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Není louka jako louka 
 

Shrnutí 
V předložené úloze by studenti měli přijít na to, jakým způsobem obhospodařovat luční biotopy, aby 

poskytly vhodné prostředí pro co nejvíce druhů organismů (jako modelové skupiny jsou využiti 

motýli). Motivací pro řešení úlohy je drastické ubývání motýlů z naší krajiny v posledních desítkách 

let. Hlavním příčinou tohoto problému jsou změny obhospodařování a změny struktury krajiny. Jako 

vstupní informace si studenti vyhledají (popř. dostanou) podklady o životních nárocích jednotlivých 

vývojových stadií běžných motýlů, doporučení managementu lokalit pro jednotlivé druhy, historické 

a recentní letecké snímky okolí obce. Navrhnou a případně zrealizují metodiku, kterou otestují vliv 

obhospodařování luk na jejich obyvatele.  

 

Vhodným praktickým doplněním získaných poznatků by mohla být realizace vyvozených závěrů při 

managementu trávníků v blízkém okolí škol,y popř. zanedbaných luk v příměstských biotopech 

v rámci ekologické výchovy. 

 

Cílová skupina 
střední škola, ca 25 studentů 

 

Časová náro čnost 

I) Varianta realizace úlohy ve t řídě: 
90 minut při samostatném vyhledávání podkladů 

45 minut pokud budou mít studenti k dispozici předpřipravené podklady 

 

II) Varianta realizace v terénu: 
90 minut (s předpřipravenými podklady) 
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Prostorové požadavky 

I) verze pro u čebnu 
Ideálně – dostupnost PC s internetem pro trojice až pětice nebo 1 PC s projektorem 

popř. lze postahovat materiály dopředu a vytisknout (pro trojice až pětice). Důraz na práci 

s historickými mapami, údajích o bionomii a biotopových nárocích denních motýlů. 

 

II) Terénní verze 
Více času (ca 60 min) je třeba investovat do terénní realizace a vyhodnocení experimentu. (motivační 

úvod podat ve zkratce např. cestou na lokality). 

- květnatá louka s množstvím motýlů vs. intenzivně sečená louka  

- park s anglickým trávníkem vs. květinové záhony, květnatá louka, mez či trávník ve městě 

 

Klíčové otázky 
1) Jaké zdroje potřebují k životu dospělci motýlů a jaké housenky? A jak byste jim je zajistili? 

2) Jaký je vliv kosení na motýly  

I) pokud pokosíte celou louku najednou 

II) provedete tzv. mozaikovitou seč? 

3) Kde se motýlům daří lépe – v krajině složené z mnoha malých nebo z několika velkých luk? Kde 

byste čekali více druhů motýlů? 

4) Jakým způsobem byste otestovali, kde se daří motýlům a jiným bezobratlým lépe – zda na 

intenzivně kosené louce či na mozaikovitě popř. extenzivně sečené? 

5) Jaká opatření, podporující výskyt motýlů byste navrhli udělat 

  I) v městském parku 

II) na trávnících okolo průmyslových budov 

III) na louce za městem 

 



 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

 

3 

Získané dovednosti a znalosti 
- studenti vyvodí, jaké faktory zapříčiňují mizení motýlů z moderní krajiny 

- navrhnou způsob, jakým by se dalo testovat, který typ obhospodařování motýlům svědčí (srovnání 

intenzivní vs. mozaikovitá seč) 

- vyvodí vhodná opatření obhospodařování luk, údržby zahrad či městské zeleně, které by vytvářela 

vhodná prostředí pro život motýlů 

- odvodí, jakým jiným skupinám organismů by mohly tyto způsoby obhospodařování také prospívat 

 - odvodí, proč se motýli využívají jako indikátory kvality prostředí 

Návaznost na RVP 

Gymnázia 
• Biologie rostlin: 

� Pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné 
rostlinné druhy a uvede jejich ekologické nároky 

