Ochrana rastlín
inšpirovaná prírodou
Čo sa môžeme naučiť z prírody o ochrane?

Vek
12–14

Trvanie
- príprava:
60 min.

- aktivita:

Zhrnutie
Aby sme zostali živí a zdraví, potrebujeme chrániť naše životné prostredie, telo
a potravu (a úrodu) proti útočníkom. Ale ako to môžeme robiť bez toho, aby sme
poškodili iné živé organizmy na tejto planéte?
V tomto module žiaci preskúmajú spôsoby ochrany rastlín inšpirované prírodou.
Záverečnou výzvou bude dizajn malého projektu na zvýšenie biodiverzity/prírodnej ochrany pred škodcami v školskej alebo komunitnej záhrade.

Prírodné princípy
3. Príroda prispôsobuje formu funkcii
5. Príroda odmeňuje spoluprácu
6. Príroda sa spolieha na rozmanitosť
7. Príroda vyžaduje miestne odborné znalosti

180 minút / 4 vyučovacie
hodiny

Predmety
• Prírodovedné – Biológia,
Chémia

• Technická príprava
• Výtvarná výchova

Študijné ciele
•
•
•
•

Žiaci rozumejú, prečo vyžaduje priemyselné poľnohospodárstvo intenzívne
používanie umelých pesticídov (a hnojív).
Žiaci rozumejú ekologickým vzťahom medzi organizmami a sú schopní nájsť
v prírode inšpirácie pre ochranu rastlín.
Žiaci rozumejú, že čím bližšia je forma hospodárenia k prírode, tým je menej
problémov so škodcami.
Žiaci získajú užitočné zručnosti pre ekologické pestovanie.

A

Kľúčové
slová
vzťah medzi škodcami
a predátormi, prírodná
kontrola škodcov, biodiverzita, potravový reťazec

Študijné výsledky
•
•
•

Žiaci sa pýtajú otázky a hľadajú odpovede v oblasti ochrany rastlín inšpirovanej
prírodou.
Žiaci vedia vysvetliť ekologickú ochranu pred škodcami a dať niekoľko príkladov
ako chrániť rastliny a ovocie proti rôznym škodcom.
Žiaci navrhnú malý projekt na zvýšenie diverzity v záhrade a prilákanie predátorov, ktorí udržujú škodcov pod kontrolou.
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Čo sa môžeme naučiť z prírody o ochrane?

Kompetencie BioLearn
•
•

•
•
•
•

Študenti vedia odvodiť princípy udržateľnosti z toho, ako funguje prírodný
svet
Študenti vedia v prírode identifikovať funkčný dizajn, rozvinúť väčšie povedomie a uznanie jedinečnej kvality prírodného dizajnu, a oceniť fungovanie
prírody ako elegantného a hlboko prepojeného systému
Študenti vedia posúdiť prínos aplikovania prírodou inšpirovaných riešení
Študenti vedia pracovať v skupinách
Študenti sú viac motivovaní učiť sa o STEAM a spoznávajú, že STEAM môže
mať široké využitie
Študenti sa oboznámia s profesiami a výskumnými otázkami, ktoré sa týkajú
udržateľnosti a technologických inovácii inšpirovaných prírodou, čo môže
ovplyvniť ich voľby v neskoršom vzdelávaní a kariére

Súhrn aktivít

1
2
3
4
5
6

Názov aktivity

Krátky popis

Metóda

Nájdi rastlinu alebo štruktúru

Študenti priraďujú rastliny alebo
prírodné štruktúry k ich funkciám

• Pozorovacia úloha
(zapojenie zmyslov)

20

vonku

Dve tváre poľnohospodárstva:
ktoré je bližšie prírode?

Študenti skúmajú problémy intenzívneho poľnohospodár-stva so
zameraním na škodcov

• Triedenie kartičiek

25

vnútri

• Prieskum

20

vnútri

Španielsky slimák: nočná mora Študenti preskúmajú španielskeho
záhradkárov
slimáka a stratégie na obmedzenie
jeho výskytu

Trvanie

Lokalita

Každý škodca má svojho
predátora

Študenti skúmajú ekologické zákony • Triedenie kartičiek
a ich využitie na ochranu rastlín

25

vnútri

Ekologická ochrana pred
škodcami

Študenti skúmajú jedného škodcu
a vyvíjajú ochranné opatrenia
inšpirované prírodou

• Výskum, študentské
prezentácie

45

vnútri

Úkryty pre predátorov

Študenti vyvinú tri projekty na
zvýšenie biodiverzity v záhrade

• Študentská powerpointová alebo videoprezentácia

45

vnútri

Ochrana rastlín inšpirovaná prírodou
Čo sa môžeme naučiť z prírody o ochrane?
Prehľad modulu

