Zlatý list – přírodovědná soutěž Českého svazu ochránců přírody
Zlatý list (ZL) je tradiční, přírodovědná soutěž, pořádaná Českým svazem ochránců
přírody (ČSOP). Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Ze soutěže by měla vzejít
inspirace dětí i vedoucích kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu. Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy byl Zlatý list
soutěží přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. Po jejím rozpadu Zlatý
list převzal Český svaz ochránců přírody a pokračuje více než 20 let v tradici zavedené soutěže.
Soutěž probíhá na třech úrovních: oblastní/místní kola (OMK), krajská kola (KK)
a národní kolo (NK). V jednotlivých kolech Zlatého listu (oblastní/místní, krajská
a národní) soutěží šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek. Na
stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí v oblastech: ekologie,
ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie, botanika, neživé složky ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, ad.). Součástí hodnocení družstva je
i praktická práce pro přírodu. Důraz je kladen na celoroční činnost kolektivu, není
však podmínkou. Národní kolo Zlatého listu je setkáním nejlepších kolektivů z celé
ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších
aktivit.
V roce 42. ročníku proběhlo celkem 25 OMK. KK se odehrála ve všech 14 krajích ČR.
Celkem prošlo oblastními/místními a krajskými koly soutěže 3.518 žáků ZŠ, které ve
většině reprezentovaly vysílající školy, ale také DDM, SVČ, neziskové organizace ad.
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Dobrovolné úkoly
Součástí soutěže jsou tzv. dobrovolné úkoly, jejichž plněním a dokumentací v průběhu roku je možné vylepšit bodové hodnocení na soutěžní stezce krajského kola
v rámci stanoviště. Zadání těchto 4 úkolů byla postupně zveřejňována na webu
soutěže od září do března, vždy jeden úkol na dva měsíce. Jejich výsledky pak soutěžící, kteří je plnili, prezentovali na krajských kolech, někteří pak i na národním
kole, kde jejich zpracování hodnotila nejen odborná porota, ale i soutěžní týmy
navzájem.

Zadání úkolů 42. ročníku
1. Téma: Letokruhy
Povinná část:
Na výpravě do přírody najděte hromadu klád z jehličnanů, případně čerstvě vykácenou paseku pařezů. Vyberte si alespoň 5 řezů (můžete i více, např. každý člen výpravy svůj), kde jsou nejlépe pozorovatelné letokruhy. Pro lepší pozorování je možné případné nerovnosti na povrchu seříznout, např. hoblíkem nebo jemnou pilkou.
Určete druh jehličnanu a pro každý vzorek poloměr kmenu a počet letokruhů. Letokruhy z řezu vyfoťte, nejlépe s přiloženým pravítkem nebo jiným měřítkem. Fotografie pak vzájemně porovnejte, v počítači nebo vytištěné – jak vám to více vyhovuje.
Zkuste najít zajímavé úseky shodné pro většinu vzorků (např. s úzkými letokruhy)
a určit rok nebo roky, ve kterých to bylo. (Pozor, někdy může být letokruh tak úzký,
že si ho vůbec nevšimnete. Proto vzájemná podobnost v šířce letokruhů je důležitější než jejich absolutní počet.)
Zkuste přijít na to, co vše má vliv na šířku letokruhů. Co všechno je tedy možné
z letokruhů vyčíst?
Tipy na další možná řešení:
Dokážete u některého z poražených stromů určit, jestli vyrostl více v jarních, nebo
v letních částech roku?
Pokud je ve vašem okolí strom, o kterém víte, kdy byl poražen, zkuste přiřadit
k letokruhům konkrétní roky a zapsat, co zajímavého nebo důležitého (zejména pro
vás) se v nich stalo.
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2. Téma: Semena dřevin
Povinná část:
Vydejte se do přírody a sesbírejte semena a plody alespoň deseti druhů stromů,
z toho nejméně tří jehličnatých. (Od každého druhu vždy alespoň několik semen či
plodů.)
Srovnejte je, zamyslete se nad jejich velikostí, barvou a tvarem, a zkuste pro obojí
najít rozumné důvody (např. k čemu jim je dobrá červená barva, sladká chuť, blanité křídlo, neproniknutelný obal…) Udělejte si nákresy s popisem. Semena a plody
ochutnejte (pozor na jedovatá!), vyzkoušejte, jestli létají, plavou apod.
Větší semena či plody rozpitvejte a prozkoumejte uvnitř. Co jste objevili? Pozorování zaznamenejte – nakreslete, vyfoťte, popište.
Tipy na další možná řešení:
Pozorujte u některého stromu, kteří živočichové se jeho semeny či plody živí.
Pokuste se některá semena nechat vyklíčit.
3. Téma: Noční obloha
Povinná část:
Pokuste se na noční obloze najít a poznat alespoň 7 souhvězdí. Nakreslete si vlastní
mapku těchto souhvězdí s orientací ke světovým stranám, pojmenujte je česky
i latinsky. Na mapu připište datum, kdy jste souhvězdí pozorovali.
Vyberte si z těchto souhvězdí několik hvězd, které jsou něčím zajímavé či významné. Na mapě je označte a v legendě pojmenujte a popište, čím jsou zvláštní.
Popište, co vše dalšího jste na noční obloze zpozorovali kromě hvězd.
Pro pozorování se vám hodí otočná mapka oblohy (pořídíte na hvězdárně, ale
i v knihkupectví), případně příruční atlas noční oblohy.
Pro orientaci se může hodit i led svítilna (dobře se s ní na oblohu ukazuje) nebo
dalekohled (stačí obyčejný, nemusí to být hned astronomický triedr).
Tipy na další možná řešení:
Zaznamenejte, v jakém čase vycházelo a zapadalo Slunce a Měsíc v den vašeho pozorování. Odkud jste tuto informaci čerpali?
Zjistěte, jaké jsou očekávané astronomické úkazy v roce 2014, vyberte si některý,
který vás zajímá, pozorujte ho a pozorování popište.

4

© Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP

Sborník 42. ročníku ve školním roce 2013/2014
Vyzkoušejte si zacházení s některými astronomickými programy pro PC nebo mobilní telefon, které jsou zdarma k dispozici např.: Stellarium, Celestia pro PC, Google
Sky Map pro mobilní telefony s Androidem, interaktivní mapa Google Sky na internetu či jiné.
4. Téma: Zvuky prostředí (Zvuková mapa)
Povinná část:
Vyberte si nedeštivé počasí a vydejte se ven. Pro plnění úkolu si vyberte alespoň
dvě různorodá, zajímavá místa (louka, břeh řeky či potoka, pole, náměstí, park, les).
Sedněte si, ztište se a poslouchejte alespoň 3 minuty zvuky kolem sebe. Pomůže
vám, když při tom zavřete oči. Kolik zvuků jste slyšeli? Dokážete všechny poznat
(určit)? Ze kterého směru jste je slyšeli? Pokud vás bylo víc, slyšeli všichni totéž?
Poté si poslech zopakujte, tentokrát si však všechny zaslechnuté zvuky zapisujte.
Porovnejte to, co jste slyšeli. Kolik zvuků byly zvuky přírody a kolik zvuky jiné? Kolik
jste slyšeli ptáků? Jaké jiné živočichy jste slyšeli? Slyšeli jste i zvuky rostlin? Jednotlivá místa, která jste navštívili, navzájem porovnejte. Jak a čím se od sebe nejvíce liší
po zvukové stránce? Kde bylo zvuků více? Kde jste slyšeli více ptáků? Čím to může
být způsobeno? Na kterém stanovišti se vám hůře/lépe určovali poslouchané zvuky? Které zvuky vám byli příjemné a které ne?
Vytvořte zvukovou mapu místa a zaznamenejte do ní svá pozorování.
Jak může vypadat zvuková mapa: Schematicky načrtněte okolí místa, kde se nacházíte. Označíte bod, který znázorňuje vaše stanoviště. Z něj zakreslete šipky ve směrech, ze kterých jste slyšeli jednotlivé zvuky. K šipkám můžete zaznamenat odhadovanou vzdálenost. Pokud se nepodaří zvuk určit, můžete jej zaznamenat sledem
hlásek, které jej napodobí a případně je zkuste dodatečně určit. Je dobré na okraj
mapky zaznamenat datum a čas poslechu. Kreativitě se meze nekladou. Můžete
např. zkusit vyjádřit i intenzitu zvuku (třeba tloušťkou tužky, barevnou škálou,…),
zdroje zvuků mohou být znázorněny obrázky,…
Tipy na další možná řešení:
Ještě než se vydáte ven nebo poté, co se vrátíte, můžete na internetu poslouchat
různé zvuky přírody. Některé jsou zdarma, jako například na stránkách Českého
rozhlasu nebo na webu Priroda.info. Zvuky Prahy najdete na stránkách Emiter. Hlasy ptáků lze získat i od České společnosti ornitologické, která nabízí kompletní edici
Biophon od Pavla Pelze. Pozorování popište.
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Zahájení národního kola
Exkurze na národním kole
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Stanoviště na stezce národního kola
Slavnostní vyhlášení vítězů 42. ročníku

