnými listy a ojíněnými modročemými plody se 

světlou zelenavou dužinou. Vlochyně je druhem rostoucím vzácněji v otevřených 

partiích vrchovišť, častěji ve společenství kleče na rašeliništích a v rašelinných 

smrčinách. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) je  keř vysoký jen 30 -  80 cm se 

vzpřímenými větvemi, jehož drobné lístky připomínají vlochyni.V Jizerských horách 

byla v 19. století mnohokrát sbírána do herbářů na rašeliništích v údolí Jizery, 

v minulém století zde však vyhynula podobně jako na většině míst střední Evropy. 

(Jóža, Vonička a kol. 2004)

Vrba laponská (Salix lapponum) je  boreální vrba vysoká až 1,5 m rostoucí na 

okraji vrchovišť a u horských potoků. Keř má nápadné protáhlé špičaté sivozelené listy. 

Tento druh byl zjištěn ještě v roce 1949 poblíž Jizery, v posledních letech se ho 

nepodařilo najít. Dosud roste v okolí některých krkonošských rašelinišť. (Jóža, Vonička 

a kol. 2004)
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Vrba plazivá (Salix repens) je  nízký keř do 1 m s poléhavými kořenujícími 

větvemi rostoucí na vlhkých, převážně kyselých loukách a kvetoucí před rašením listů. 

(Jóža, Vonička a kol. 2004)

Vrbovka nící (Epilobium nutans) je  nenápadná rostlina 5 -  30 cm vysoká, 

s drobnými řídkými a málo početnými, bledě fialovými květy, rostoucí vzácně na 

horských prameništích. V Jizerských horách je udávána z pramenišť na Velké Jizerské 

louce společně s vrbovkou bahenní (Epilobium balustre) a vrbovkou tmavou 

(Epilobium obscurum). (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) je  bohatě větvený keřík vysoký 20 -  70 cm 

podobný vřesu, od něhož se liší řidčeji olistěnými větvemi, delšími listy vyrůstajícími 

po čtyřech v přeslenu, většími protaženými baňkovitými květy a dobou květu. 

Původnost vřesovce čtyřřadého na této lokalitě je  sporná, do lesů v okolí Jablonce nad 

Nisou a na další místa byl prokazatelně zavlečen se sazenicemi smrků. (Jóža, Vonička a 

kol. 2004)

Všivec lesní (Pedicularis sylvatica) je  jednoletá nebo dvouletá (vzácně vytrvalá) 

poloparazitická rostlina, která svými kořeny odnímá hostitelské rostlině vodu. Hlavní 

lodyha je  5 -  20 cm vysoká, časté jsou postranní poléhavé a na konci vystoupavé 

lodyhy, vyrůstající z báze. V Jizerských horách roste na mokrých loukách na 

Jablonecku a vzácně na rašeliništích v údolí Jizery. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Záběhlík bahenní (Comarum palustre) je  statná rostlina 15 -  45 cm vysoká 

s pětičetnými, zubatými listy, které rozkvétají v červnu až červenci nachově zbarvenými 

pětičetnými květy. V Jizerských horách roste v jižní části Velké Jizerské louky na 

pramenných bezlesích, u říčky Jizerky a na rašelinných loukách v podhůří. (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Zdrojovka potoční (Montia hallii) je  drobná, jemná bylina s malými bílými 

kvítky, vytvářející splývavé porosty na prameništích a mokrých místech v loukách, u 

potoků a v příkopech. V Jizerských horách roste na několika prameništích a 

pramenných loukách Velké Jizerské louky, v okolí Hrabětic a vzácně na Malé Straně. 

Ohrožena je  odvodňováním, zachycováním pramenných vývěrů a znečišťováním 

stanovišť hnojením. (Jóža, Vonička a kol. 2004)
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Lišejníky (Lichenes) v Jizerských horách rostou pouze dva druhy: lišejník 

Micarea turfosa (těžko rozeznatelné černě zbarvené stélky s polokulovitými 

plodničkami) a Absconditella sphagnorum (nepatrně bělavé šálkové plodničky se světle 

růžovým až matně zbarveným terčem hustě pokrývají odumírající stélky rašeliníku 

potaženém modrozeleným filmem). Vyskytují se i další nespecificky určené druhy 

lišejníků. Na otevřených okrajích rostou dutohlávky, které mají nápadné červené 

plodničky, dále pukléřka islandská (Cetraha islandica), která se zde vyskytuje vzácně. 

(Jóža, Vonička a kol. 2004)

Houby (Fungi), ryze rašelirmé druhy vyrůstají z odumírajících spodních částí 

rostlinek. Nejhojnějším druhem je  penízovka rašeliníková (Tephrocybe palustris), dále 

čepičatka bažinná (Galerina paludosa) a příbuzná čepičatka rašeliništní (Galerina 

sphagnorum), která má třeň bez vložek na rozdíl od čepičatky bažinné (Galerina 

paludosa). Vyskytují se i některé kalichovky (Omphalina sp.) a třepenitky prodloužené 

(Hypholoma elongatum). Další ekologickou skupinou jsou turfikolní, např. třepenitka 

vlhkomilná (Hypholoma udum), jejichž podhoubí roste přímo v rašelině. 

Charakteristické jsou také houby parazitující na keříčcích, na listech brusinek a klikvy. 

Mnohem početnější skupinou jsou houby kyselých až podmáčených půd, které se 

vyskytují i mimo rašeliniště, žijí v symbióze s kořínky borovice, např. hřib starkoš 

(Boletus variegatus), klouzek kravský (Suillus bovinus), muchomůrka plavá (Amanita 

fulva), ryzec (Lactarius sp.), slzivka bažinná (Hebeloma helodes) nebo holubinka 

vrhavka (Russula emetica). (Jóža, Vonička a kol. 2004)

2.13.2 Fauna rašelinišť

Díky drsným klimatickým podmínkám je aktivní období většiny živočichů 

omezeno na několik měsíců v roce. Je zde i vliv nadmořské výšky. Nemohou zde tedy 

žít teplomilné druhy, ale převážně chladnomilná severská fauna. Prostředí rašelinišť 

ovlivňuje i vzhled živočichů, vyskytují se zde spíše tmavé druhy, zřejmé např. u 

některých druhů motýlů (Lepidoptera) nebo u zmije obecné (Vipera berus), která se 

vyskytuje v černé formě. Důležitým faktorem pro život některých živočichů je také 

nízký obsah živin ve vodě a vysoká kyselost půdy, jakož i pomalý rozklad rostlinného 

materiálu. Vazba na toto specifické prostředí je  těsná, např. u některých motýlů, kde je

38



vývoj závislý na jediném druhu živné rostliny, která roste pouze na rašeliništích a slouží 

jako potrava housence. Takoví živočichové se odborné nazývají tyrfobionti. A taková 

skutečnost zde zůstala od doby lidové. Druhou skupinou jsou tyrfofilové, kteří se 

mohou vyskytovat i mimo rašeliniště a dále tyrfotychocenní, které se vyskytují na 

rašeliništích, tak i ve stejném počtu na jiných biotopech. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Bezobratlí (Avertebrata)

Řada živočichů nebyla dosud prozkoumána, v posledních letech byla podrobněji 

sledována např.fauna pavouků (Araneida), motýlů (Lepidoptera), vážek (Odonata) a 

některých druhů brouků (Coleoptera). (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Prvoci (Protozoa) jsou početnou složkou biocenóz rašelinných jezírek sušších 

mechů a vřesů tvoří kořenonožci (Sarcodina), z jiných kmenů jsou to nálevníci 

(Ciliophora).

Ploštěnci (Plathelminthes) se vyskytují v rašelinných vodách a jejich druhy jsou 

např.hlísti (Nemathelminthes), vířníci (Rotatoria), vzácně břichobrvky (Gastrotricha).

Korýši (Crustacea) se vyskytují zde pouze některé perloočky (Cladocera), 

buchanky (Cyclopoida) a plazivky (Harpacticoida).

Roztoči (Acariña) jsou jednou z důležitých složek fauny vrchovišť, žijí zde ve 

velkém počtu druhů i jednotlivců.

Pavouci (Araneida) se vyskytují zde po celé vegetační období. Na jaře to jsou 

slíďáci (Lycosidae), v létě snovačky (Theridiidae), pavučenky (Linyphiidae) a 

čelistnatky (Tetragnathidae).

Vážky (Odonata) jsou vedle motýlů a brouků nejznámější hmyzí skupinou. Mají 

nedokonalou proměnu, vývoj probíhá několika larválními stadii. K pravým 

tyrfobiontům patří šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) a sídlo horské (Aeshna caerulea).

Křísi (Auchenorrhyncha) patří do skupiny polokřídlého hmyzu (Hemiptera), ]SOu 

býložraví a patří do skupiny hmyzu s proměnou nedokonalou.

Brouci (Coleoptera) patří k jedné z nej známějších a nejbohatších skupin hmyzu. 

Většina brouků je býložravá, mnoho druhů je hydrofilní, tj. vázaných na mokřady.
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Významnou složku tvoří brouci vodní, zejména potápníci (Dytiscidae), živí se jinými 

bezobratlými živočichy. Střevlíci (Carabidae) jsou až na výjimky masožraví. (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Fauna motýlů (Lepidoptera) je  podstatné chudší. Typickým tyrfobiontem je 

klínovníček suchopýrový (Glyphipterix haworthana), vyznačující se bílými klínovitými 

skvrnkami na černohnědém předním křídle. Jeho housenky žijí na podzim v klásku 

suchopýru (Eriophorum sp.). V oblasti porostu vřesu se nachází osenice pruhovaná 

(Lycophotia porphyrea), některé makadlovky (Gelechiidae) např. makadlovka vřesová 

(Prolita sexpunctella). Pro keříčkové porosty borůvek a brusnic je typický obaleč 

borůvkový (Ancylis myrtillana) a obaleč dvousečný (Olethreutes bipunctanus). 

Z větších motýlů jsou to zelenopláštník borůvkový (Jodis putata), kropenatec 

brusnicový (Chiasmia brunneata), za soumraku přilétá šedý vakonoš horský 

(Sterrhopterix standfussi). U jehličnanů, ale i na listnatých dřevinách, např. bříze se 

vyskytují obaleči. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Obratlovci (Vertebrata)

Vrchovištní vody jsou zcela nevhodné pro ryby (Pisces), které se zde proto vůbec 

nevyskytují. Rašeliniště nepředstavují příliš vhodný biotop pro obojživelníky 

(Amphibia) a plazi (Reptilia). Přesto se občas ale vyskytuje zde skokan hnědý (Rana 

temporaria), čolek horský (Triturus alpestris). Z  plazů je to ještěrka živorodá (Lacerta 

vivipara), zmije obecná (Vipera berus) a užovka obojková (Natrix natrix). (Jóža, 

Vonička a kol. 2004)

Ptáci (Aves) jsou pro běžného návštěvníka nejbližší skupina živočichů. Je to např. 

bekasina otavní (Gallinago gallinago), brambomíček hnědý (Saxicola rubetra), 

linduška luční (Anthus pratensis). Nejvzácnějším druhem je jeřáb popelavý (Grus grus). 

Populace tetřívků (Tetrao) patří k největším vnáší republice. Z pěvců je  to čečetka 

zimní (Carduelis jlammea), červenka obecná (Erithacus rubecula), drozd brávník 

(Turdus viscivorus), linduška lesní (Anthus trivialis), budníček větší (Phylloscopus 

trochilus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), čížek lesní (Carduelis spinus), některé 

sýkory zejména uhelníček (Parus ater), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), 

sojka obecná (Garrulus glandarius), žluna zelená (Picus viridis), datel černý

40



(Dryocopus martius), kukačka obecná (Cuculus canorus), kachna divoká (Anas 

platyrhynchos) atd. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

Savci (Mammalia) nepatří k významné složce. Často se vyskytuje hraboš 

mokřadní (Microtus agrestis), rejsek obecný (Sorex araneus), rejsek malý (Sorex 

minutus), nomík rudý (Clethrionomys glareolus) a další. Rašeliniště často navštěvuje 

jelení a srnčí zvěř. Při vysokých stavech však může spárkatá zvěř poškodit ekosystémy 

rozdupáváním a okusováním vegetace. (Jóža, Vonička a kol. 2004)

2.14 Jizerskohorské bučiny

Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny (NPR) byla vyhlášena 

Ministerstvem životního prostředí v r. 1999 a spolu s vymezeným ochranným pásmem 

patří k největším v ČR (27 km^). Sevemí svahy CHKO JH jsou pokryté nej rozsáhlejším 

komplexem bučin v České vysočině, NPR se člení na jádrové území (vlastní rezervace) 

a ochranné pásmo. Jádrové pásmo vzniklo sloučením vzájemně izolovaných NPR 

(Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří. Tišina a Poledník). 

Byla tak odstraněna rozdrobenost a vytvořen ucelený komplex stanovišť severních 

svahů pohoří, zahmujících pět lesních vegetačních stupňů, od dubových bučin a 

okrajově až po bukové bučiny. Toto území má neocenitelnou hodnotu pro ochranu 

přírodního prostředí, ale i pro rozvoj přírodně blízkých forem lesního hospodaření a pro 

obnovu imisemi poškozených lesních ekosystémů Jizerských hor. NPR je i cennou 

základnou buku lesního (Fagus sylvatica) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). (Burda 

a kol. 2002)

Posláním jádrového území rezervace je i ponechání vývoje lesa přírodním silám 

s minimálními zásahy ze strany člověka. Jsou to území důležitá nejen pro ochranu 

přirozené dmhové rozmanitosti rostlin a živočichů, ale i pro možnost vědeckého 

zkoumání. V rozsáhlém ochranném pásmu se pak mohou rozvíjet přírodě blízké a jemné 

formy lesního hospodářství s cílem dosáhnout druhově i prostorově co nejvíce přirozené 

skladby lesa. Obnovit ekologicky plnohodnotné lesy, které prošly dramatickým 

vývojem, kdy byla téměř třetina všech porostů poškozených imisemi velkoplošně 

odtěžena, to je jeden z klíčových úkolů ochrany přírody. Předpokladem úspěchu obnovy 

lesních porostů je promyšlená strategie obnovy lesních porostů, které se musí dmhovou

41



i věkovou strukturou více blížit přírodním lesním společenstvím. V přirozené druhové 

skladbě Jizerských hor přesahovalo zastoupení buku 30 %. V současnosti je  to sotva 

třetina a tento průměrný údaj je  nadlepšen Jizerskohorskými bučinami. (Burda a kol. 

2002)

2.14.1 Horopis a vodopis jizerskohorských bučin

Chráněné území Jizerských hor , NPR a ochranné pásmo zahrnuje nejvýraznější 

části příkrých skalnatých svahů severního okraje Jizerských hor. Území je velmi členité, 

nejnižší bod je u Štolpichu (360 m), nejvyšší na Poledních kamenech (1.006 m.) 