Podklady pre učiteľov
Podľa štúdie z Wageningenskej univerzity sa nachádzajú zvyšky pesticídov vo viac
ako 80% európskej poľnohospodárskej pôdy. Existuje spôsob ako minimalizovať ich
použitie, predchádzať poškodeniu životného prostredia a znížiť zdravotné riziká?
V tomto module študenti zistia, ako príroda chráni rastliny a čo sa môžeme
naučiť ohľadne pestovania a ochrany našej úrody.
Študenti zistia, že odpoveď treba hľadať hlavne vo vzťahu medzi škodcami
a predátormi, ich prirodzenými nepriateľmi. To je základný princíp biologickej
ochrany rastlín – identifikovať a pozvať na pomoc predátorov škodcov.
Poznatky z biológie, ekologických pravidiel, spôsobu života a reprodukcie (škodcov aj predátorov), vedomosti o ich mieste v potravovom reťazci atď. pomôžu
navrhnúť stratégie, ako pozvať predátorov do vegetácie napadnutej škodcami,
či už na poli alebo v záhrade.
V rámci modulu študenti zistia, ako zaviesť dobré príklady z prírody do ekologickejších poľnohospodárskych postupov. Rozpoznajú niektoré užitočné druhy
hmyzu a získajú základné vedomosti o pestovaní vlastnej zdravej úrody bez
toho, aby zbytočne bojovali s prírodou.
V poslednej aktivite študenti uplatnia svoje vedomosti pri prilákaní “záhradných
pomocníkov”, a navrhnú pre nich úkryty: kopu pre ježka, hmyzí domček, vtáčiu
búdku a jazierko. V prípade vhodných podmienok v škole môžu jeden z týchto
projektov použiť v školskej záhrade a zvýšiť tak jej biodiverzitu. Ak to nie je možné,
vypracujú svoj návrh vo forme krátkeho videa alebo powerpointovej prezentácie.
Ako môžeme chrániť úrodu bez chémie?
Konvenčné poľnohospodárstvo často používa chemické prostriedky na ochranu rastlín pred škodcami - pesticídy (insekticídy proti hmyzu, fungicídy proti hubám a plesniam, rodenticídy proti hlodavcom, herbicídy proti burinám). Všetky
druhy biocídov sú určené na to, aby zabili čokoľvek, čo môže poškodiť rastliny.
Je to spôsobené niekoľkými faktormi, ale hlavnými dôvodmi je veľký nárast populácie a jej stravovacie požiadavky. Tlak na zvýšenú efektivitu produkcie a nízke ceny potravín majú za následok viac monokultúr, syntetických hnojív a chemických výrobkov na ochranu rastlín. Tento vývoj v poľnohospodárstve (ale
podobne aj v záhradkárstve) nastal prevažne v 20-tom storočí.
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Ochrana rastlín inšpirovaná prírodou
Čo sa môžeme naučiť z prírody o ochrane?
Prehľad modulu

Používanie chemickej ochrany rastlín sa dnes považuje za normálne, avšak má
veľmi negatívne dopady na životné prostredie, ako napríklad strata biodiverzity
v hospodárskych oblastiach (pesticídy zabíjajú nielen škodcov, ale aj užitočné
organizmy), znečistenie pôdy, povrchových a dokonca aj spodných vôd, zrýchlená degradácia pôdy bez možnosti jej regenerácie a nadprodukcia skleníkových
plynov.
Pesticídy predstavujú aj zdravotné riziká, predovšetkým pre pracovníkov na
farmách, ktorí ich používajú v práci, pre malé deti a chronicky chorých (dôsledky mnohonásobných chemických “koktejlov” nie sú dostatočne preskúmané).
Súčasné konvenčné poľnohospodárstvo má však samozrejme viac problémov.
Pre viac informácií o výzvach v súčasnom potravinovom systéme si pozrite:
https://www.eea.europa.eu/sk/articles/europske-polnohospodarstvo-ako-dosiahnut-aby
https://www.greenpeace.org/static/planet4-slovakia-stateless/2019/11/7880e5f7-7880e5f7-plan-bee-sk.pdf
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Popis ak tivit y

miesto
Vonku

1| Nájdi rastlinu alebo štruktúru
» vytvor

Príprava

» otázka

Vonkajšia aktivita – škola
alebo komunitná záhrada

Pátranie v záhrade. Študenti hľadajú v záhrade rastlinu alebo štruktúru, ktorá
priťahuje alebo odpudzuje organizmy. Študenti zdieľajú svoje idey a snažia sa
identifikovať spôsoby, ako môžu tieto rastliny alebo štruktúry pomôcť v ochrane
rastlín inšpirovanej prírodou.
Akú funkciu má rastlina alebo štruktúra v záhrade?
Úvod: Učiteľ požiada študentov, aby premýšľali o záhrade. Spomína si niekto na
niečo špeciálne ohľadne ochrany rastlín? Napríklad na niektoré rastliny alebo
iné stratégie na podporu dobrého zdravia zeleniny alebo ovocia, aby nebolo
potrebné použiť chemické postreky? Študenti zdieľajú svoje nápady (napríklad
včelí úľ, fyzická bariéra okolo jahôd, zmiešané hriadky zeleniny a ovocia, aromatické rastliny medzi zeleninou, žihľavový extrakt proti voškám...).
Potom zadá učiteľ malú záhradnú úlohu: Nájsť rastlinu alebo štruktúru, ktorá
priťahuje/láka alebo odpudzuje/vytvára bariéru (napr. prostredníctvom pachu,
farby, tvaru, povrchu, materiálu…).
Po niekoľkých minútach každý študent prezentuje rastlinu alebo štruktúru
a predstaví jej funkciu. Láka a priťahuje? Alebo odpudzuje a vytvára bariéru?
Študenti môžu nájsť niečo pichľavé alebo lepkavé, napríklad ruže sú pred
španielskymi slimákmi efektívne chránené (slimáky nelezú na stonky s tŕňmi)
a ihličnany vylučujú živicu, aby chránili ranu pred infekciou. Tieto odpozorované stratégie môžu inšpirovať k nachádzaniu nových spôsobov ochrany rastlín (napr. podobnosť s lepkavou živicou = lepkavé pásy okolo kmeňa stromov
zabraňujú mravcom v ďalšom pohybe, alebo podobnosť s tŕňmi = vytvorenie
bariér pre slimákov pomocou ostrých vaječných škrupín).
Študenti sa vrátia do triedy a skúmajú otázky, ako niektoré z týchto rastlín alebo
štruktúr pomáhajú udržať ekologickú rovnováhu na poli alebo v záhrade, a prečo je dôležité naučiť sa o nich viac.
Tip na domáce vzdelávanie
Študenti môžu navštíviť vlastnú záhradu, blízky park alebo neďaleký
kúsok prírody blízko ich domova. Úlohou je nájsť niečo aromatické alebo pichľavé. Svoj objav odfotia na telefón a zdieľajú online v skupine.
Otázka: Ako táto schopnosť (pach, tŕne, atď.) chráni rastlinu pred škodcami?
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Ďalším návrhom je, že študenti nájdu podobnosť tejto prírodnej schopnosti v ľudskom
svete a vytvoria dvojice, napr. pichľavé rastliny – ostnatý drôt = bariéra pred neželanými hosťami (tieto dvojice môžu byť zaznamenané aj na obrázku alebo fotografií).
Počas online vyučovania sa dajú zdieľať dané objavy, nápady, podobnosti a celkovo diskutovať o tejto téme.

