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SBORNÍK ZE SOUTĚŽE

2017

O SOUTĚŽI
Zlatý list je soutěž o přírodě pro družstva. Zúčastnit se může šestičlenné
družstvo z libovolné organizace (nebo i družstvo neorganizovaných dětí), které se na
soutěžní stezku rozdělí na dvě tříčlenné hlídky. O výsledku družstva pak rozhoduje
výkon obou hlídek. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie – mladší je určena pro děti
do 6. třídy, starší do 9. třídy základní školy nebo odpovídající třídy vyššího stupně
školy.
Soutěž probíhá ve třech úrovních. Nejnižší úrovní jsou základní kola. Ve
středních Čechách proběhlo v roce 2017 jedno základní kolo, které bylo pojato jako
nepostupové, tzn. že účast na krajském kole nebyla podmíněna umístěním
v základním kole. Středočeské krajské kolo se konalo v Hostivici 13. a 14. května
2017. První den byl vyhrazen pro soutěž v kategorii mladší, druhý den se utkala
družstva starších. Vítězové z obou kategorií postoupili do národního kola, které
proběhne v červnu 2017 u Lubence.
Ve středočeském kole se vlastní soutěž odehrávala na soutěžní stezce vedené
přírodní památkou Hostivické rybníky. Na stanovištích odpovídaly hlídky na zvídavé
dotazy odborníků, které jsou uvedeny v tomto sborníku.
K úkolům na stezce byl doplněn doprovodný úkol na startu.

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR
Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní organizace Hostivice
Partyzánů 153
253 01 Hostivice
Internet:
www.csophostivce.cz
E-mail:
info@csophostivice.cz
Kontakt: Jiří Kučera

Internetové stránky středočeského kola Zlatého listu: www.csophostivice.cz/zlatylist
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ZÁKLADNÍ KOLA
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
Základní kolo v Zásmukách
Pořadatel: ZO ČSOP Zásmuky a oddíl mladých ochránců přírody Šestka Zásmuky
Termín a místo: 27. a 28. dubna 2017 v Zásmucké Bažantnici
Témata soutěže:

- zoologie
- život v půdě
- myslivost
- botanika – poznáváme rostliny a dřeviny kolem nás
- odpady, recyklace, působení lidí na přírodu kolem nás
- život u rybníka – voda
- geologie – v rozsahu učiva ZŠ
- práce pro přírodu
V rámci soutěže probíhal na kynologickém cvičišti i celodenní zajímavý doprovodný
program, např. promítání o přírodě, modelování z hlíny, obrázková soutěž, představení činnosti záchranné stanice v Pátku u Poděbrad, kynologie.
Výsledky:
Nejmladší
1.
2.
3.

ZŠ Bečváry
MOP Šestka Zásmuky I.
MOP Šestka Zásmuky II.

114 b.
109,5 b.
105 b.

Mladší
1.
2.
3.
4.
5.

MOP Ekocentrum Říčany
ZŠ Zásmuky
ZŠ Miloše Šolleho Kouřim
MOP Šestka Zásmuky
ZŠ Bečváry

120 b.
116,5 b.
114,5 b.
104,5 b.
91 b.

Starší
1.
2.
3.
4.

MOP Šestka Zásmuky
ZŠ Suchdol
ZŠ Zásmuky
ZŠ Miloše Šolleho Kouřim
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125,5 b.
116,5 b.
107,5 b.
107 b.

STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ KOLO
Zúčastněné kolektivy
Chvostocvoci
ZŠ a MŠ Nehvizdy, Pražská 14, Nehvizdy
vedoucí: Celie Korittová
Kajky

11/02. ZO ČSOP Hostivice, Partyzánů 153, 253 01 Hostivice
vedoucí: Jiří Kučera

Kulíšci, Puštíci, Sovičky a Sovy
Gymnázium Kladno, přírodovědný kroužek Sovy
nám. E. Beneše 1573, 272 00 Kladno
vedoucí: Lenka Smyčková
Potápky

MOP při ZO ČSOP Ekocentrum Říčany, Rýdlova ul.
vedoucí: Kateřina Čiháková

Vlčata

ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
vedoucí: Jana Procházková

Soutěžní stezka
Jednotlivá stanoviště uvádíme v pořadí, jak byla řazena na stezce. Otázky
a odpovědi ze stezky vycházejí z textů, které jsme dostali od odborníků.