www.zlatylist.cz
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Stanoviště fyziologie rostlin na národním kole
Stanoviště botanika a houby na národním kole
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Stanoviště geologie na národním kole
Stanoviště botanika a houby na národním kole

www.zlatylist.cz
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Přehled krajských kol
Jihočeské
Termín a místo konání: 23.–25. 5. 2014, Hradce u Vrábče
Pořadatel: 15/06 ZO ČSOP Šípek, Náměstí Svornosti 15, 381 01 Český Krumlov
Koordinátor: Ing. Leoš Lippl
Email: leos.lp@tiscali.cz
Jihomoravské
Termín a místo konání: 17. 5. 2014, Hodonín – CEV Dúbrava
Pořadatel: Hnutí Brontosaurus Podluží, Marxova 19, 695 01 Hodonín
Koordinátor: Dalimil Toman
Email: dalimil.toman@brontosaurus.cz
Karlovarské
Termín a místo konání: 17. 5. 2014, Chodov, lokalita pod vodárnou
Pořadatel: ZO ČSOP 30/02 Chodov, Bezručova 580, 357 35 Chodov,
ve spolupráci s 23/02 ZO ČSOP BERKUT
Koordinátor: Jan Svoboda
Email: matamba@seznam.cz
Královéhradecké
Termín a místo konání: 17. 5. 2014, Nové Město nad Metují
Pořadatel: ZŠ Komenského Nové Město nad Metují, Komenského 15,
549 01 Nové Město nad Metují
Koordinátor: Václav Nýč
Email: Vasek.Nyc@seznam.cz
Liberecké
Termín a místo konání: 17. 5. 2014, Hejnice – NPR Jizerskohorské bučiny
Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, Gen. Píky 803/4,
460 01 Liberec 1
Koordinátor: Milan Jánošík
Email: milan.zbojnici@seznam.cz
Moravskoslezské
Termín a místo konání: 16. 5. 2014, areál ZŠ Břidličná
Pořadatel: ASK ČR (SK Břidličná) a ZŠ Břidličná, Komenského 360, 793 51 Břidličná
Koordinátor: Květa Děrdová
Email: kveta.derdova@seznam.cz
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Olomoucké
Termín a místo konání: 23. 5. 2014, Olomouc
Pořadatel: DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47 a RS ČSOP Iris Prostějov, Husovo
náměstí 67 ve spolupráci s 71/02 ČSOP Upolín
Koordinátor: Jaroslav Marx, Petra Orálková
Email: panda@ddmolomouc.cz, iris@iris.cz
Pardubické
Termín a místo konání: 23. 5. 2014, Městský park Chrudim
Pořadatel: DDM Chrudim, Palackého 418, 537 01 Chrudim
Koordinátor: Mgr. Věra Pilařová
Email: pilarova@ddm-chrudim.cz
Plzeňské
Termín a místo konání: 17. 5. 2014, Klabava
Pořadatel: ZO ČSOP Kulíšek, Na Pátku 882/II, 337 01 Rokycany
Koordinátor: Dan Šatra
Email: kleofash@seznam.cz
Pražské
Termín a místo konání: 26.–27. 4. 2014, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha 7
Pořadatel: Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 48/5,
140 00 Praha 4
Koordinátor: Jaroslav Síbrt
Email: jaroslav.sibrt@csop.cz
Středočeské
Termín a místo konání: 17.–18. 5. 2014, Hostivice
Pořadatel: 11/02 ZO ČSOP Hostivice, Partyzánů 153, 253 01 Hostivice
Koordinátor: Jiří Kučera
Email: info@csophostivice.cz
Ústecké
Termín a místo konání: 25.–27. 4. 2014, Terénní základna Buk, Krásná Lípa
Pořadatel: 33/04 ZO ČSOP Tilia, Kyjovská 15a, 407 46 Krásná Lípa
Koordinátor: Šárka Pešková
Email: sarkapeskova@centrum.cz

www.zlatylist.cz
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Vysočina
Termín a místo konání: 15.–16. 5. 2014, Železné hory, Chotěboř a okolí
Pořadatel: ZO ČSOP Kněžice + Chaloupky o.p.s.
Koordinátor: Marie Rajnošková
Email: marie.rajnoskova@chaloupky.cz
Zlínské
Termín a místo konání: 20. a 21. 5. 2014, Valašské Meziříčí
Pořadatel: ZO ČSOP Javorníček, Podlesí 32, 757 01 Valašské Meziříčí
Koordinátor: Jitka Dvorská
Email: dvorska-ddm@seznam.cz
Přehled oblastních/místních kol
Královéhradecký kraj
Hradec Králové, 22. 4. 2014
Pořadatel: Biskupské gymnázium B. Balbína, koordinátor: Ivo Králíček
Dětenice, 23. 4. 2014
Pořadatel: STROM - Dětenice, koordinátor: Ing. David Vališka
Nové Město nad Metují, 24. 4. 2014
Pořadatel: ZŠ Komenského Nové Město n. M., koordinátor: Václav Nýč
Jaroměř, 26. 4. 2014
Pořadatel: ZO ČSOP 46/15 Puštíci, koordinátor: Luděk Anders
Olomoucký kraj
Mohelnice, 4. 4. 2014
Pořadatel: DDM Magnet Mohelnice, koordinátor: Bc. Zdeňka Nováková
Olomouc, 11. 4. 2014
Pořadatel: DDM Olomouc, koordinátor: Jaroslav Marx
Šternberk, 16. 4. 2014
Pořadatel: DDM Šternberk, koordinátor: Bc. Vladimír Krejčí
Kladky-Bělá, 24. 4. 2014
Pořadatel: DDM Orion Němčice nad Hanou, koordinátor: Barbora Žeravská
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Hranice, 25. 4. 2014
Pořadatel: DDM Hranice, p. o., koordinátor: Bohumil Kristek
Jeseník, 25. 4. 2014
Pořadatel: SVČ DUHA Jeseník, koordinátor: Mgr. Vladislava Fačevicová
Přerov, 25. 4. 2014
Pořadatel: SVČ ATLAS a BIOS Přerov, koordinátor: Mgr. Dagmar Kolomazníková
Uničov, 25. 4. 2014
Pořadatel: DDM Vila Tereza Uničov, koordinátor: Mgr. Nataša Bruštíková
Šumperk, 6. 5. 2014
Pořadatel: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, koordinátor: Jiří Kamp
Prostějov, 7. 5. 2014
Pořadatel: RS ČSOP Iris Prostějov, koordinátor: Mgr. Eliška Valentová
Kojetín, 12. 5. 2014
Pořadatel: DDM Kojetín, koordinátor: Lucie Bartošková, DiS.
Litovel, 15. 5. 2014
Pořadatel: DDM Litovel, koordinátor: Ing. Pavel Sova
Pardubický kraj
Nasavrky, 26. 4. 2014
Pořadatel: ZO ČSOP Nasavrky, koordinátor: Milan Morch
Plzeňský kraj
Dobřany, 25. 4. 2014
Pořadatel: ZŠ Dobřany, koordinátor: Mgr. Jaroslav Šedivý
Kraj Praha
Praha 9 a 14, 15. 4. 2014
Pořadatel: DDM Praha 9, koordinátor: Tereza Rádsetoulalová

www.zlatylist.cz
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Středočeský kraj
Křivoklát, 24. 4. 2014
Pořadatel: IVS LČR Křivoklát, koordinátor: Táňa Friebertová
Kraj Vysočina
Velké Meziříčí, 12. 4. 2014
Pořadatel: Chaloupky o. p. s., pracoviště Velké Meziříčí, koordinátor: Pavla Švecová
Sobíňov, 26. 4. 2014
Pořadatel: ZO ČSOP Chotěboř, koordinátor: Věra Váchová
Zlínský kraj
Uherský Brod, 9. 4. 2014
Pořadatel: DDM Uherský Brod, p. o., koordinátor: Michaela Kadlecová
Polešovice, 16. 4. 2014
Pořadatel: ZŠ Polešovice, koordinátor: Mgr. Tomáš Kordula

Z krajských kol: dole Praha, vpravo nahoře Zlínský a vpravo dole Liberecký kraj.
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Národní kolo
Národní kolo Zlatého listu proběhlo v termínu 16. 6.—22. 6. 2014 ve Starém HobzíJanově v rekreačním středisku Janov v jižních Čechách.
Každý den vycházel recesistický plátek s názvem Vlhké lifty a probíhal doprovodný
program ve formě her a luštění šifer. Nejlepší tým luštitelů byl na konci celého kola
oceněn drobným dárkem.