Nejvyšší vrcholy: např. Holubník (1.071 m), Jizera (1.122 m) a Smrk (1.124 m) jsou 

součástí plošiny a již mimo sledované území. Celé území odvodňují tři přítoky Lužické 

Nisy: Jeřice, Oleška a Smědá a jejich přítoky. Na Černém potoce a Velkém Štolpichu 

jsou vodopády. (Burda a kol. 2002)

íe%miÍF.
Obr. 4: vodopád Černého potoka (Burda a kol. 2002)

2.14.2 Flóra a fauna jizerskohorských bučin

Přirozené složení lesů Jizerských hor před příchodem člověka bylo odlišné od 

dnešních lesů. V původních lesích to byl buk lesní (Fagus sylvatica), smrk ztepilý 

(Picea excelsa), jedle bělokorá (Abies alba). Smrk byl upřednostňován jako 

rychlerostoucí výnosná dřevina a tím byla narušena přírodní rovnováha. Smrk má také 

kyselý, špatně rozložitelný odpad s malým množstvím živin. Tento choulostivý smrk
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nedokázal odolávat náporu exhalací a hmyzích škůdců. Odolný smrk mezitím z nižších 

lesů téměř vymizel. Přirozené rozšíření smrku je dáno jeho biologickými požadavky na 

životní prostředí. Především to jsou nízké teploty a dostatek vlhkosti, které smrk 

vyžaduje v době vegetace, vyhovují mu drsné horské polohy. Smrk nerostl sám, 

doprovázela ho jedle s bukem, javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Význačným 

průvodcem je  jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), k jehož rozšiřování přispívají ptáci, kteří 

roznášejí klíčivá semínka po celých horách. Stěhuje se ale do nejvyšších poloh, kde je 

dostatek světla, miluje světlomilnost. (Burda a kol. 2002)

Původní tzv. klimaxové smrkové porosty se vyskytovaly na mírných svazích 

v nejvyšších polohách s vysokými srážkami a nízkými teplotami. Zde byly podmínky 

pro vznik smrčin tzv. papratkové smrčiny. V podrostu těchto smrčin převládá papratka 

horská (Athyrium distentifolium). Tato kapradina je ale choulostivá a citlivá na mráz.

V byliímé patru se vyskytuje ptačinec hajní (Stellaria nemorum), sedmikvítek evropský 

(Trientalis europaea), podbělice alpská (Homogyne alpina), čípek objímavý (Streptopus 

amplexifolius), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), třtina chloupkatá (Calamagrostis 

villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata) a brusnice borůvka (Vaccinium 

myrtillus). Vyskytují se zde výrazné skalní útvary s řidším lesním porostem, který 

vytváří odlišné prostředí pro živočichy. V létě se zde potkáme s nápadným motýlem 

okáčem rudopásným (Erebia euryale), poměrně hojná je ještěrka živorodá (Lacerta 

vivipara) a náš jediný jedovatý had, zmije obecná (Vipera berus). V posledních letech 

lze možné spatřit krkavce velkého (Corvus corax), vzácný je  výr velký (Bubo bubo). 

K nápadným druhům patří rehek domácí (Phoenicurus ochruros), v některém zákoutí 

můžeme vyplašit jelení zvěř. (Burda a kol. 2002)

V nižších polohách v lesích panuje buk. V jarních měsících upoutá pozornost 

svěže zelené bukové olistění, má hladkou, poměrně slabou šedou kůru, která někdy 

praská. Je stínomilný. Nej zajímavějším typem bučin jsou tzv. květnaté bučiny. Na jaře 

jsou to růžové květy lýkovce jedovatého. Ve vlhkých polohách se nacházejí horské 

kleno-bukové lesy. Představitelem je javor klen, dále buk, smrk, jasan (Fraxinus 

excelsior) i javor mléč (Acer platanoides) a tvoří pestrou mozaiku stromového patra. 

Přirozený charakter vodních toků podmiňuje výskyt charakteristické zvířeny. Ve vodě 

probíhá vývoj některých skupin hmyzu, např. chrostíků (Trichoptera), podél vodních
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toků to jsou pošvatky (Plecoptera), na březích draví střevlíčci Nebria rufescens a 

Nebria jockischi hoepfneri. Ptáci jsou zastoupeni skorcem vodním (Cinclus cinclus), 

konipasem horským (Motacilla cinerea). Savci jsou zastoupeni rejskem horským (Sorex 

alpinus), batolcem dubovým (Apatura iris). Představitelem suťových lesů je  jilm  horský 

(Ulmus glabra). V posledních letech se setkáváme s odumíráním jilmů vlivem 

houbového onemocnění, grafióza. S lípou velkolistou (Tilia platyphyllos) jsou to 

nejvíce ohrožené dřeviny Jizerských hor. Bylinné patro tvoří kapraď rozložená 

(Dryopteris dilatata), papratka samičí (Athyrium filix-femina), papratka horská 

(Athyrium distentifolium), bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis) a bukovinec 

kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), dále bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), 

mařinka vonná (Asperula odorata), pitulník horský (Galeobdolon montanum), věsenka 

nachová (Prenanthes purpurea), kakost smrdutý (Geranium robertianum), netýkavka 

nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský 

(Geum urbanum), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lilie zlatohlávek (Lilium 

martagon), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kokořík mnohokvětý 

(Polygonatum multiflorum), bez hroznatý (Sambucus racemosa), zimolez černý 

(Lonicera nigra) a ostružiník maliník (Rubus idaeus). Na půdách vzniklých z minerálně 

chudých homin se objevují tzv. acidofilní, druhově chudé bučiny. (Burda a kol. 2002)

Na mímějších svazích můžeme rozeznat tzv. horskou bučinu. Lehká půda 

obsahuje surový humus, kde se objevuje kokořík přeslenatý (Polygonatum 

verticillatum). V nižších polohách svahů jsou chudé typy bučin. Objevuje se metlička 

křivolaká (Avenella flexuosa), bika hajní (Luzula luzuloides), pstroček dvoulistý 

(Maianthemum bifolium), ve vlhčích úžlabinách jsou náročnější dmhy: šťavel kyselý 

(Oxalis acetosella), bukovinec kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), violka lesní 

(Viola raichenbachiana) a bažantka vytrvalá (Mercurialis perennis). Malá část 

acidofilních bučin osidluje prudké svahy s množstvím balvanů a způsobují prosvětlení 

porostů. Bylinné patro je chudé, tvořené acidofilními dmhy např. metlicí trsnatou 

(Deschampsia cespitosa), celíkem zlatobýlem (Solidago virgaurea) a třtinou 

rákosovitou (Calamagrostis arundinacea). Z nepřebemého množství dmhů 

bezobratlých živočichů jsou charakteristické na jaře hojní rezavě zbarvení motýli např. 

martináč bukový (Aglia tau), později pak bělopásek topolový (Limenitis populi), dále
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babočka osiková (Nymphalis antiopa). Z brouků to je např. roháček bukový 

(Sinodendron cylindricum), zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus). Řada bezobratlých 

žije na zemi v listí pod kameny a kmeny. Vedle plžů jsou to stonožky, mnohonožky, 

pavouci, střevlíci. Jsou to většinou dravci. Jsou zde i obojživelníci např. mlok skvrnitý 

(Salamandra salamandra), z plazů slepýš křehký (Anguis fragilis). Z ptáků se zde 

vyskytuje čáp černý (Ciconia nigra), káně lesní (Buteo buteo), jestřáb lesní (Accipiter 

gentilis), vzácně včelojed lesní (Pernis apivorus), z dravců luňák červený (Milvus 

milvus) a ostříž lesní (Falco subbuteo), dále datel černý (Dryocopus martius), žluna 

zelená (Picus viridis)a žluna šedá (Picus canus), strakapoud velký (Dendrocopos 

major), holub doupňák (Columba oenas), horská sova sýc rousný (Aegolius funereus), 

sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus) a sýkora babka 

(Parus palustris), lejsek malý (Ficedula parva), rehek zahradní (Phoenicurus 

phoenicurus). Savci jsou zastoupeni malým počtem druhů, je to např. na zemi rejsek 

obecný (Sorex araneus) a rejsek malý (Sorex minutus), nomík mdý (Clethrionomys 

glareolus), myšice lesní {Apodemus flavicollis), plšík lískový (Muscardinus 

avellanarius), plch velký {Glis glis), netopýr velkouchý (Myotis bechsteini), liška 

obecná (Vulpes vulpes), kuna lesní (Martes martes), jelen evropský (Cervus elaphus). 

Jedliny se v Jizerských horách vyvinuly maloplošně, převážně v údolích. (Burda a kol. 

2002)

V bohatém bylinném patru to jsou např. borůvka, pstroček dvoulistý, žebrovice 

různolistá (Blechnum spirant), škarda bahenní (Crepis paludosa) a vyskytuje se zde 

mechové patro. Porost bučin je často přemšen vlhkými místy, kde se vyvinula 

společenstva pramenišť, kde roste např. mléčivec alpský (Cicerbita alpina), violka 

dvoukvětá (Viola biflora), devětsil bílý (Petasites albus), ostřice řídkoklasá (Carex 

remota), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), ptačinec mokřadní (Stellaria 

alsine), kozlík bezolistý (Valeriana sambucifolia), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), 

rozrazil potoční (Veronica beccabunga). V nej nižších polohách se vyskytují 

společenstva lužních lesů tzv. jasanové olšiny. Dominantní je olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), dub zimní (Quercus petraea), topol osika (Populus tremula), střemcha 

obecná (Padus avium), krušina olšová (Frangula aldus) a některé vrby (Salix spp.). V 

bylinných patrech se vyskytuje orsej jam í (Ficaria bulbifera), devětsil bílý (Petasites
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albus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Šolcův rybník je specifickou lokalitou, kde 

žije ohrožený rak říční (Astacus astacus), škeble rybničná (Anodonta cygnea), skokan 

hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek obecný (Triturus 

vulgaris). Z ptačích obyvatel Šolcova rybníku je to potápka malá (Tachybaptus 

ruficollis), kachna divoká (Anas platyrhynchos), lyska čemá (Fulica atra), volavka 

popelavá (Ardea cinerea), kulík říční (Charadrius í/w6/o5/Typickými představiteli 

fauny rybníků jsou brouci potápníci, např. potápník vroubený (Dytiscus marginalis), 

vážka žlutoskvmná (Orthetrum coerulescens), vážka tmavá (Sympetrum danae), vážka 

jam í (Sympetrum fonscolombei) a vážka podhomí {Sympetrum pedemontanum). Na 

sevemím okraji lesních porostů se nacházejí zbytky dubových lesů. Stromové patro je 

pestré, např. habr (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), třešně ptačí (Cerasus 

avium), líska obecná (Corylus avellana), hloh (Crataegus sp.), brslen evropský 

(Eonymus europaeus), jatemík (Hepatica nobilis), konvalinka (Convallaria majalis). 

(Burda a kol. 2002)

2.15 Pastva ovcí na jizerskohorských loukách

V roce 2004 přivedla Správa CHKO Jizerské hory ovce do dvou nejznámějších 

lučních enkláv, Kristiánova a Mariánskohorských bud. Jedná se o ověřovací pokus, 

který byl zahájen s těmito záměry:

>  Nabídnout řešení v problematice odstraňování biomasy na ošetřovaných 
travních porostech.

>  Na rozdíl od předcházející dlouholeté degradace lučních společenstev přispět k 
jejich vylepšení.

>  V případě víceletého opakování ověřit přínos pastvy ke zvýšení dmhové 
rozmanitosti.

Zmíněným lokalitám se věnuje zvýšená pozomost již delší dobu: např. v roce 

2003 bylo z Programu na stabilizaci lesa v Jizerských horách realizováno jejich kosení. 

Kristiánovské louky spravují dílem obec Bedřichov, Lesy České republiky a menší část 

státní ochrana přírody. Obec Bedřichov zajišťuje z prostředků výše uvedeného 

programu pravidelné sekání, které brání degradaci někdejších hospodářských luk a 

jejich pohlcení okolním lesem. I když Kristiánov již dávno není sklářskou ani 

pasteveckou osadou, zůstává pro nás jeho současný vzhled připomínkou bývalých časů
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a tradičního rázu jizerskohorské luční enklávy. Ze stejných důvodů byla v roce 2003 

Správou CHKO Jizerské hory se souhlasem Lesů ČR (vlastník pozemků) zahájena péče 

o lokalitu Mariánskohorské boudy (dříve Fritzovy boudy), která je  dalším pamětníkem 

lidské expanze do hor. Smyslem pravidelné péče je zachování krajinného rázu uhlířské 

a pastevecké osady, vzniklé na křižovatce tradičních horských cest. V první fázi byl 

odstraněn nálet a plochy byly posekány. Vzhledem k nerudovskému problému, kam s 

biomasou vzniklou při kosení, bylo na obou lokalitách zahájeno přepásání vymezených 

nepodmáčených ploch najatým stádem ovcí. Pastva ovcí je vnímána jako vítaný 

příspěvek k udržení a rozšíření druhové různorodosti lučních společenstev někdejších 

hospodářských luk bez změny vodního režimu a utužování ploch na lokalitě. Podle 

dosavadních poznatků je hodnocení pastvy příznivé, ovce by tedy mohly v 

jizerskohorských enklávách zdomácnět a mohli bychom je u nás vídat každoročně. 

(http;//www.jizerskéhory.ochranaprirody.cz/, 20.11.2008)

2.16 Monitoring a výzkum Jizerských hor

Sledování stanovištních a vegetačních změn na rašeliništích v závislosti na zlepšení 

stanovištních poměrů po snížení imisní zátěže.

Na 29 trvalých plochách jsou sledovány hloubky podzemních vod a základní 

fyzikálně-chemické parametry rašeliništních vod. Na souborech trvalých ploch, které 

reprezentují hlavní vegetační typy vrchovišť, jsou sledovány vegetační poměry.

Měření celkové atmosférické depozice probíhá na dvou trvalých měřících plochách 

Zadní kopec a Černá hora.

V pravidelných dvoutýdenních intervalech je měřen zachycený objem srážek a 

jsou odebírány vzorky k chemickému rozboru.

Sledování zimujících netopýrů (Microchiroptera).

Netopýři se pravidelně soustřeďují na dvě nej významnější zimoviště v přepouštěcí 

štole Protržené přehrady a v opuštěných důlních štolách u Nového Města pod Smrkem.
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Sledování populace sýce rousného (Aegolius funereus) v budkách.

V hnízdním období jsou kontrolovány jednotlivé budky, je zjišťována obsazenost 

a počet mláďat, která jsou kroužkována.

Sledování populace skorců a konipasů v budkách.

V hnízdním období jsou kontrolovány jednotlivé budky, je  zjišťována obsazenost 

a počet mláďat skorce vodního (Cinclus cinclus), konipasa horského (Motacilla 

cinerea) a konipasa bílého (Motacilla alba), která jsou kroužkována.

Výzkum ichtyofauny vodních toků na území CHKO.

Zjišťování výskytu ryb (Pisces)dL mihulí (Petromyzones) prolovováním vybraných 

úseků vodních toků elektrickým agregátem a návrhy rybářského managementu toků.

Výzkum bezobratlých živočichů CHKO.

Inventarizace vybraných skupin hmyzu a dalších bezobratlých živočichů 

(pavouci, mnohonožky) maloplošných zvláště chráněných území a dalších vybraných 

lokalit v CHKO, na kterém se podílí řada specialistů z celé ČR.

Hodnocení genetické variability vybraných populací jizerskohorského smrku 

ztepilého.

V rámci tohoto výzkumu bylo provedeno sledování morfologické variability 

smrku v NPR Jizerskohorské bučiny, v regionálním biocentru Cikaňák -  Jelení potok, v 

lokalitě U Železného mostu a v PR Čemá hora. Mezi hodnocené znaky patří např. tvar 

kmene, tvar koruny, typ větvení atd. V roce 2003 předcházely těmto stanovením 

isoenzymové analýzy. (http://www.jizerskéhory.ochranaprirody.cz/, 20.11.2008)

48

http://www.jizersk%c3%a9hory.ochranaprirody.cz/


3 Praktická část

3.1 Modelové příklady krytosemenných rostlin Jizerských hor

V následujícím přehledu vybraných bylin Jizerských hor uvádíme druhy 

využívané v pracovních listech . Byliny jsou abecedně seřazeny v čeledích podle 

literatury: Klíč ke květeně České republiky. Pro použití učitele uvádíme základní 

obsahové látky v rostlině, případně možné využití v lidovém léčitelství a ve farmacii. 