miesto
Vo vnútri

2| Dve tváre poľnohospodárstva: ktoré je
bližšie prírode?
» vytvor

Pomôcky
a materiály
• W2.1 Pracovný list pre
študentov- set kartičiek
Príprava
Upravte triedu na
skupinovú prácu
Do každej skupiny vytlačte
sadu kartičiek

Študenti pracujú v skupinách so setom kartičiek (W2.1). Každý pár kartičiek reprezentuje dve tváre poľnohospodárskych techník – viac alebo menej ekologicky znejúce. V skupinách diskutujú o tom, čo je na obrázkoch a zdôvodňujú, ktorý obrázok z daného páru je bližší k prírode, a tiež v ktorých prípadoch a prečo
je potrebná zvýšená ochrana rastlín prostredníctvom pesticídov. Na konci učiteľ zhrnie udržateľné vs. neudržateľné poľnohospodárske postupy s dôrazom
na ochranu rastlín.
Úlohou študentov je popísať, čo je na obrázkoch, usporiadať ich do logických
dvojíc a zdôvodniť, ktorý obrázok z dvojice je bližší prírode.
Aktivita prebieha tak, že učiteľ rozdá sadu párov kartičiek skupinám študentov (nastrihá kartičky z pracovného listu W 1.1, rozdá celú sadu do každej skupiny študentov) a dá im úlohu – usporiadať obrázky logicky do dvojíc. Následne prebehne
diskusia, žiaci (pri odpovediach sa skupiny študentov striedajú) popisujú obrázky/
dvojice obrázkov, určia, ktoré z obrázkov vo dvojici ukazujú prírode bližšiu/vzdialenejšiu poľnohospodársku prax a zvážia, či je potrebné používať na ochranu rastlín
pesticídy, koľko a prečo. Učiteľ usmerňuje diskusiu alebo dopĺňa informácie.
Záverečná diskusia podporovaná učiteľom: ľudia musia produkovať viac potravín pre rýchlo rastúcu populáciu na Zemi (súčasťou problému je aj obrovské
plytvanie jedlom a nadmerná spotreba mäsa). Čím väčšie sú monokultúry, tým
viac námahy/energie je treba na ich ochranu pred škodcami.
Za účelom minimalizovania potreby chemickej ochrany pred škodcami by sme
sa mali naučiť “kopírovať” vzory/riešenia z prírody. Udržanie vysokej biodiverzity v poľnohospodárskych ekosystémoch je kľúčovým opatrením pre udržateľnejšiu poľnohospodársku produkciu, podporu biologickej ochrany plodín,
opelenia úrody, úrodnosti pôdy a schopnosti pôdy zadržiavať vodu.
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» otázka
•
•
•

Existujú v prírodnom ekosystéme monokultúry?
Ako sa organizmy v prírode chránia proti škodcom?
Sú rastliny chránené pred škodcami chemicky? Mechanicky? Inak?

Tip na domáce vzdelávanie
Aktivita sa dá prezentovať študentom na online lekcií alebo tiež vo forme učiteľskej prezentácie ako domáca úloha: počas prechádzky okolo domu nájdi jeden príklad šetrného a jeden príklad intenzívneho poľnohospodárstva
a odfoť ich. K fotografiám napíš krátky text. Súhrn všetkých fotografií môže
vytvoriť malú príručku dobrých/zlých poľnohospodárskych postupov.

miesto
Vo vnútri

3| Španielsky slimák: nočná mora záhradkárov
» objav

Pomôcky
a materiály
• W3.1 Pracovný list pre
študentov: Informačný leták
o španielskom slimákovi
• W3.2 Pracovný list pre
študentov: Ako kontrolovať
španielske slimáky?
Príprava
Upravte triedu na
skupinovú prácu

