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Změny krajiny ve 20. století z pohledu biologa 

Shrnutí 

Úloha využívá aktuální dostupnosti leteckých snímků a map naší krajiny vzniklých s odstupem 

posledních cca 60 let a je zaměřena na studium některých změn v charakteru společenstev a hledání 

příčin a souvislostí těchto změn. Jedná se o úlohu z biologické olympiády, která najde uplatnění 

v běžné výuce na střední škole. 

Cílová skupina 

studenti střední školy – gymnázium, jiné střední školy 

Časová náročnost 

1 vyučovací hodina 

Prostorové požadavky 

úloha nevyžaduje speciální prostory, stačí běžná školní třída. Vybavení interaktivní tabulí nebo PC a 

dataprojektorem je výhodou, není nezbytné 

Klíčové otázky 

 Došlo za posledních cca 50 – 60 let k takovým změnám v krajině, které znamenají pro některé 

organismy významnou změnu jejich životních podmínek? 

 Je možné tyto změny dokumentovat? 

 Jak se s nastalými změnami prostředí vyrovnávají různé organismy? 

Získané dovednosti a znalosti 

V přírodě dochází ke změnám vlivem řady činitelů, z nichž jedním z nejvýznamnějších je v mnoha 

případech zásah člověka. Následkem změn v charakteru krajiny se mění složení a dynamika 

společenstev a zastoupení jednotlivých druhů organismů. Uvedené změny je možné dokumentovat 

s využitím volně dostupných informačních zdrojů. Na základě znalosti dynamiky změn a ekologických 

charakteristik jednotlivých organismů je možné vyhodnotit nebo předpovědět stupeň změn nebo 

ohrožení organismů. Během řešení úlohy si žáci uvědomí specifické nároky různých organismů na 

prostředí. 

Návaznost na RVP 

Biologie 
Biologie rostlin 

pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné 
rostlinné druhy a uvede 
jejich ekologické nároky 
posoudí vliv životních podmínek na stavbu a funkci rostlinného těla 
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zhodnotí problematiku ohrožených rostlinných druhů a možnosti jejich ochrany 
Biologie živočichů 

pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné 
živočišné druhy a uvede jejich ekologické nároky 
zhodnotí problematiku ohrožených živočišných druhů a možnosti jejich ochrany 

Ekologie 
objasňuje základní ekologické vztahy 

Materiál 

Letecké nebo satelitní snímky zájmové oblasti. Nejvhodnější jsou snímky regionu v okolí školy nebo 

bydliště. Vhodné jsou snímky krajiny, kde došlo ve 20. století k zásadnějším změnám vegetačního 

krytu. 

Podrobné pokyny 

Snímky krajiny a mapové podklady jsou v současnosti široce využívané řadou aplikací, včetně aplikací 

mobilních. Kromě zajímavého pohledu na krajinu nebo využívání mapových podkladů a snímků 

krajiny při orientaci v krajině a navigaci, poskytují volně dostupné snímky krajiny příležitost pro 

studium jejího vývoje, resp. vývoje vegetačního krytu, zemědělského hospodaření, výstavby a 

celkového vlivu člověka na přírodní prostředí. 

K dispozici je tak dobře dostupný materiál, se kterým lze při vyučování pracovat bez nároku na 

nákladné vybavení laboratorní technikou a připravit na jejich základě řadu badatelsky orientovaných 

úloh. Výhodou a motivačním prvkem je zájem o mapové podklady dostupné na internetu ze strany 

studentů. 

To, že jsou snímky z aplikací, jako jsou např. www.mapy.cz, http://kontaminace.cenia.cz/ , 

www.maps.google.com  nebo Google Earth apod. zajímavým zdrojem poznání a mnohdy také 

objektem zkoumání ze strany profesionálů i amatérů je možné odvodit mj. i z občasných zpráv 

sdělovacích prostředků informujících například o nových archeologických výzkumech nebo 

uskutečněných nálezech právě na základě dostupných snímků zemského povrchu. 

Předložená úloha ukazuje několik příkladů, jak lze historické a aktuální snímky naší krajiny propojit s 

některými tématy v rámci biologie nebo ekologie krajiny a ekosystémů. 

V této ukázce jsou využita původní zadání úloh vázaných na obrazovou dokumentaci. Pro účely Školy 

BOV byla původní úloha zkrácena o některé dílčí části. 

Předložené původně soutěžní úlohy v podstatě ukazují směr, jakým lze žáky a studenty orientovat při 

hledání odpovědí na některé otázky vztahující se k viditelným změnám krajiny na snímcích s časovým 

odstupem a příčin změn v krajině a jejich důsledků pro existenci a výskyt vybraných druhů nebo 

společenstev. 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/
http://www.maps.google.com/
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Zadání úlohy: 

Příroda a krajina na Zemi se mění a vždy se měnila, ale ve 20. století nabyly změny vlivem člověka 

nebývalého rozsahu a rychlosti. V některých oblastech je zemědělská půda opouštěna, jinde je naopak 

hospodaření zintenzivňováno. Mění se podoba krajinné mozaiky. Dřívější charakter krajiny lze (vedle 

historických map, maleb a kreseb) studovat z leteckých snímků. Podkladem k zamyšlení pro 

následující úlohu vám budou právě dvojice leteckých snímků z různých území; vždy historický snímek z 

období okolo roku 1950 a současný snímek stejné oblasti. 