Informace mohou využít učitelé nejen při výuce a systému rostlin, ale i při výuce 

tématiky léčivých a jedovatých rostlin v rámci botaniky. V této kapitole se nezabýváme 

popisem rostlin, ale spíše se věnujeme obsahovým látkám a jejich využití.

Čeleď: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)

Pryskyřník  plazivý (Ranunculus repens)

Pryskyřník plazivý je méně toxický než pryskyřník prudký, ale je  rovněž 

jedovatý. Obsahuje jedy a tudíž zhoršuje kvalitu píce na pastvinách.

Obr. 5; pryskyřník plazivý - Ranunculus repens (Semecký 2008)

Pryskyřník  prudký (Ranunculus acris)

Štěpením glykosidického laktonu ranunkulin vzniká toxický protoanemonin, který 

obsahuje jedy. Sušením rostlin vzniká dimer anemonin, seno lze zkrmovat, ale snižuje 

se kvalita píce. Protoanemonin má antibiotické účinky proti mikrobům a plísním, je 

však toxický v koncentracích, a proto se nedá využít v terapii. Má dráždivě účinky, 

vyvolává pálení pokožky, záněty až puchýře, po vstřebání tlumí centrální nervový 

systém a způsobuje zástavu dechu. Po požití způsobuje bolesti břicha, podráždění
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ledvin, někdy i závratě, křeče a bezvědomí, pak je nutno vyvolat zvracení, užívat léky 

na podporu hlenu. Název vznikl tím, že šťáva jedovaté rostliny způsobuje na kůži 

puchýře - pryskýře.

Obr. 6: pryskyřník prudký - Ranunculus acris (Semecký 2008)

Sasanka hajní (Anemone nemorosa)

Je rovněž jedovatá, má podobné účinky jako pryskyřník, protože obsahuje 

protoanemonin, dále kyselinu anemonovou, isoanemonovou, oddenek obsahuje arginin. 

Smrtelná dávka činí pro člověka asi 30 rostlin. Množí se dělením oddenků, tvoří 

koberce bílých květů a tím vypadají jako okrasné rostliny

Čeleď: mákovité (Papaveraceae)

Vlaštovičník větší (Chelidonium majus)

Rostlina obsahuje jedovaté látky, smí se používat jen na předpis. Působí jako 

sedativum, tiší křečovité bolesti, prohlubuje srdeční činnost, rozšiřuje cévy a tiší bušení 

srdce. Odvar působí proti dráždivému kašli, pomáhá při bolestech žlučníku. Čerstvé 

prýštící mléko pomáhá odstraňovat bradavice. Ze semen se získává olej, který se užívá 

při barvení látek na žluto. Vlaštovičník obsahuje také alkaloidy izochinolinového typu a 

deriváty kyseliny kávové, nať a oddenek obsahuje chelidonin a chelerythrin, 

homochelidonin a sanguinarin, který se dříve používal k léčení rakoviny.
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Obr. 7: vlaštovičník větší - Chelidonium majus (Semecký 2008)

Čeleď: kopřivovité (Urticaceae)

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

Kopřiva dvoudomá je léčivá rostlina, která se zvláště pro svůj obsah chlorofylu 

používá do pokrmů, jako např. do polévek, salátů, nádivek, a také jako krmivo mladé 

drůbeže. Na zahrádkách a loukách u obytných domů je však považována jako plevel. 

Podporuje metabolismus organismu, působí protirevmaticky, tvoří složku 

metabolických, diuretických, hemoroidálních i expektoračních čajovin. Působí jako 

močopudný prostředek při zánětech, při zvýšeném krvácení a ke snížení hladiny cukru 

v krvi. Podporuje hojení ran a působí proti vypadávání vlasů. Kopřiva je  známá svou 

žahavostí chlupů, která je způsobena aminy acetylcholinem, histaminem a serotoninem, 

ale ne kyselinou mravenčí, jak se dříve uvádělo.

Obr. 8: kopřiva dvoudomá - Urtica dioica (Semecký 2008)
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Silenka dvoudomá {Silem dioica)

Roste většinou na živinami bohatých půdách, na horských lukách, kvete od května 

do července, pěstuje se i v zahradách jako okrasná rostlina. Je to medonosná rostlina, 

včelám poskytuje nektar i pyl.

čeleď: hvozdíkovité (Caryphyllaceae)

Obr. 9: silenka dvoudomá - Silene dioica (Semecký 2008)

Silenka nadmutá (Silene vulgaris)

Charakteristickým znakem silenky nadmuté je kulovitě nafouklý kalich, proto 

bývá rostlina lidově nazývána „holubí vole“. Je to léčivá rostlina, obsahuje saponiny, 

třísloviny, pryskyřice minerální látky. Používá se na špatně nebojící rány, při koupeli a 

k léčbě ekzémů. Používá se kvetoucí nať ve formě kašovitého obkladu krátkým 

spařením vroucí vodou. Květy obsahují hodně nektaru, opylují je  noční motýli.

Obr. 10: silenka nadmutá - Silene vulgaris (Semecký 2008)
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Rdesno hadí kořen (Bistorta major)

Kořen rdesna se používá v lidovém léčitelství a zvěrolékařství, obsahuje 

třísloviny, kyselinu galovou, škrob, šťavelan vápenatý, nať obsahuje vitamin C a 

kyselinu křemičitou. Rdesno se používá vnitřně proti průjmu a vnitřnímu krvácení, 

zevně proti hadímu uštknutí, při mokvavých vyrážkách a popáleninách a dále jako 

kloktadlo při zánětech dutiny ústní. Plody jsou však jedovaté. Název dostala rostlina 

podle tvaru oddenku. V lidovém názvosloví je  znám také jako užovník, hadovec či 

beraní ocas.

čeleď: rdesnovité (Polygonaceae)

Obr. 11; rdesno hadí kořen - Bistorta major (Semecký 2008)

Šťovík kyselý (Rumex acetosa)

Obsahuje kyselinu šťavelovou, antrachinované deriváty, organické kyseliny, 

vitamin C, minerální látky. Používán se list, někdy i oddenek zevně ve formě 

kašovitých obkladů. Méně se používá vnitřně, ve formě kloktadla při aftech v ústech. 

Mladé listy lze používat jako zeleninu do polévek a salátů, zahradní štovík pak místo 

špenátu.
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Obr. 12: šťovík kyselý - Rumex acetosa (Semecký 2008)

Čeleď: třezalkovité (Hypericaceae)

Třezalka tečkovaná (Hypericium perforatum)

Třezalka tečkovaná je známá bylina, která se používá v lidovém léčitelství. Sbírá 

se kvetoucí nať, která se pak suší ve stínu. Použití je  velmi různorodé, jednak vnitřně ve 

formě čaje a zevně jako třezalkový olej. Má účinky protizánětlivé, odstraňuje otoky, 

působí antibioticky, pomáhá při chorobách plic, slinivky břišní, jater, žaludku a 

dvanáctemíku. Působí také jako sedativum. Osvědčila se při léčbě deprese, psychickém 

napětí, úzkosti, neklidu apod. Tlumí také vnitřní krvácení, pomáhá hojit rány a 

zlomeniny, zlepšuje kvalitu cév. Obsahuje červené barvivo hypericin, kterému se také 

říká krev svátého Jana.

Obr. 13: třezalka tečkovaná - Hypericium perforatum  (Semecký 2008)
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Violka trojbarevná (Viola tricolor)

V lidovém léčitelství se používá kvetoucí nať ve formě čaje nebo zevně v podobě 

lihové tinktury. Obsahuje saponiny, mají silné čistící účinky. Pomáhá při onemocnění 

dýchacích cest, močového měchýře, posiluje krevní cévy. Violka pomáhá odkašlávání 

při průduškových kašlích. Obsahuje rutin, který působí jako regenerační prostředek pro 

stěnu vlásečnic. Violka se také používá na mytí hlavy při vypadávání vlasů.

čeleď: violkovité (Violaceae)

Obr. 14: violka trojbarevná - Viola tricolor (Semecký 2008)

Čeleď: brukvovité (Brassicaceae)

Večernice vonná (Hesperis matronalis)

Večernice voní a chutná jako řeřicha, používá se jako lék proti zastaralému kašli.

Obr. 15: večernice vonná - Hesperis matronalis (Semecký 2008)
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Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias)

Je to jedovatá rostlina, jedovaté látky jsou hlavně v bílém mléku, které prýští při 

utržení. Po požití se objevuje pálení ústech, zvracení, dostaví se průjem, křeče a svalový 

třes. Na kůži se mohou objevit puchýře a vředy. Tento druh je však také léčivý, používá 

se na bradavice, pihy a kuří oka. Mléčná šťáva obsahuje euforbon, kyselinu euforbiovou 

a je jí anhydrid. Květy obsahují luteolin, v semenech je olej.

Čeleď: růžoví té (Rosaceae)

Krvavec toten (Sanguisorba officinalis)

Krvavec obsahuje katechinové a galakatechinové třísloviny, triterpen 

sanguisorbicenin, saponin sanguisorbin, flavonoidy, fytoncidy, organické kyseliny, 

tanin, hořčiny, kaučuk a stopy soli. Sbírá se oddenek bud’ na jaře nebo na podzim. Celá 

bylina má příjemnou vůni, ostrou chuť. Podává se jako odvar nebo tinktura, používá se 

v homeopatii, působí svíravě a antibioticky, k zastavení krvácení ze zanícených sliznic, 

urychluje hojení hnisavých ran. Je též dobrá pícnina. Je také jedinou živnou rostlinou 

housenek motýla modráska bahenního.

čeleď: pryšcovité (Euphorbiaceae)

Obr. 16: krvavec toten - Sanguisorba officinalis (Semecký 2008)

Ostružiník maliník (Rubus idaeus)

Listy se používají v léčitelství, sušený list se používá ke kloktání, při zánětech 

v dutině ústní a k potírání kožních chorob, dále pak do čajových směsí. Listy obsahují
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třísloviny, flakony a organické kyseliny, hlavně kyselinu citrónovou, velké množství 

vitaminu C, cukry a další látky. Při sběru listů nutno dbát na to aby při sušení se 

nezměnila barva listů, nutno chránit před světlem. Listy se používají i jako součást 

v potravinářském průmyslu při výrobě nealkoholických nápojů jako kofola, ale i jako 

náhražka pravého čaje. K tomu účelu se listy fermentují. Používá se zápar z 5 -  10 g na 

šálek čaje. Sbírají se také především plody. Obsahují barvivo, které patří mezi 

nejsilnější antioxidanty. Samotné plody i šťáva z nich a podobné další výrobky se 

používají při horečnatých a zánětlivých onemocněních, ale i u Alzheimerovy choroby.

Čeleď: bobovité (Fabaceae)

Čičorka pestrá (Securigera varia)

Čičorka je slabě jedovatá, obsahuje glykosidy, získává se z n í koronolin 

k přípravě léků na srdce. Je to doplňková pícnina, která obsahuje rostlinné bílkoviny, i 

když je  mírně jedovatá. U monogastrických zvířat může být však ve větším množství 

nebezpečná. Je to krásná rostlina a proto je ozdobou krajiny.

Obr. 17: čičorka pestrá - Securigera varia (Semecký 2008)

Jetel luční (Triforium pratense)

Jetel má význam především jako pícnina, ale také jako léčivá bylina. Nemá žádné 

vedlejší účinky. Je to protizánětlivá rostlina, která se používá k léčení kožních problémů 

a též má diuretické účinky. Je to medonosná rostlina, nektar je  ovšem hluboko 

v květech. Nejlépe se k němu dostane hmyz s delším sosákem, především čmeláci a 

motýli.
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Obr. 18: jetel luční - Triforium pratense (Semecký 2008)

Jetel plazivý (Trifolium repens)

Je to významná medonosná rostlina, má i další spektrum využití jako kvalitní 

pícnina v čerstvém nebo suchém stavu. Jetel je také léčivá bylina, pomáhá při průjmu, 

bronchitidé, cukrovce atd. Dobře snáší vlhkost i mrazy, přidává se do travních směsí.

Komonice lékařská (Melilotus officinalis)

Tato léčivá rostlina v sušeném stavu je aromatická. Obsahuje silici, pryskyřici, 

třísloviny, kumarin a melitolin. Při delším užívání však vyvolává bolesti hlavy, závratě 

a spavost. Čaj se používá při léčení vysokého krevního tlaku, proti nespavosti, proti 

střevní kolice. Zevně se používá jako uklidňující, obměkčující a rány hojící, při 

vymknutí, při křečových žilách, otocích a krevních podlitinách. Má i diuretické účinky.

Lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus)

Lupina obohacuje půdu dusíkatými sloučeninami, slouží jako krmivo pro dobytek 

a u odrůd vyšlechtěných s nepatrným množstvím alkaloidů jako pastva pro lesní zvěř. 

Lupina totiž obsahuje především v semenech chinolisidinové alkaloidy lupinidum, 

lupanin, glykosid lupinid a aminokyseliny. Alkaloidy poškozují jatem í tkáň, způsobují 

její nekrosu. Dochází k poškození nervového systému, srdce a ledvin. Otrava se 

projevuje sliněnín, nevolností, zvracením a křečemi, poruchami srdečního rytmu, 

ochrnutích dýchacích orgánů a následné smrti za plného vědomí. Smrtelná dávka u ovce 

činí asi 100 mg semene.
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Obr. 19: lupina mnoholistá - Lupinus polyphyllus (Semecký 2008)

Vikev ptačí (Vida cracca)

Pro člověka je tento druh nepoživatelný. Vikev ptačí je považovaná za plevel. Je 

to dobrá pícnina v čerstvém i suchém stavu, zvyšuje kvalitu píce v lučních porostech. Je 

slabě jedovatá.

Obr. 20: vikev ptačí - Vicia cracca (Semecký 2008)

Čeleď: pupalkovité (Onagraceae)

Vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium)

Vrbovka úzkolistá je léčivá rostlina, odstraňuje pocit psychického napětí, 

nespavost a podobně. Obsahuje flanoidy, třísloviny a steroly, proto se používá jako 

léčivá bylina. Podobně jako vrbovka malokvětá má blahodárný účinek při léčbě 

prostatických potíží, má protizánětlivý účinek a chrání sliznice zažívacího traktu. Sbírají 

se listy, ze kterých se připravuje nálev, a také se přidávají do čajových směsí.

V lidovém léčitelství se však téměř nepoužívá. Vrbovka patří mezi antrakofilní rostliny.
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které rostou především na spáleništích, kde je půda prosycena uhlíky, tím se dobře 

prohřívá a umožňuje tak lepší klíčení semen.

Obr. 21: vrbovka úzkolistá - Epilobium angustifolium (Semecký 2008)

Čeleď: kakostovité (Geraniaceae)

Kakost smrdutý (Geranium robertianum)

Kakost lidově nazýváme čapí nůsek, užívá se hlavně nať z této byliny k zastavení 

krvácení, léčí také záněty. Kvetoucí nať obsahuje hořčiny a třísloviny, staví průjem. Má 

aromatický pach, je hořký a na chuť odporný. Prášek ze suché natě s trochou vody nebo 

šťáva z rozdrcené rostliny se přikládají na otoky, vředy, revmatická místa a při dně. 

Kakostový nálev se pije při neplodnosti v denním množství 2150 ml u žen a 350 ml u 

mužů.

Obr. 22; kakost smrdutý - Geranium robertianum  (Semecký 2008)
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Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere)

Netýkavka obsahuje flakony, hydrolyzáty listů obsahují kyselinu koumarovou, 

ferulovou, v semenech jsou obsaženy bílkoviny a olej. Hlavní složkou oleje je kyselina 

parinová, květy a lodyha jsou bohaté na barvivo leukoathocyanin. Odvar má 

močopudný účinek, zevně se používá na rány a vředy.

Netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera)

Rostlina se rychle množí, v době zralosti produkuje značné množství semen, která 

vystřelují do okolí. Semena se šíří vodou až do vzdálenosti několika kilometrů. Nejlépe 

je tuto jednoletou rostlinu pokosit v době květu. Původem je z Asie, k nám se dostala 

jako okrasná i medonosná rostlina.

v

čeleď: netýkavkoví té (Balsaminaceae)

Obr. 23: netýkavka žlaznatá - Impatiens glandulifera (Semecký 2008)

Čeleď: štětkovíté (Dipsacaceae)

C hrastavec rolní (Knautia arvensis)

Tato léčivka obsahuje třísloviny, silice, minerální látky, mastný olej a další 

látky.Užívá se nejčastěji v podobě odvaru jako podpůrný prostředek na látkové výměny 

při onemocněních močových cest, zevně se užívá na nehojící se rány. Používá se 

kvetoucí nať, dříve se sbíral i kořen a užíval se proti parazitům, při bolestech dělohy a 

při kašli.
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Obr. 24; chrastavec rolní - Knautia arvensis (Semecký 2008)

Čeleď: tolitovité (Gentianaceae)

Hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea)

Hořec je  chráněná rostlina, kořen tohoto hořce se přidává do hořkých bylinných 

likérů a některé druhy se používají při žaludečních potížích.

Obr. 25; hořec tolitovitý - Gentiana asclepiadea (Semecký 2008)

Čeleď: brutnákovité (Boraginaceae)

Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)

V lékařství se používá pro přípravu galenik, užívá se vnitřně ve formě čaje. Látky 

působí hojivě, usnadňují vykašlávání. V lidovém léčitelství se z listů vařil odvar, který 

se užíval při onemocnění plic, zánětu dýchacích cest a kašli. Do koupelí se přidával při 

léčbě hemeroidů. Plicník byl dříve hojně používanou léčivou rostlinou, dnes jen 

nepatrně. Roste na vlhkých místech, musí odpařovat více vody, v pletivech listů jsou 

prostory, které vyplňuje vzduch a tato místa se jeví jako světlejší. Květy rostliny během
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vývoje mění barvu, což je způsobeno přítomností antokyanů, které reagují na změnu pH 

v buněčné šťávě.

Kostival lékařský (Symphytum officinale)

Kosti val lékařský je  významná lékařská rostlina, sbírá se především kořen a to 

bud’ na jaře před začátkem vegetace, nebo na podzim. Má schopnost referovat tkáně a 

používá se při bolestech svalů, kloubů a při zlomeninách. Tiší bolest, a proto se používá 

na bércové vředy, popáleniny a omrzliny. Na drobné rány se používá kostivalová mast, 

která se připraví ze strouhaného kostivalu a sádla. Vnitřně se užívá při léčbě trávicího 

traktu, žaludečních vředů, poruchy trávení. Vnitřní užití se ale moc nedoporučuje, 

obsahuje alkaloidy, kde je podezření z karcinogenity. Dále obsahuje silice, třísloviny, 

aminokyseliny, pryskyřice, škrob a jiné. Užívají se listy a oddenky. Listy obsahují 

vápník, draslík, fosfor, vitaminy A, C, a B12, allantion a cholin, podporují tvoření 

červených krvinek, nutných při ztrátě krve.

Obr. 26: kostival lékařský - Symphytum officinale (Semecký 2008)

Čeleď: krtičníkovité (Scrophulariaceae)

Černýš hajní (Melampyrum nemorosum)

Je to poloparazit, to znamená, že se vyživuje běžně autotrofně, ale i parazitickým 

způsobem. Patří mezi slabě jedovaté rostliny, obsahuje toxickou sloučeninu aukubin, 

který má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu. Je proměnlivý, při sušení 

rostliny zčernají, protože sloučenina aukubin se sušením mění na modročemé barvivo a 

způsobí zčernání celé rostliny.
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Obr. 27: černýš hajní - Melampyrum nemorosum (Semecký 2008)

Divizna černá (Verbascum nigrům)

Divizna čemá -  lidové „psí ocas“ obsahuje léčivé látky, které podpomjí 

vykašlávání a pomáhají léčit při bronchiálních onemocněních. Obsahuje verbascosu, 

v listech aucubin, v květech slizové látky, karotenoidy, saponiny. Dříve se květy 

používaly k barvení alkoholických nápojů.

Obr. 28: divizna čemá - Verbascum nigrům (Semecký 2008)

Divizna velkokvětá (Verbascum densiflorum)

Patří mezi nejstarší léčivé rostliny, s její pomocí lidé léčili plíce a průdušky. I dnes 

se často používá jako přírodní lék při zánětlivých chorobách. Obsažené látky se 

vzájemně doplňují a léčí suchý i dráždivý kašel. Sliz vytváří na sliznici dýchacích cest 

ochranný povlak a chrání tím před drážděním a vysycháním, saponiny a flavonidy 

napomáhají rozpouštění hlenů. Čerstvé listy se užívají jako obklad při revmatických a 

svalových bolestech, na opuchliny a vředy. Čaj z květů působí jako kloktadlo při zánětu
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dutiny ústní. Olej z diviznových květů hojí vředy, otoky a zmírňuje bolesti křečových 

žil. Květ se používá při průduškových onemocněních a nemocech z nachlazení. Čaj 

z květů léčí játra a slezinu. Květ obsahuje silici, slizy, cukry a saponiny. Tinktura 

pomáhá při bolestech hlavy, nespavosti a závrati. Semena divizny jsou ale jedovatá, 

květ je podobný jako pupalka dvouletá.

N áprstn ík  červený (Digitalis purpurea)

Náprstník je léčivá rostlina, užívají se sušené listy. Je silně jedovatá, proto se 

nedoporučuje vyrábět přípravky amatérsky. Uplatňuje se v lékařství, patří mezi základní 

srdeční léky. Zvyšuje tonus srdce, upravuje krevní oběh a zvyšuje vylučování moči 

z těla. V homeopatii se užívá při nespavosti, depresi, migréně a srdeční slabosti. Při 

užívání léků z této léčivky se muší dodržet dávkování, neboť jinak hrozí nebezpečí 

smrtelné otravy. Předávkování se projevuje poruchami srdečního rytmu, nevolností, 

halucinacemi, bolestí hlavy, zvracením. Smrtelná otrava se projeví zastavením srdeční 

činnosti.

Obr. 29: náprstník červený - Digitalis purpurea (Semecký 2008)

Rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)

Rozrazil, lidově pršavka nebo bouřka, je  jedna z nejběžnějších květin. Typické je 

na ni to, že postrarmí květenství převyšují nekvetoucí, jen olistěný vrchol lodyhy a 

chlupy na stonku jsou umístěny do dvou podélných pruhů.
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Obr. 30: rozrazil rezekvítek - Veronica chamaedrys (Semecký 2008)

Čeleď: jitrocelovité (Plantaginaceae)

Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

Jitrocel kopinatý je u nás velice známá rostlina. Při vyslovení slova jitrocel se nám 

v mysli vybaví především jitrocelový sirup proti kašli, nebo listy, které se přikládají na 

ranky. Má protizánětlivé a antibiotické účinky. Používá se na rány všeho druhu, dále 

k léčbě vředových chorob žaludku, dvanáctníku a tlustého střeva. Léčivé účinky mají i 

semena. Čaj se rovněž užívá při chorobách dýchacích cest, při žaludečním a střevním 

kataru, žaludečních křečích, zánětu ledvin a močového měchýře. Jitrocelová šťáva také 

při vkápnutí zabraňuje bolestem uší, zvláště při delším pobytu na silnějším studeném 

větru.

Obr. 31: jitrocel kopinatý - Plantago lanceolata (Semecký 2008)
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Čistec lesní (Stachys sylvatica)

Rodové jméno je odvozeno od jejího užití v lidové medicíně, neboť čistec rány 

nejen hojí, ale i čistí. Některé druhy čistců, jak jejich přírodní formy tak i kultivary se 

pěstují jako okrasné rostliny, zvláště pro jejich plstnaté listy. Rostlina nepříjemně 

páchne. Čistec se využívá v léčitelství proti krvácení, vysokému tlaku, při nemocech 

prostaty a dolních cest močových. Sbírá se kvetoucí nať, těsně po rozkvětu. Rostlina 

obsahuje betainy, cholin, allantoin, třísloviny, silici, sliz, kyselinu tanovou a vitaminy.

čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae)

Obr. 32: čistec lesní - Stachys sylvatica (Semecký 2008)

Hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum)

Užívá se jako lék proti kataru a to hlavně se používá květ, nať se používá jako lék 

proti bělotoku.

Obr. 33: hluchavka skvrnitá - Lamium maculatum (Semecký 2008)
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M ateřídouška obecná (Thymus serpyllum)

Mateřídouška obsahuje velké množství silice, třísloviny, flavonoidy, saponiny a 

další látky. Často se používá do čajových směsí proti nachlazení a při suchém kašli. 

Používá se i při křečích hladkého svalstva, na zánětlivá onemocnění kůže. Pro léčebné 

účely se používá vrchní nezdřevnatělá část. Ke sběru není vhodná již  překvetlá rostlina. 

Mateřídouškový čaj rovněž navozuje klid, příjemný spánek, pomáhá při bolestech 

hlavy, závratích a nervových slabostech.

Obr. 34: mateřídouška obecná - Thymus serpyllum (Semecký 2008)

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis)

Pěstuje se jako léčivka i koření. Jako koření se používají čerstvé i sušené listy. 

Obsahují silici s kafrem, saponiny, hořčiny, třísloviny, pryskyřici, vitamin B, vitamin P, 

minerální látky. Používá se jako koření na skopové maso a ryby, do směsí na přípravu 

paštik, příjemně aromatizuje bylinkové máslo. Čaj ze šalvěje pomáhá proti pocení, při 

přetížení a stresu. Pomáhá při snižování nadměrné tvorby mateřského mléka, při 

nepravidelné menstruaci, oživuje krevní oběh, slouží jako přísada do čajových směsí při 

léčbě různých druhů rakoviny. Sbírá se kvetoucí nať v červnu a červenci. Má výborné 

antibakteriální účinky, výplachy odvarem jsou osvědčené při zánětu dásní, otocích 

v dutině ústní a bolestech v krku, zejména u angíny. Po vytržení zubu vyplachováním 

ústní dutiny se dosáhne toho, že se rána rychle zahojí a nebude hnisat. Léčivou částí 

jsou listy nebo nať bez dřevnatých částí. Chuť je příjemně aromatická, výrazná. 

Obsahuje různé silice, neznámější je  kafr, dále cineol, tujon. Šalvěj má i desinfekční 

účinek, šalvěj se pálila nebo vařila ve vodě, aby se pročistil vzduch, sušené listy se 

vkládaly mezi prádlo. Velmi ceněný je také šalvějový med, má světle žlutou barvu, voní
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a vydrží dlouhou dobu než zkrystalizuje. Patří mezi nedráždivé a zdravé koření, ale 

tujon, obsažený v silici, může být při dlouhodobém používání nebo ve velkých dávkách 

jedovatý.

Obr. 35: šalvěj lékařská - Salvia officinalis (Semecký 2008)

Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

Čekanka obecná (Cichorium intybus)

Kořen čekanky jedné odrůdy se praží a připravuje se z něj kávová náhražka -  

cikorka, přidává se do tradiční melty. Jiná odrůda se pěstuje pro čekankové puky, které 

se používají jako salátová zelenina. Čekanka je známá jako léčivá bylina, z natí a 

kořene se připravuje odvar jako prostředek čistící krev, tvorbu žaludečních šťáv a tím 

povzbuzující chuť k jídlu při nechutenství, zácpě, jatemích chorobách i žlučových 

kaménků. Zevně se používá k obkladům při kožních zánětech a vyrážkách.

Obr. 36: čekanka obecná - Cichorium intybus (Semecký 2008)
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C hrpa horská (Centaurea montana)

Chrpa horská je krásná modře kvetoucí rostlina, která se občas pěstuje jako 

okrasná. Patří mezi ohrožené druhy a není jedovatá. V lidovém léčitelství není tak 

uznávaná jako její příbuzný druh chrpu polní (Centauera cyanos), která pomáhá 

vylepšit látkovou výměnu či zklidnit bolesti hlavy.

Obr. 37; chrpa horská - Centaurea montana (Semecký 2008)

Jestřáb n ík  chlupáček (Hieracium pilosella)

Je to léčivá rostlina, která podporuje chuť k jídlu, s protikrvácejícím a 

protizánětlivým účinkem, pomáhá při žaludečních a menstruačních potížích, ve větším 

množství však může způsobit otravu. Rub listů je běloplstnatý, na rozdíl od jiných 

druhů, které mají rub listů zelený.

Obr. 38; jestřábník chlupáček - Hieracium pilosella (Semecký 2008)

Jestřáb n ík  oranžový {Hieracium aurantiacum)

Tento druh se dobře pozná podle oranžových až červených květů, ostatní druhy 

jestřábníků mají květ v odstínech žluté. Vyskytuje se na horských loukách a
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podhorských oblastech, je  asi 60 cm vysoký. Patří mezi druhy hvězdnicových rostlin, 

kvete od května do září a je zařazen do seznamu ohrožených květin. Rod Hieracium se 

rozděluje na dva podrody, které se liší některými morfologickými znaky. Při určování 

hraje důležitou roli odění jednotlivých částí rostliny. Jsou tři typy pokryvu: jednoduché 

chlupy, drobnější žláznaté chlupy a hvězdicovité chlupy. Důležitá je  také barva listů a 

velikost listů na výběžcích.

Obr. 39: jestřábník oranžový - Hieracium aurantiacum (Semecký 2008)

Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)

Kopretina je velice dobře známá rostlina, používá se v lidovém léčitelství jako lék 

proti dávivému kašli a astmatu. Nyní se z ní vyrábějí různé esence a sirupy k léčbě 

katarů. Tato rostlina se používala při věštění a rituálech označovaných jako čarování.

Obr. 40: kopretina bílá - Leucanthemum vulgare (Semecký 2008)

Smetanka lékařská (Teraxacum officinale)

Pampeliška je významná léčivka. Sbírá se kořen před rozkvětem a nať. Užívá se 

v lidovém léčitelství při jatemích obtížích a revmatismu. Působí příznivě na
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metabolismus a při onemocnění cukrovkou, také proti degradaci kostí a chrupavek. Je to 

také významná včelařská rostlina. Používá se rovněž k přípravě bylinkových salátů 

nebo k výrobě vína a medu. Droga je bez zápachu a má mírně nahořklou chuť. Užívá se 

při zánětech močových cest a při ledvinových kamenech. Pro vysoký obsah insulinu se 

doporučuje jako zelenina pro diabetiky. Pro tyto účely se rostliny pěstují ve tmě. 

Rozkvetlé květy slouží k domácí výrobě pampeliškového vína nebo medu. Slouží také 

jako bohatá pastva pro včely vzhledem k velkému množství pylu s vysokým obsahem 

bílkovin. Zevně se používá jako kosmetický přípravek proti uhrům, furunkulóze, 

k obkladům na hemeroidy.

Podběl lékařský (Tussilago farfara)

Podběl je lékařská rostlina, květy a listy obsahují slizový faradiol a tříslovinu.

V květech je  silice, insulin, hořčina, tanin, bílkoviny a fytosteroly. Podběl působí na 

rychlejší hojení ran, léčí kloubové bolesti, revma, dnu a artrózu. Působí na uvolnění 

hlenu při kašli. Listy se přiloží horní stranou na kloub ve dvou vrstvách a nechá se 

několik hodin působit.

Obr. 41: podběl lékařský - Tussilago farfara (Semecký 2008)

Sedmikráska obecná (Bellis perennis)

Sedmikráska, jinak chudobka, je  rovněž léčivá rostlina. Je velmi známá a najdeme 

ji na každém trávníku. Kvete nejméně sedm měsíců v roce a proto má ten přiléhavý 

název. Z mladých rostlin se někde připravuje salát, který se upravuje jako špenát. 

