
Přírodovědná exkurze  - Mohelenská hadcová step – pracovní list 

 

 

 

 

 

 

 

HADEC (SERPENTIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je to hadec? 

 

Jaké má vlastnosti? 

 

Jaké další přeměněné horniny znáš? 

Mohelenská hadcová step byla vyhlášena rezervací roku ………………. V roce 1952 byla zapsána jako 

………….. ……………………………………., teprve v roce ……….  byla vyhlášena Národní přírodní 

rezervací. 

V roce 2005 byla zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit ………………………….. 

Rozkládá se na ploše cca ………….  ha a leží v nadmořské výšce od …….  do ………..m nad mořem.  

Výškový rozdíl mezi údolním dnem a okrajem náhorní plošiny je asi ……….. metrů.   

Trnovník akát patří 

mezi invazní rostliny. 

Odkud pochází a 

proč byl u nás uměle 

šířen? 

Proč není jeho 

rozšíření v cenných 

přírodních lokalitách 

žádoucí? 

 

BIOTOP- okolí řeky 

Vodní tok řadíme mezi vnější geologické činitele. Zemský 

povrch ovlivňuje í svou rušivou i tvořivou činností (eroze a 

usazování). Neregulovaný vodní tok vytváří meandry, na 

jejichž březích se daří zcela odlišné floře a fauně než na 

úbočích stepi.Přiřaď k vyobrazeným rostlinám a 

živočichům jejich názvy 

 

 

 

 

 

BIOTOP – lesy na granulitu 

Přeměněná hornina GRANULIT 

tvoří protější severně orientované 

svahy.  Pro kyselou půdu 

vznikající na tomto podloží jsou 

typické dubohabřiny a doubravy. 

Které  druhy stromů převažují na 

těchto svazích? Pojmenuj 

příslušné zástupce na obrázcích.  



BIOTOP – drnová step 

Tento biotop, typický pro  suché a teplé mírné svahy či plošiny, je 

formován kromě přírodních podmínek také pastvou dobytka (jih Sibiře, 

Maďarsko) 

Co se stalo v období po vyhlášení Mohelenské stepi rezervací a jaké to 

mělo následky?  

Jak se pečuje o rezervaci nyní? 

 
Zakresli meandr „Čertův ocas“ , který vytváří řeka Jihlava pod 

Hadcovou stepí. Na obrázku vyznač ŠÍJI a OSTROŽNU. 

 

 

 

Jak vzniká slepé rameno řeky? 

BIOTOP – skalní step 

Rostliny zde odolávají extrémním podmínkám – 

velkému horku, nedostatku vláhy, mrazu bez sněhové 

pokrývky, mechanickému působení ledu. Těmto 

podmínkám se přizpůsobila tzv. mohelenská borovice. 

Jejími vlastnostmi je odolnost a kvalitní dřevo. Zakresli 

tvar její koruny. 

 

Jaké jiné druhy borovic znáš? 

 

Vysvětli pojmy: 

SUKCESE 

 

 

KLIMAX 

 

 

 

 

Poznáš je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květena hadcové stepi 

Na poměrně malé ploše se setkáváme s květenou 
z různých zeměpisných stanovišť: 

Spoj název zeměpisné oblasti a rostliny, která je z ní 
zde zastoupena 

Středoevropská                             brambořík evropský 

Dealpínská                                    podmrvka hadcová 

Ponticko-panonská                       habr obecný 

Submediteránní                                    kavyl Ivanův 

Jihosibiřská                                          hvězdnice 
zlatovlásek     

 

BIOTOP – skalní štěrbiny 

Do skalních štěrbin je 

splavována půda z povrchu. 

Vzhledem ke stínu a vlhku 

se zde daří především 

kapraďorostům. 

Jak se kapraďorosty 

rozmnožují? 

Název kapradiny, která patří 

k našim nejmenším 

 

 
Co je to NANISMUS a čím je 

zapříčiněn? 

BIOTOP – skalní hrana 

Proč není tento biotop pokryt souvislou vegetací? 