ZDROJE
20 Ways to control slugs in
the permaculture garden or
on the allotment
Killing Slugs & Snails: the
“Humane” Way? Common
Mistakes and Effective
Alternatives

» vytvor
Každá skupina dostane kópiu informačného letáku (W3.1) a pracovného listu
s obrázkom a popisom škodcu – španielskeho slimáka (W3.2). Na základe týchto údajov (alebo online vyhľadávania) študenti navrhujú, skúmajú a hodnotia
rôzne metódy obmedzenia výskytu španielskych slimákov.
Otázky k hodnoteniu jednotlivých opatrení (dobré/zlé):
• Je to chemické alebo biologické opatrenie?
• Je to krátkodobé alebo dlhodobé opatrenie?
• Koľko budú trpieť, kým zahynú?
• Aké drahé je toto opatrenie?
• Zameriava sa viac na boj proti slimákom alebo na ochranu záhradných rastlín?
Tip na domáce vzdelávanie
Preštudujte si popis španielskeho slimáka, skúste ho nájsť v záhrade a pozorujte
jeho správanie. Ak nenájdete španielskeho slimáka, môžete pozorovať aj obyčajného záhradného slimáka. Na pozorovanie môžete použiť staré akvárium alebo
veľkú sklenú nádobu. Skúste vytvoriť prostredie podobné tomu prírodnému –
vložte do nádoby vlhkú hlinu, niečo na vytvorenie úkrytu (napríklad kus dreva,
pod ktorý môže zaliezť), listy šalátu a pod. Pozorujte jeho správanie v týchto “laboratórnych” podmienkach aspoň jeden týždeň. Všimli ste si niečo zaujímavé?
Ak neviete ako nájsť v záhrade španielskeho slimáka, skúste k zeleninovému
záhonu položiť dosku a o pár dní skontrolujte, pre aké zviera sa stala doska
úkrytom. Pozrite sa, kto sa skryl pod doskou – je tam nejaký španielsky slimák?
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miesto
Vo vnútri

4| Každý škodca má svojho predátora
» vytvor

Pomôcky
a materiály
• W4.1 Pracovný list pre
študentov: set kartičiek obrázky
• W4.2 Pracovný list pre
študentov: set kartičiek názvy
• T4.1 Podklady pre učiteľov

Príprava
Upravte triedu na
skupinovú prácu
Do každej skupiny vytlačte
sadu kartičiek

zdroje
• Insect identification:
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
mm.insects.identification&hl=sk&gl=US
• Beneficial insects: https://
nospray.org/2017/03/21/
beneficial-insects-alternatives-to-pesticides/
• Bird identification: https://play.google.com/
store/apps/details?id=de.
tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=sk&gl=US

Študenti dostanú kartičky s obrázkami a názvami a ich úlohou bude ich správne zoskupiť podľa kľúča (viď T4.1). Po ukončení skupinovej práce študenti prezentujú, ako kartičky usporiadali. Ak je to potrebné, učiteľ ich zoradí správne.
Každá skupina študentov dostane sadu kartičiek s obrázkami W4.1 a názvami
W4.2. Kartičky už musia byť vopred nastrihané. Úlohou študentov je zoskupiť
ich správne podľa kľúča: obrázok pestovanej rastliny - názov pestovanej rastliny – obrázok škodcu tejto rastliny – názov škodcu – obrázok predátora tohto
škodcu – názov predátora – obrázok domova predátora – spôsob ako prilákať
predátora k pestovanej rastline.
Nezávislá práca v skupinách – študenti usporiadajú na lavici vzor prvého riadku podľa inštrukcií učiteľa a podľa tohto vzoru usporiadajú ďalšie kartičky
s obrázkami a názvami. Po skončení individuálnej práce študenti prezentujú,
ako kartičky usporiadali, aké prepojenia našli, a učiteľ upraví alebo doplní informácie.
Učiteľ ukáže ako príklad aktivity túto skupinu: obrázok šalátu – názov šalátu
– obrázok slimáka – názov španielskeho slimáka – obrázok indického bežca
(domáce plemeno kačky divej) – názov indického bežca – obrázok jazera.
Tip na domáce vzdelávanie
Choďte do záhrady a pozorujte život kvetov, rastlín, zeleniny, stromov… Všimli ste si nejaký hmyz? Skúste ho popísať, prípadne môžete použiť aj aplikáciu Insect Identifier.
Ktoré druhy hmyzu sú škodcami na rastlinách? A ktoré rastlinám neškodia,
ale naopak sa živia škodcami? Podarilo sa vám nájsť nejaký užitočný hmyz?
Študenti môžu v záhrade pozorovať aj vtákov a odfotiť ich. Na identifikáciu sa dá použiť mobilná aplikácia - BirdNET, s ktorou je možné rozoznať
pozorovaných vtákov podľa ich spevu. Ďalej môžu študenti preskúmať na
internete, čím sa tieto vtáky živia, kde žijú, kde hniezdia, a skúsia uhádnuť,
čo robili vtáky práve na danom mieste, kde ich pozorovali.
Na online vyučovacej hodine môžete zdieľať objavy jednotlivých študentov
a diskutovať o nich.
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miesto
Vo vnútri