Sbírají se květní úbory se stonkem do 2 cm. Obsahuje hořčiny, třísloviny, silici, 

minerální látky, organické kyseliny, triperpenové saponiny a cukr, které pomáhají ke
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zvýšení látkové výměny v játrech a při chorobách žlučníku. K zevnímu použití se 

sedmikráska používá jako přísada do koupele a na obklady na špatně se hojící rány. 

Známý je i bylinný čaj.

Obr. 42: sedmikráska obecná - Bellis perennis (Semecký 2008)

Starček Fuchsův (Senecio ovatus)

Starček obsahuje pyrolidinové alkaloidy, Seneci a senecionin, rutin a insulin. 

Senecionin patří mezi jedy, vyvolává trombozy jatemích žil, nekrozy jater a později 

cirhozy. Dříve se starček používal k zastavení krvácení, ale vzhledem ke 

karcinogennímu působení se užívá pouze zevně a i tak nepatří do rukou laiků. Používá 

se nať, která se suší.

Obr. 43: starček Fuchsův - Senecio ovatus (Semecký 2008)

V ratič obecný (Tenacetum vulgare)

Je to léčivka, ale i jedovatá, způsobuje někdy silné křeče, které při předávkování 

vedou až k smrti. Proto se používá jen zevně při léčbě nebojících se ran. Rostlina je  cítit 

kafrem, používá se k odpuzení hmyzu. Z vrcholků lodyh se připravovalo barvivo
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k barvení látek. Jako pěkná trvalka se pěstuje podobný řebříček tužebníkovitý. Léky 

může předepisovat jen lékař. Používají se proti hlístům, škrkavkám a roupům. Výluh 

rostliny v lihu se používal proti revmatismu. Pro léčivé účinky se sbírá nať. Sušený 

vratič pomáhá odhánět hmyz.

Obr. 44: vratič obecný - Tenacetum vulgare (Semecký 2008)

Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)

Zlatobýl roste na březích vod a ruderálních místech. Je to jednak okrasná rostlina, 

ale také včelařská, která obsahuje hodně pylu. Obsahuje saponiny, glykosidy, hořčiny, 

flavonoidy, kyselinu kávovou, skořicovou, nikotinovou, diterpenoidy. U nás se 

vyskytuje zlatobýl kanadský, obecný a obrovský. Zlatobýl je  především močopudný 

prostředek, zlepšuje funkci ledvin, léčí se jím  revmatismus a kožní choroby. Uplatňuje 

se ve formě koupelí a obkladů na špatně se hojící rány a ekzémy a hemeroidy.

Obr. 45: zlatobýl kanadský - Solidago canadensis (Semecký 2008)
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3.2 Dotazníkové šetření

3.2.1 Metodika šetření

Dotazníkové šetření proběhlo za účelem zjištění, jak učitelé přírodopisu využívají 

okolí školy při přírodovědných vycházkách, na jehož základě byl vytvořen školní 

projekt v oblasti botaniky a ekologie. Dotazník byl sestaven pro zjištění nápadů, názorů 

a zkušeností učitelů na základních školách a nižších gymnázií. Dotazník obsahuje 15 

otázek, které jsou z větší části uzavřené, ale objevují se i otázky otevřené. Otázky 

v dotazníku jsou koncipovány jen pro učitele přírodopisu popř. biologie na nižším 

gymnáziu, kteří tvoří úzkou skupinu pedagogického sboru na základních školách.

V dotazníku se vyskytují otázky, které se týkají přírody v okolí školy, didaktických 

námětů, přírodovědných vycházek, školních projektů, spolupráce školy s ekologickými 

centry, ŠVP atd. Do dotazníkového šetření bylo zapojeno 12 základních škol a 3 

gymnázia Tanvaldska a Jablonecka Libereckého kraje. Mezi oslovené základní školy 

pro vyplnění dotazníků to byly např. ZŠ Masarykova Tanvald, ZŠ Sportovní Tanvald, 

ZŠ Děsná v Jiz horách, ZŠ Arbesova a ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou, a mezi 

gymnázii to byly např. Gymnázium Tanvald nebo Gymnázium Dr. Randy v Jablonec 

nad Nisou. Pro vyplnění bylo celkem připraveno pro školy 30 dotazníků. 20 dotazníků 

bylo osobně odevzdáno učitelům pro vyplnění a 10 dotazníků bylo elektronicky zasláno 

(e-mailem) na školy. Dotazníky byly osobně odevzdány popř. elektronicky zaslány 

učitelům na začátku listopadu. Termín pro vyplnění byl stanoven do konce listopadu tj. 

4 týdny. Z 20 dotazníků, které byly osobně odevzdány na školy se jich vrátilo jen 15 a 

z 10 dotazníků, které byly elektronicky zaslány (e-mailem) na školy se jich vrátilo jen 5. 

Celkem se vrátilo jen 20 dotazníků.

3.2.2 Hypotézy šetření

H la  Při přírodovědných vycházkách v okolí školy využívají učitelé přírodopisu 

z ročních období nejvíce jaro.

H lb  Při přírodovědných vycházkách využívají učitelé v okolí školy pro demonstraci 

především rostliny.
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H2 Víc jak 80 % základní škol a gymnázií v Jizerských horách zařazuje přírodovědné 

vycházky do svých školních vzdělávacích programů.

H3 Víc jak 80 % učitelů si myslí, že žáci základních škol s pomocí učitele umí 

pracovat s pracovními listy, mapou, klíči a odbornou literaturou při školním 

projektové dni.

H4 Pro více než 70 % učitelů je demonstrace biologického materiálu nedílnou 

součástí přírodovědné vycházky.

H5 Víc jak 60 % základních škol a gymnázií v Jizerských horách spolupracuje 

s ekologickými centry v realizaci školních projektů.

3.2.3 Vyhodnocení dotazníků 

Otázka č.l

Využíváte přírodu v okolí vaší školy ve výuce přírodopisu na 2.stupni ZŠ / ve výuce

biologie na nižším gymnáziu?

Graf využití přírody v okolí školy ve výuce 
přírodopisu

I ano 

I ne

100%

Graf 1: Využití přírody v okolí školy ve výuce přírodopisu.

V této otázce všichni dotazovaní učitelé odpověděli ano. '

Otázka Č.2

Byli byste ochotni zařadit tématiku poznávání přírody v okolí Vaší školy do svých 

školních vzdělávacích programů?
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Graf 2: Zařazení přírody v okolí školy do ŠVP.

V této otázce všichni dotazovaní učitelé odpověděli ano.

Otázka Č.3

V jaké oblasti přírodopisu popř. biologie byste přírodu v okolí Vaší školy využívali.

Graf nejvíce využívaných oblastí přírodopisu

■  botanika

■  zoologie 

10 geologie

botanika zoologie geologie

oblast přírodopisu

Graf 2: Nejvíce využívané oblasti přírodopisu.

Z grafu je  patrné, že učitelé přírodopisu popř. biologie nejvíce využívají v okolí školy 

oblast botaniky, potom geologie a nejméně oblast zoologie.

Otázka Č.4

Uvítali byste náměty (pracovní listy, didaktické pomůcky) pro práci v přírodě 

v okolí Vaší školy?
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Graf využiti námětů při vycházkách 
v okolí školy

■  ano 

B ne

95%

Graf 4: Využití námětů při vycházkách v okolí školy.

Z grafu je  patrné, že 95 % učitelů by uvítalo náměty (pracovní listy, didaktické 

pomůcky) pro práci v okolí školy. A jen 5% učitelů by náměty neuvítalo.

Otázka Č.5

Využívali byste vypracované didaktické náměty při vycházkách v přírodě v okolí Vaší 

školy?

Graf využití didaktických námětů pří 
vycházkách v okolí školy

D a n o  

n  ne

95%

G raf 5: Využití didaktických námětů při vycházkách v okolí školy.

Z grafu je  patrné, že 95 % učitelů by využívalo vypracované didaktické náměty při 

vycházkách v přírodě v okolí školy. A jen 5% učitelů by vypracované náměty 

nevyužívalo.
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Jaké náměty při práci v okolí vaší školy byste uvítali?

Tah. 1: Náměty učitelů při práci v okolí školy.

Otázka Č.6

Číslo dotazníku Odpověď
1 - mapování výskytu různých druhů organismů v okolí školy

- určování-fotodokumentace druhů
- návrhy studentů na výskyt (tvorbu) zeleně v okolí školy
- sledování výskytu různých rostlin a živočichů v průběhu roku

2 - luční společenstvo, živá a neživá příroda v daném období, rostliny 
kyselých, neutrálních a zásaditých půd, hominy a nerosty kolem 
nás, atd.

3 - zoocenologické a fytocenologické snímky, podpora při tvorbě
- adaptace organismu na člověka
- přehrada-perspektivy "trvalého růstu"-ekologie, sport, rekreace...

4 - vodní nádrž Mšeno-fauna, flora
- mechorosty, lišejníky, krytosemenné rostliny-květ
- geologická vycházka

5
6 - pracovní list-listy, pupeny dřevin, jam í kvetoucí byliny, 

kapradiny, přesličky, mechy
7 - Proč jsou Jizerské hory CHKO?

- geologická stavba
- výskyt rostlin a živočichů (i chráněných)

8
9 - ohrožené druhy rostlin a živočichů, vliv znečištění na druhovou 

skladbu
10 - les, louky, geologie
11
12 - půdy a půdní profily, činnost tekoucí vody
13
14 - využíváme prac. Listy Terezy a dalších ekologických sdmžení

- přírodopis typu učíme se latinské názvy..., pitváme, atd. 
nepraktikuji

15 - mám své zavedené cesty (park MěÚ, Špičák, Soukromá zahrada)
16 - žádné okolí školy dobře znám a vám kde co hledat
17 - dendrologická vycházka, geologické fenomény v okolí, výskyt 

chráněných druhů rostlin
18 - život v rybníce, život v půdě, ptáci v okolí měst
19 - dřeviny, život v rybníce, působení vnějších geologických sil - 

činnost vody
20
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Jmenuje se Váš školní projektový den podle nějaké přírodniny v Jizerských horách?

Graf Školního projektového dne podle nějaké 
přírodniny

Otázka Č.7

I ano 

I ne

100%

Graf 6: Školní projektový den podle nějaké přírodniny.

V této otázce všichni dotazovaní učitelé odpověděli ne.

Otázka Č.8

V jakém ročním období byste přírodu Jizerských hor nejvíce využívali.^

Graf využiti přírody v ročním období

20 1
° S
"Z  16>1 12 -

'S  8  - 
>w
Z 4

O I
■  jaro 

□  léto

■  podzim

■  zima

jaro léto podzim

roční období

Zima

Graf 1: Využiti přírody v ročním odbobí.

Z grafu je  patrné, že učitelé přírodopisu nejvíce využívají období jara, potom podzimu a 

léta. Ale vůbec nevyužívají období zimy.
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Otázka Č.9

Roční období , které jste si zvolili v předchozí otázce napište, proč a v čem je pro Vás 

ve výuce nejvíce přínosné.

Tab. 2: Nejvíce přínosné náměty učitelů ve zvoleném ročním období.

Číslo dotazníku Zvolené
období

Odpověď

1 jaro vyskytuje se nejvíce pozorovatelných organismů
podzim je to v období školního roku

2 jaro hodně rostlin, hodně pučících stromů
léto hodně rostlin, poznávání rostlin
podzim plody, zbarvení listí, příprava na odpočinek

3 jaro Rozmnožování, přírodní výběr, ekologie 
organismů

4 léto Na konci školního roku mají žáci nejvíce 
informací a je možné provádět syntézu různých již 
probraných částí učiva

5 jaro V jarním období se v 7. tř. probírají rostliny, tudíž 
ukázky jarních rostlin

6 i aro poznávání rostlin (kvetoucí i nekvetoucí)
podzim plody, semena rostlin, stanoviště rostlin, přehrada- 

ploštěnky, nítěnky, larvy hmyzu/chrostíci

7 i aro lze podnikat vycházky do přírody
léto lze podnikat vycházky do přírody
podzim lze podnikat vycházky do přírody

8 i aro
9 i aro botanická pozorování

podzim geologie, ekologie
10 i aro v oblasti botaniky-proměny, děje

podzim celkem ještě vhodné počasí na procházky
11 i aro

podzim
12 i aro rozmanitost přírody-vhodné jako shrnutí učiva
13 i aro zkoumání půdního profilu, podloží, zvětrávání, 

geologická stavbapodzim

14 i aro Klimaticky pro práci žáků nejvhodnější (i když 
v menší míře využíváme i zimu), nejvhodnější 
z hlediska četnosti a pestrosti aktivit

podzim

15 jaro podle toho co právě kvete
léto
podzim

16 jaro pro terénní vycházky a sběr přírodnin
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léto je období vegetace
podzim

17 jaro
léto vrchol vegetačního obd., nevětší druhová 

rozmanitost
podzim

18 jaro Je jisté, že mohou jít ven i 2 dny dopředu, najdu 
kvetoucí rostliny a hmyz, není zima

19 jaro stavba rostlinného těla, rozmnož. Obojživelníků, 
dřeviny-pupeny, listy

podzim sběr a určování plodů (změny v přírodě)
20 laro klíčení, pučení rostlin (jamí), kůry stromů

léto rostliny, listy, dmhy trav, určování světových stran 
dle mechů

otázka č.l O

Spolupracujete nebo jste v minulosti spolupracovali s ekologickými centry, co se týče 

v realizaci školních projektů nebo výukových programů v oblasti environmentalistiky a 

ekologie?

Graf 8: Spolupráce učitelů s ekologickými centry.

Z grafu je patrné, že 70% učitelů spolupracuje s ekologickými centry v realizaci 

školních projektů nebo výukových projektů v oblasti environmentalistiky a ekologie. A 

jen 30% učitelů nespolupracuje s žádnými ekologickými centry.
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Graf spolupráce s ekologickými centry

■ ■ ■
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ekologická centra

Graf 9: Spolupráce s ekologickými centry.

Z grafu je  patrné, že učitelé na základních školách v Jizerských horách nejvíce 

spolupracují s ekologickými centry Střevlík, Čmelák a Suchopýr.

Otázka č . l l

Jsou ve vašem ŠVP zařazeny přírodovědné vycházky do přírody v okoh' vaší školy?

Graf 10: Zařazení vycházek v okolí školy do ŠVP.

Z grafu je  patrné, že 95% učitelů má ve svých ŠVP zařazené přírodovědné vycházky 

v okolí školy. A jen 5% učitelů nemá vycházky zařazeny ve svých ŠVP.
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Využíváte při přírodovědných vycházkách biologického materiálu k demonstraci?

Otázka č . l2

Graf využiti biologického materiálu při 
přírodovědných vycházkách

20%

I ano 

I ne

80%

G raf 11: Využití biologického materiálu při přírodovědných vycházkách.

Z grafu je  patrné, že 80% učitelů využívá biologického materiálu k demonstraci při 

přírodovědných vycházkách. A jen 20% učitelů biologický materiál k demonstraci 

nevyužívá.

Tab. 3: Náměty učitelů biologického materiálu pro demonstraci při přírodovědných
vycházkách.

