HISTORIE podněty pro výuku
Terénní práce: Lichenometrie – určování stáří kamene pomocí rostlin
Historická studie hornin, stromů, kamenných struktur nebo starých školních budov pomocí rostlin
Cíl: Použít dovednosti provádění výzkumu k pochopení vodítek, které nám příroda dává pro určení uplynulého času a k realizaci historického
průzkumu.
Lichenometrie je metoda, která využívá růst lišejníků (lichen) k určení stáří exponované horniny na základě předpokládané specifické rychlosti
nárůstu radiální velikosti v průběhu času. Žáci používají lišejníky jako důkaz k datování kostelů, soch, pomníků, exponovaných skal, náhrobků,
budov a exponovaných povrchů všeobecně. Může se jednat o součást historického průzkumu dané oblasti.
Aktivita:
Žáci pohledem prozkoumávají postavené struktury a hledají výskyt lišejníků.
Pokud naleznou rostoucí lišejník, s největší pravděpodobností tam žije už od
doby instalace struktury. Stáří lišejníku může pomoci odvodit stáří struktury, i
kdyby to bylo stovky let. Tato metoda využívá druhy lišejníků, které vykazují
předvídatelné růstové chování (viz Zdroje). Povrchy, které delší dobu nebyly
narušeny, budou obsahovat lišejníkové kolonie s většími průměry.

•
•
•
•

Další podněty:
•
Historie - Podněty: Mumifikace
•
Věda – Podněty: Zkoumání znečištění

Identifikujte největší lišejníky. Pro výpočet jeho stáří změřte maximální
průměr v milimetrech od okraje k okraji.
Proveďte řadu měření z podobných časových období. Souhlasí věk ‘lišejníku’
se známým stářím struktury?
Žáci vytvoří ze svých výsledků graf (průměr lišejníků vs. známé stáří) a použijí
je pro datování jiných objektů.
Požádejte žáky, aby se zamysleli nad faktory, které mohou ovlivnit přesnost
této metody určování stáří struktury – například specifická rychlost růstu,
změna klimatu nebo mikroklimatu, čištění objektu, znečištění prostředí.

Klíčová slova:
Lišejníky, substrát, znečištění, (crustose,
fruticose, foliose – typy lišejníků)

Tato metoda byla poprvé vyvinuta Rolandem Beschelem v padesátých letech minulého století měřením průměru lišejníků na náhrobcích
různého stáří. Datum pohřbu uvedené na náhrobku bylo bráno jako výchozí údaj začátku růstu lišejníků a bylo použito k vytvoření grafu
průměru lišejníku vs. stáří. Vědci vyvinuli sofistikovanou metodiku na vytvoření přesnějších kalibračních tabulek pro různé druhy lišejníků.
Více informací o práci Beschela naleznete na internetu.
Identifikace lišejníků

www.pappusproject.eu

Zdroje:
•
Psací podložka s klipem, papír a graf na
zaznamenávání nálezů, tužka, pravítko
•
Struktury s lišejníky
•
Příručka ID lišejníků
•
Fotografie klíčových druhů lišejníků
nejčastěji používaných ve vědeckých
studiích. Jedním z nich je například
Rhizocarpon geographicum, také známý
jako "mapový lišejník" (žlutozelený lišejník
s černými skvrnami a krustovou strukturou),
jež má odhadovanou průměrnou rychlost
růstu 1mm za rok.

Roland Beschel

Kritéria úspěchu
ü Źáci dokáží vysvětlit, jak měřit plynutí času
s využitím růstu lišejníků
ü Dokáži realizovat vědeckou práci ke sběru,
analýze a komunikaci řady dat
shromážděných při terénním průzkumu
ü Chápu, jak se živé věci adaptují na své
prostředí