� Zhodnotí rostliny jako primární producenty biomasy a možnosti využití rostlin v 
různých odvětvích lidské činnosti 

• Biologie živočichů: 
� pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné živočišné 

druhy a uvede jejich ekologické nároky 

�  posoudí význam živočichů v přírodě a v různých odvětvích lidské činnosti 

� zhodnotí problematiku ohrožených živočišných druhů a možnosti jejich ochrany 

• Ekologie 
� objasňuje základní ekologické vztahy  

Materiál 
 - pro terénní realizaci sběru hmyzu – průhledné plastové krabičky od salátu, ideálně entomologická 

síťka, exhaustory. 

Podrobné pokyny 
 

1) Seznamte studenty se skutečností, že v posledních desetiletích vymírají i běžné druhy motýlů 
a jiných organismů vázaných na luční biotopy. Pro dokumentaci úbytku motýlů je možné 
použít síťové mapy ze serveru www.lepidoptera.cz. V levém panelu klikněte na záložku Motýli. 
Zde najdete u každého druhu motýla mapku, která čtverečky označuje aktuální výskyt motýla 
a kolečky historický výskyt (čím světlejší kolečko, tím dávnější záznam o výskytu druhu). 
Vhodným příkladem je např. modrásek kozincový Glaucopsyche alexis, modrásek lesní 
Cyaniris semiargus (i přes jeho název se jedná o lučního motýla), modrásek očkovaný 

Maculinea teleius, ohniváček modrolesklý 
Lycaena alciphron, okáč skalní Chazara 
briseis (druh skalních trávníků). Mapky 
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dokumentující historický vývoj úbytku jiných opylovačů (různých druhů včel) jsou na 
http://botany.natur.cuni.cz/opylovaci/node/26. Rapidní úbytek lučních druhů ptáků v ČR a 
doporučení pro jejich ochranu na stránkách České společnosti ornitologické 
(http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1793; http://www.birdlife.cz – v levém panelu ochrana 
ptáků – ochrana ptáků v zemědělské krajině). 

 

Dokumenty MZM, zabývající se jednak fenoménem zarůstání luk, jednak jejich obnovou: 

http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-

copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/f790d1cbf87495edc12568ec006ccf58?Open

Document&ExpandSection=5%2C3#_Section5 

http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-

copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/f790d1cbf87495edc12568ec006ccf58?Open

Document&ExpandSection=7%2C3#_Section7 

 

2) Zeptejte se studentů, proč si myslí, že motýli a opylovači vymírají. Studenti budou 
pravděpodobně argumentovat v první řadě populárními změnami klimatu. Ty ovlivňují 
rozšíření motýlů v krajině – jednak se k nám šíří jižní druhy, jednak ale vedou k zmenšování 
areálů výskytu horských druhů žijících na vrcholech našich hor – horské druhy jsou 
potenciálně ohroženy, ale zatím žádný nevyhynul (úzký pruh alpinského pásma v ČR obývají 
endemické podruhy motýlů – okáč horský Erebia epiphron silesiana a okáč menší Erebia 
sudetica sudetica). Další návrhy by mohly zahrnovat hlavní důvody úbytku motýlů – scelování 
pozemků, intensifikace obhospodařování luk na straně jedné a na straně druhé zanedbávání 
hůře dostupných luk (popřípadě jejich zalesnění). Obecně tedy - změny struktury krajiny a 
změny obhospodařování. 

 

 

3) Zeptejte se studentů, jak by tyto změny doložili. Příklady naváděcích otázek: - Změna 
struktury krajiny: Kde by mohly být patrné vlivy scelování? To by se chtělo podívat na krajinu 
z ptačí perspektivy! - Změna způsobů obhospodařování: Viděli jste v muzeu ty staré nástroje 
na kosení, pluh, staré fotografie lidí na poli? To musela být tehdy fuška kosit nebo obdělávat 
pole, aby se lidé uživili. 

 

Jako doklady změny struktury krajiny způsobené scelováním pozemků lze použít srovnání 

leteckých snímků z 50, let a recentních satelitních snímků okolí vaší obce dostupných na 

http://kontaminace.cenia.cz (pro konkrétní rok pořízení snímku zaškrtněte „roky snímkování“ 

vpravo nahoře. Využijte významné orientační body, aby se studenti v historické mapě 

zorientovali – tady je náměstí, tady je dneska sídliště......   

Zeptejte se studentů, jak se lišila velikost pozemků 

v minulosti a dnes. Dříve byla krajina rozdrobena na 
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spoustu drobných pozemků, dnes jen velké celky, které se dobře obhospodařují technikou.  

Zeptejte se, jak byly obhospodařovány malé pozemky v minulosti. – Podstatou odpovědí je 

zdokumentovat, že pozemky byly obhospodařovány různým způsobem, navíc v různou dobu – 

každý sedlák pěstoval něco jiného. Také načasování činnosti (je vcelku jedno, jestli jde o zasetí 

plodin, sklizeň či o dobu dělání sena) v průběhu sezóny se lišilo mezi pozemky – vše šlo kdysi 

pomaleji než dnes. Dále o senoseči – druhy sena, krmné dávky pro dobytek 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Seno), tradice vázané s kosením sena 

(http://www.radio.cz/cz/rubrika/folklor/kdyz-ma-sedlak-po-znech-dozinkove-slavnosti-

nasich-predku, http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-

folklorika/305296361270005/video). A jak probíhá obhospodařování dnes? Přijede moderní 

technika a během půl dne obhospodaří stejnou rozlohu, jako obhospodařovalo několik 

sedláků třeba týden. O vlivu mechanizované senoseče na obratlovce 

(http://www.agris.cz/clanek/154265, 

http://www.biologickaolympiada.cz/files/brozura2010.pdf strana 104, 105 rámeček 5.L). 

 

4) Zeptejte se studentů, co si myslí o vlivu těchto změn na přítomnost různých druhů rostlin a 
živočichů. Obecně by se měli dopracovat k závěru, že větší různorodost v krajině (ať už na 
úrovni členění krajiny nebo úrovní pestrosti způsobů obhospodařování v prostoru i čase) 
vytváří více různých biotopů a plodí větší diverzitu organismů (rostlin i živočichů).  

 

5) Řekněte studentům, že jako indikátory kvality krajiny pro různé druhy organismů se často 
využívají motýli. Pokud je krajina zdravá, vyskytují se v ní různé druhy motýlů ve vysokých 
počtech. Pokud je v určité oblasti mnoho druhů motýlů, dá se předpokládat, že tam bude i 
mnoho druhů jiného hmyzu, ptáků a rostlin. Zeptejte se, proč se jako indikátorové druhy 
využívají zrovna motýli? Motýli jsou nápadní a populární, V ČR je jich jen ca 150 druhů, dají se 
dobře určovat, rychle reagují na změny prostředí (ve srovnání např. s rostlinami, které 
v nevhodných podmínkách dokáží přežívat spoustu let, nebo s ptáky, kteří zase snadno 
přelétávají mezi vhodnými místy a jejich přítomnost tedy neindikuje ne/vhodnost prostředí) 

 