Číslo dotazníku Odpověď
1 - různé druhy stromů (botaniky) v parku, jam í výskyt hmyzu na 

školním pozemku
2 - všechny možné kytky (stavba a barva květu, atd), kameny, 

živočichy, plody, atd.
- děti toho hodně přinesou
- pozomjeme pitvu žížaly, zkoumáme vody (kaluže, nádrže, 

rybníčky), měkkýše, hlísty, atd.. Lovíme nezmary, perioočky, atd.
3 - listy, větvičky, senný nálev...
4 - např. voda s usazeninami ze dna vodní nádrže Mšeno, obsahuje 

velké množství rostlin a živočichů
5 - např. při demonstraci pryskyřníkovitých si ukážeme různé dmhy 

pryskyřníků, aby je děti poznaly
6 - mechy-založení mechové zahrádky v učebně listy a pupeny 

dřevin ->herbáře
- sbírky semen, plodů, ploštěnky, nítěnky, larvy hmyzu, nerosty, 

hominy, atd.
7 - rostliny, hominy, pro lepší názomost
8 - rostliny, nerosty, hominy
9 - rostliny-určování, hmyz-LP, určování
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10 - to co nalezneme, pro zlepšení paměti, možnost si prohlédnout 
cokoliv v 3D ne na obrázku, mohou si sáhnout a přičichnout si

11
12
13 - sběr rostlinného materiálu -  mechy, lišejníky, větve jehličnatých i 

listnatých stromů -  názorné ukázky, poznávání
14 - mineralogický a botanický materiál
15 - vlastní cíl vycházky je zpravidla poznávací (byliny, dřeviny, 

kameny)
16 - přírodovědná vycházka se koná s cílem poznávání a popisu 

přírodnin, studování souvislostí v ekosystémech
17 - byliny, dřeviny, minerály a hominy, bezobratlí
18 - květy rostlin, hmyz, kůra, větve, pupeny, listy stromů, bezobratlí 

v půdě, pod kameny -  lepší názomost
19 - naše škola se nachází v krásném parkovém prostředí, řada dřevin, 

rybník, potok, les -  poznávání přírody přímo na místě
20

O tázka Č.13

Využili byste naučné stezky Jizerských hor (např. Historicko - přírodovědná stezka 

Nové Město pod Smrkem, Lesy Jizerských hor, Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky) 

pro začlenění a realizaci ve školních projektech?

Graf využití naučných stezek pro začlenění a 
realizaci ve školních projektech

10%

I ano 

I ne

90%

G raf 12: Využití naučných stezek pro začlenění a realizaci ve školních projektech.

Z grafu je  patrné, že 90% učitelů by využívalo naučné stezky Jizerských hor pro 

začlenění a realizaci ve školních projektech. A jen 10% učitelů by naučné stezky 

Jizerských hor nevyužívalo.
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Předpokládáte, že by žáci ZŠ / studenti nižšího gymnázia dokázali samostatně pracovat 

při školním projektovém dni např. s pracovními listy, klíči, odbornou literaturou, mapou 

Jizerských hor atd.?

Otázka Č.14

Graf samostatosti práce žáků při školním 
projektovém dni

■ ano

■  ano,ale s pomocí učitele 

□  ne

95%

Graf 13: Samostatnost práce žáků při školním projektovém dni.

Z grafu je  patrné, že 95% učitelů předpokládá, že žáci by dokázali samostatně pracovat 

při školím projektovém dni s pracovními listy, mapou, klíči, ale jen s pomocí učitele. A 

jen 5% učitelů věří, že žáci dokáží úplně samostatně pracovat s pracovními listy, klíči 

atd. při školním projektovém dni bez pomoci učitele.

Otázka Č.15

Využili byste ve Vaší výuce školní projektové dny pro 2.stupně ZŠ / nižší gymnázia 

v oblasti botaniky na téma: např.„Smrk pichlák Jizerských hor“, „Květinka Jizerek“ 

apd.?
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Graf využití vypracovaných školních projektů 
v oblasti botaniky

50%

145% ■  ano

■  ne

□  nevím

G raf 14: Využití vypracovaných školních projektů v oblasti botaniky.

Z grafu je  znatelné, že 45% učitelů by využilo ve výuce vypracované školní projekty 

v oblasti botaniky. 50% učitelů neví, jestli by vypracované školní projekty využilo. A 

5% učitelů by vypracované školní projekty nevyužilo vůbec.

3.2.4 Zhodnocení hypotéz šetření

H la  Při přírodovédných vycházkách v okolí školy využívají učitelé přírodopisu 

z ročních období nejvíce jaro.

Hypotéza H la se potvrdila. Učitelé přírodopisu opravdu nejvíce využívají přírodu 

při přírodovědných vycházkách v období jara.

H lb  Při přírodovédných vycházkách využívají učitelé v okolí školy pro demonstraci 

především rostliny.

Hypotéza H lb se potvrdila. Učitelé přírodopisu opravdu na 2. stupni /  nižším 

gymnáziu využívají při přírodovědných vycházkách v okolí školy pro demonstraci 

především rostliny.

H2 Víc jak 80 % základních škol a gymnázií v Jizerských horách zařazuje 

přírodovědné vycházky do svých školních vzdělávacích programů.

Hypotéza H2 se potvrdila. Základní školy a gymnázia v Jizerských horách zařazují 

přírodovědné vycházky do svých školních vzdělávacích programů.
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H3 Víc jak  80 % učitelů si myslí, že žáci základních škol s pomocí učitele umí 

pracovat s pracovními listy, mapou, klíči a odbornou literaturou při školním 

projektové dni.

Hypotéza H2 se potvrdila, že žáci základních škol s pomocí učitele umí pracovat 

s pracovními listy, mapou, klíči a odbornou literaturou při školím projektovém  

dni.

H4 Pro více než 70 % učitelů je demonstrace biologického materiálu nedílnou 

součástí přírodovědné vycházky.

Hypotéza H4 se potvrdila. Demonstrace biologického materiálu je  nedílnou 

součástí přírodovědné vycházky.

H5 Víc jak 60 % základních škol a gymnázií v Jizerských horách spolupracuje 

s ekologickými centry v realizaci školních projektů.

Hypotéza H5 se potvrdila. Základní školy a učitelé v Jizerských horách 

spolupracují s ekologickými centry v realizaci školních projektů.
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3.3 Projekt „Hořec“

Projekt „Hořec‘‘

školní projekt pro botaniku a ekologii
2.stupně ZŠ (6., 7.ročník) 

v Jizerských horách
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3.3.1 Metodika práce s projektem

Projekt „Hořec“ je určen pro 2. stupeň ZŠ nebo nižší gymnázium, které se 

nacházejí v Jizerských horách. Pracovní listy jsou koncipovány pro žáky 6.,7. ročníku tj. 

primu, sekundu. Projekt „Hořec“ je zaměřen především na oblast botaniky a ekologie, 

který slouží jako opakování probrané látky v přírodopisu popř. biologii příslušného 

ročníku. Realizace a organizace projektu už záleží na schopnostech a kreativnosti 

každého učitele. Projekt si mohou vyzkoušet i vyšší ročníky ZŠ (8.,9.ročník) popř. 

nižšího gymnázia tj. tercie, kvarta. Doporučená realizace projektu „Hořec“ je  měsíc 

červen. Při tomto projektu si mohou žáci základních škol popř. studenti nižšího 

gymnázia vyzkoušet, co se během roku naučili popř. nenaučili.

Cíle projektu

>  žáci umějí vyhledat a zpracovat informace z odborné literatury a internetu

>  žáci yjmenují flóru vyskytující se v okolí jejich školy

>  žáci určí a správně zařadí zástupce bylin a dřevin v okolí jejich školy

>  žáci přiřadí bylinu ke správné barvě květu

>  žáci roztřídí odpadky podle způsobu jejich likvidace

>  žáci navrhnou poster v oblasti botaniky a ekologie, týkající se okolí jejich školy, 

který prezentují a obhájí před ostatními skupinami a spolužáky

Rozdělení studentů do skupin

> žáci v každé třídě se rozdělí do pěti skupin (Kopretina, Zlatobýl, Silenka, Kopřiva, 

Lupina)

>  zaleží na učiteli, jakou formou žáky rozdělí do skupin 

Motivace projektu

>  práce na projektu neprobíhá klasickým vyučováním ve škole, žáci pracují v terénu

> žáci pracují v užších skupinách s individuálními skupinovými projekty
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Možné výstupy projektu

> návrh posteru

>  popř. návrhy informačních tabulí do okolí školy, tenká brožura nebo publikace

>  zpráva ve školních novinách

Evaluace

>  obhajoba a prezentace návrhu posteru před ostatními skupinami a spolužáky 

Informace o projektu „Hořec“ pro žáky 2. stupně ŽS / nižšího gymnázia

Informace o projektu

>  sraz: 8:00, kde: ve škole vždy ve své kmenové třídě

>  konec: 13:00, kde: ve škole vždy ve své kmenové třídě

>  budeme se pohybovat především v okolí školy

Vybavení na projekt

>  tužka, propiska, papír 

tvrdá podložka na psaní

>  pastelky, fixy

>  metr krejčovský, pravítko 

Obecné vybavení na projekt

>  pláštěnka, nápoje, svačina

Pomůcky na projekt „Hořec“ pro učitele

>  odborné klíče, atlasy, krejčovský metr, papíry, fólie, podložky

>  otevřená počítačová učebna pro žáky během celého projektového dne

3.3.2 Pracovní listy
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Projekt „Hořec" Kopretina

Pracovní list
Identifikace pracovní skupiny: Třída:........

1) Pomocí atlasu rostlin a klíče určete byliny a keře, které kvetou v okolí Vaší školy 

bílou barvou.

2) Určete název byliny, která je  na obrázku a doplňte údaje za pomoci klíčů, internetu 

nebo odborné literatury.

>  Český a latinský název byliny

>  Stanoviště a rozšíření 

.......................................................................  Obrázek byliny

> Biometrické údaje - přibližná výška (v cm)

>  Barva a doba květu

>  Typ stonku

>  Hmyz na rostlině

>  Zakroužkujte správné tvrzení o bylině.
a) jednoletá
b) dvouletá
c) vytrvalá
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Projekt „Hořec" Kopretina

3) Doplňte písmena do botanické křížovky. Bylinu, která Vám vyšla v tajence, 

nakreslete schématicky do prázdného okna.

>  Botanická křížovka

1. Olistěný typ stonku.
2. Plod hrachu.
3. Lidově prvosenka.
4. Listy jehličnanů.
5. Samčí pohlavní orgán květu.
6. Odborně kůra.

Tajenka:

4.
5.
6.

L
2.

3.

1

>  Nakreslete a popište stavbu byliny.

>  Uveďte ekosystém, kde roste.
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Projekt „Hořec"

4) Doplňte vedle obrázku název byliny.

Kopretina

^

*f%ř V
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Projekt „Hořec" Kopretina

5) Ze třech bylin nebo keřů utrhněte jeden list a postupujte takto:

a) Vezměte jednu folii a fixou vybarvěte plochu tak, aby se do ní vešel list.

b) List přiložte žilnatinou (rub) na vybarvenou plochu, folii přeložte a tlakem ruky 

list otiskněte.

c) Nabarvený list přiložte do pole a opět tlakem ruky otiskněte.

d) Pozorujte a popište otisk listu.

e) Uveďte dle žilnatiny, zda se jedná o rostlinu dvouděložnou nebo jednoděložnou.

>  Popište do obrázku stavbu listu a typ žilnatiny.

>  Uveďte další tři druhy rostlin se stejným typem žilnatiny.
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Kopretina

barva květu

Projekt „Hořec"

6) Spojte správně název byliny s barvou květu.

název bvlinv 

pryskyřník plazivý 

kopřiva dvoudomá 

ostružiník maliník 

čičorka pestrá 

jetel plazivý 

lupina mnoholistá 

náprstník červený 

vratič obecný 

kontryhel obecný 

šalvěj lékařská

7) Rozhlédněte se kolem sebe, určete stromy, které se ve vaší blízkosti vyskytují a 

s pomocí atlasu stromů vyplňte následující tabulku.

Název stromu 
(rodový i 
druhový)

Zařazení do 
čeledi 
s použitím 
literatury

Tvar
stromu
(Habitus)

Kresba 
listu/jehlice, 
tvaru žilnatiny

0  - opadavý 
N - neopadavý

-
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Projekt „Hořec" Kopretina

8) Vyberte si jeden strom, který Vás ve vašem okolí nejvíce zaujme a z dostupné 

literatury o něm vyhledejte základní informace.

>  Český a latinský název

>  Poznávací znaky (podle čeho strom poznáme).

>  Odkud strom pochází, je  původní nebo byl do naší země zavlečen.

>  Kolika let se dožívá.

>  Má květy, plody nebo šišky. Pokud ano, nakreslete a u plodu uveďte typ plodu.

Nákres květu, plodu nebo šišky.

>  Proč jste si vybrali právě tento strom? Co Vás na něm zaujalo?

>  Změřte obvod kmene a odhadněte výšku stromu, nebo ji změřte, 
(např, podle stínu)

97



Projekť„Horec" Kopretina

>  Obkreslete křídou na papír kůru Vašeho stromu. List papíru přiložte 

k pracovnímu listu.

>  Strom může být příjemným domovem pro rostliny a živočichy. Napadli Vás 

některé rostliny a někteří živočichové?

9) Strom vypráví. Napište příběh vašeho stromu. Záleží jen na vaší fantazii, co si 

myslíte a vymyslíte, že Váš strom již  zažil, jak se zde cití, a jak vidí svou 

budoucnost....

10)V okolí Vaší školy jste se zabývali rostlinami a vztahovými záležitostmi. Všimli jste 

si prostředí, ve kterém tyto rostliny žijí? A nemyslíte si, že se nacházejí mezi odpady 

a odpadky. Všímejte si, zda se ve Vašem okolí nachází dostatek košů a kontejnerů 

na odpady a odpadky.

>  Uveďte, které koše nebo kontejnery na odpady a odpadky se nacházejí v okolí 

Vaší školy.

Kontejnery na barevné sklo ano - ne

Kontejnery na plasty ano - ne

Koše na odpadky ano - ne

Koše na psí exkrementy ano - ne

Kontejnery na bílé sklo ' ano - ne

Kontejnery na textil ano - ne

Kontejnery na papír ano - ne
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Projekt „Hořec" Kopretina

1 l)Pokuste se roztřídit a zařadit odpadky v kruhu do správné popelnice, do které byste 

je umístili.

sběr papíru sběr skla sběr plastu

Kruh odpadků

PET láhve 

Skleněné láhve reklamní letáky^ 

kartón sešity

výrobky a obaly z plastů polystyrén 

papírové obaly 

krabice kelímky

fólie časopisy

>  Zakroužkujte odpadky uvedené v kruhu, které jste našli v okolí Vaší školy.
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Projekt „Hořec"

Pracovní list
Identifikace pracovní skupiny: Třída:

1) Pomocí atlasu rostlin a klíče určete byliny a keře, které kvetou v okolí Vaší školy 

bílou barvou.

2) Určete název byliny, která je na obrázku a doplňte údaje za pomoci klíčů, internetu 

nebo odborné literatury.

>  Český a latinský název byliny

> Stanoviště a rozšíření 

.......................................................................  Obrázek byliny

>  Biometrické údaje - přibližná výška (v cm)

> Barva a doba květu

> Typ stonku

> Hmyz na rostlině

> Zakroužkujte správné tvrzení o bylině.
a) jednoletá
b) dvouletá
c) vytrvalá
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Projekt „Hořec" ziatooyi

3) Doplňte písmena do botanické křížovky. Bylinu, která Vám vyšla v tajence, 

nakreslete schématicky do prázdného okna.

>  Botanická křížovka

1. Lidově prvosenka.
-2. Olistěný typ stonku.
3. Ze slunečnice se lisuje.
4. Samičí pohlavní orgán.
5. Plod ostružiníku maliníku.
6. Typ plodu (rajče, paprika).

Tajenka:

5.

1.
2.
3.
4.

6.

>  Nakreslete a popište stavbu byliny.