Způsob hodnocení soutěže
První stanoviště „Obhajoba práce pro přírodu“ probíhá společně pro celé
družstvo a body jsou stejné pro obě hlídky. Všechna ostatní stanoviště včetně
doprovodného úkolu jsou řešena a hodnocena po jednotlivých hlídkách.
Pro hodnocení každého stanoviště na soutěžní stezce se využívá stupnice od
0 do 10 bodů, body se mohou dělit nejvýše napůl. Způsob hodnocení si určuje
odborník podle charakteru otázek. Doprovodný úkol byl oceněn jako jedno
stanoviště – tedy nejvýše 10 body. Každá hlídka mohla získat maximálně 100 bodů.
Výsledky družstev se zjistí součtem bodů od obou hlídek.
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Obhajoba vlastní práce
Markéta Mayerová, Jitka Háková – mladší
Markéta Mayerová, Alena Kučerová – starší
Většina družstev prokázala aktivní zájem
o přírodu a její ochranu. Zejména starší
účastníci dovedli vysvětlit, jaký smysl jejich
činnost pro přírodu
má. Mladší družstva se
kromě činnosti zaměřené na poznávání
přírody věnovala zejména výrobě ptačích
budek a domečků pro
hmyz, úklidu přírodních
lokalit v okolí svého
bydliště
nebo
se
účastnila akcí pořádaných středisky environmentální výchovy. Starší družstva se navíc
věnovala např. cílené
ochraně vzácných rostlinných druhů. Některá
družstva
se
také
v průběhu roku zapojovala do akcí pořádaných pro mladší kamarády a veřejnost. Mezi
družstvy nebyly významnější rozdíly.
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Ekologie a ochrana životního prostředí
Veronika Řezáčová – mladší
Kategorie mladší
1.

Víte, proč se zakládají chráněná území?

2.

Proč se v chráněných územích kosí louky a pasou stráně?

3.

Znáte kategorie chráněných území?
4. Která z následujících
rostlin
není
chráněná?
a) koniklec luční
b) jaterník podléška
c) lilie zlatohlávek
5. Který z následujících
živočichů není chráněný?
a) potápka roháč
b) zmije obecná
c) babočka admirál
6. Co je to invazivní druh?
A proč nám invazivní
druhy vadí?

7.

Která rostlina z následujících je u nás invazivní?
a) česnáček obecný
b) bolševník velkolepý
c) netýkavka nedůtklivá

8.

Který z následujících živočichů je u nás invazivní?
a) rak signální
b) plzák lesní
c) rejsec vodní

9.

Proč je dobré třídit odpadky?

10.

Jak sami můžete přispět k ochraně přírody?
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Ochrana životního prostředí
Jiří Kučera – starší
Kategorie starší
1.
a) Co je to soustava Natura 2000?
Soustava území chránících přírodu v rámci celé Evropské unie, zahrnuje ptačí oblasti
a evropsky významné lokality. Soustavou těchto území musí být zajištěna dostatečná
ochrana určených druhů a společenstev na celém území státu.
b) Kdo vyhlašuje ptačí oblasti a evropsky významné lokality?
Vláda nařízením.
c) Jak tato území poznáme v terénu?
Jsou označeny zelenou tabulkou s nápisem Ptačí oblast a názvem oblasti nebo
nápisem Evropsky významná lokalita, které se umísťují pod státní znak a tabulku
s označením zvláště chráněného území, případně samostatně.
d) Co je v ptačích oblastech a v evropsky významných lokalitách zakázáno
nebo vázáno na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody? Kde to zjistíme?
Činnosti, které jsou
vázány na předchozí
souhlas orgánu ochrany přírody v ptačí
oblasti, zjistíme v příslušném nařízení vlády, kterým byla ptačí
oblast vyhlášena. EVL
nemají vlastní ochranné podmínky, ochrana
v nich se řídí ochrannými podmínkami zvláště chráněných území,
s nimiž se překrývají.
Vyhlášení EVL je obvykle důvodem pro následné vyhlášení zvláště chráněného území.
2.
a) Co se děje s odpadními vodami z domácností (ze záchodů, ze sprchy,
z kuchyně)?
Vody odtékají kanalizací do čistírny odpadních vod, kde jsou čištěny a poté
vypouštěny do povrchových vod (toků, případně nádrží). V místech, kde není
vybudována kanalizace, se mají shromažďovat v jímce a vyvážet do čistírny, případně
čistit v domovní čistírně odpadních vod a poté se mohou vypustit.
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b) Jaké procesy slouží k čištění odpadních vod?
Hrubé nečistoty se zachytí na česlích, poté se využívá usazování (písek, případně tzv.
primární kal). Jemné znečištění nelze usadit, proto se v provzdušňované nádrži míchá
se směsí bakterií, hub a dalších organismů (směs se nazývá aktivovaný kal
a v provzdušňované odpadní vodě vzniká samovolně), která se tímto znečištěním živí
a částečně ho rozkládá, částečně zabudovává do svých těl. Aktivovaný kal lze
od čištěné odpadní vody oddělit usazováním. U větších čistíren se musí odstraňovat
dusík, což zajistí aktivovaný kal při vhodném střídání podmínek jeho růstu.
Ke zvýšenému odstraňování fosforu se nejčastěji využívá chemické srážení solemi
železa nebo fosforu.
c) Co se děje s léky, kterými se léčíte při nemoci? Mají nějaký vliv na životní
prostředí?
Tělo léky posléze vyloučí, nejčastěji v moči, v původní podobě nebo pozměněné (tzv.
metabolity). Některé léky jsou dobře rozložitelné při čištění vody v čistírně, jiné ale
rozkladu odolávají a dostávají se až do odpadních vod. V současnosti se zbytky léčiv
běžně nacházejí ve stopových množstvích i v povrchových vodách. Nejznámějším
vlivem na přírodu je působení hormonů, které způsobovaly změnu pohlaví ryb.
Zdravotní rizika výskytu léčiv v přírodě zatím nejsou zcela známa.
3.
V posledních letech se řeší výskyt sucha a jeho dopady na přírodu
a zemědělství. Jak sucho vzniká? Jak se mu dá předcházet?
Sucho vzniká nedostatkem srážek. Může ho ovlivnit i nerovnoměrné rozdělení srážek.
Pokud místo dlouhodobějších dešťů přijde prudká srážka, voda se nestihne vsáknout
a rychle odteče. Nejdůležitějším (i když ne vše řešícím) způsobem k jeho předcházení
jsou opatření přispívající k zadržování vody v krajině (vsakovací pásy u polí, obnova
mokřadů apod.).
4.
Jaká asi bude obvyklá (vhodná) péče o chráněné území, v němž se chrání
a) vlhké květnaté louky, b) skalní stepi, c) starý přirozený les, d) soustava tůní?
a) kosení ve vhodnou dobu
b) odstraňování náletových dřevin, případně pasení zvěří (ovce, kozy)
c) ponechat bez zásahu, případně opatření proti spásání zvěří, pokud brání přirozené
obnově
d) bez zásahu, podle potřeby odbahnění, případně vybudování dalších tůní (tůně se
přirozeně zazemňují a tím zanikají)
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Stromy a keře
Ladislava Pasáková – mladší
Celie Korittová – starší
Kategorie mladší
1.