Rámcový program národního kola Zlatého listu
Pondělí 16. 6.





příjezd účastníků, prezence, ubytování, prohlídka okolí
oficiální zahájení národního kola
představování kolektivů, představení odborníků
porada s vedoucími družstev

Úterý 17. 6.





dopolední půldenní/celodenní exkurze
odpolední půldenní exkurze
podvečerní program – přednášky, hry
večerní pozorování, přednáška, …

Středa 18. 6.





dopolední půldenní/celodenní exkurze
odpolední půldenní exkurze
obhajoba „práce pro přírodu starší“, podvečerní program – hry, přednášky, …
táborák

Čtvrtek 19. 6.




dopolední půldenní/celodenní exkurze
odpolední půldenní exkurze
obhajoba „práce pro přírodu mladší“, podvečerní program – hry, přednášky, …



večerní pozorování, přednáška, …
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Pátek 20. 6.



soutěžní stezka starší (do odpoledne), mladší volný den
večerní pozorování (hvězdy, sovy apod.), přednáška, …

Sobota 21. 6.




soutěžní stezka mladší (do odpoledne), starší volný den
slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen
táborák

Neděle 22. 6.


balení, loučení, odjezd

www.zlatylist.cz
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Soutěžní řád národního kola
1.

Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje
pravidla konání soutěžní stezky národního kola Zlatého listu v roce 2014.

2.

Do národního kola postupují kolektivy z krajských kol podle pravidel stanovených v aktuálních propozicích soutěže.

3.

Kolektivem (zřizovatelem) se rozumí konkrétní škola, organizace, oddíl apod.
Kolektiv reprezentuje šestičlenné družstvo, které se dělí na dvě tříčlenné soutěžní hlídky.

4.

Na národním kole smí kolektiv reprezentovat pouze družstvo složené přednostně ze soutěžících, kteří se zúčastnili krajského kola. Obměna soutěžících je
možná, nesmí však přesáhnout více než polovinu členů družstva. Za stejných
podmínek je přípustné i doplnění členů družstva, pokud se krajského kola
družstvo neúčastnilo v plném počtu.

5.

Soutěžní družstvo je zařazeno do kategorie podle věku svého nejstaršího člena.

6.

Hlídky startují v pevně daném pořadí stanoveném pořadatelem před začátkem
soutěže. V případě nepřítomnosti soutěžní hlídky na startu ve stanoveném
čase může být hlídka z časových důvodů ze soutěže vyřazena. (V takovém případě se do celkového výsledku družstva započítávají body pouze jedné soutěžící hlídky.)

7.

Na jedné kontrole může hlídka získat nejvíce 10 bodů. Přípustné dělení bodů je
na poloviny.

8.

Hlídka při startu obdrží startovní průkaz, do kterého kontroly na jednotlivých
stanovištích stezky zaznamenávají a potvrzují její bodové hodnocení. Průkaz se
odevzdává v cíli. V případě jeho ztráty nezíská hlídka žádné body.

9.

Soutěžní stezku je možné absolvovat pouze po vyznačené trase a ve stanoveném pořadí kontrol, neurčí-li pořadatel jinak. V případě, že hlídka sejde z vyznačené trasy, nebo si správnou trasou není jistá, vrátí se na naposledy navštívené stanoviště, kde si vyžádá další instrukce.
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10. Na trase soutěžní stezky není dovoleno používat odbornou literaturu a další
podobné pomůcky, technické komunikační prostředky (mobilní telefony, tablety, vysílačky atd.), ani brát s sebou další osoby. Pokud bude někdo přistižen při
používání výše uvedených pomůcek, bude celé družstvo vyřazeno ze soutěže.
11. Soutěžní stezka probíhá za každého počasí.
12. Prezentace „Práce pro přírodu“ proběhne v termínu stanoveném pořadatelem, mimo soutěžní stezku. Soutěžní družstvo si připraví prezentaci v elektronickém souboru ve formátu ppt (Power Point), nebo odf (Open Office, Libre
Office), kterou ve stanoveném čase veřejně promítne a obhájí. Prezentaci posuzuje odborná komise sestavená pořadatelem. Bodový zisk je maximálně 10
bodů. Získané body budou součástí celkového hodnocení družstva.
13. Pokud se kolektiv účastní dobrovolné části soutěže, odevzdá svou prezentaci
(dokumentaci) dobrovolných úkolů v předepsaném formátu před začátkem
soutěže při prezenci. Na národním kole lze předložit pouze prezentace, se kterými se kolektiv účastnil krajského kola, beze změn oproti národnímu kolu.
Odevzdané prezentace budou soutěžícím kolektivům vráceny po ukončení
soutěže. Úkoly vyhodnotí odborná porota. Bodový zisk je maximálně 10 bodů.
Získané body budou součástí celkového hodnocení družstva.
14. Případné protesty a námitky předává vedoucí kolektivu písemně nejpozději 20
minut po příchodu poslední hlídky ze stezky v dané kategorii řediteli soutěže,
který sdělí jejich řešení po poradě s odborným týmem. Ve sporných případech
má poslední slovo ředitel soutěže.
15. Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních pokynů pořadatele.
16. Pořadatel národního kola přebírá odpovědnost za nezletilé účastníky pouze
během soutěžní stezky nebo v rámci pořadatelem organizovaného doprovodného programu.
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Odborníci národního kola 42. ročníku Zlatého listu
Řazeno podle pořadí na stezce.
Mgr. Jana Buďová (PřF UK) – hydrobiologie a malakozoologie
Mgr. Rostislav Černý, CSc. (PF JU ČB) – botanika, ekologie
Lenka Čurnová (Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice) – botanika
Eliška Havrdová (Gymnázium Jírovcová, Č. Budějovice) – botanika, ekologie
Dan Opatrný (ZO ČSOP Jilm) – entomologie
Albert Damaška (Gymnázium Botičská, Praha) – entomologie
Mgr. Anna Elexhauserová (PřF JU ČB) – savci, ekologie
Ing. Leoš Lippl (MŽP) – botanika
Bc. Celie Korittová (PřF UK Praha) – mykologie
Ing. Hynek Bílý (JCM LRS Zbiroh, ZO ČSOP Jilm) – lesnictví a meteorologie
RNDr. Jan Robovský, PhD. (PřF JU ČB) – savci
RNDr. Pavla Robovská, PhD. (PřF JU ČB) – obojživelníci a plazy
Kateřina Ševčíková (Slovanské Gymnázium Olomouc, ZO ČSOP Úpolín) – ornitologie
František Nuc (Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice) – ornitologie
Mgr. Stanislav Vosolsobě (PřF UK) – fyziologie rostlin
Ondřej Theiner (Gymnázium Jírovcova, Č. Budějovice) – astronomie
RNDr. Petr Rajlich, CSc., PhD. (Jihočeské Muzeum v Č. Budějovicích) – geologie
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Odborný program národního kola
Exkurze
Exkurzím byly věnovány 3 dny (úterý až čtvrtek). Během těchto dnů proběhlo 82
exkurzí:
12 půldenních entomologických exkurzí (Dan Opatrný, Albert Damaška), 8 půldenních exkurzí zaměřených na savce (Anna Elexhauserová, Jan Robovský), 30 půldenních exkurzí věnovaných botanice a mykologii (Leoš Lippl, Celie Korittová, Lenka
Čurnová, Rostislav Černý, Pavel Sova, Stanislav Vosolsobě), 6 půldenních ornitologických exkurzí (Kateřina Ševčíková, František Nuc), 4 půldenní zaměřené na obojživelníky a plazy (Pavla Robovská), 6 půldenních exkurzí soustředěných na hydrologii
a malakozoologii okolí (Jana Buďová), 1 celodenní a 3 půldenní exkurze na téma
geologie (Petr Rajlich), 6 půldenních astronomických exkurzí (Ondřej Theiner) a 6
půldnů bylo věnováno meteorologii a lesnictví (Hynek Bílý). Průběžně probíhal odchyt a kroužkování ptáků v okolí .