>  Uveďte ekosystém, kde roste.
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Projekt „Hořec"

4) Doplňte vedle obrázku název byliny
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Projekt „Hořec"

5) Ze třech bylin nebo keřů utrhněte jeden list a postupujte takto;

a) Vezměte jednu folii a fixou vybarvěte plochu tak, aby se do ní vešel list.

b) List přiložte žilnatinou (rub) na vybarvenou plochu, folii přeložte a tlakem ruky 

list otiskněte.

c) Nabarvený list přiložte do pole a opět tlakem ruky otiskněte.

d) Pozorujte a popište otisk listu.

e) Uveďte dle žilnatiny, zda se jedná o rostlinu dvouděložnou nebo jednoděložnou.

>  Popište do obrázku stavbu listu a typ žilnatiny.

>  Uveďte další tři druhy rostlin se stejným týpem žilnatiny.
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barva květu

Projekt „Hořec"

6) Spojte správně název byliny s barvou květu.

název bvlinv 

sasanka hajní 

kopřiva dvoudomá 

silenka nadmutá 

čičorka pestrá 

rdesno hadí kořen 

jetel plazivý 

vikev ptačí 

třezalka tečkovaná 

břečťan popínavý 

komonice lékařská

7) Rozhlédněte se kolem sebe, určete stromy, které se ve vaší blízkosti vyskytují a 

s pomocí atlasu stromů vyplňte následující tabulku.

Název stromu 
(rodový i 
druhový)

Zařazení do 
čeledi 
s použitím 
literatury

Tvar
stromu
(Habitus)

Kresba 
listu/jehlice, 
tvaru žilnatiny

0  - opadavý 
N - neopadavý

-

.
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Projekt „Hořec" ziatoDyi

8) Vyberte si jeden strom, který Vás ve vašem okolí nejvíce zaujme a z dostupné 

literatury o něm vyhledejte základní informace.

>  Český a latinský název

>  Poznávací znaky (podle čeho strom poznáme).

>  Odkud strom pochází, je  původní nebo byl do naší země zavlečen.

>  Kolika let se dožívá.

>  Má květy, plody nebo šišky. Pokud ano, nakreslete a u plodu uveďte typ plodu.

Nákres květu, plodu nebo šišky.

>  Proč jste si vybrali právě tento strom? Co Vás na něm zaujalo?

> Změřte obvod kmene a odhadněte výšku stromu, nebo ji změřte, 
(např. podle stínu)
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Projekt „Hořeť' " ^ T a t o b ^

>  Obkreslete křídou na papír kůru Vašeho stromu. List papíru přiložte 

k pracovnímu listu.

>  Strom může být příjemným domovem pro rostliny a živočichy. Napadli Vás 

některé rostliny a někteří živočichové?

9) Strom vypráví. Napište příběh vašeho stromu. Záleží jen na vaší fantazii, co si 

myslíte a vymyslíte, že Váš strom již  zažil, jak se zde cití, a jak vidí svou 

budoucnost....

10) V okolí Vaší školy jste se zabývali rostlinami a vztahovými záležitostmi. Všimli jste 

si prostředí, ve kterém tyto rostliny žijí? A nemyslíte si, že se nacházejí mezi odpady 

a odpadky. Všímejte si, zda se ve Vašem okolí nachází dostatek košů a kontejnerů 

na odpady a odpadky.

>  Uveďte, které koše nebo kontejnery na odpady a odpadky se nacházejí v okolí 

Vaší školy.

Kontejnery na plasty ano - ne

Koše na psí exkrementy ano - ne

Kontejnery na bílé sklo ano - ne

Kontejnery na barevné sklo  ̂ ano - ne

Kontejnery na papír ano - ne

Koše na odpadky ano - ne

Kontejnery na textil ano - ne

106



Projekt „Hořec" ZlatobýT

1 l)Pokuste se roztřídit a zařadit odpadky v kruhu do správné popelnice, do které byste 

je umístili.

sběr papíru sběr skla sběr plastu

Kruh odpadků

"Kelímky 

skleničky od přesnídávky 

reklamní letáky 

kartón knížky

výrobky a obaly z plastů polyethylen 

střepy

krabice kelímky

fólie časopisy

> Zakroužkujte odpadky uvedené v kruhu, které jste našli v okolí Vaší školy.
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Projekt „Hořec" silenka

Pracovní list
Identifikace pracovní skupiny: Třída*

1) Pomocí atlasu rostlin a klíče určete byliny a keře, které kvetou v okolí Vaší školy 

bílou barvou.

2) Určete název byliny, která je na obrázku a doplňte údaje za pomoci klíčů, internetu 

nebo odborné literatury.

>  Český a latinský název byliny

>  Stanoviště a rozšíření 

.......................................................................  Obrázek byliny

>  Biometrické údaje - přibližná výška (v cm)

>  Barva a doba květu

> Typ stonku

> Hmyz na rostlině

>  Zakroužkujte správné tvrzení o bylině.
a) jednoletá
b) dvouletá
c) vytrvalá
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Projekt „Hořec" Silenka

3) Doplňte písmena do botanické křížovky. Bylinu, která Vám vyšla v tajence, 

nakreslete schématicky do prázdného okna.

>  Botanická křížovka

1. Samčí a samičí rozmnožovací orgán jehličnanů.
2. Typ jednoduchého květenství vinné révy nebo šeříku.
3. Listy jehličnanů.
4. Typ plodu třešně nebo švestky. T a j e n k a : . .
5. Část koruny stromů.
6. Ze slunečnice se lisuje.

4.

>  Nakreslete a popište stavbu byliny.

1.
2.

3.

5.
6.

>  Uveďte ekosystém, kde roste.
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Projekt „Hořec"

4) Doplňte vedle obrázku název byliny

%
Slenka
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Projekt „Hořec"

5) Ze třech bylin nebo keřů utrhněte jeden list a postupujte takto:

a) Vezměte jednu folii a fixou vybarvěte plochu tak, aby se do ní vešel list.

b) List přiložte žilnatinou (rub) na vybarvenou plochu, folii přeložte a tlakem ruky 

list otiskněte.

c) Nabarvený list přiložte do pole a opět tlakem ruky otiskněte.

d) Pozorujte a popište otisk listu.

e) Uveďte dle žilnatiny, zda se jedná o rostlinu dvouděložnou nebo jednoděložnou.

>  Popište do obrázku stavbu listu a typ žilnatiny.

>  Uveďte další tři druhy rostlin se stejným typem žilnatiny.
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%
Silenka

barva květu

Projekt „Hořec"

6) Spojte správně název byliny s barvou květu

název bvlinv 

plicník lékařský 

krvavec toten 

ostružiník maliník 

jestřábník chlupáček 

jetel plazivý 

bažanka vytrvalá 

podběl lékařský 

chrastavec rolní 

netýkavka nedůtklivá 

tolice srpovitá

7) Rozhlédněte se kolem sebe, určete stromy, které se ve vaší blízkosti vyskytují a 

s pomocí atlasu stromů vyplňte následující tabulku.

Název stromu 
(rodový i 
druhový)

Zařazení do 
čeledi 
s použitím 
literatury

Tvar stromu 
(Habitus)

Kresba 
listu/jehlice, 
tvaru žilnatiny

0  - opadavý 
N - neopadavý

-
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Projekt „Hořec" Silenka

8) Vyberte si jeden strom, který Vás ve vašem okolí nejvíce zaujme a z dostupné 

literatury o něm vyhledejte základní informace.

>  Český a latinský název

>  Poznávací znaky (podle čeho strom poznáme).

>  Odkud strom pochází, je původní nebo byl do naší země zavlečen.

>  Kolika let se dožívá.

>  Má květy, plody nebo šišky. Pokud ano, nakreslete a u plodu uveďte typ plodu.

Nákres květu, plodu nebo šišky.

>  Proč jste si vybrali právě tento strom? Co Vás na něm zaujalo?

> Změřte obvod kmene a odhadněte výšku stromu, nebo ji změřte, 
(např. podle stínu)

113



Projekt „Hořec" Silenka

>  Obkreslete křídou na papír kůru Vašeho stromu. List papíru přiložte 

k pracovnímu listu.

>  Strom může být příjemným domovem pro rostliny a živočichy. Napadli Vás 

některé rostliny a někteří živočichové?

9) Strom vypráví. Napište příběh vašeho stromu. Záleží jen na vaší fantazii, co si 

myslíte a vymyslíte, že Váš strom již  zažil, jak se zde cití, a jak vidí svou 

budoucnost....

10)V okolí Vaší školy jste se zabývali rostlinami a vztahovými záležitostmi. Všimli jste 

si prostředí, ve kterém tyto rostliny žijí? A nemyslíte si, že se nacházejí mezi odpady 

a odpadky. Všímejte si, zda se ve Vašem okolí nachází dostatek košů a kontejnerů 

na odpady a odpadky.

>  Uveďte, které koše nebo kontejnery na odpady a odpadky se nacházejí v okolí 

Vaší školy.

Kontejnery na barevné sklo ano - ne

Kontejnery na textil ano - ne

Kontejnery na papír ano - ne

Kontejnery na bílé sklo ano - ne

Koše na psí exkrementy ano - ne

Koše na odpadky ano - ne

Kontejnery na plasty ano - ne
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Projekt „Hořec"

1 l)Pokuste se roztřídit a zařadit odpadky v kruhu do správné popelnice, do které byste 

je  umístili.

sběr papíru sběr skla sběr plastu

Kruh odpadků

'výrobky a obaly z plastů 

rozbitá váza reklamní letáky 

časopisy 

sešity PET láhev střepy 

polystyrén krabice

papírové obaly 

kelímky noviny

>  Zakroužkujte odpadky uvedené v kruhu, které jste našli v okolí Vaší školy.
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Projekt „Hořec" Kopřiva

Pracovní list
Identifikace pracovní skupiny: Třída:

1) Pomocí atlasu rostlin a klíče určete byliny a keře, které kvetou v okolí Vaší školy 

bílou barvou.

2) Určete název byliny, která je  na obrázku a doplňte údaje za pomoci klíčů, internetu 

nebo odborné literatury.

>  Český a latinský název byliny

> Stanoviště a rozšíření 

.......................................................................  Obrázek byliny

>  Biometrické údaje - přibližná výška (v cm)

> Barva a doba květu

> Typ stonku

>  Hmyz na rostlině

>  Zakroužkujte správné tvrzení o bylině.
a) jednoletá
b) dvouletá
c) vytrvalá
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Projekt „Hořec" Kopřiva

3) Doplňte písmena do botanické křížovky. Bylinu, která Vám vyšla v tajence, 

nakreslete schématicky do prázdného okna.

>  Botanická křížovka

1. Samičí pohlavní orgán.
2. Obilnina.
3. Olisténý typ stonku.
4. Typ plodu (rajče, paprika).
5. Části koruny stromů.
6. Listy jehličnanů.

2.

6 .

Tajenka;

1. : K.,

3.
4.

5

> Nakreslete a popište stavbu byliny.

>  Uveďte ekosystém, kde roste.
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Projekt „Hořec"

4) Doplňte vedle obrázku název byliny.

-opriva
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Projekt „Hořec" Kopřiva

5) Ze třech bylin nebo keřů utrhněte jeden list a postupujte takto:

a) Vezměte jednu folii a fixou vybarvěte plochu tak, aby se do ní vešel list.

b) List přiložte žilnatinou (rub) na vybarvenou plochu, folii přeložte a tlakem ruky 

list otiskněte.

c) Nabarvený list přiložte do pole a opět tlakem ruky otiskněte.

d) Pozorujte a popište otisk listu.

e) Uveďte dle žilnatiny, zda se jedná o rostlinu dvouděložnou nebo jednoděložnou.

>  Popište do obrázku stavbu listu a typ žilnatiny.

>  Uveďte další tři druhy rostlin se stejným typem žilnatiny.
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barva květu

Projekt „Hořec"

6) Spojte správně název byliny s barvou květu

název bvlinv 

silenka dvoudomá 

šťovík kyselý 

hořec tolitovitý 

sedmikráska obecná 

jetel plazivý 

chmel obecný 

zlatobýl kanadský 

chrpa horská 

čistec lesní 

divizna čemá

7) Rozhlédněte se kolem sebe, určete stromy, které se ve vaší blízkosti vyskytují a 

s pomocí atlasu stromů vyplňte následující tabulku.

Název stromu 
(rodový i 
druhový)

Zařazení do 
čeledi 
s použitím 
literatury

Tvar
stromu
(Habitus)

Kresba 
listu/jehlice, 
tvam žilnatiny

0  - opadavý 
N - neopadavý

-
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Projekt „Hořec" Kopřiva

8) Vyberte si jeden strom, který Vás ve vašem okolí nejvíce zaujme a z dostupné 

literatury o něm vyhledejte základní informace.

>  Český a latinský název

>  Poznávací znaky (podle čeho strom poznáme).

>  Odkud strom pochází, je  původní nebo byl do naší země zavlečen.

>  Kolika let se dožívá.

>  Má květy, plody nebo šišky. Pokud ano, nakreslete a u plodu uveďte typ plodu.

Nákres květu, plodu nebo šišky.

>  Proč jste si vybrali právě tento strom? Co Vás na něm zaujalo?

> Změřte obvod kmene a odhadněte výšku stromu, nebo ji změřte, 
(např. podle stínu)
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Projekt „Hořec" Kopřiva

> Obkreslete křídou na papír kůru Vašeho stromu. List papíru přiložte 

k pracovnímu listu.

>  Strom může být příjemným domovem pro rostliny a živočichy. Napadli Vás 

některé rostliny a někteří živočichové?

9) Strom vypráví. Napište příběh vašeho stromu. Záleží jen na vaší fantazii, co si 

myslíte a vymyslíte, že Váš strom již  zažil, jak se zde cití, a jak vidí svou 

budoucnost....

10)V okolí Vaší školy jste se zabývali rostlinami a vztahovými záležitostmi. Všimli jste 

si prostředí, ve kterém tyto rostliny žijí? A nemyslíte si, že se nacházejí mezi odpady 

a odpadky. Všímejte si, zda se ve Vašem okolí nachází dostatek košů a kontejnerů 

na odpady a odpadky.

>  Uveďte, které koše nebo kontejnery na odpady a odpadky se nacházejí v okolí 

Vaší školy.

Koše na psí exkrementy ano - ne

Koše na odpadky ano - ne

Kontejnery na papír ano - ne

Kontejnery na bílé sklo ano - ne '

Kontejnery na plasty ano - ne

Kontejnery na textil ano - ne

Kontejnery na barevné sklo ano - ne
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Projekt „Hořec" Kopřiva

11) Pokuste se roztřídit a zařadit odpadky v kruhu do správné popelnice, do které byste 

je  umístili.

sběr papíru sběr skla sběr plastu

Kruh odpadků

rozbitá sklenička 

^reklamní letáky polystyrén 

fólie kelímky kartón

kancelářský papír skleněné láhve 

krabice kelímky

výrobky a obaly z plastů 

sešity

>  Zakroužkujte odpadky uvedené v kruhu, které jste našli v okolí Vaší školy.
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Projekt „Hořec" Lupina

Pracovní list
Identifikace pracovní skupiny: Třída:

1) Pomocí atlasu rostlin a klíče určete byliny a keře, které kvetou v okolí Vaší školy 

bílou barvou.

2) Určete název byliny, která je na obrázku a doplňte údaje za pomoci klíčů, internetu 

nebo odborné literatury.

>  Český a latinský název byliny

>  Stanoviště a rozšíření 

.......................................................................  Obrázek byliny

> Biometrické údaje - přibližná výška (v cm)

> Barva a doba květu

> Typ stonku

>  Hmyz na rostlině

> Zakroužkujte správné tvrzení o bylině.
a) jednoletá
b) dvouletá
c) vytrvalá
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Projekt „Hořec" Lupina

3) Doplňte písmena do botanické křížovky. Bylinu, která Vám vyšla v tajence, 

nakreslete schématicky do prázdného okna.