Vysvětlete krátce význam lesa.

2.
Jaká jsou patra
lesa?
3.
Poznávačka
stromů a keřů dle listů:
2 druhy lípy, 3 druhy
dubu, 3 druhy javoru,
jilm, jasan, bříza, buk,
habr, jeřáb, jírovec,
trnovník akát, ořešák,
olše, vrba, bez černý,
šeřík, zlatice, pámelník,
střemcha, ostružiník,
maliník
Celkem 33 druhů.

Kategorie starší
1.

Jmenujte 4 keře s červenými plody.
2.
Proč mají červené
plody?
3.
Jmenuj 2 dřeviny,
které jsou v ČR invazivní.
4.
Poznávačka šišek:
smrk ztepilý, borovice
lesní, modřín opadavý,
olše lepkavá
5.
Poznávačka větví:
hloh, jilm, javor babyka,
jasan ztepilý
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Bezobratlí
Milan Řezáč – mladší
Vít Bureš – starší
Kategorie mladší
1.

Znáte nějaké bezobratlé živočichy, co žijí část života ve vodě a část na souši?

2.

Proč žížaly vylézají za deště?

3.

Proč brouci někdy předstírají, že jsou mrtví?

4.

Jací bezobratlí s námi žijí v domech/bytech?

5.

Jaké znáte bezobratlé býložravce, predátory, parazity?

6.

K čemu složí výstražné zbarvení a u jakých bezobratlých se s ním setkáme?

7.

U jakých bezobratlých sežere samička samečka?

8.

Jaký je náš největší brouk, měkkýš, korýš?

9.

Jaký je rozdíl mezi broukem a pavoukem?

10.

Stínky a svinky patří mezi: a) pavoukovce, b) korýše, c) hmyz.

Kategorie starší
1.

Jak se nazývá přeměněný druhý pár křídel dvoukřídlých? Kyvadélka.

2.
Proč hmyz létá v noci za světlem? Myslí si, že je to Měsíc, podle kterého se
v noci orientuje.
3.
Jak se nazývá vývojové stadium kobylky a jakou má proměnu?
Nymfa – nedokonalou / nemimetabola.
4.

Jaké ústní ústrojí má trubec a kolik má sad chromozomů? Lízací – haploidní, 1n
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5.
Jak se nazývá zbarvení, kterým pestřenka napodobuje vosíka? Baitsovské
mimikry.
6.

Poznávačka živých tvorů: trubec, vosík, pestřenka.

Geologie
Jitka Veroňková
Otázky připravila Alena Kučerová
Na tomto stanovišti hlídky dostaly předtištěné archy a odpovídaly písemně
na připravené zadání. Po vypršení času archy odevzdaly a ty byly následně
hodnoceny.

Kategorie mladší
1.
Pojmenujte
předložené vzorky –
název
připište
ke
správnému číslu (stačí
určit 6)
Mezi vzorky byly: slída,
buližník, křemen, vápenec, pískovec, uhlí,
láva, jílovitá břidlice,
ametyst, žula, mramor
a opuka.

