
ZADÁNÍ TERÉNNÍHO PRAKTICKÉHO ÚKOLU - Ekologická olympiáda 2022/23
Pražské krajské kolo 3. a 4. 11. 2022

V letošním krajské kole se v rámci terénního úkolu podíváte na lokalitu  v pražské Troji.
Zabývat se budeme vztahem některých vybraných obratlovců s člověkem.

Na lokalitu se dostanete s využitím kombinace prostředků pražské integrované dopravy a
cesta vám bude trvat přibližně 45 minut.  Z Michelské 5 doporučujeme jet autobusem na
stanici  metra  Kačerov,  metrem dojet  na  stanici  Nádraží  Holešovice  a  z  této  stanice  jet
autobusem k pražské ZOO. 

Samotný úkol  se bude odehrávat  mimo ZOO,  v  prosotru mezi  cyklostezkou a   břehem
Vltavy. K zadání úkolu vám přikládáme mapku, ve které je vyznačeno území, na kterém
byste se měli pohybovat, abyste získali patřičný přehled o lokalitě.

Prázdná  mapka  je  pro  vaše  poznámky  a  značení  míst  v  průběhu  cesty,  která  budete
považovat za významná. Dělejte si také své fotografie z lokality – budou se vám později
hodit.

Telefonní kontakt na zadávající úkolu je: +420 721 805 368 Lucie Buchbauerová

Zadání:

1. Zhodnoťte stav lokality.
a. Jak hodnotíte lokalitu z hlediska biodiverzity? Předpokládáte dle toho, co jste

v terénu viděli, že bude zdejší biodiverzita v dobrém nebo špatném stavu? Na
základě čeho?

b. Jaké faktory zde mohou biodiverzitu ohrožovat?

2. Na  stanovišti  je  dlouhodobě  pozorován  druh  plaza,  který  je  v  České  republice
chráněný  jako  kriticky  ohrožený.  Určitě  ho  v  tuto  roční  dobu  nebudete  sami
pozorovat, ale najdete o něm přímo v terénu informace. Pojmenujte ho a napište,
jaké jsou výhody a nevýhody skýtá pro tento druh dané stanoviště. 

3. Vltava je významným zimovištěm vodních ptáků a lokalita, kterou budete procházet,
není výjimkou. Můžete zde pozorovat jak běžné druhy, tak i vzácné hosty ze severu,
například hoholy severní nebo potáplice malé. Nicméně jeden z druhů, který si místo
vybral  k  přezimování,  je  u  lidí  v  nelibosti.  Jedná  se  o  kormorána  velkého
(Phalacrocorax carbo). 

a. Najděte si určovací znaky kormorána velkého a popište je. Lze poznat mladé
jedince od dospělých a pokud ano, jak? 

b. Odhadněte počet kormoránů na lokalitě. 
c. Jak jsou ptáci rozmístěni na lokalitě? A jaké chování pozorujete? Jaký je účel

daného chování? 
d. Jak již  bylo  zmíněno,  kormorán je  konfliktním druhem. Zjistěte  si  o  tomto

problému  více  informací  a  zasaďte  poznatky  do  kontextu  se  zájmovou
lokalitou.

4. Je zde také znám druh hlodavce, který je v ČR zvláště chráněným druhem, neboť byl
v  minulosti  na  našem  území  vyhuben  člověkem  a  vracet  se  začal  kombinací



přirozené migrace a řízené reintrodukce až koncem minulého století.  Je jím bobr
evropský (Castor fiber). 

a. Jak poznáte, že se na stanovišti  vyskytuje? Doložte fotodokumentací nebo
nákresy.

b. Jaká je jeho úloha ve zdejším ekosystému? 
c. Odhadněte počet jedinců žijících v oblasti, kterou procházíte, a jaké mají mezi

sebou rodinné vztahy.

5. Z  naší  lokality  je  potvrzený  i  další  druh  hlodavce,  tentokrát  invazní  nutrie  říční
(Myocastor  coypus). Jaký  vliv  má  nebo  může  mít  přítomnost  nutrie  na  zdejší
ekosystém? Nalezli jste nějaké její pobytové stopy?

6. Na  základě  vašich  zjištění  a  znalostí  připravte  naučnou  tabuli  (ve  formě
prezentace, kterou promítnete odborné porotě), která bude návštěvníky naší lokality
informovat  o  problematice  přítomnosti  dvou  výše  zmíněných  zájmových  druhů  –
bobra evropského a nutrie říční. 

Způsob odevzdání výstupů:
 Ve  čtvrtek  večer  (do  19:30  hodin)  písemnou  zprávu  o  splnění  terénního  úkolu

v rozsahu maximálně 2 A4 a  návrh naučné tabule  ve formátu pdf  (porotou bude
staženo a vráceno)

 V  pátek  dopoledne  prezentace,  ve  které  seznámíte  s  výsledky  terénního  úkolu
“veřejnost”  (porotu  a  spolusoutěžící)  a  vysvětlíte,  z  jakého  úhlu  pohledu  jste
k přistoupili k tvorbě naučné tabule, jaké komunikační prostředky jste použili, jakou
má vaše tabule cílovou skupinu a jaké informace jste pomocí ní chtěli lidem sdělit.
Na prezentaci budete mít 5 minut.

Plán zájmové lokality:




