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POZNÁVAČKA - ZOO 
Postupujte podle pokynů u jednotlivých položek, vpisujte odpovědi čitelně 

Zvuky 
Poznej hlasový projev zvířete a urči do druhu (rodové jméno = 0,5 b, druhové jméno = 0,5b, max 5b). 
 

1.  budníček menší 

2.  strnad obecný   

3.  žluna zelená 

4.  liška obecná 

5.  rosnička zelená 

 

 

 

Pobytové stopy 
Pravidelný monitoring cílových skupin na lokalitě 
je důležitým ukazatelem vhodnosti zvoleného 
managementu.  
Poznej pobytovou stopu zvířete a napiš (alespoň) 
jeho rodové jméno  
(rodové jméno = 0,5b, max 2,5b). 
 

6.a vlk 

7.a vydra 

8.a veverka 

9.a žluna 

10.a ťuhýk 

Peří 
 
 
 
Poznej podle vzorku peří jeho majitele a napiš 
(alespoň) jeho rodové jméno  
(rodové jméno = 0,5b, max 2,5b). 
 

6.b straka 

7.b bekasina 

8.b káně 

9.b volavka 

10.b výr 
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Živé vzorky 
Pokuste se určit vzorky do druhu (rodové jméno = 0,5 b, druhové jméno = 0,5b, max 5b). 
 

11.  čolek horský 

12.  velevrub malířský 

13.  jelen evropský 

14. rehek zahradní 

15. koretra 

 
Cílený management 
Podle popisu prováděného managementu lokality přiřaď tomu vhodného živočicha z nabídky obrázků a urči 

do druhu (rod = 0,5 b + druh = 0,5 b, max 5b) 

 

Vlhká louka, kterou vidíte na obrázku, je třeba šetrně kosit, a to mozaikovou sečí aby se mohl na 

neposečených částech dokončit vývoj živočicha vázaného na živnou rostlinu krvavec toten. Pro kterého 

bezobratlého je tento management cíleně nastaven? 

16.  modrásek bahenní 

Vojenské újezdy jsou často refugiem živočicha, kterého máte určit. Jedinečný disturbanční management 

pojezdem těžké techniky simuluje i efekt nárazových záplav v krajině. Kdo z nabízených bezobratlých uvítá 

tanky a offroadové závody? 

17.  listonoh letní 

Pro dalšího živočicha je nejlepší stanoviště takové, kde člověk příliš nezasahuje do přírodních procesů. Je 

vázán na postupně umírající dřevo (zejména buky), nejraději má osluněná místa čerstvě odhaleného 

stojícího dřeva kmenu (třeba po polomu). 

18.  tesařík alpský 

Staré nebo oslabené lípy jsou domovem dalšího bezobratlého. Vhodným managementem pro jeho podporu 

a zároveň pro bezpečí lidí (například v alejích) může být snižování výšky lip výchovnými řezy a zachování 

oslunění dřeva. Lípy dobře obráží a dají se upravit i „na babku“. Postupně stárnoucí kmen stromu pak nikoho 

neohrozí pádem a živočich má své stanoviště k vývinu a rozmnožení (a nejen on). 

19.  krasec lipový 

Tento živočich má velmi specifické nároky na stanoviště. Je vázán na rozchodníky (Sedum), které jsou jeho 

živnou rostlinou a oslněné alpínské suťové stráně. Stanoviště bývalých dolů na vápenec u Štramberka 

rozchodníkům vyhovují. Pro udržení rozchodníků a bohaté květeny je třeba pravidelně vyřezávat nálety 

dřevin, popřípadě i kosit nebo pást.  

20.  jasoň červenooký 
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POZNÁVAČKA – NEROSTY/HORNINY 
určete následující vzorky, vpisujte odpovědi čitelně 

  

21.  achát         (1b) 

22.  rašelina        (1b) 

23.  kalcit         (1b) 

24.  ametyst        (1b) 

 

POZNÁVAČKA – CHKO 
určete následující fotografie, vpisujte odpovědi čitelně 

 

25.  Kokořínsko         (0,5b) 

26.  Jeseníky        (0,5b) 

27.  Broumovsko        (0,5b) 

 

POZNÁVAČKA – PUPENY DŘEVIN 
určete následující vzorky (jen do rodů), vpisujte odpovědi čitelně 

 
28.  lípa         (1b) 

29.  bříza         (1b) 

30.  javor         (1b) 

31.  jasan         (1b) 

32.  jírovec         (1b) 
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POZNÁVAČKA – DŘEVINY 
určete následující vzorky (rod i druh), vpisujte odpovědi čitelně 

 

33.  brslen evropský       (0,5b) 

34.  břečťan popínavý/obecný      (0,5b) 

35.  tis červený        (0,5b) 

 

POZNÁVAČKA – LISTÍ 
určete následující vzorky (jen rod), vpisujte odpovědi čitelně 

 

36.  lípa         (0,5b) 

37.  jilm         (0,5b) 

38.  platan         (0,5b) 

39.  topol         (0,5b) 

 

POZNÁVAČKA – LIŠEJNÍKY 
určete následující vzorky (jen rod), vpisujte odpovědi čitelně 

 

40.  terčovník        (0,5b) 

41.  terčovka        (0,5b) 

42.  dutohlávka        (0,5b) 

43.  provazovka        (0,5b) 
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POZNÁVAČKA – MECHY 
určete následující vzorky (jen rod), vpisujte odpovědi čitelně 

44.  rašeliník        (0,5b) 

45.  dvouhrotec        (0,5b) 

46.  rokyt         (0,5b) 

 

POZNÁVAČKA – HOUBY 
určete následující vzorky (jen rod), vpisujte odpovědi čitelně 

 

47.  troudnatec        (0,5b) 

 

POZNÁVAČKA – ROSTLINY 
určete následující vzorky (rod i  druh), vpisujte odpovědi čitelně 

 

48.  sléz přehlížený       (0,5b) 

49.  jitrocel prostřední/větší      (0,5b) 

50.  kokoška pastuší tobolka      (0,5b) 

51.  jitrocel úzkolistý/kopinatý      (0,5b) 

52.  řebříček obecný       (0,5b)   

53.  pěťour maloúborný/malokvětý     (0,5b) 

54.  pelyněk černobýl       (0,5b) 

55.  hluchavka bílá        (0,5b) 

56.  šťovík tupolistý       (0,5b) 

 