11

2.
Rozdělte následující horniny podle vzniku (ke každému způsobu vyber alespoň
3 názvy):
horniny usazené (sedimentární): jílovitá břidlice, pískovec, uhlí, vápenec, slepenec.
horniny vyvřelé (magmatické): žula, gabro, čedič, znělec, pegmatit.
horniny přeměněné (metamorfované): rula, svor, fylit, hadec, mramor.
3.
Pojmenujte následující obrázky znázorňující geologické jevy.
Nápověda (pojmy na výběr): stalaktit, stalagmit, stalagnát, brčko, závrt, škrapa,
propast, propadání, vývěr, jeskynní perla, vulkán, mofeta, gejzír, vrása, zlom,
přesmyk, přesyp, duna, viklan, skalní hřib, věž

gejzír

skalní hřib

vrása

stalagmit

viklan

duna

4.
Rozrušování zemského povrchu činností větru, vody apod. se nazývá:
eroze nebo zvětrávání
5.

Hornina, ve které vznikají krasové jevy, se jmenuje: vápenec

6.
Z čeho vzniklo u nás černé uhlí (alespoň 2 přírodniny):
přesličky, plavuně, kapradiny
7.
Přiřaďte do období, pro které jsou charakteristické (přiřaďte alespoň 6):
prahory
starohory
prvohory
trilobit, plavuně, graptoliti, vážky
druhohory
stegosaurus, pterodaktylus, želvy
žáby
třetihory
čtvrtohory
mamut, jeskynní medvěd
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Kategorie starší
1.
Pojmenujte předložené vzorky – název připiš ke správnému číslu (stačí určit 9).
Mezi vzorky byly: pískovec, opuka, beton, vápenec, buližník, uhlí, křemen, jílovitá
břidlice, žula, mramor, travertin a ametyst.
2.
Řada minerálů poskytuje člověku důležité kovy. Připište k následujícím
minerálům, který kov z něj především lze získat (někdy lze z daného minerálu získat
i malé množství dalších kovů, pište ten hlavní, stačí 8 kovů).
argentit stříbro
bauxit
hliník
galenit
olovo
hematit železo
chalkopyrit měď
kasiterit cín
molybdenit molybden
rumělka rtuť
sfalerit
zinek
smolinec uran

3.
Co je to meandr a jak vzniká?
Zákrut vodního toku, vzniká boční erozí.
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4.
Ve Středočeském kraji se těžila nebo těží řada nerostů a hornin k dalšímu
zpracování. Kde byste hledali lomy či doly na (napište naleziště alespoň 4 položek):
stříbro
Kutná Hora
černé uhlí Kladno, Buštěhrad
železnou rudu Nučicko, Hořovicko, ...
vápenec Berounsko, Koněprusy
uran
Příbram
zlato
Jílová, Mokrsko, Sázava, ...
5.

Pojmenujte následující obrázky, znázorňující geologické jevy:

vrása

gejzír

viklan

sopka, vulkán

stalaktit

duna

6.
Některé rostliny a živočichové charakterizují určitou éru nebo periodu.
Označte pět tvrzení, která jsou pravdivá:
třetihory
rozvoj savců
ano
druhohory – jura
dinosauři
ano
čtvrtohory
srstnatí nosorožci, mamuti
ano
prvohory – kambrium
trilobiti
ano
prvohory – perm
vznik bezobratlých
ne
čtvrtohory – paleogen
vznik cykasovitých rostlin
ne
druhohory – svrchní křída vznik krytosemenných rostlin
ano
prvohory – devon
krytolebci
ano
prvohory – karbon
přesličky, plavuně
ano
prvohory – ordovik
rozvoj koní
ne
druhohory – svrchní křída dinosauři
ano
prvohory – silur
krytosemenné rostliny
ne
čtvrtohory – recent
vznik amonitů
ne
prahory
přechod rostlin na souš
ne
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Byliny
Hana Mašková
Kategorie mladší
1.
Na obrázcích jsou schematicky zobrazena květenství. Čím se liší? Naleznete
příklady rostlin, které je vytvářejí?

Hrozen – květy se odvětvují střídavě z hlavní osy.
Složený okolík – květy s dlouhými stopkami vyrůstají paprskovitě z jednoho bodu.
Úbor – květy vyrůstají na květním lůžku
(Stačí, když jakkoliv popíší danou situaci… zásadní je uvědomit si, že úbor je celé
květenství a ne jeden květ.)
2.
Jak mohou být rostliny opylovány?
Vítr, hmyz, ptáci, netopýři, někteří savci, plazi, příp. voda, měkkýši.
3.
Rostliny z jaké čeledi mají ouška, jazýčky a plenky? (Nápověda: mají i kolénka.)
Lipnicovité, trávy uznávány jako poloviční odpověď.
4.

Poznávačka: hluchavka bílá, vlaštovičník větší, kapraď samec, ostřice.
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Kategorie starší
1.