6) Představte si, že jste motýl a že si vybíráte „adresu“, louku, na které budete žít vy a vaše 
potomstvo – co musí být na louce přítomno, abyste se zde usadili? Čím se budete živit? Kde 
se zahřejete nebo v parnech ochladíte? Kde najdete partnera? Kam nakladete vajíčka? A co 
potřebuje váš potomek – housenka? Co bude žrát a kde přezimuje a kde se bude kuklit? 
Dospělci potřebují zdroje nektaru – motýly často vidíte na pcháčích, chrastavcích, chrpách, 
pcháčích, bodlácích. Motýli se ohřívají na různých místech – rozlišujeme druhy slunící se na 
trávě nebo na keřích, stromech, jiné druhy zase rády vysedávají na ohřátých kamenech a 
ploškách volné půdy (třeba známá babočka paví oko). Pokud se motýl potřebuje ochladit, 
zaleze si buď do trsů trav, kde je u země chladné mikroklima, anebo se schovává ve stínu 
stromů a keřů (ale motýli se obecně vyhýbají hustému lesu, musí se tedy jednat o rozvolněné 
porosty s neúplným zápojem). Partnery si motýli vyhledávají různými způsoby. Samci 

některých druhů volně proletují vhodnými 
biotopy, kde s největší pravděpodobností 
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narazí na samičku. Jiní si vytyčují teritoria a namlouvají si samičky prolétající jejich teritoriem. 
Jiné druhy motýlů si zase dávají dostaveníčka na předem dohodnutých místech – na vrcholech 
kopců nebo třeba na rozhraní lesa a louky. Vajíčka klade samička na živnou rostlinu, která je 
lokalizována v části louky s vhodným mikroklimatem (odlišné pro různé druhy). Vylíhlé 
housenky jsou buď potravní specialisté (modrásek bahenní, modrásek hořcový) nebo 
polyfagové (okáč poháňkový, okáč luční). Larvy preferují různé časti rostliny  Některé druhy 
modrásků jsou vázány na výskyt mravenců 
(http://www.lepidoptera.cz/motyli/index.php?s=motyli&id=192). Larvy se přemisťují po 
rostlině v průběhu dne i podle jejich věku – některé druhy okáčů žerou přes den, když jsou 
malé na vrcholcích trav, poté co vyrostou, žerou v noci. Kukly bývají položeny volně na zemi, 
zamotané v trsech trav (okáč rosičkový), zavěšené na vegetaci (babočka bílé-c) nebo na 
větvích stromů (batolci), na  www.lepidoptera.cz lze najít texty podrobně popisující chování, 
živnou rostlinu larev, biotopové nároky a dobu letu všech českých motýlů. Úlohu je vhodné 
realizovat na jaře (lítá více druhů než začátkem školního roku). Běžné druhy jarních motýlů, 
na které můžete s největší pravděpodobností narazit ve vašem okolí jsou: otakárek fenyklový, 
bělásek řešetlákový, b. hrachorový, b. řepkový, b. řepový, řeřichový, babočka paví oko, 
babočka síťkovaná (oranžová forma), b. osiková, b. bílé c,b. kopřivová, b. admirál, perleťovec 
dvanáctitečný, okáč rosičkový, o. poháňkový, modrásek jehlicový, ohniváček černokřídlý, o. 
černoskvrnný, soumračník jahodníkový a s. máčkový. 

 

7) Co se stane, pokud celou louku pokosí kombajn? Myslíte, že se zde motýlům bude dařit? 
Zásah nepřežije téměř nic – pokoseny jsou jak nektaronosné květiny (navíc se nestihnou 
vysemenit a postupně jsou nahrazovány na tento typ stresu přizpůsobenými travami), tak 
živné rostliny larev, zmizí housenky i motýli samotní (a jiní bezobratlí, také třeba hnízdící 
ptáci) – viz. bod 1). 

 

8) Jaká opatření byste zavedli, abyste zvýšili šanci lučních živočichů na přežití? Mozaikoviotou 
sečí – nechávat pruhy s neposenou travou. Buď přímo v ploše louky, nebo alespoň na jejích 
okrajích. Ale nenechat okraje zarůst hustými křovinami. I přítomnost soliterně rostoucích 
keříků v lemu louky je pozitivem – mnoho druhů motýlů je na nich závislá z důvodu 
termoregulace, orientace v prostoru, hledání partnera (pozvolné přechodové biotopy mezi 
lesem a loukou zoufale mizí z naší krajiny, většinou bývá k vidění ostrá hranice les-louka). 
Vhodná je i přítomnost plošek volné půdy na louce nebo v jejím těsném okolí – zde se motýli 
rádi sluní – plošky vznikají např. na mezích, na terénních nerovnostech. Na bahnitých 
ploškách také motýli rádi nasávají minerální látky, které potřebují hlavně samci ke zrání 
spermií. 