Přednášky
Albert Damaška nám vyprávěl o své Expedici do Makedonie a Dan Šatra promítal
fotografie z Turecka z let 1992–1993.

Výstavy
V průběhu celého národního kola postupně rostla výstava přírodnin (nerosty, houby, nižší rostliny, vyšší rostliny, ptačí pírka,…). Vystaveny byly také dobrovolné úkoly soutěžních kolektivů, nejen pro vzájemné hodnocení, ale především pro inspiraci.
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Otázky pro kategorii MLADŠÍ
Bodové hodnocení je vždy uvedeno v závorce vedle otázky, případně vedle odpovědi, pokud je to přesnější nebo přehlednější. Správná odpověď je uvedena pod otázkou, v případě nabídky z více možností označena tučným písmem.

Hydrobiologie a malakozoologie
Jana Buďová
1. Poznávačka: (0,5 bodu za položku, nejvíce 2,5 bodu)
larva jepice, velevrub mořský, plotice obecná, potápník, klešťanka
2. Jakou potravou se živí plotice? (0,5 bodu)
všežravec
3. Ukázka – Co to je a k čemu to slouží? (1 bod)
plynový měchýř, hydrostatický orgán ryb
4. Jak se nazývají organizmy žijící na dně? 1 bod)
bentos
5. Uveďte alespoň 2 druhy korýšů žijících ve vodě. (1 bod)
rak kamenáč, rak říční, beruška, blešivec, perloočky,…
6. Najděte mezi obrázky dvojici larvy a dospělce motýlice. (1 bod)
7. Předveďte, jak dýchá potápník. (1 bod)
Když se chce nadechnout, zvedne zadeček k hladině, zásobu vzduchu má pod
krovkami.
8. Larvy jepic žijí obvykle jeden den. (0,5 bodu)
ANO – NE (několik hodin či dnů žijí dospělci, larvy mohou žít i několik let)
9. Všechny larvy chrostíků si staví schránky. (0,5 bodu)
ANO – NE (existují i bezschránkaté larvy chrostíků)
10. Samičku hlemýždě poznáme podle toho, že je větší. (0,5 bodu)
ANO – NE (hlemýždi jsou hermafroditi )
11. Jak se nazývá orgán, kterým si plži rozmělňují potravu? (0,5 bodu)
radula

Ekologie a botanika
Rostislav Černý, Lenka Čurnová, Eliška Havrdová
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1. Poznávačka: (1 bod za položku, nejvíce 3 body)
pestřenka (Eristalis sp.)
babočka paví oko (Nymphalis io)
vosa (Dolichovespula sp.)
2. Jmenujte 4 základní typy substrátů, na kterých rostou mechorosty. (1 bod)
půda, kameny/skály, trouchnivé dřevo, stromy/kmeny
3. Jaká rostlinná patra můžeme najít v lese? (1 bod)
mechové, bylinné, keřové, stromové
4. Jaký je limitující faktor v podrostu listnatého lesa? Jak se proti tomu rostliny
brání? (1,5 bodu)
světlo – jarní aspekt (vyrostou před olistěním stromů)
5. Přiřaďte rostliny k biotopům. (3 body)
suché trávníky, louky – smolnička obecná, kozí brada
listnatý les – hrachor lecha, jaterník podléška, česnek medvědí
olšiny – chrastice rákosovitá
6. Uveďte 2 způsoby, jak mohou rostliny získávat dusík, když je ho v půdě nedostatek. Uveďte příklad. (2 body)
symbióza s hlízkovými bakteriemi – bobovité (jetel hrachor)
masožravost – rosnatka, mucholapka
7. Uveďte, jak se jmenuje květenství hvězdnicovitých. Uveďte alespoň 2 příklady
rostlin s tímto květenstvím. (1,5 bodu)
úbor: sedmikráska, chrpa, slunečnice,…

Hmyz
Dan Opatrný, Albert Damaška
1. Co žere dospělá jepice? (1 bod)
nic, nemá funkční ústní ústrojí
2. Kolik je u nás druhů kudlanek? (1 bod)
jeden druh – kudlanka nábožná (Mantis religiosa)
3. Jmenujte 2 druhy stridulujícího hmyzu. (2 body)
kobylky, sarančata, cvrčci, krtonožky, tesaříci,…
4. Jak zařídit zahradu tak, aby byla vhodná pro život a hnízdění samotářských
včel? (1 bod)
postavit hmyzí hotel, ve kterém se nachází duté stonky, stonky s duší, provrta-
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né dřevo, rozpraskané a provrtané cihly, volná písčina v zahradě, hromada kamení, ponechání starých stromů, mozaikové sekání,…
5. Jak připravuje potravu pro své larvy chrobák vrubounovitý (Sysiphus schaefferi)
nebo vruboun posvátný (Scarabaeus sacer)? Předveďte. (2 body)
válí pro ně kuličku trusu (1 bod)
předvedení (1 bod)

Ekologie a savci
Anna Elexhauserová
1. Řekněte 2 přizpůsobení pro život ve vodě. (1 bod)
např.: hustá nesmáčivá srst, plovací blány, ocas na kormidlování, uzavíratelné
nosní dírky, pevné chlupy na nohou a ocase,…
2. Můžou žrát hlodavci maso? A šelmy rostlinnou stravu? (1 bod)
ano, ano
3. Který/-ří z následujících jsou u nás nepůvodní? (1 bod)
krtek obecný, mýval severní, jelen evropský, rys ostrovid, ondatra pižmová, lasice hranostaj, myšice křovinná
4. Řekněte 3 savce, kteří si nestaví obydlí. (1 bod)
např.: srnec obecný, jelen evropský, prase divoké, zajíc polní,…
5. Který ze smyslů je nejvíce potlačen u podzemních savců? (1 bod)
zrak
6. Do potravní pyramidy doplňte vydru, rybu a řasu. (1 bod)

7. Jmenujte 3 savce, kteří se pohybují skoky. (1 bod)
např.: kuna lesní/skalní, myšice, veverka, lasice kolčava,…

28

© Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP

Sborník 42. ročníku ve školním roce 2013/2014
8. Čí je to stopa? (1 bod)

bobr evropský
9. Vyberte šišku okousanou veverkou. (1 bod)
10. Která z dvou krajin je lepší pro savce a proč? (1 bod)
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Botanika a houby
Leoš Lippl, Celie Korittová
1. Poznávačka:
smrž (0,5 bodu)
svraštělka (0,5 bodu)
hvězdovka (0,5 bodu)
choroš (0,5 bodu)
2. Jmenujte 4 rody hub, které rostou na dřevě. (2 body)
např. choroš, troudnatec, sírovec, březovník, hlíva, václavka, morušovka, rážovka, kosmatka, dřevnatka...
3. Nakreslete vřecko a bazidii. (1 bod)
obrázek kyjovitého váčku s výtrusy uvnitř a obrázek kyjovité buňky s výtrusy na
šťopečkách na povrchu
4. Co je to bryologie a čím se zabývá? (1 bod)
studiem mechorostů
5. Jmenujte alespoň 2 základní skupiny mechorostů (1 bod)
mechy, játrovky, hlevíky
6. Jak se liší hluchavka od kopřivy? Uveď alespoň 3 rozdíly. (1 bod)
kopřiva – žahavé chlupy, pravidelné zelené květy v jehnědách, kulatý průřez
lodyhou; hluchavka - žahavé chlupy chybí, souměrné jednotlivé květy různých
barev, čtverhranný průřez lodyhou
7. Poznej rostlinu podle popisu. (2 body)
Má přízemní listovou růžici a stvol, na kterém je jediné květenství, úbor. Ten je
složen z bílých jazykovitých květů, které jsou po jeho okraji. Někdy mohou mít
růžový nádech. Uvnitř úboru jsou žluté trubkovité květy. Celá rostlina je asi 10
až 15 cm vysoká. Roste běžně v kosených trávnících. Kvete od časného jara až
do pozdního podzimu.
sedmikráska chudobka

Lesnictví a meteorologie
Hynek Bílý
1. Poznávačka větviček: (2 body)
jasan ztepilý, vrba jíva, jilm drsný, hloh obecný …
2. Semena kterých dřevin jsou uzpůsobena k rozšiřování větrem? Vyber (2 body)
smrk ztepilý, buk lesní, jasan ztepilý, jilm drsný, bříza bradavičnatá, jeřáb ptačí
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3. Jak vzniká les nízký neboli pařezina, v jakém věku se přibližně mýtí? (1 bod)
vzniká po těžbě listnatého lesa ne ze sazenic ani semen, ale z pařezových výmladků, těží se přibližně ve věku 30 let
4. V jakých jednotkách se evidují atmosférické srážky, s jakou přesností? (1 bod)
v mm vodního sloupce, s přesností na desetiny mm
5. Co je to a jak vzniká ledovka? (1 bod)
jev, kdy dešťové kapky nebo mrholení dopadají na promrzlý povrch země
a předměty, kde dochází k okamžitému namrzání. Projevuje se pak jako slabá či
jindy jako velmi silná vrstva ledu, která pokrývá zemský povrch nebo obaluje
větve stromů, el. dráty, sloupy atd.
6. V jaké výšce nad terénem měří klimatologické stanice teplotu vzduchu? (1 bod)
ve výšce 2 m nad terénem a přízemní teplotu 5 cm nad terénem
7. V jakých jednotkách se zaznamenává teplota vzduchu, s jakou přesností? (1
bod)
Ve stupních Celsia s přesností na desetiny stupně
8. V jakou dobu měříme tři nejdůležitější denní teploty vzduchu? (1 bod)
v 7, 14 a 21 h středoevropského času

Savci
Jan Robovský
1. Poznávačka:
stopa zajíce (1 bod)
kolčava (1 bod)
vrápenec (1 bod)
psík mývalovitý (1 bod)
lebka divočáka (1 bod)
2. Kteří naši savci si staví kulovitá hnízda? Alespoň 2. (1 bod)
plši – uznáván každý druh, veverka, myška drobná
3. Který savec je u nás nepůvodní? (1 bod)
a) ježek západní
b) los
c) muflon
d) myšice malooká
4. Kteří naši savci požírají vlastní trus? Alespoň 2. (1 bod)
zajíc, králík
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5. Jmenuj naše myšovité hlodavce, alespoň 4. (1 bod)
myšice lesní, křovinná, malooká, temnopásá, myš domácí, myška drobná, krysa, potkan
6. Kteří naši savci mají kraťoučký ocas? Alespoň 2. (1 bod)
jelenovití kromě daňka, křeček, medvěd, popř. sysel, krtek

Obojživelníci a plazi
Pavla Robovská
1. Poznávačka:
ropucha obecná (1 bod)
čolek velký – samec (1,5 bodu)
larva čolka (0,5 bodu)
Poznej hlas – nahrávka rosničky zelené (1 bod)
2. Na modelu ukažte, kde má žába ocas. (1 bod)
Jaké naše ještěrky mají výrazný pohlavní dimorfismus? (1 bod)
ještěrka obecná, ještěrka zelená
3. Čí je to snůška? (1 bod)
ropuchy
4. Která naše žába neumí moc dobře skákat? (1 bod)
ropucha krátkonohá
5. Kteří z obojživelníků jsou nejvíc vázaní na vodu? (2 body)
a) ropucha zelená
b) skokan zelený
c) skokan štíhlý
d) čolek dravý
e) kuňka obecná
f) rosnička zelená

Ornitologie
Kateřina Ševčíková, František Nuc
1. Poznejte podle obrázků (2 body)
sýkora modřinka, konipas horský
2. Poznejte podle nahrávky, stačí rod
husa velká (1 bod)
3. Poznejte podle předloženého pera
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káně lesní , uznáván i včelojed či jeřáb (1 bod)
4. Poznejte podle předloženého kadáveru
strakapoud velký (1 bod)
5. Předveďte, jak si staví hnízdo výr velký (Bubo bubo)
výr si hnízdo nestaví (1 bod)
6. Uveďte rozdíly mezi hnízdem břehule říční (Riparia riparia) a vlaštovky obecné
(Hirundo rustica). (2 body)
Hnízdo vlaštovky je slepené z bahna v lidských sídlech (stodoly, chlévy), svrchu
bývá otevřené (na rozdíl od uzavřeného hnízda jiřičky); břehule si hrabou nory
v písčitých náplavech řek či stěnách pískoven, hnízdní kotlinka je umístěna
v zemi
7. Uveďte alespoň dva konkrétní příklady, jak moderní lesní hospodaření
negativně ovlivňuje ptačí populace. (2 body)
Kácení doupných stromů (s dutinami) snižuje nabídku hnízdních příležitostí
ptákům hnízdících v dutinách (např. sýkory, lejsci…); odtěžení starých trouch
nivých stromů snižuje potravní nabídku především hmyzožravcům (šplhavci,
sýkory,…); fragmentace porostů ztěžuje komunikaci jednotlivých populací da
ného (především vzácnějšího) druhu (např. lejsek malý, strakapoud bělohřbetý…), monokultury obecně snižují pestrost ptačích společenstev a mizí z nich
velké množství ptačích druhů (lejskové, šplhavci, sovy…)

Fyziologie rostlin
Stanislav Vosolsobě
1. Co je to glaciální relikt? (1 bod)
pozůstatek z doby ledové
2. K čemu slouží pylová láčka? (1 bod)
roste z pylu čnělkou, oplodní vajíčko
3. Kolik květů mají jednotlivé rostliny?
ukažte jednotlivé květy (nejvíce 2 body)
srha – klásky
řebříček – úbor
chrpa – úbor
bršlice – složený okolík
4. Jaké dopady pro rostliny by mělo, kdyby náhle přestaly existovat houby? (2
body)
www.zlatylist.cz
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nebude mykorhiza, nebude rozklad odumřelých těl rostlin, nebudou patogeny
5. Pojmenujte listové orgány na předloženém semenáčku. (1 bod)
dělohy + pravé listy
6. Je možné vypěstovat orchidej ze semene? Proč? Jak? (1 bod)
Nelze kvůli mykorhize, pouze v laboratorních podmínkách.
7. Jak je přenášen pyl u kapradin, nahosemenných a krytosemenných? (2 body)
kapradiny – není pyl
nahosemenné – vítr
krytosemenné – hmyz, vítr, voda

Astronomie
Ondřej Theiner
1. Co je to astronomická jednotka? Kolik astronomických jednotek je vzdálené
Slunce od Země? (1 bod)
astronomická jednotka je přibližně střední vzdálenost Země od Slunce (podle
nové definice přesně 149 597 870 700 metrů), Slunce je tedy přibližně vzdáleno jednu astronomickou jednotku
2. Jaký průměr má naše Galaxie? Odpověď uveď ve světelných letech. (1 bod)
přibližně 100 000 světelných let
3. Které planety nemůžeme pozorovat jak přecházejí přes sluneční disk. (2 body
přecházet přes sluneční disk nemůžeme pozorovat všechny vnější planety tj.
Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun, jelikož se nikdy nemůžou dostat mezi
Zemi a Slunce
4. Poznej souhvězdí: (nejvýše 2 body)
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Kasiopeja (1 bod)
Malý medvěd (1 bod)
5. Jak se v astronomii označuje jev, který je na obrázku? (1 bod)

Úplné zatmění Měsíce
6. Která z planet zemského typu (terestrických planet) je největší? (1 bod)
Země
7. Co je to galaxie? (2 body)
Galaxie jsou jakýmsi základním stavebním kamenem na větších vesmírných
měřítkách (shlukují se do skupin galaxií, kup galaxií, nadkup galaxií,..). Dalo by
se říct, že to jsou v podstatě takové "hvězdné ostrovy". Jsou tvořeny hvězdami,
které jsou gravitačně vázány nějakým hmotným centrálním tělesem, jímž bývá
většinou supermasivní černá díra. Dále v galaxiích nalezneme kromě hvězd i
mezihvězdný prach, plyn, plazma,... Galaxie rozdělujeme podle tvaru do několika skupin: spirální, spirální s příčkou, eliptické a nepravidelné. Velikostně se
pohybují v rozměrech od několika desítek světelných let (trpasličí galaxie) až
po stovky tisíc světelných let.