Který z následujících typů květenství má bez černý?

b

a

a)

c

Jedná se o víceramenný vrcholík.

2.
Proč jsou louky na živinami obohacených (eutrofizovaných, hnojených) půdách
zpravidla druhově chudší?
Zvýšená hladina živin zvýhodňuje jen pár „vyvolených druhů”. Ostatní rostliny silně
eutrofizovaná stanoviště nesnášejí nebo neumějí nadbytku živin využít tak dobře.
Nitrofilní druhy jsou navíc často konkurenčně silné, ostatní přerostou.
3.
Co je prvoklíček? (2 b.)
Vláknitý provazec buněk, které dohromady formují haploidní fázi (gametofyt)
vývojového cyklu mechorostů. (Stačí říct to, co vyklíčí ze spory mechu, či něco
v podobném smyslu… 1 b. byl uznán i za „výtrusné rostliny“.)
4.

Jmenujte dvě symbiotické interakce hub. Mykorhiza, lichenismus.

5.
Poznávačka: ploník ztenčený, zemědým, křen selský, mateřka trojžilná, psárka
luční, pryskyřník prudký.
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Ryby, obojživelníci, plazi
Veronika Bolková
Otázky připravili Karel Kerouš a Jiří Kučera
Kategorie mladší
1.
Které z následujících ryb jsou v dospělosti dravé, tzn. živí se jinými obratlovci
(rybami, obojživelníky, ptáky, hady)?
Štika obecná – ano
Candát obecný – ano
Pstruh potoční – ne
Okoun říční – ano
Kapr obecný – ne
Parma obecná – ne
Bolen dravý – ano
Cejn velký – ne
2.
Na řekách se budují tzv. rybí přechody.
Kde se taková zařízení
budují, jak vypadají
a k čemu slouží?
Budují se u jezů nebo
jiných příčných překážek, které brání ve volném pohybu ryb v toku a dělí populace,
slouží k tomu, aby ryby mohly překážku překonat, vypadají jako kanál obtékající
překážku, často s nízkými stupni tvořenými kameny postavenými na výšku blízko
u sebe (ryby dokáží vyskakovat do určité výšky proti proudu, ale pak se musí mít kde
schovat), v rybím přechodu musí být dostatečný proud vody, aby ho ryby našly.
3.
Jak se vyvíjí skokan hnědý od zrození do dospělosti?
Dospělci se na jaře ve vodě spáří, nakladou vajíčka do vody, z nich se vylíhnou pulci
(s ocasem, dýchají žábrami), dospívající pulec ztratí ocas a dýchá plícemi, přes rok
dospělci žijí na souši, do vody se stahují jen na rozmnožování.
4.
Jmenujte všechny druhy hadů, které jsou původní v České republice.
Užovka obojková, užovka podplamatá, užovka hladká, užovka stromová a zmije
obecná.
5.
Čím se živí ještěrka obecná?
Bezobratlými – žížalami, stonožkami a mnohonožkami, hmyzem (brouci, mouchy,
motýli, kobylky, sarančata, vosy, včely)a jeho larvami.
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6.
Poznávačka: hlídky A+B: úhoř říční, okoun říční, ještěrka zelená, slepýš křehký,
rosnička zelená, skokan hnědý; A: pstruh potoční, užovka obojková; B: mlok skvrnitý,
štika obecná.

Kategorie starší
1.
a) Co znamená, když nějaký druh rostliny nebo živočicha označíme
za invazivní?
Invazivní druhy jsou geograficky nepůvodní druhy, které se v nových podmínkách
neřízeně šíří.
b) Které z následujících u nás nepůvodních druhů ryb si počínají invazivně?
Tolstolobec pestrý (Aristichthys nobilis); pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss);
karas stříbřitý (Carassius auratus); amur bílý (Ctenopharyngodon idella); hlavačka
mramorovaná (Proterorhinus marmoratus); slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus);
střevlička východní (Pseudorasbora parva); sumeček americký (Ameiurus nebulosus);
tolstolobik bílý (Hypophthalmichthys mobitrix)
Z uvedených druhů jsou invazivní střevlička východní a karas stříbřitý.
2.
Jaké rozlišujeme typy snůšek obojživelníků?
Kulovité (také ploché, chumáče, placaté) – rosnička obecná.
Provazcovité (také řetízkovité, řetězovité, řetízky) – ropuchy, blatnice.
Shlukovité (také skupinovité, několik slepených vajíček) – skokani, kuňka obecná.
Samostatná vajíčka – kuňka žlutobřichá (jednotlivě nebo malé shluky).
3.
Který z našich obojživelníků neklade do vody vajíčka, ale rovnou rodí pulce
(larvy)? Mlok skvrnitý.
4.
Kdy má smysl uvažovat o záchranném přenosu obojživelníků a jak se provádí?
Přenos má smysl při intenzivním jarním tahu do místa rozmnožování přes
frekventovanou komunikaci. U silnice se postaví stěna např. z igelitového pásu, která
obojživelníky nasměruje např. do propustku, nebo častěji se žáby zachytí do
zakopaných kbelíků. Nutná je častá kontrola nádob a přenášení zachycených žab.
Většina obojživelníků patří mezi zvláště chráněné druhy, proto je třeba k manipulaci
s nimi výjimka orgánu ochrany přírody (nejčastěji krajského úřadu).
5.
Jak se rozmnožuje zmije obecná, užovka hladká a užovka stromová?
Zmije rodí živá mláďata. Užovka hladká klade blanitá vajíčka, ze kterých se vzápětí
rodí mláďata (je vejcoživorodá). Užovka stromová klade vajíčka (zahrabává je
do vhodného substrátu), ze kterých se po čase líhnou mláďata.
6.
Poznávačka: čolek obecný, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, mihule říční, piskoř
pruhovaný, mník jednovousý, vranka obecná, užovka podplamatá, ještěrka zední.
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Ptáci
Šimon Kronus
Kategorie mladší
1.
Proč ptáci zpívají?
Obhajoba teritoria, lákání partnera, výstraha potenciálním rivalům, ...
2.
Samec a samice kachny divoké se na první pohled liší svým zbarvením, proč
tomu tak je?
Samice se maskuji při inkubaci vajec a vodění mláďat, samec svým zbarvením dává
najevo svou kvalitu.
3.