 

9) Ne všechny louky jsou ale intenzivně sekané kombajny, je také spousta luk, na které se 
kombajn prostě nedostane. Co se děje s těmito loukami a co se děje s motýly, kteří zde žijí 
s postupem času? Louky zarůstají – vysokou travou, keři, posléze stromy, někdy jsou i 
zalesňovány (dotováno státem). Mizí tak množství lučních biotopů, které byly rozptýleny po 
krajině a na nichž přežívali motýli (na intenzivně sekaných loukách nepřežijí, pokud je zde 
vidíte, většinou sem zalétávají za zdroji nektaru). Motýli na příliš zarostlých místech vymírají. 
Kosení částí těchto zarůstajících ploch by mohlo být náplní hodin ekologické výchovy 

(vyklučení části keřů, rozvolněné keře a 
keříky je záhodno na lokalitě zanechat – žijí 
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na nich například motýli ostruháčci, hnízdí v nich někteří ptáci). V lepším případě jsou 
obhospodařovány ručně – třeba drobnými chovateli na trávu pro domácí zvířectvo, lokálními 
spolky chránícími přírodu, státní správou ochrany přírody (správy CHKO). 

 

Zeptejte se studentů, jestli si myslí, jestli byly otevřené biotopy součástí krajiny neosídlené lidmi 

a jestli jejich udržování není umělou činností, když samy od sebe zarůstají? Jak to bylo 

v minulosti, v místech, kde třeba vůbec nebylo lidské osídlení?  Otevřené biotopy byly od 

pradávna součástí krajiny. Před příchodem člověka vytvářela bezlesých biotopu „megafauna“ 

zahrnující pratury, mamuty nebo srstnaté nosorožce (anglicky psané stránky 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pleistocene_megafaun), která byla vyhubena s příchodem člověka 

(http://www.csopradhost.org/CSOP/ekoc/odborcl/ohn.pdf, odstavec 2. 2. Hledání původních 

stanovišť, http://www.biologickaolympiada.cz/files/brozura2010.pdf - obr. 19). V Nizozemí byla 

vytvořena rezervace, ve které se volně množí kopytníci a je vidět potenciál k udržování bezlesí, 

nejsou-li jejich početnosti limitovány lovem (anglicky psané stánky, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oostvaardersplassen). 

 