 

Hlavní otázkou je, jak pomocí snímků zdokumentované změny krajiny ovlivnily v ní zastoupená 

společenstva organismů nebo přímo jednotlivé druhy. Současně mohou žáci vycházet z charakteristik 

vybraných druhů a jejich ekologických nároků. Během diskuse je možné získat řadu otázek 

zaměřených na proběhlé změny společenstev. 

Následně mohou žáci hledat a navrhnout informační zdroje, ze kterých bude možné změny zjistit. 

Diskutovat lze časový odstup, který je dostatečný pro pozorování viditelných změn. 

Možné modifikace úlohy: 

Úlohu lze vhodně propojit s jinými úlohami Školy BOV zaměřenými na proměny krajiny ve 20. století. 

Možnou variantou je akcent úlohy na regionální poměry místa školy nebo bydliště žáků a možnost 

pochopení, k jakým změnám došlo v jejich bezprostředním okolí. Žáci mohou hledat zcela konkrétní 

příčiny a důsledky změn v krajině a mohou se naučit dívat na své okolí jiným způsobem. 

Použitá literatura 

Jedelský a kol. 2010: Biologická olympiáda 2010–2011. 45. ročník. Krajské kolo kategorií A a B. Zadání 

soutěžních úloh. ČZU a ÚK BIO Praha. 33 s. 

Použité snímky jsou volně dostupné na webu http://kontaminace.cenia.cz/ 

Autorství a kontakt na autora 

Mgr, J. Petr, Ph.D. janpetr@pf.jcu.cz 
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Pracovní list 1 

Případ A (oblast na okraji vojenského prostoru Boletice v Pošumaví nedaleko Českého 

Krumlova, podobná změna krajiny nastala ve většině českého pohraničí). 
Stav kolem roku 1950: 

 

Současný stav: 
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Pracovní list 2 

Případ B (oblast u Českých Budějovic ukazuje krajinnou změnu ve většině našich zemědělských 

oblastí). 

Stav kolem roku 1950: 

 

Současný stav: 
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Pracovní list 3 

Zadání úloh k PL1 PL2 

1. Pro organismy žijící v krajinné mozaice není důležité, jen kolik jakého biotopu (prostředí, např. lesa) na 
daném území je, ale také jak jsou velké jednotlivé „ostrovy“ a jestli jsou navzájem propojené. Zakroužkujte, co 
platí pro dvojici obrázků A: 

a) U nelesních ekosystémů došlo ke splývání jednotlivých ploch do větších celků – ke zvětšení „zrna“ krajiny. 

b) Došlo k většímu vzájemnému propojení lesů. 

c) Celkově ubyla plocha orné půdy. 

d) Nelesní ekosystémy jsou nyní navzájem méně propojené. 

e) Došlo k fragmentaci porostů dřevin. 

Zakroužkujte, co platí pro dvojici obrázků B: 

f) U nelesních ekosystémů došlo ke splývání jednotlivých ploch do větších celků – ke zvětšení „zrna“ krajiny. 

g) Došlo k mírné fragmentaci lesů pasekami. 

h) Došlo k většímu vzájemnému propojení lesů. 

i) Rozsáhlá plocha dřívější zemědělské půdy zarostla lesem. 

2. Zakroužkujte organismy, pro které je změna na obrázcích A spíše pozitivní, došlo tak pravděpodobně 
k nárůstu jejich početnosti na daném území (berte v úvahu jen jednoduchý vztah prostředí – daný živáček, ne 
např. zda zároveň nenarostla i početnost predátorů či parazitů, což by mohlo mít složitější, i opačný efekt). 

a) strakapoud velký e) veverka obecná 

b) vrba jíva f) sýkora koňadra 

c) sysel obecný g) brhlík lesní 

d) křeček polní 

 
3. V dnešní době jsou z hlediska ochrany přírody velmi hodnotná území vojenských prostorů, ve kterých 
přežívají druhy, které v okolní krajině už takřka nenajdeme. Jedním z hlavních důvodů je o hodně menší míra 
eutrofizace (obohacení živinami) než v běžné zemědělské krajině. Z vojenských prostorů byli lidé vyhnáni dříve, 
než nastoupilo intenzivní zemědělství spojené se silným přehnojováním. Díky tomu zde mnohde nenajdeme 
jinde všudypřítomné rostliny jako např. kopřivu. 
Který další významný vliv vytvářející životní prostor i pro menší, ne moc konkurenčně silné druhy odlišuje 

aktivní vojenská cvičiště od jiných opuštěných ploch? 