5| EkoLogická ochrana pred škodcami
» objav

Pomôcky
a materiály
• W4.1 Pracovný list pre
študentov – set kartičiek
s obrázkami rastlín a ich
škodcov
• W.5.1 Pracovný list pre
študentov
• T5.1 Podklady pre učiteľov

Príprava
Upravte triedu na skupinovú prácu
Nastrihajte kartičky z W4.1
Veľké hárky papiera

» otázka
Skupinová práca. Každá skupina si vyberie jedného škodcu (z aktivity 4), a rastlinu, ktorú tento škodca poškodzuje. Úlohou bude pozrieť sa na problém ako
expert na biomimikry. Keď sa študenti zoznámia s daným organizmom, navrhnú možné stratégie pre prírodou inšpirovanú ochranu pred škodcami.
Každá skupina prezentuje svoje zistenia pomocou plagátov.
Krok 1: Ak chcete trénovať učenie inšpirované prírodou, študenti môžu vytvoriť niekoľko otázok, vzťahujúcich sa k danému škodcovi, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť, napríklad: Ako robí… Kedy… Čo…? (príklady otázok sú
v T5.1)
Krok 2: Otázky ich privedú k online vyhľadávaniu informácií o danom organizme ohľadne potravy, úkrytu, zvykov, reprodukcie, prírodných nepriateľov,
obrannom mechanizme, špeciálnych schopnostiach alebo slabinách... (podobným spôsobom ako v aktivite o španielskom slimákovi). Na základe výskumu navrhnú rôzne biologické alebo mechanické stratégie ochrany rastlín
na kontrolu škodcov založené na prírodných metódach. Učiteľ sa pristaví pri
jednotlivých skupinách a inšpiruje študentov vhodnými otázkami (viď T5.1).
Krok 3: Každá skupina študentov vytvorí plagát so zaujímavými informáciami ohľadne vybraného problému “rastlina-škodca” a tipmi na ekologickú kontrolu. Plagát by mal mať dve časti: a) analytickú časť – zistenia z vyhľadávania,
b) opatrenia – možné stratégie na elimináciu škodcu. Postupujú podobne ako
pri aktivite 3 (problém so španielskym slimákom).
Krok 4: Jednotlivé skupiny prezentujú svoje zistenia, po ktorých nasleduje
diskusia o daných objavoch a ich mechanizme (Ako je zabezpečená ochrana
rastliny?)
Krok 5: Diskusia vedená učiteľom – zovšeobecnenie zistení, definícia princípov pestovania v súlade s prírodou bez potreby použitia pesticídov. Učiteľ
môže na záver zhrnúť , že to všetko sú princípy biologickej produkcie rastlín
(jednotlivé princípy a linky k online zdrojom sú uvedené v T5.1).
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Tipy na domáce vzdelávanie
Návrh na malý záhradný experiment (musí byť zadaný vo vhodnom ročnom
období s usmernením na primeranú lokalitu – vlastná záhrada študentov, ich
rodičov alebo starých rodičov, verejné parky alebo školská záhrada atď.). Úlohy nájdete v pracovnom liste W5.1.

miesto
Vo vnútri

6| Úkryty pre predátorov
» objav
» vytvor

Pomôcky
a materiály
• T6.1 Podklady pre učiteľov
• W.6.1 Pracovný list pre
študentov
• Počítač na vytvorenie
prezentácií

Príprava
Upravte triedu na
skupinovú prácu

Resources
• Homemade aphid control:
https://www.gardeningknowhow.com/plant-problems/pests/insects/homemade-aphid-control.htm

Študenti použijú svoje vedomosti z oblasti prírodnej ochrany proti škodcom
a navrhnú opatrenia na prilákanie predátorov – “zvieracích pomocníkov” do
školskej alebo komunitnej záhrady. Opatrenia môžu byť inšpirované reálnym
problémom v záhrade, alebo si môžu študenti vybrať jedno z typických opatrení na zvýšenie biodiverzity v záhrade. Ak je to možné, študenti použijú v záhrade jedno z menej komplikovaných opatrení (napr. debničku na hniezdenie
alebo domček pre ježka). Ak to možné nie je, urobia video alebo powerpointovú prezentáciu a prezentujú si navzájom svoje projekty o “úkrytoch pre
predátorov”.
Študenti sa rozdelia do skupín. Každá skupina si vyberie jedno opatrenie na
zvýšenie biodiverzity a prilákanie predátorov do záhrady: hmyzí hotel, debnička na hniezdenie, úkryt pre ježka, jazierko.
Učiteľ vedie študentov, aby premýšľali, ktoré prvky a kritériá by sa mali brať
do úvahy, aby prilákali predátorov, ale zároveň vytvorili úkryty pre zvieratá
z dostupných miestnych prírodných materiálov (viď T6.1).

Rozšírenie
Tip na domáce vzdelávanie
Úlohy pre študentov nájdete v pracovnom liste W6.1.
Výsledky pokusu môžete prediskutovať počas online vyučovania.
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T4.1 Každý škodca má predátora
Riešenia

Kapusta, zelený
šalát

Slimák

Kačka Indický
bežec

jazierko

Ríbezle

Vošky

Ucholak

Kvetináč
so slamou

Jablká

Obaľovač
jablčný

Netopiere

Búdka pre
netopiere

Zelenina

Larvy, húsenice

Drozd

Búdka pre vtáky

Ovocné stromy

Hraboše

Had (Užovka)

Hadí úkryt
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T5.1 EkoLogická ochrana pred škodcami
Krok 1, Príklady otázok pre študentov, ktorí skúmajú svojich škodcov::
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kde žijú?
Kedy sú aktívne?
Čo potrebujú, aby prežili?
Ako sa pohybujú?
Ako sa rozmnožujú?
Čím sa živia?
Ako poškodzujú rastliny?
Ktorý pach ich odpudzuje?
Kto sú ich nepriatelia (či už v dospelosti alebo vo vývojovej fáze)?