10) Představte si, že jste vědci a chcete zdokumentovat rozdíl mezi intenzivně a extenzivně 
kosenou loukou – jak byste to udělali? Studenti musí být schopni rozeznat dva typy těchto 
luk. (Pozor – i intenzivně kosená louka může být květnatá a vypadat pěkně na oko, nicméně 
bývá bez života). Nalezení intenzivně obhospodařovaných ploch ve vašem okolí nebude 
problém (může se jednat o intenzivně kosené louky, park s čistým anglickým trávníkem, 
anglický trávník lemující veřejné budovy). Nalézt vhodnou extenzivně kosenou plochu bude 
pravděpodobně větší oříšek – nejsou hojné a často bývají příliš zarostlé. Jak poznat vhodnou 
lokalitu - http://motyli.kolas.cz/clanky/kam-na-motyly.htm. Pro názornost je vhodné předem 
vytipovat bezlesá místa, na kterých si pedagog všiml zvýšené biodiverzity. Často se jedná o 
meze, prudké stráně, mokré louky, okolí zanedbaných budov, podmáčené části intenzivních 
luk – těžká technika sem nezajede (alternativou by mohl být květinový záhon v parku – pozor 
– ten ale poskytuje pouze nektar pro dospělce, ne prostředí pro larvy). Poté se vytyčí alespoň 
dvě studované plochy o podobné rozloze (stačí pro názornost, pokud by se jednalo o 
pozorování, které by mělo projít statistickým hodnocením, bylo by třeba zvolit větší počet 
dvojicí ploch). Varianty:  
a) Studenti se mohou rozdělit na dvě skupiny – deset-patnáct minut sbírají všechen hmyz na 
dvou typech ploch. První skupina na intenzivně obhospodařované, druhá na extenzivně 
obhospodařované. Pak by se měli prohodit (aby se odfiltroval vliv lenivých, bojácných nebo 
naopak velmi schopných lovců). 
b) pokud jsou plochy daleko od sebe – sbírat může celá třída a přemisťovat se mezi plochami 
(je třeba udělat ve stejný den). Nejlépe je realizovat úlohu ve slunečný den (pokud je zataženo 
hmyz neaktivuje). Sesbírané organismy by se poté daly rozdělit do hrubých morfologických 
skupin – sarančata zelená, sarančata hnědá, bělásek s černými žilkami zespoda, bělásek bez 
černých žilek, velký bělásek, křižák, běžník atd. Pro každou skupinu spočítat počet kusů. 
V závěru zhodnotit, kde bylo víc jedinců, kde bylo víc druhů, zda je někde jeden dominantní 
druh a pak nic jiného. Extenzivně obhospodařované plochy bývají bohatší na počet 

pozorovaných druhů a často i na počty jedinců. 
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11) Zrealizujte vámi navržený postup.   
Studenti mohou hmyz chytat do předpřipravených průhledných krabiček od salátů (dají se 

pořídit v papírnictvích), vhodné by bylo i využití entomologické sítě (dají se objednat u 

specializovaných firem – stačí do vyhledávače zadat „entomologické potřeby“, popřípadě se 

dají vyrobit z drátěného oka na tyčce a jemné záclony). Sítí se dá nalovit létající hmyz (motýli), 

tak se pomocí ní dají smýkat organismy z vrcholků trav). Po sečtení ulovených zvířat je možné 

hmyz vypustit. 

 

12) Jak byste zlepšili prostředí pro život motýlů ve vašem okolí?  
Trávníky v okolí školy, popř.  průmyslových budov – ponechat nepokosené plošky – pokosí se 

až koncem léta nebo nechat přes zimu.  Např. na travách se vyvíjejí housenky nejběžnějších 

okáčů – ani ti ale nesnášejí pravidelnou seč (např. okáč luční 

http://www.lepidoptera.cz/motyli/index.php?s=motyli&id=171), na kopřivách se daří 

housenkám baboček (a můžete si nějaké vychovat i ve třídě, 

http://www.motyli.net/clanky.php?about=chov-aglais-urticae-1), na bobovitých rostlinách se 

daří například modrásku jehlicovému. Krom rostlin pro housenky je třeba zajistit i zdroje 

nektaru – kvetoucí rostliny, na jaře lýkovec, dobromysl, oman, mateřídouška 

(http://www.ireceptar.cz/zvirata/zahrada-plna-motylu/),  

komule (http://www.magazinzahrada.cz/stromy-a-kere/motyli-ker-miluje-slunce.html, 

http://hobby.idnes.cz/chcete-li-mit-zahradu-plnou-motylu-vsadte-na-ty-spravne-kvetiny-a-

kere-1eq-/hobby-zahrada.aspx?c=A090702_143424_hobby-zahrada_mce 

Na loukách v okolí – mazaikovitá seč, nekosit až ke kraji atd. –s cílem vytvořit různorodost. 