>  Botanická křížovka

1. Smuteční strom.
2. Odborně kůra. Tajenka:
3. Typ plodu hrušky nebo jabloně.
4. Typ jednoduchého květenství vinné révy nebo šeříku.
5. Obilnina.
6. Luštěnina.

2.

4.

1.

3.

5.
6.

>  Nakreslete a popište stavbu byliny.

>  Uveďte ekosystém, kde roste.
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Projekt „Hořec"

4) Doplňte vedle obrázku název byliny.

upina

126



Projekt „Hořec" Lupina

5) Ze třecli bylin nebo keřů utrhněte jeden list a postupujte takto:

a) Vezměte jednu folii a fixou vybarvěte plochu tak, aby se do ní vešel list.

b) List přiložte žilnatinou (rub) na vybarvenou plochu, folii přeložte a tlakem ruky 

list otiskněte.

c) Nabarvený list přiložte do pole a opět tlakem ruky otiskněte.

d) Pozorujte a popište otisk listu.

e) Uveďte dle žilnatiny, zda se jedná o rostlinu dvouděložnou nebo jednoděložnou.

>  Popište do obrázku stavbu listu a typ žilnatiny.

>  Uveďte další tři druhy rostlin se stejným typem žilnatiny.
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barva květu

Projekt „Hořec"

6) Spojte správně název byliny s barvou květu

název bvlinv 

hluchavka skvrnitá 

kontryhel obecný 

starček Fuchsův 

čičorka pestrá 

lupina mnoholistá 

jetel luční 

vratič obecný 

večernice vonná 

pryskyřník prudký 

vikev ptačí

7) Rozhlédněte se kolem sebe, určete stromy, které se ve vaší blízkosti vyskytují a 

s pomocí atlasu stromů vyplňte následující tabulku.

Název stromu 
(rodový i 
druhový)

Zařazení do 
čeledi 
s použitím 
literatury

Tvar
stromu
(Habitus)

Kresba 
listu/jehlice, 
tvaru žilnatiny

0  - opadavý 
N - neopadavý

128



Projekt „Hořec" Lupina

8) Vyberte si jeden strom, který Vás ve vašem okolí nejvíce zaujme a z dostupné 

literatury o něm vyhledejte základní informace.

>  Český a latinský název

>  Poznávací znaky (podle čeho strom poznáme).

>  Odkud strom pochází, je  původní nebo byl do naší země zavlečen.

>  Kolika let se dožívá.

>  Má květy, plody nebo šišky. Pokud ano, nakreslete a u plodu uveďte typ plodu.

Nákres květu, plodu nebo šišky.

>  Proč jste si vybrali právě tento strom? Co Vás na něm zaujalo?

>  Změřte obvod kmene a odhadněte výšku stromu, nebo ji změřte, 
(např. podle stínu)
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Projekt „Hořec" Lupina

> Obkreslete křídou na papír kůru Vašeho stromu. List papíru přiložte 

k pracovnímu listu.

>  Strom může být příjemným domovem pro rostliny a živočichy. Napadli Vás 

některé rostliny a někteří živočichové?

9) Strom vypráví. Napište příběh vašeho stromu. Záleží jen na vaší fantazii, co si 

myslíte a vymyslíte, že Váš strom již  zažil, jak se zde cití, a jak vidí svou 

budoucnost....

10) V okolí Vaší školy jste se zabývali rostlinami a vztahovými záležitostmi. Všimli jste 

si prostředí, ve kterém tyto rostliny žijí? A nemyslíte si, že se nacházejí mezi odpady 

a odpadky. Všímejte si, zda se ve Vašem okolí nachází dostatek košů a kontejnerů 

na odpady a odpadky.

>  Uveďte, které koše nebo kontejnery na odpady a odpadky se nacházejí v okolí 

Vaší školy.

Kontejnery na papír ano - ne

Koše na odpadky ano - ne

Kontejnery na textil ano - ne

Koše na psí exkrementy ano - ne'

Kontejnery na barevné sklo ' ano - ne

Kontejnery na bílé sklo ano - ne

Kontejnery na plasty ano - ne
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Projekt „Hořec" Lupina

1 l)Pokuste se roztřídit a zařadit odpadky v kruhu do správné popelnice, do které byste 

je umístili.

sběr papíru sběr skla sběr plastu

Kruh odpadků

fólie noviny 

krabice polystyrén 

kartón rozbité zrcátko

výrobky a obaly z plastů 

rozbitá váza 

střepy

časopisy kelímky

reklamní letáky

>  Zakroužkujte odpadky uvedené v kruhu, které jste našli v okolí Vaší školy.
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3.3.3 Ověření v praxi

Ověření v praxi probíhalo v jedné třídě sžáky 6. ročníku na základní škole 

v Jizerských horách. Školního projektu se zúčastnilo 15 žáků, i když celkový počet žáků 

ve třídě je 24. Chřipka a další choroby byly silnější. Na ověření projektu byly uvolněny 

od pana ředitele 3 hodiny z výuky v rámci přírodopisu. Samotné ověřování probíhalo 

v měsíci březnu za nestandardních podmínek, protože okolí školy bylo ještě pod 

sněhovou pokrývkou. Takže možná realizace projektu „Hořec“ byla značně omezena. 

Projekt probíhal z větší části v prostorách školy, většinou na chodbách a ve třídě. Úkoly, 

které vyžadovaly venkovní prostředí, byly z důvodu sněhové pokrývky vynechány. Ale 

zase jich nebylo tolik, aby byl projekt ohrožen.

Vynechání některých otázek samozřejmě žákům vůbec nevadilo, byli dokonce 

rádi. Žáci byli rozděleni do třech skupin po pěti členech. Jelikož počet žáků ve třídě 

nebyl vysoký, byly proto rozdány jen tři pracovní listy, konkrétně kopretina, zlatobýl a 

silenka. I když pracovních listů v projektu „Hořec“ je celkem pět. Rozdělení žáků 

proběhlo velmi snadno. Všichni žáci se měli seřadit vedle sebe. Učitel napsal na tabuli 

názvy tří skupin. Postupně od první žáka každý vyslovil název skupiny. První žák 

kopretina, druhý zlatobýl, třetí silenka, čtvrtý zase kopretina atd.

Při průběhu projektu projevovali žáci neuvěřitelný zájem. Práce hlavně 

s internetem, klíči a odbornou literaturou se stala pro žáky zábavou. Učitel byl při 

průběhu projektu neustále k dispozici. Po skončení projektu se všechny pracovní 

skupiny shromáždili ve své kmenové třídě, kde proběhla společná evaluace projektu a 

vyplněných pracovních listů. Výstupem projektu byl poster, který byl vystaven na 

nástěnce hlavní chodby školy. Celý projekt trval 3 hodiny.

Přesto, že průběh celého projektu hodnotím velmi kladně, vyskytly se zde 

problémy, které bylo nutné řešit. Jako hlavní problém byl, že spousta žáků neměla fixy, 

ani papíry na psaní, i když byli týden dopředu informováni o pomůckách a veškerém 

vybavení na projekt „Hořec“. Žáci si museli od ostatních žáků vyšších ročníků půjčit 

fixy a papíry, aby mohli vůbec pracovat ve skupinách.

Další problém se naskytl, že někdo z učitelů zamknul počítačovou učebnu a žáci 

si nemohli vyhledat potřebné informace. Všechno nakonec dobře dopadlo. Jeden
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z učitelů nás zachránil, že nám odemknul počítačovou učebnu. Domnívám se, že 

všechny členy skupin, tedy žáky projekt „Hořec“ ve finále bavil, i když ve stísněných a 

nestandardních podmínkách . A doufám, že si žáci z projektu osvojili nové poznatky, 

schopnosti a dovednosti, které mohou uplatnit v dalším vzdělávání na základní škole.
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4 Diskuse

Cílem diplomové práce v teoretické části bylo přiblížit žákům základních škol a 

široké veřejnosti biologické, historické, výzkumné poměry a charakteristické 

ekosystémy Jizerských hor, aby si uvědomili nutnost ochrany tohoto území, které je 

chráněno pro své významné floristické, zoologické, geologické a historické prvky. 

Právě o těchto skutečnostech mají žáci základních škol a návštěvníci Jizerských hor 

nedostatek informací. Vzhledem k tomu, že oblast Jizerských hor využívá mnoho Čechů 

k rekreačním a relaxačním účelům, mohlo by dojít k usměrnění pohybu a aktivit po 

CHKO Jizerské hory, což by mohlo mít pozitivní vliv na přírodu, která je  už z velké 

části dosti podlomená a zničená výfukovými plyny tepelných elektráren našich 

sousedních zemí Polska a Německa.

Na základě dotazníkového šetření na školách v Jizerských horách byly vytvořeny 

hypotézy šetření. První hypotéza H la  byla stanovena, aby se potvrdila nebo vyvrátila, 

že učitelé při přírodovědných vycházkách v okolí školy využívají z ročních období 

nejvíce jaro. Tato hypotéza se potvrdil na 100%. Všichni dotazovaní učitelé na školách 

v Jizerských horách využívají při přírodovědných vycházkách nejvíce období jara. 

Druhá hypotéza H lb  byla stanovena, aby potvrdila nebo vyvrátila, že učitelé 

přírodopisu využívají při přírodovědných vycházkách pro demonstraci především 

rostliny. Tato hypotéza se na 100% potvrdila. Učitelé opravdu při přírodovědných 

vycházkách využívají v okolí školy pro demonstraci především rostliny. Třetí hypotéza 

H2byla stanovena, aby potvrdila nebo vyvrátila, že víc jak 80% základních škol a 

gymnázií zařazuje přírodovědné vycházky do svých školních vzdělávacích programů. 

Tato hypotéza se potvrdila. Přesně 95% dotazovaných učitelů základních škol a 

gymnázií zařazuje přírodovědné vycházky do svých ŠVP. Jen 5% učitelů nezařazuje 

přírodovědné vycházky do ŠVP. Čtvrtá hypotéza H3 byla stanovena, aby potvrdila nebo 

vyvrátila , že 80% učitelů si myslí, že žáci s pomocí učitele umí pracovat s pracovními 

listy, klíči, odbornou literaturou při školním projektovém dni. Tato hypotéza se 

potvrdila. Přesně 95% dotazovaných učitelů si myslí, že žáci s pomocí učitele umí 

pracovat s pracovními listy atd. při školním projektovém dni. Ale 5% učitelů si myslí, 

že žáci dokáží bez pomoci učitelů pracovat s pracovními listy atd. při školním
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projektovém dni. Pátá hypotéza H4 byla stanovena, aby potvrdila nebo vyvrátila, že pro 

více než 70% učitelů je demonstrace biologického materiálu nedílnou součástí 

přírodovědné vycházky. Tato hypotéza se potvrdila. Přesně 80% dotazovaných učitelů 

potvrdilo, že demonstrace biologického materiálu je nedílnou součástí přírodovědné 

vycházky. A jen pro 20% učitelů není demonstrace biologického materiálu součástí 

přírodovědné vycházky. Poslední hypotéza H5 byla stanovena, aby potvrdila nebo 

vyvrátila, že víc jak 60% základních škol a gymnázií v Jizerských horách spolupracuje 

s ekologickými centry při realizaci školních projektů. Tato hypotéza se potvrdila. Přesně 

70% základních škol a gymnázií v Jizerských horách spolupracuje s ekologickými 

centry při realizaci školních projektů. Ale 30% základních škol a gymnázií 

nespolupracuje s žádnými ekologickými centry při realizaci školních projektů.

Součástí diplomové práce bylo vytvoření školního projektu, který má sloužit jako 

výstup nebo zakončení probírané látky na ZŠ. Projekt „Hořec“ je zaměřen na oblast 

botaniky a ekologie. Pracovní listy školního projektu jsou koncipovány pro žáky 6. a

7.ročníků. Projekt by neměl být realizován mladším žákům, kteří nemají potřebné 

znalosti v botanice. Naopak starší žáci, tedy žáci 8. a 9.ročníků by si projekt „Hořec“ 

měli vyzkoušet, aby zjistili, jaké mají schopnosti, dovednosti a vědomosti v dříve pro ně 

již probrané botanice . Projekt žákům vyšších ročníků slouží jako autoevaluace.

Během ověřování projektu „Hořec“ na základní škole v 6. ročníku se ukázalo, že 

realizace projektu by se měla uskutečnit jen v měsíci květnu a červnu, aby žáci mohli 

opustit budovu školy a přirozeně se uvolit. Venkovní prostředí v okolí školy více 

aktivizuje a motivuje žáky k práci. Žáci v prostorách školy byli méně aktivní než se ve 

finále očekávalo. Možná to bylo tím prostorem v budově školy. Ale jinak práce ve 

skupinách byla velmi dobrá. Všechny skupiny pracovaly a ani během plnění úkolů se 

nenaskytl žádný větší problém s kázní. Žáci, kteří během klasických hodin nepracovali, 

byli najednou hyperaktivní. Ukázalp se, že žákům se projekt líbil. A ani ne proto, že 

neprobíhala výuka ve třídě, ale že si vyzkoušeli něco nového, co ještě nikdy nedělali. 

Žáci poznali školu i z jiné stránky než jen k získávání vědomostí a usměrňování 

nestandardního chování. Další problém v ověřování projektu „Hořec“ byl, že nebyly 

ověřeny všechny pracovní listy, jelikož ve třídě při realizaci projektu bylo jen 15 žáků, i 

když standardní počet ve třídě je 24 žáků. Proto byly rozdány jen tři pracovní listy
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Vzhledem k tomu, že tento projekt je koncipován právě pro využití v praxi, bylo by 

vhodné pracovní listy, které nebyly ověřeny v praxi, ověřit s kompletní třídou.

Z dostupných zdrojů jsem nezjistil existenci materiálu podobného typu 

zaměřeného na využití regionu Jizerských hor ve výuce přírodopisu popř. biologie. Na 

Správě CHKO Jizerkých hor v Liberci existují školní projekty, ale nejsou běžně 

dostupné pro veřejnost.
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5 Závěr

Teoretická část diplomová práce je zaměřena na přiblížení botanických, 

zoologických, geologických, historických a výzkumných poměrů v Jizerských horách, 

žákům 2. stupně základních škol popř. nižšího gymnázia, ale také široké veřejnosti.

První kapitola praktické části byla věnována modelovým příkladům 

krytosemenných rostlin, které se nacházejí Jizerských horách. Typické příklady se 

základními obsahovými látkami bylin by měli učitelům pomoci při výuce i systému 

rostlin. Učitelé škol Jizerských hor získají zajímavé informace, které mohou oživit 

nezáživnou látku pro žáky na základní škole.

Na základě dotazníkového šetření byly zjištěny názory, nápady a zkušenosti 

učitelů škol Jizerských hor, které byly statisticky zpracovány do grafů, tabulek a slovně 

okomentovány. Tyto získané informace by mohli pomoci učitelům ke zkvalitnění výuky 

přírodopisu na základních školách a gymnáziích.

Poslední kapitola praktické části byla věnována školnímu projektu v oblasti 

botaniky a ekologie. Projekt „Hořec“ by měl žákům sloužit k získání nových informací, 

dovedností a schopností při práci ve skupinách. Při projektu dochází k upevnění a 

zlepšení sociálních vztahů mezi žáky ve třídě, ale také mezi žáky a učiteli. Školní 

projekty jsou také jednou z metod učitelů, jak pozivně působit na žáky, kteří prochází 

obdobím puberty. Tímto projektem učitelé vedou žáky ke zvýšení zájmu o přírodu a 

v neposlední řadě ke zvýšení enviromentálního vzdělávání naší společnosti a nové 

generace.
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