Krok 2, Otázky, ktoré navedú študentov, keď premýšľajú o biologickej ochrane škodcov:
•
•
•
•
•
•

Je možné prilákať prirodzeného nepriateľa škodcu? Ktorý to je/sú? Ako? Čo je na to treba?
Je možné použiť informáciu o tom, čo odpudzuje škodcu? Pracovať s pachom, ktorý škodca neznáša? Ako?
Je možné použiť informáciu, čo má škodca rád? Napríklad vlhké alebo suché miesto, priame slnko alebo
tieň… Ako?
Je možné použiť informáciu, že škodca je aktívny v určitej fáze dňa/noci? Ako?
Je možné použiť informáciu, ako sa škodca pohybuje? Ako? Má nejaké obmedzenia, ktoré sa dajú použiť
pri ochrane rastlín?
Atď.

Učiteľ tiež môže študentov inšpirovať aj v témach – ako prilákať predátorov, o alelopatických vzťahoch
a o rozdieloch v potrebách škodcov a rastlín ohľadne vlhkosti, tieňa alebo slnečnej intenzity, orientácie vegetácie na jednotlivé svetové strany atď.
Je možné zvážiť aj mechanické (fyzické) metódy ochrany rastlín, spolu s ďalšími metódami ako je prispôsobenie odrôd kultúrnych rastlín, ich poloha, spôsob zalievania… za účelom likvidácie škodcov v závislosti od
ich životných požiadaviek a zvykov (ako je ilustrované v A3, keďže vieme, že španielsky slimák má rád vlhkosť
a je aktívny hlavne v noci, preto budeme zalievať rastliny ráno).
Krok 3, Záver: Princípy ekologickej rastlinnej výroby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pestovanie na malých plochách
Zmiešané kultúry namiesto monokultúr
Využívanie alelopatických vzťahov
Striedanie plodín
Pestovanie pôvodných / odolných odrôd
Načasovanie výsadby a zberu
Spravovanie zavlažovania
Používanie medziplodín, ktoré pomáhajú znižovať výskyt buriny
Odstraňovanie buriny – manuálne alebo mechanické
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Rastlinná ochrana v ekologickom poľnohospodárstve je založená na použití dostupných preventívnych opatrení a povolených biologických opatrení, ktoré sú regulované zákonom a certifikovanými postupmi. Cieľom
týchto opatrení je udržať škodcov pod kontrolou. Preventívne opatrenia v ekologickom poľnohospodárstve
sú veľmi dôležité, pretože ak sa zistí výskyt nejakej choroby, existuje len niekoľko povolených opatrení, ktoré
môžu problém efektívne vyriešiť.
Doplnkové informácie:
https://vedanadosah.cvtisr.sk/na-poli-a-v-zahrade-bez-chemie
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T6.1 Úkryty pre predátorov
Tipy
1. Hmyzí hotel by mal byť navrhnutý tak, aby v ňom mohli nájsť útočisko rôzne druhy hmyzu, napr. včely
samotárky.
• Materiál: drevo, trstina, papier, rúrky ...
- Lokalita: na slnečnom mieste, napríklad na stene budovy
• Stena z nepálenej tehly: nepálené tehly, ploché kamene, kachličky, lišty
- Lokalita – ďalej od polí, na slnečnom mieste

Úkryt pre bystrušky:
dá sa použiť suché drevo

Viac info: Insect hotel

Úkryt pre ucholaky: hlinený kvetináč, slama, mach,
pletivo s malými okami, umiestnené na strome
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2. Domček pre ježkov by mal byť navrhnutý tak, aby tu tento veľký pomocník ekologických záhradníkov
(žerie španielskych slimákov a škodlivý hmyz) našiel svoj úkryt.
• Umiestnený na konci záhrady, v nepoužívanom kúte školského dvora.
• Použite spílené konáre a suchú trávu.
Viac info: How to build hedgehog home

3. Krabica na hniezdenie/búdka pre netopiere by mala byť navrhnutá tak, aby prilákala dravé vtáky, respektíve netopiere.
• Mala by byť vytvorená podľa potrieb konkrétneho druhu, bez pristávacieho bidla pod otvorom, otvárateľná kvôli čisteniu.

Viac info: Nestling box
4. Malé jazierko by malo byť navrhnuté tak, aby nevyschlo a bolo funkčné počas celého roka – v ekologickej
rovnováhe a prilákalo dravý vodný hmyz.
• Dôležité sú jednotlivé zóny (úrovne hladiny vody) a vodné rastliny, napr. trstina, pálka úzkolistá
(Typha angustifolia), šípovka širokolistá (Sagittaria latifolia), aby sa mohli napríklad larvy vážky plaziť
po stonkách, kým sa zakuklia.
Viac info: Attracting beneficial insects to your pond
Autorom obrázkov na tejto strane je CEA.
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W2.1 Dve tváre poľnohospodárstva:
ktoré je bližšie prírode?
Kartičky
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W3.1 Španielsky slimák: nočná mora
záhradkárov Info-list o španielskom slimákovi

Španielsky
▌ Odkiaľ pochádza
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slimák
▌ V čom je škodlivý?

a kde sa vyskytuje?
Pochádza z Iberského
polostrova a v súčasnosti
sa šíri naprieč Európou
s vynimkou severnej
Škandinávie. Zaznamenaný bol aj výskyt v Severnej
Amerike.