4. V oblasti, odkud pochází obrázek A, zbyla na nevelké ploše travních porostů jedna z posledních silných 
populací kriticky ohroženého hořečku mnohotvárného českého (Gentianella praecox bohemica). Jaký 
management (způsob péče o lokalitu) je vhodné zvolit pro udržení rostliny na dané ploše? Poradíme, že dříve se 
jí dařilo celkem dobře, ale během 20. století velmi silně ustoupila, protože je vázána na jeden určitý, vytrácející 
se způsob obhospodařování. Uchycuje se v narušených místech a nesnáší, když ji přerostou jiné statné rostliny. 

a) Na ploše kácet náletové dřeviny. 

b) Plochu dosít konkurenčně zdatnými travinami bránícími uchycení lesa a pravidelně kosit. 

c) Plochu oplotit a dbát, aby rostliny nebyly sešlapovány. 

d) Zavést extenzivní pastvu dobytka. 

e) Plochu osázet lesem přirozeného druhového složení. 

f) Plochu nechat bez zásahu samovolnému vývoji. 

g) Přihnojovat, aby se všem rostlinám dobře dařilo. 
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5. Zaměřme se nyní na krajinu na obrázku B. Ač je zde rozloha polí a rozloha luk přibližně pořád stejná, došlo k 

nápadné změně, která výrazně zasáhla zejména organismy s omezenou pohyblivostí. O jakou kvalitativní změnu 

se jedná? 

6. Rostliny se s takovýmito změnami krajiny vypořádávají různým způsobem a také různě úspěšně. Některé se s 
nimi nevypořádaly a staly se v dnešní krajině vzácné. Které vlastnosti rostlin mohou přispět k tomu, že v krajině, 
která se změnila jako na dvojici obrázků B, rostliny ubudou nebo z ní případně vymizí? Vyznačte takové 
vlastnosti v následujících možnostech: 
 

a) Tvoří velká, těžká a hladká semena, která všechna vyklíčí napřesrok. 

b) Mají hodně snadno a daleko šiřitelných semen (např. pampelišky). 

c) Tvoří semena skrytá v peckovicích pojídaných běžnými druhy ptáků. 

d) Jsou opylovány výhradně specifickým druhem opylovače. 

e) Šíří se úspěšně vegetativně pomocí oddenků. 

f) Všichni jedinci v populaci kvetou v jednom krátkém úseku roku. 

g) Jejich semena neklíčí hned další rok, ale určitá část z nich čeká i mnoho let v půdě. 

 

7. Zakroužkujte A nebo B tak, aby věta byla pravdivá: 
V krajině na obrázku A / B lze spíše očekávat úbytek druhů rostlin (protože ohrožené druhy z této oblasti úplně 

vymizely), u druhé krajiny A / B je pravděpodobnější nárůst počtu druhů (vzácnější druhy v pestrých 

podmínkách alespoň někde přežily a přišly nové, invazní druhy). 
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Pracovní list 4 

8. Nyní obraťte pozornost na dvojici snímků C. Nacházíme se ve středních Čechách, v nadmořské výšce okolo 

400 m. Na výřezu vidíte kopec, který ze západu a z jihu ohraničují hluboká údolí. Na kopci je poměrně sucho a 

nejsou sem splavovány žádné živiny z polí a vesnic. Jak je vidět, od padesátých let zde ale došlo k docela 

výrazné změně, i když vrchol kopce zůstal ušetřen, a tak se na snímku jeví stále světlý. 

 

Dvojice obrázků C 

  

   1953      2007 

 

8. a) Jak se změnila vegetace na zbytku kopce (jednou větou bohatě stačí)? 

8. b) Kromě nízkého obsahu živin a nízké vlhkosti půdy (popř. vhodného podloží), je pro přetrvání typu 

vegetace, který vidíme na vrcholu kopce, nezbytný ještě jeden, tentokrát biotický faktor. Jaké organismy, 

kromě rostlin samotných, brání tomu, aby tento typ vegetace pomalu zmizel? 
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9. Pokud se podíváte na snímky C, zvláště pak na ten z padesátých let, uvidíte jev, který je v dnešní krajině již 

spíše vzácný – jsou zde stromy a keře roztroušené přímo v travnatém biotopu. I na takováto místa jsou mnozí 

živočichové přímo vázáni.  

9. a) Kam byste se ale vydali takové druhy hledat na následujícím snímku? Vyznačte co nejpřesněji. 

 

 

 

9. b) Víme, že celá řada motýlů má právě takovéto nároky – např. že potřebují k životu dřeviny, ale jinak žijí v 

travnatém biotopu. Některé jiné řády hmyzu to v tomto ohledu mají alespoň v jedné věci o něco lehčí. Který 

zásadní rozdíl mezi motýly a např. plošticemi nebo sarančemi znesnadňuje motýlům výběr vhodného stanoviště 

(teoreticky; v praxi existují samozřejmě saranče a ploštice, které jsou vzácnější než mnozí motýli)? 

 