Jmenujte co nejvíce druhů ptáků, kteří hnízdí v budkách.
Sýkory (všechny druhy),
vrabec polní, brhlík lesní,
rehek zahradní, lejsci
(bělokrký a černohlavý),
špaček obecný, šplhavci
(datli, žluny, strakapoudi),
puštík obecný, krutihlav
obecný, kulíšek nejmenší,
dudek chocholatý, ...
4.
Poznávačka
(obrázky): datel černý,
pěnkava obecná, brhlík
lesní, poštolka obecná.

Kategorie starší
1.
Kormorán velký je vysoce specializovaný lovec ryb. Jaká unikátní schopnost
(vlastnost) mu to umožňuje?
Jeho peří je smáčivé, tudíž zmenšuje vztlakovou sílu vody.
2.
Hostivické rybníky jsou významným hnízdištěm potápek (černokrká, malá
a roháč: celkem 20–25 párů). Jaké faktory zde limitují jejich populaci (tzn. proč jich
zde nehnízdí 250 párů)?
Přirozené: omezené množství potravy a příležitostí k hnízdění, predace, ...
Antropogenní: rušení (zejména psi), znečištění, hnojení vody a následný růst sinic
(voda se zakalí a potápky si nemohou hledat potravu)
3.
Mláďata ptáků se dělí na krmivá a nekrmivá. Jaké jsou výhody a nevýhody
obou strategií?
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Krmivá: menší investice do vajec a větší do péče o mláďata, mláďata zůstávají
na jednom místě (neupozorňují na sebe pohybem), smrtí jednoho z rodičů zpravidla
celá snůška umírá), ...
Nekrmivá: větší investice do vajec a menší do mláďat, pohyblivá mláďata mohou
uniknout některým nebezpečím (stoupající hladina vody, zemědělská technika, ...), ...
4.
Kde můžete najít hnízda následujících druhů ptáků?
pěnice černohlavá –
křoviny, podrost; straka
obecná – koruny stromů;
špaček obecný – dutiny,
budky; konipas bílý –
lidské stavby (domy,
mostní konstrukce), polodutiny.
5.
Poznávačka (hlasy):
křepelka polní, střízlík
obecný.
6.
Poznávačka
(obrázky): moták pochop,
kukačka obecná, strnad
obecný, čejka chocholatá

Savci
Alena Kučerová
kategorie mladší
1.
Poznávačka podle obrázků: hlídka A: jezevec, králík divoký, veverka, liška,
mládě prasete divokého, ježek, ondatra, vrápenec; hlídka B: krtek, daněk, netopýr
velký, rys, vydra, plch velký, svišť, zajíc.
2.

Poznávačka – stopy: zajíc, divoké prase, jelen, liška, veverka, vydra, ježek.

3.
Vysvětlete a porovnejte, jak tráví zimu A: netopýr, medvěd a ježek;
B: vrápenec, medvěd a krtek.
Netopýr a vrápenec hibernace, sníží tělesnou teplotu, tepovou frekvenci a dýchání,
probuzení je dlouhé a stojí mnoho energie; medvěd – nepravý zimní spánek; vydra
a krtek jsou v zimě aktivní.
4.

Čím se živí čerstvě narozené mládě A: jelena; B: králíka? Mateřské mléko.