Je to invazívny druh, ktorý vytláča pôvodné druhy
slimákov a spôsobuje
v poľnohospodárstve veľké škody, predovšetkým
v pestovaní zeleniny. Problémom je, že nemá skoro
žiadnych prirodzených nepriateľov.

▌ Ako vyzerá? Druh rodu Arionidae bez ulity na-

▌ Čím sa živí? Je to všežravec, agresívnejší ako pôvodný

rastie do dĺžky cca 8 - 12 cm a váži do 25 g. Má oranžovú alebo hnedú farbu, niekedy so šedým alebo
olivovým nádychom.
▌ Kde žije? Španielsky slimák obľubuje vlhké tienisté

miesta, kde aj kladie vajíčka. Najčastejšie sa vyskytuje
na otvorených priestranstvách, v záhradách a sekundárnych biotopoch. Často sa skrýva napríklad pod
drevenými doskami, v komposte alebo v kompostéri.
Najaktívnejší je v noci, cez deň sa dá spozorovať len
počas dažďa. Vie úspešne prežiť suché obdobia aj
v popraskanej pôde, keďže pochádza z južných oblastí, kde sa prispôsobil suchu.
▌ Ako sa rozmnožuje? Je hermafrodit. V podmien-

kach stredoeurópskeho podnebia plodí jednu generáciu ročne. Rozmnožuje sa (pári sa) v júni a v neskorom
lete a na jeseň kladie až 400 vajíčok (vajíčka pripomínajú malé biele korálky, majú okrúhly tvar a veľkosť
cca 4 mm). Mladí slímáci sa rodia na jeseň alebo na
jar.
▌ Ako rýchlo sa hýbe? Počas jednej noci je schopný prejsť aj 50 metrov.

Foto: Alena Pohorencová;
Zvedavý slimák v pomalom tempe. Foto: Wolfgang Hasselmann,
Unsplash

druh slimákov, ktoré napáda a požiera. V záhrade sa výrazne
podieľa na likvidácií zelených listov rastlín a ich plodov.
Najčastejšie napadnutými rastlinami sú kapustová zelenina,
mrkva, reďkovka, ale aj zemiaky, jahody a opadané ovocie.
Z okrasných rastlín majú španielske slimáky najradšej aksamietnice. Dospelý jedinec dokáže za sezónu skonzumovať 1
kg hmoty. Zaujímavý fakt: chutí im pivo.
▌ Aké pachy ho odpudzujú? Rastliny s výraznou

vôňou – cesnak, papraď, horčica, deväťsil, hurmi kaki,
kapucínka, šalvia, tymián, yzop, cibuľa, pažítka, koriander, rozmarín, fenikel, kôpor, levanduľa, pivónia,
petržlen, materina dúška, nechtík…
▌ Ktoré zvieratá sa v ním v prírode normálne
živia? Hlavne ježkovia a niektoré vtáky, včetne mnohých druhov kačky domácej (predovšetkým „indický
bežec”), potom niektoré obojživelníky a plazy, veľké
druhy chrobákov... Aj keď dospelí slimáci nemajú veľa
nepriateľov, mladé jedince a vajíčka majú (chrobáky,
žaby, dokonca aj sliepky môžu pomôcť).
Ich prirodzeným parazitom je 1 mm veľká hlísta Phasmarhabditis hermaphrodita.

▌ Čo robia záhradkári, aby sa zbavili španiel-

skych slimákov? Lejú vriacu vodu, sypú soľ, používajú nožnice alebo ich kŕmia jedovatými chemikáliami
(napr. britskí záhradkári použijú ročne asi 650 miliárd
slimačích tabletiek).
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W3.2 Španielsky slimák:
nočná mora záhradkárov
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Aké opatrenia odporúčate? Uveďte 3 až 5.
Aká je funkcia každého z týchto opatrení?
Má nejaké výhody alebo nevýhody?
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Výhody alebo nevýhody

Na záver si ešte raz pozrite všetky opatrenia a ohodnoťte ich 1,2,3,4,5 (od najlepšieho po najhoršie) – od
prírode najbližších až po tie, ktoré spôsobia ekologické škody, zbytočnú bolesť, sú príliš drahé alebo nie sú
dlhodobo udržateľné.
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Set kartičiek – obrázky
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W4.2 Každý škodca má predátora
Set kartičiek - názvy

Pestovaná
rastlina

Škodca

Prirodzený nepriateľ
– predátor škodcu

Zvierací domov

Kapusta, zelený
šalát

Španielsky slimák

Kačka Indický
bežec

Jazierko

Ríbezle

Vošky

Ucholak

Kvetináč
so slamou

Jablká

Obaľovač jablčný

Netopiere

Búdka pre
netopiere

Zelenina

Larvy, húsenice

Drozd

Búdka pre vtáky

Ovocné stromy

Hraboše

Had

Hadí úkryt

(Dermaptera)