 

Možné modifikace úlohy: 
Úlohu je možné realizovat ve třídě, se zaměřením na teoretické poznatky o historii, managementu a 

ochraně lučních biotopů a o životních nárocích motýlů, modelové skupiny druhů lučních biotopů (body 

1-9). Studenty se zapojí do vyhledávání informací – mohou si na internetu vyhledat informace o 

druzích motýlů, které jim doporučí učitel (druhy motýlů ČR jsou uvedeny na 

http://www.lepidoptera.cz/motyli/, vyučující může motýly vybrat víceméně náhodně – všechny druhy 

motýlů jsou vázány na určitou formu bezlesí. Další možností je vybrat druhy motýlů, které se vyskytují 

v daném místě – dá se vycházet z mapek výskytu jednotlivých druhů nebo z vlastních pozorování). 

Skupinky studentů mohou vyhledat informace o 2-3 druzích motýlů. Skupinky si posléze mohou sdělit 

vyhledané informace a snažit se vytvořit ideální louku, nebo spíše biotop na které by mohlo žít co 

nejvíce druhů (některé druhy motýlů potřebují k životu keřovité a stromovité struktury). Pro práci 

s historickými mapami by si skupinky mohly připravit informace o změnách, které se v krajině udály – 

buď v okolí přilehlých obcí (které studenti znají, 
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popř. v nich některý z nich bydlí) nebo v okolí obce v níž se škola nachází. Dále je možné nechat 

vyhledat, kdy se na území České republiky vyskytovala megafauna – např. srstnatí nosorožci, zubři, 

tarpani atd. Pro vyhledávání v cizích jazycích je možné předvést funkce automatických překladačů 

(např. http://translate.google.cz/, vkopírovat text, který si přejeme přeložit a nad oknem zadat 

z jakého jazyka. Do druhého okna vybrat „česky“. 

 

Pro realizaci úlohy v terénu je možno předpřipravit např. letecké a satelitní snímky území, ve kterém 

se bude terénní část úlohy realizovat a ptát se studentů na příčiny pozorovaných rozdílů. Dále je 

seznámit s něktrými druhy motýlů, které se budou vyskytovat na lokalitě (vytisknout texty z 

http://www.lepidoptera.cz/motyli/). Optat se studentů na to,  jaká opatření by realizoavli na lokalitě, 

aby se zde těmto druhům dařilo. Popř. jak vytvořit vhodné prostředí pro jiný druh, který se vyskytuje 

v okolí. Poté vést studenty k tomu, jakou by vymysleli metodiku k realizaci studie srovnávající 

intenzivně a extenzivně kosenou louku. Realizace projektu.  
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Pracovní list 1 – návrh, pokud možno využít lokální materiály z okolí  obce

 

 

 http://www.topstroje.cz/clanky/67-Stroje-pro-senosec-a-silaz/ 

 

http://www.kohoutikriz.org/priloha/milfa.php 

Způsob obhospodařovaní: dnes a kdysi 

 

Letecký snímek z roku 1938 a satelitní snímek stejného území z roku 2006  

 

Satelitní snímek   Česko – Polské hranice
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Datum:___________________________ 

Čas:______________________________ 

Počet lovců hmyzu (a třída):___________ 

Použité lovící pomůcky:______________ 

 

 

Název lokality: A____________________ 

GPS souřadnice (nebo zakreslit do mapky) 

 

kategorie: __________________________ 

 

Datum:__________________________ 

Čas:____________________________ 

Počet lovců hmyzu (a třída):___________ 

Použité lovící pomůcky:______________ 

 

 

Název lokality: B___________________ 

GPS souřadnice (nebo zakreslit do mapky) 

 

kategorie: ______________________ 

(intenzivně kosená – extenzivně kosená – parkový trávník – zarůstající louka – zarostlá louka) 

Poznámky:  

 

Druh         
morfologická 
skupina popis pro morfologické skupiny  

počet jedinců       
lokalita A  

počet jedinců      
lokalita B  

        

        

        

        

        

        

        

Protokol – Vliv managementu luk na bezobratlé 
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 CELKEM       

 

 