5.
Co je línání a jak často probíhá?
výměna srsti, probíhá 1–2× za rok, na jaře plné, na podzim většinou částečné.
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6.
Kteří savci (mimo domácí zvířata) jsou vázáni na člověka a ve volné přírodě je
nenajdeme? Myš domácí, krysa, potkan.
7.

Vyber, co do daného souboru nepatří a proč.
A: křeček, veverka,
sysel a krtek (krtek – je
hmyzožravec, ostatní
jsou hlodavci)
jezevec,
vydra,
bobr, kuna (bobr – je
hlodavec,
ostatní
šelmy, jedna hlídka
našla
jiné
řešení
jezevec – je zimní spáč,
ostatní jsou v zimě
aktivní)

B: plch, kuna, veverka, myšice (kuna – šelma mezi hlodavci)
jelen, divoké prase, daněk, medvěd (medvěd – šelma mezi kopytníky)

kategorie starší
1.
Poznávačka podle obrázků: netopýr černý, vrápenec malý, rejsek obecný, kuna
skalní, svišť horský, plch lesní, králík divoký, kamzík.
2.
Poznávačka – stopy: obrázky s detailem stopy, stopa v chůzi a v běhu, včetně
rozměrů – zajíc, veverka, srnec, tchoř.
3.

Poznávačka obrázků hnízd: veverka, myška drobná.

4.
Jmenujte alespoň 3 znaky savců, kterými se liší od ostatních obratlovců.
Mléčné žlázy (sají mateřské mléko), srst, čtyřdílné srdce, placenta, nejvyvinutější
nervová soustava, potní žlázy.
5.

Co vše se vyvinulo z přední končetiny savců? Ruka, noha, křídlo, ploutev.

6.

Jaké znáš typy zubů u savců? Řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky.

7.
Co žere ježek a co ondatra?
Ježek – bezobratlé, vajíčka ptáků, plody – všežravec; ondatra – rákos – býložravec.
8.

Který kopytník z naší přírody nepřežvykuje? Divoké prase.

9.
Jaký je rozdíl mezi rohem a parohem? Jmenujte 2 příklady savců s rohy
a parohy.
Roh – trvalý, zrohovatělá kůže – kamzík, kozorožec, muflon, zubr, ovce, koze; paroh –
kostěný, každý rok shazují – jelen, srnec, daněk, los.
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Doprovodný úkol
Zadání: Jiří Kučera
Cílem doprovodného úkolu je
prověřit schopnost hlídky vytvořit
společně práci na zadané téma. Téma
jsme vyhlásili různé pro každou kategorii,
hlídky měly k dispozici knihy z knihovny
pořadatele a mohly použít i vlastní
podklady. Výtvarné zpracování bylo věcí
hlídky, rozsah nebyl omezen. Odevzdané
práce hodnotila pro mladší porota
složená z doprovodu kolektivů a pro
starší porota složená z odborníků ze
stezky. Porota posuzovala věcnou
(odbornou) správnost a úplnost uváděných údajů i nápaditost a estetický dojem
z práce.

Zadání pro kategorii mladší
Představte si, že jste
poslední lidé, kteří kdy
pobývali na zahradě
u klubovny, kde se
koná Zlatý list.
Od zítřka na pozemek
už nikdo nevstoupí. Co
se se zahradou bude
dít? Jak bude vypadat
za rok, za 10 let, za
30 let, za 100 let?
Co za rostliny nebo
živočichy v ní bude žít?
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Zadání pro kategorii starší
Nedaleko klubovny, kde
se koná Zlatý list, teče
Litovický potok. Ten byl
v minulosti technicky
upraven, ale nedaleko,
u školy, proběhla v letech 2014 a 2015 rozsáhlá revitalizace.
Vydejte se k potoku
(vzorové úseky jsou
vyznačeny
v plánku)
a prověřte, jak se liší
stav upraveného a revitalizovaného koryta.
Můžete se zaměřit na morfologii, na oživení vody a na cokoliv dalšího, co budete
považovat za důležité.
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VÝSLEDKY – kategorie mladší
1. Kajky Hostivice I.
Jindřich Vojta
Anna Veroňková

161,5 b.
Berenika Batlová
Martina Řezáčová

Anežka Soukupová
Linda Volfová

Lukáš Blovský
Alžběta Hájková

Lucie Střechová
Michael Sirotek

2. Potápky Říčany
Nicole Krebs
Magdalena Hájková

156,0 b.

3. Chvostocvoci Nehvizdy
Anežka Kastlová
Adéla Trafinová

Adam Bartoš
Nikola Mikešová

Natálie Koblížková

Dita Dědicová
Lukáš Paier

Jáchym Votoček
Jáchym Bečka

Klára Neubauerová
Kamila Nováková

Petr Brož
Vít Obitko

66,5 b.
77,5 b.

99,5 b.
Ondřej Novotný
Patrik Petrák

48,0 b.
51,5 b.

7. Kajky Hostivice II.
Štěpán Vojta

84,5 b.
68,5 b.

144,0 b.