(užovka)
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W5.1 Ekologická ochrana pre škodcami
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Otázky k dištančnému vzdelávaniu – Pozorovanie v záhrade
a. Pozorovanie vošiek a lienok
Ak v záhrade nájdete vošky na kvetoch alebo užitočných rastlinách, skúste chytiť do zápalkovej
krabičky niekoľko lienok (aspoň 10), a prineste ich k voškám. Vypustite ich na rastline napadnutej
voškami a pozorujte, čo sa bude diať.
b. Pozorovanie vtáčieho kŕmidla
Aké druhy vtákov sa pri kŕmidle vyskytujú? Viete ich identifikovať pomocou vtáčieho atlasu, internetového vyhľadávania alebo aplikácie BirdNet? Čo ohľadne pozorovaných vtákov môžete skúmať? Kde žijú?
Kde hniezdia? Čím sa živia?
c.

Pozorovanie mravcov a iných druhov hmyzu
Mravce sú predátori a môžu znížiť počty mnohých škodcov, ktorí škodia rastlinám. Preto zvyčajne v blízkosti mraveniska nenájdete iné druhy hmyzu. Skúste túto hypotézu overiť v praxi. Nájdite mravenisko
a skúste pri ňom nájsť iný hmyz. Kľaknite si na kolená/ľahnite si dole na trávu a pozorujte život v ňom
alebo na blízkych kvetoch, kríkoch a rastlinách… Spozorovali ste nejaké druhy hmyzu? S krídlami alebo
bez? Aké (ak sa dá, odfoťte ich alebo nakreslite)? V akej vzdialenosti od mraveniska sa nachádzajú?

d. Pozorovanie mravcov a vošiek
Akokoľvek, niektoré mravce majú zvyk “chovať” vošky a rozširovať ich na rastliny, aj na tie užitočné. Pozorovali ste už mravce a vošky na jednej rastline? Prečo to mravce robia? Nie je nutné kvôli tomu mravce
zabíjať. Potrebujeme sa pozrieť na spôsoby, ako predchádzať tomu, aby mravce nosili vošky na rastliny,
ktoré chceme ochrániť. Ako by ste to urobili?
Vyskúšajte nasledujúce: nájdite “diaľnicu” s mravcami, cestu, po ktorej sa pohybujú vo veľkých množstvách, a naukladajte na ňu rôzne prekážky. Pozorujte ich správanie a zistite, ktorá prekážka je pre nich
neprekonateľná. Je to napríklad jamka s vodou? Alebo nejaká rastlina, ktorá im očividne nevonia? Alebo
nejaký lepkavý materiál? Živica? Lepiaca páska?
Nakoniec skúste navrhnúť (a zdieľať váš návrh na online hodine) ako sa dá použiť pozorovanie z vášho
experimentu na ochranu rastlín – t.j. ako predchádzať presunu mravcov (s voškami) na tieto rastliny.
e. Mandelinky a sliepky
Ak sú vo vašom okolí zemiaky alebo iné rastliny napadnuté mandelinkami (larvami alebo dospelými
jedincami), zozbierajte ich do pohára a zaneste ich rodičom, starým rodičom alebo susedom, ktorí chovajú hydinu. Ponúknite ich rôznym druhom hydiny – sliepkam, morkám, kačkám… Ktorý druh hydiny zje
tieto larvy alebo chrobáky a ktorý nie? Dajú sa tieto zistenia použiť na ochranu zemiakov?

Ochrana rastlín inšpirovaná prírodou
Čo sa môžeme naučiť z prírody o ochrane?

W6.1 Úkryty pre predátorov
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Pokus pre domáce vzdelávanie: Domáci prírodný sprej proti voškám
Ak máte v záhrade vošky, môžete urobiť experiment. Na začiatku odfoťte rastlinu napadnutú voškami. Pripravte niektoré zo sprejov popísaných nižšie, nasprejujte ich na dané rastliny a pozorujte, ktorý z nich je najefektívnejší. Pozorujte po prvom dni a potom opakovane po postrekoch 2.-7. deň. Zaznamenajte si výsledky
pozorovania počas jedného týždňa. Po každom experimente rastlinu odfoťte. Popíšte experiment a priložte
fotografie na ilustráciu efektu jednotlivých sprejov. Ktorý bol najefektívnejší?

Žihľavový sprej

Levanduľový sprej

Cibuľovocesnakový sprej

100g žihľavy zalejte 1 l vody
a nechajte lúhovať 24 hodín.

Zmiešajte niekoľko kvapiek
levanduľového esenciálneho oleja s 0,5 l vody.

Tabakový sprej

Mydlový sprej

Prídavné informácie o:

Nasypte 100 g tabaku do
hrnca, zalejte 2 l vody a nechajte zovrieť. Po vychladnutí preceďte cez sitko
a pridajte ďalšie 2 l vody.

Rozmiešajte 1-2 čajové
lyžičky tekutého mydla
(alebo rozpustite 2-3 cm3
pevného mydla) v 4 l vody.

domácej ochrane pred
voškami: https://eshop.ekoclovek.sk/vosky/

Olúpte a pokrájajte 1 cibuľu
na malé kúsky, pretlačte 4
strúčiky cesnaku a všetko
nechajte lúhovať v 2,5 l
vody minimálne 12 hodín.