Geologie
Petr Rajlich
Poznej a přiřaď název:
žula (1 bod)
vápenec (1 bod)
hadec (1 bod)
svor (1 bod)
rula (1 bod)
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migmatit (1 bod)
biotitovec (1 bod)
žula (1 bod)
porfyr (1 bod)
ortorula (1 bod)
Poznávačka rostlin
Na trase stezky byly výrazně označeny rostliny, které soutěžící určovali, poznávačka tedy probíhala v průběhu stezky, mezi jednotlivými stanovišti s odborníky. Za
každé správné určení celého názvu (1 bod). Nejvíce 40 bodů.

Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

36

BYLINY A POLOKEŘE
skřípina lesní
netýkavka žláznatá
měsíčnice vytrvalá
osladič obecný
netýkavka malokvětá
kostival lékařský
brčál menší (brčál barvínek)
metlička křivolaká
vlčí bob mnoholistý
(lupina mnoholistá)
přeslička rolní
bažanka vytrvalá
vraní oko čtyřlisté
kopytník evropský
česnek medvědí
kerblík lesní
čistec lesní
ostřice třeslicovitá
netýkavka nedůtklivá
rdesno peprník
srha říznačka

STROMY A KEŘE
javor mléč
olše lepkavá (olše černá)
líska obecná
jírovec maďal (jírovec koňský)
javor klen (javor horský)
modřín opadavý
smrk ztepilý
lýkovec jedovatý
dub letní
(dub křemelák)
topol osika
bříza bělokorá
(bříza bradavičnatá)
lípa srdčitá (lípa malolistá)
třešeň ptačí (slivoň třešeň)
jasan ztepilý
jeřáb ptačí (jeřáb obecný)
meruzalka alpská (rybíz alpský)
střemcha hroznovitá
(slivoň střemcha)
bez hroznatý
dub červený
bez černý
© Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP

Sborník 42. ročníku ve školním roce 2013/2014

www.zlatylist.cz

37

Zlatý list – přírodovědná soutěž Českého svazu ochránců přírody

38

© Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP

Sborník 42. ročníku ve školním roce 2013/2014

www.zlatylist.cz

39

Zlatý list – přírodovědná soutěž Českého svazu ochránců přírody

Otázky pro kategorii STARŠÍ
Hydrobiologie a malakozoologie
Jana Buďová
1. Poznávačka:
larva vážky (Gomphiidae) (0,5 bodu)
slávička mnohotvárná (0,5 bodu)
jelec tloušť (0,5 bodu)
kamomil říční + zařadit (plži) (1 bod)
chrostík – larva bez schránky (0,5 bodu)
zemoun (skalní) (0,5 bodu)
2. Jak se živí chrostík bez schránky? (0,5 bodu)
Staví si sítě, do kterých chytá driftující materiál, pak síť i s úlovkem sežere.
3. Uveď dva živočichy žijící v planktonu. (1 bod)
Různé druhy perlooček buchanek, vznášivek, vířníků, apod.
4. Poznej přírodninu – název a funkce (1 bod)
skřele – chrání žábry
5. Najdi mezi obrázky larvu a dospělce pošvatky. (1 bod)
Jak jsou vodní bezobratlí přizpůsobeni životu v proudu? Uveď alespoň dva způsoby. (1 bod)
např. zploštělý tvar těla, různé přísavky,…
6. Předveďte či ukažte, jak vypadá „tandem“ vážek. (2 body)

Ekologie a botanika
Rostislav Černý, Lenka Čurnová, Eliška Havrdová
1. Kde rostou epilitické a kde epixylické druhy mechorostů? (1 bod)
epilitické druhy na skalách, epixylické druhy na dřevě
2. Vysvětlete, co je to EKOTON. Proč je druhově bohatší? (2 body)
hranice (=přechod) mezi 2 ekosystémy – nachází se zde druhy z obou biotopů,
druhově bohatší
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3. Co jsou to poikilohydrické rostliny? (1 bod)
mechy – snáší vyschnutí – po přísunu vody znovu pokračují v růstu
4. Vyjmenujte alespoň 3 přizpůsobení rostlin na nedostatek vody. (1,5 bodu)
tlusté listy/stonky – přítomnost speciální pletiva, bohatý kořenový systém,
kutikula, průduchy v jamkách, (CAM metabolismus)…
5. Které rostliny označujeme jako liány? Jaké adaptace (nejméně 2) jsou u nich
vyvinuty? Jmenujte alespoň 2 příklady rostlin z okolí. (2 body)
- rostliny, které se pnou po jiných rostlinách/jiných předmětech (zeď, plot,…)
- úponky, příčepivé kořeny, schopnost obtáčet se, speciální typ trichomů –
tvoří háček, př.: chmel otáčivý, vikev, břečťan,…
6. Jaký je rozdíl mezi pojmy INVAZE a EXPANZE? Ke každému pojmu uveďte příklad rostliny a původ invazní. (2,5 bodu)
7. INVAZE – nepůvodní (zavlečeny) druh, který se nekontrolovatelně šíří a vytlačuje druhy původní (př.: bolševník velkolepý – Kavkaz, netýkavka žláznatá –
podhůří Himalájí, trnovník akát – S. Amerika)
8. EXPANZE – původní druh, který se enormně šíří (př.: kopřiva, třtina křovištní,…)

Hmyz
Dan Opatrný, Albert Damaška
1. Poznávačka:
zlatěnka (1 bod)
babočka síťkovaná (1 bod)
jarní a letní generace babočky síťkované, která je která (1 bod)
2. Který hmyz má okřídlenou larvu? (1 bod)
nymfa rovnokřídlých se zárodky křídel, neschopna letu. Subimago (poslední
stádium larvy) jepice – okřídlené a schopné letu.
3. Který hmyz vyrábí bavlnu? (1 bod)
žádný, bavlna je rostlinný materiál
4. Který hmyz bude žrát suchý chleba? Neuznáváme mravence. (1 bod)
potemník moučný, zavíječ moučný, cvrček domácí, šváb americký,…
www.zlatylist.cz
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5. Jak si staví hnízdo hrnčířka? Vysvětlete, předveďte. (2 body)
do úst sbírá hlínu, mísí ji se slinami, a pak z toho staví stavbičky – hnízda
6. Jmenujte myrmekofila a popište jeho vztah k mravencům. (2 body)
larva modráska, cvrčík mravenčí, kyjorožec narudlý, někteří drabčíci
larva modráska žere larvy mravenců a dává jim sladkou šťávu; další mravenčí
hosté mohou mít jiné strategie

Ekologie a savci
Anna Elexhauserová
1. Řekněte 2 přizpůsobení u savců pro život v chladu. (1 bod)
např.: hustá srst, velká vrstva podkožního tuku, velké tělo, krátké uši, zimní
spánek, migrace,…
2. Který/-ří z následujících savců se nikdy neživí živočišnou potravou? (1 bod)
prase divoké, plch zahradní, norník rudý, kuna skalní, bělozubka šedá, netopýr
rezavý; živí se všichni

3. Pokud v potravní pyramidě (obr.) přibyde lasic, jak to ovlivní ostatní úrovně?
(1 bod)
ubyde myší + přibyde rostlin
4. Který/-ří z následujících savců je/jsou u nás původní? (1 bod)
ondatra pižmová, psík mývalovitý, nutrie, muflon, tchoř tmavý
5. Která z křivek na grafu (obr.) patří predátorovi a která kořisti? (1 bod)
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plná - predátor, přerušovaná - kořist
6. Řekněte 3 savce schopné žít v blízkosti lidských sídel. (1 bod)
Např.: kuna skalní, potkan, liška obecná, myš domácí, netopýři,…
7. Je/jsou někteří naši savci tažní? Pokud ano, který/-ří? (1 bod)
Ano, někteří letouni.
8. Čí je to stopa? (1 bod)
liška/vlk