6. Vlčata Všenory
Matěj Macur
Ondřej Konrád

81,0 b.
72,5 b.

153,0 b.

5. Sovičky Kladno
Anna Hadrbolcová
Diana Beníšková

73,5 b.
83,0 b.

153,5 b.

4. Puštíci Kladno
Klára Doležílková
Kateřina Plasová

73,0 b.
88,5 b.

52,5 b.
Klára Řezáčová

Eliška Veroňková

Do národního kola postoupilo družstvo Kajky Hostivice.
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52,5 b.

VÝSLEDKY – kategorie starší
1. Sovy Kladno

163,5 b.

Barbora Kašparová
Jarek Požár

Marie Hadrbolcová
Anna Vítková

Tobiáš Kořán
Vítek Arlt

2. Kulíšci Kladno

138,0 b.

Eliška Korbová
Alžběta Nevoralová

Zuzana Čebišová
Barbora Němcová

Anna Lipertová
Hong Anh Nguyen

3. Vlčata Všenory
Barbora Hortová

81,5 b.
82,0 b.
64,0 b.
74,0 b.

42,5 b.
Dagmar Zorková

Eliška Černá

42,5 b.

Do národního kola postoupilo družstvo Sovy Kladno.

Hodnocení odborníků
Po návratu na start měly hlídky možnost vyhodnotit, jak se jim na kterém stanovišti
stezky líbilo, jak souzněli s odborníkem apod., a každé stanoviště obodovat max.
10 body, případně i zaznamenat své postřehy, poznámky, připomínky.
Obliba některých stanovišť mezi mladšími a staršími je podobná, u jiných je rozdíl
obrovský – u jedné kategorie je stanoviště mezi nejoblíbenějšími a v druhé mezi
nejhoršími. Někdy to může být způsobené změnou odborníka, jindy pak tématem
nebo obtížností nachystaných otázek.
1.
2.
3.

mladší
bezobratlí
ryby, obojživelníci, plazi
ptáci

starší
ryby, obojživelníci, plazi
geologie
obhajoba práce pro přírodu a savci
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Pozoruhodné výroky
aneb co jsme se také dozvěděli
Co dělá netopýr v zimě? Spí, ale v noci občas vylétává. – A co je občas? – Tak obden.
Jak tráví zimu krtek? Spí, protože žížaly jsou zalezlé v zemi.
Spí, protože netvoří krtince.
Co je línání a jak často probíhá?
To je, když se prasata rochní v bahně a líně odpočívají.
Začátek páření.
Přezimování (upřesněno na zimní spánek) tak 2× ročně.
Po nápovědě: probíhá na jaře a na podzim i u psa nebo kočky – vrh mláďat.
Poznávačka stop – stopa ježka, nápověda: tento savec může v noci chodit i po
zahradě u vašeho domu. Medvěd.
Kde ve Středočeském kraji se tě těžilo stříbro? Jáchymov. Zlato? Kašperské Hory.
Z čeho u nás vzniklo černé uhlí? Z ropy, z ohně.
V které hornině vznikají krasové jevy? V krystalech, v krápníkách.
Poznávačka odhalila nové druhy ryb a plazů: úhoře řekového a užovku podtlamatou.
Symbióza rostlin a hub se nazývá mykóza.
Poznávačka vlaštovičníku: Volavka.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu krajského kola. Byli to
všichni odborníci na stanovištích – Markéta Mayerová, Jitka Háková a Alena
Kučerová (obhajoba vlastní práce), Veronika Řezáčová a Jiří Kučera (ekologie
a ochrana životního prostředí), Ladislava Pasáková a Celie Korittová (dřeviny),
Milan Řezáč a Vít Bureš (bezobratlí), Jitka Veroňková (geologie), Hana Mašková
(byliny), Veronika Bolková (ryby, obojživelníci a plazi), Šimon Kronus (ptáci)
a Alena Kučerová (savci),
odborníci připravující
otázky pro některá
stanoviště – Karel
Kerouš a Jiří Kučera
(ryby, obojživelníci a
plazi) a Alena Kučerová (geologie),
pořadatelé na startu
i na trase – Jiří
Kučera,
Alena
Kučerová,
Adam
Jakubka,
Barbora
Volfová a Barbora
Češpivová,
hlavní fotograf na
stezce
–
Josef
Kučera.
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Pořadatel:
Generální partner:
Celostátní partneři:

Český svaz ochránců přírody
Net4gas – Blíž přírodě
Lesy České republiky
Státní fond životního prostředí České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Internetové stránky středočeského kola soutěže:

www.csophostivice.cz/zlatylist

Zlatý list, středočeské krajské kolo v Hostivici 13. a 14. května 2017.
Sborník ze soutěže. Vydal Český svaz ochránců přírody, 11/02. základní
organizace Hostivice, Partyzánů 153, 253 01 Hostivice v červnu 2017.
Náklad 60 výtisků.
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