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Anotace: Prezentace charakterizuje ekosystém pastvina

Vzdělávací oblast: Ekosystém pastvina – byliny, živočichové 
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Pastvina:

Pastviny - slouží jako zdroj potravy různým druhům hospodářských zvířat, jež se zde volně pasou, jedná se 
především o krávy, ovce, kozy a koně, nebo se využívají jako zdroj sena pro krmení v zimním období. V tom 
případě se tráva nechá vyrůst, načež se pokosí, na místě se usuší a takto vzniklé seno se pak uskladňuje na 
zimu, kdy slouží jako základní (objemové) krmivo pro domácí zvířata i lesní zvěř.

Jiná definice pastviny, říká, že se jedná o louku, jenž se seče na seno nebo se zde pase dobytek.



Kostřava červená je rozšířena ve všech pěti trvale obydlených kontinentech. Roste v chladném subarktickém pásmu i 
v mírných a subtropických pásech na obou polokoulích. Nejvíce se však vyskytuje v Evropě, Severní Americe, Střední 
Asii a na Novém Zélandu, poněkud méně v Austrálii, Africe a Jižní Americe. Roste na loukách, pastvinách, mezích 
mezi polí, náspech okolo cest, ve světlých lesích. Je tolerantní k množství vláhy, dobře snáší přísušky, vyhovuje ji půda 
hlinitá, jílovitá i písčitá, neutrální až kyselá, pro zdravý a silný růst žádá sluneční svit, krátkodobě snese i polostín. 
Nachází se mnohdy i ve výškách okolo 4000 m n. m



Jetel plazivý (Trifolium repens) je velký 10 - 30 cm. Lodyhy jsou plazivé, kořenující a květy bílé nebo nazelenané. Listy
mají 3 lupeny a zřídka se vyskytují 4 listy, odtud pochází název čtyřlístek . Nejčastěji roste na loukách, úhorech a v 
příkopech od nížin až do hor. Listy, květy a lodyhy jsou velice chutné. Chuť je sladká, mírně nahořklá. Květy nemají 
žádnou zvláštní vůni.



Pastviny i louky vyžadují péči člověka . Bez péče začnou zarůstat nejprve keři a potom stromy a 
vracejí se k lesnímu ekosystému. 

Pokud není pastvina řízená, dochází ke znehodnocování pastviny nadměrným spásáním, 
sešlapováním půdy a výkaly.



Živočichové žijící na pastvinách: 
1. Koroptev polní

2. Bažant



Otázky:

1. Které druhy hmyzu patří mezi opylovače?
2. Který hmyz obtěžuje dobytek na pastvě?
3. Čím se živí koroptev a bažant obecný?
4. Vyjmenuj alespoň tři savce žijící na pastvinách?

Pokuste se doplnit potravní řetězec!!!!

tráva→hraboš →ježek



Seznam použité literatury:

1. 
http://www.google.cz/imgres?q=ba%C5%BEant+obecn%C3%BD&um=1&hl=cs&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SKPB
_csCZ355CZ356&biw=1024&bih=590&tbm=isch&tbnid=QNxVF3kBkYL8SM:&imgrefurl=http://www.mezistromy.cz/cz/le
s/zivocichove-v-lese/ptaci/hrabavi/bazant-
obecny/fotogalerie&docid=3neKvMjcyjxXKM&imgurl=http://www.mezistromy.cz/userdata/fotografie/ptaci/bazant_obecn
y.jpg&w=783&h=1000&ei=Y31TT_KVKaTO4QTM68y1DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=454&vpy=2&dur=1312&hovh=254&h
ovw=199&tx=111&ty=67&sig=103538340917664393050&page=1&tbnh=126&tbnw=110&start=0&ndsp=15&ved=1t:429
,r:2,s:0