9. Kdo okousal tuto smrkovou šišku (vzorek)? (1 bod)
myšice
10. Na obrázku vidíte krajinu. Jak byste ji změnili, aby lépe vyhovovala savcům
k životu? (1 bod)
např.: vice remízků a mezí, změnit monokulturní lesy na smíšené, přechody
přes silnice, stromy kolem silnic, menší pole,…
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Botanika
Leoš Lippl
1. Jmenujte alespoň dva znaky odlišující mechy od játrovek. (1 bod)
mechy – střední listové žebro přítomno, obústní zuby (peristom) na tobolce
přítomny, spirálně olistěná lodyžka, stélka pouze lodyžka + lístky
játrovky – střední listové žebro chybí, obústní zuby (peristom) na tobolce chybí, tobolka pukavá, dvou nebo třířadě olistěná lodyžka, stélka buď lodyžka +
lístky nebo lupenitá, nepřítomnost vodivých pletiv
2. Na jaké tři skupiny se dělí ostřice a podle čeho? (2 body)
jednoklasé, různoklasé, stejnoklasé podle uspořádání samčích a samičích květů
v klasech
3. Poznej rostlinu dle popisu. Rostlina má článkovaný stonek i větve, první článek
každé větvičky je velmi krátký, listy má redukované, palisty jsou přeměněny v
poměrně dlouhou pochvu, nikdy nekvete. (2 body)
přeslička bahenní
4. Jak se liší ostřice od trav? (2 body)
ostřice – trojhranná lodyha, hluboká rýha v listu, plod měchýřek, jednopohlavné květy
trávy – oblý nebo zploštělý stvol, chybí hluboká rýha v listu, plod obilka,
oboupohlavné květy
5. Znakem kterých čeledí je přítomnost mléčnic v rostlinách? (2 body) hvězdnicovité, mákovité, pryšcovité, zvonkovité

Houby
Celie Korittová
1. Poznávačka:
klanolístka (1 bod)
ohnivec (1 bod)
pazderek (1 bod)
kosmatka (1 bod)
2. Jmenujte 2 rody hub rostoucích na potravinách. (1 bod)
např.: štětičkovec, kropidlovec, kropidlák, plíseň hlavičková,…
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3. Proč nesmíme jíst tyto potraviny? (1 bod)
Podhoubí prorůstá dál, než kde je houba viditelná a navíc uvolňuje jedovaté
látky do okolí podhoubí.
4. Kde probíhá trávení hub? (1 bod)
mimo tělo houby – do svého okolí vylučuje trávicí enzymy
5. Ukázka napadeného a zdravého pryšce. Který je který? Čím je napaden? (1,5
bodu)
rez
6. Ukázka hnilob dřeva. Jaké to jsou? Která co rozkládá? (1,5 bodu)
hnědá hniloba – rozkládá celulózu bílá hniloba – rozkládá lignin i celulózu

Lesnictví a meteorologie
Hynek Bílý
1. Poznávačka větviček (nejvíce 3 body)
jalovec obecný
vrba jíva
svída krvavá
habr obecný
brslen evropský
2. Co je to zajištěný lesní porost? (1 bod)
Mladý porost, který odrostl buřeni a také okusu zvěří
3. Jaká je zákonná lhůta po vykácení holiny, do které musí být holina zalesněna a
do kdy na ní musí být zajištěný porost? (1 bod)
2 roky, 7 let
4. V jakých jednotkách se udává relativní vlhkost vzduchu a v jakých absolutní
vlhkost vzduchu? (1 bod)
v procentech (%), v gramech na metr krychlový (g/m3)
5. Popiš proudění vzduchu v tlakové výši (anticykloně) na severní polokouli – vodorovné nad povrchem země a i ve svislém směru. (2 body)
vzduch spirálovitě klesá k zemskému povrchu a ze středu tlakové výše spirálo-
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vitě vytéká vodorovně nad zemským povrchem (vítr), spirála se stáčí ve směru
hodinových ručiček
6. V jakých jednotkách uvádějí meteorologové atmosférický tlak? Jaká je hodnota
normálního tlaku přepočtená na hladinu moře? (1 bod)
v hektopascalech, 1013,25 hPa
7. V jaké výšce nad terénem se měří na klimatologické stanici vítr? Jaké veličiny
se měří a v jakých jednotkách se uvádějí? (1 bod)
měření ve výšce 10 m, měří se rychlost v m/s a směr ve stupních azimutu

Savci
Jan Robovský
1. Poznávačka: (1 bod za správnou odpověď, nejvíce celkem 5 bodů)
stopa bobra
tchoř stepní
bělozubka bělobřichá
zuby hraboše a myši
lebka ondatry
2. Kteří naši savci si staví tzv. hrad? (1 bod za alespoň 2)
jezevec, krtek, bobr
3. Který savec je u nás nepůvodní? (1 bod)
a) myš západoevropská
b) kamzík
c) zubr
d) netopýr severní
4. Jmenujte alespoň 4 naše hrabošovité hlodavce. (1 bod)
hraboš polní, h. mokřadní, norník, hryzec, ondatra, hrabošík podzemní,…
5. Jmenujte alespoň 4 savce, kteří mají červené zuby (1 bod)
rejsek malý, horský, obecný, rejsec vodní a černý, nutrie, ondatra, bobr, …
6. Jmenujte savce s barevně odlišným ocasem, alespoň 3. (1 bod)
liška, tchoř stepní, daněk, plch zahradní, hranostaj
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Obojživelníci a plazi
Pavla Robovská
1. Poznávačka:
ropucha krátkonohá (1 bod)
samice rosničky zelené (1 bod)
2. Kteří z těchto obojživelníků mají zuby? (1 bod)
a) čolci
b) kuňky
c) ropuchy
3. Přiřaďte naše užovky k mapkám rozšíření: (2 body)
užovka obojková, podplamatá, hladká, stromová
4. Čí je to snůška? (1 bod) čolek
5. Vyjmenujte alespoň 2 rozdíly mezi zeleným a hnědým skokanem. (1 bod)
zelení – větší plovací blány, oči navrch hlavy, párové rezonátory
hnědí – páska přes oči, nepárový rezonátor
6. Co žere užovka podplamatá? (1 bod)
ryby
7. Seřaď události při vývoji pulce. (1 bod)
žábry -> přední nohy -> zadní nohy -> plíce
8. Poznej hlas – nahrávka kuňky žlutobřiché (1 bod)

Ornitologie
Kateřina Ševčíková, František Nuc
1. Poznávačka:
žluva hajní (1 bod)
žluna šedá (1 bod)
2. Poznej hlas:
puštík obecný (1 bod)
strnad obecný (1 bod)
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3. Řekněte z jakého ptáka je toto pero a odkud (která část těla)? Jak jste to poznali? (1 bod)
datel černý, rýdovací pero – velmi tvrdé a symetrické
4. Jak byste podpořili hnízdění ledňáčka říčního? (1 bod)
strhávání břehů, zbavení se vegetace
5. Proč se ptáci kroužkují? (0,5 bodu)
výzkum, sledování migrace,…
6. Jak je v ČR ohrožen tetřívek obecný? (1 bod)
ubývání biotopů (horské louky a paseky)
7. Předveďte mládě kukačky, které se vylíhlo. (1 bod)
pomocí zad vytlačuje ostatní vejce/mláďata
8. Uveďte přizpůsobení kosa černého k životu v jeho prostředí. (1,5 bodu)
krátká křídla, dlouhé nohy, tenký zobák (žije v podrostu)

Fyziologie rostlin
Stanislav Vosolsobě
1. Proč některé rostliny uzavírají na noc květy? Jmenujte nějaký příklad. (2 body)
aby nedošlo ke znehodnocení pylu rosou. např.: tulipán
2. Jak se rostlina brání před okusováním hmyzem? Jmenujte alespoň 3 příklady
adaptací. (1,5 bodu)
tvorba trichomů, tuhých listů, toxických látek, latexu,…
3. Jakou podobu má prvoklíček (prokel/gametofyt) u krytosemenných rostlin? (1
bod)
pyl a zárodečný vak
4. Uveďte příklad, kdy rostlina čerpá z mykorhizní symbiózy organické látky. Proč
to dělá? (1,5 bodu)
např.: semenáčky stromů rostoucí v zástinu či mykotrofní orchideje
5. Jak vypadala naše vegetace v době ledové? (1 bod)
chladnoucí step, kombinace tundry a stepi
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6. Dle jakých rysů byste v době květu (tvorby semen) odlišili jednoletou rostlinu
od dvouleté a víceleté? Uveďte příklady rostlin. (nejvíce 3 body)
jednoletá – tenké kořeny, listy uvadají, např.: obilniny, rajče, huseníček rolní,…
dvouletá – vyčerpaný zbytek zásobního kořene, usychající listy, např.: mrkev,
divizna, náprstník,…
trvalka – silně vyvinuté zásobní orgány, listy často fotosyntetizují i po odplození, např.: všechny stromy

Astronomie
Ondřej Theiner
1. Poznej souhvězdí: (2 body)
Lyra, Orel

2. Co to je exoplaneta? (1 bod)
Exoplaneta je planeta, která obíhá kolem jiné hvězdy, než je Slunce
3. Na jakém fyzikálním principu funguje raketový motor? (1 bod)
akce a reakce
4. Jak se jmenuje rovnice vyjadřující počet případných civilizací v Galaxii? (1 bod)
Drakeova rovnice
5. Jmenujte alespoň 2 metody, jak určit sever bez použití kompasu a GPS. Ukaž
kde je sever. (3 body)
Spolehlivé metody: Pomocí znalosti času a polohy Slunce – Slunce je v pravépoledne přesně na jihu, takže stín směřuje na sever. Pomocí náramkových hodin – osa úhlu mezi dvanáctkou a hodinovou ručičkou směřuje severo-jižním
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směrem. (Pozor na letní čas!) Další astronomickou metodou, která je ovšem
použitelná pouze v noci, je nalezení Polárky. Ta je stále nad severem. Dále můžeme využít mapy, kterou zorientujeme pomocí význačných objektů v terénu
a z ní určíme sever. (Méně spolehlivé metody: Pomocí lišejníku, pomocí sklonu
mraveniště, pomocí letokruhů apod.)
6. Jaký typ objektu je na obrázku? (2 body)
kulovitá hvězdokupa

Geologie

Petr Rajlich
Pozávačka:
rula (0,5 bodu)
migmatit s granáty (0,5 bodu)
ortorula (0,5 bodu)
migmatit (0,5 bodu)
svor (0,5 bodu)
amfibolit (0,5 bodu)
2 x žula (1 bod)
vápenec (0,5 bodu)
pegmatit s turmalínem (0,5 bodu)
Tyto exponáty přiřaď do skupin. (5 bodů)
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Zúčastněné kolektivy
Národního kola 42. ročníku se zúčastnilo celkem 30 kolektivů ze 14 krajů. Z Olomouckého kraje podle pravidel postoupili i druhé kolektivy Hanáci v kategorii
mladší a Nezmaři v kategorii starší (za loňským vítězem národního kola, Lidem
Medvědího potoka).

Kategorie mladší
Bukvičky
Zřizovatel: Gymnázium České Budějovice
Soutěžící: Jakub Zemčík, Pavel Kálal,
Jiří Janků, Kateřina Malá, Tereza
Nedbalová, Tereza Maxerová
Vedoucí: Jarmila Ichová

Primáti
Zřizovatel: Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Soutěžící: Anna Stará, Patrik Krulík,
Štěpánka Pilařová, Lucie Urbanová,
Václav Paclík, Jiří Frühbauer
Vedoucí: Petr Venhauerová

Lid Medvědího potoka
Zřizovatel: DDM Olomouc
Soutěžící: Martin Cigánek, Ondřej
Obrtlík, Štěpán Moupic, Anita Řezníčková, Kateřina Konečná, Tatiana
Borunská
Vedoucí: Hana Roubalíková

Brontosaurus
Zřizovatel: DDM Rokycany
Soutěžící: Anna Tarachaničová, Eva
Tarachaničová, Jáchym Straka, František Babuljak, Jonáš Šonský, Michal
Vrbický
Vedoucí: Dan Šatra

Hanáci
Zřizovatel: Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
Soutěžící: Natálie Alexandra Paulů,
Veronika Francová, Kateřina Šemnická, Barbora Nedomová, Daniel Smýkal, Jiří Pazdera
Vedoucí: Jana Daňková

Temnopásci
Zřizovatel: Gymnázium Česká Lípa
Soutěžící: Martina Rychtaříková,
Nina Jeřábková, Iva Hanzelková, Bianka Lusková, Anežka Marková, Anastázie Vítková
Vedoucí: Milan Bárta
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Sovy Kladno
Zřizovatel: Gymnázium Kladno
Soutěžící: Eliška Arltová, Anna Vobořilová, Barbora Kašparová, Marie
Hadrbolcová, Tobiáš Kořán, Františka Mošovská
Vedoucí: Veronika Nedvědová/ Dominik Pek
Prvoci
Zřizovatel: DDM Hradec Králové
Soutěžící: Samuel Balcar, Petr Bušta,
Sabina Hejcmanová, Erika Jánská,
David Janele, Matouš Jankovič
Vedoucí: Lucie Černohousová
Scarabáci
Zřizovatel: Sdružení dětí a mládeže
Sarkander - Přírodovědný oddíl
Scarabeus
Soutěžící: Magdaléna Lžičařová, Anna Tomšejová, Hana Benovičová,
Petr Tomšej, Štěpán Šimša, Jan
Hrdoušek
Vedoucí: Amálie Zdislava Rosíková
Falco
Zřizovatel: ČSOP Javorníček
Soutěžící: Natálie Krajinová, Viktorie
Sumcová, Anna Lajšnerová, Eva Špinarová, Patrik Pernický, Jan Fridrich
Vedoucí: Jitka Dvorská
Černé veverky
Zřizovatel: ZŠ Nasavrky
Soutěžící: Vladimír Řezníček, Matěj
www.zlatylist.cz

Doležal, Tomáš Novák, Martina Neumanová, Natalie Odvárková, Robert
Blažek
Vedoucí: Petra Morchová/Ondřej
Pavlík
Lišáci
Zřizovatel: ZŠ J. A. Komenského,
Louny
Soutěžící: Eliška Kadavá, Adéla Kočinová, Filip Kohr, Zdeněk Mašek, Jaromír Černovský, Ondřej Krejčí
Vedoucí: Lucie Richtrová
Simpsonovi
Zřizovatel: ZŠ Čakovice, Praha
Soutěžící: Filip Schuster, Pavel
Huptych, Jakub Suchan, Antonín Šimek, Silvestr Vaniš, Kristián Vaniš
Vedoucí: Kamila Babková
Géčka
Zřizovatel: Gymnázium a obchodní
akademie, Chodov
Soutěžící: Tomáš Hlaváček, Eliška
Zajacová, Jana Moczerniuková, Natálie Morová, Natálie Matějíčková, Monika Kurčíková
ZŠ a MŠ Třemešná
Zřizovatel: ZŠ a MŠ Třemešná
Soutěžící: Tereza Ledererová, Kristýna
Mekisková, Jakub Šperl, Martin Fof,
Kristýna Fedorová, Barbora Jašová
Vedoucí: Andrea Fofová
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Kategorie starší
Kaštani
Zřizovatel: Gymnázium Č. Budějovice
Soutěžící: Lukáš Fiedler, Petr Vaněk,
Lucie Vaníková, Kryštof Nuc, Martin
Doležal, Adéla Dobiášová
Vedoucí: Jarmila Ichová
Lid Medvědího potoka
Zřizovatel: DDM Olomouc
Soutěžící: František Moupic, Kateřina Polláková, František Lamla, Barbora Kovalová, Martin Zatloukal,
Ivana Šrámková
Vedoucí: Jaroslav Marx
Gyboni
Zřizovatel: Gymnázium Budějovická,
Praha
Soutěžící: Ema Soukeníková, Jiří Janoušek, Vojtěch Brož, Radka Opltová, Viola Sadykova
Vedoucí: Jarmila Eckschlagerová
Ekokřečci
Zřizovatel: Gymnázium Česká Lípa
Soutěžící: Petr Velík, Lucie Myslíková, Adéla Sztoláriková, Vilém Hrom,
Ondřej Vosál, Vojtěch Svoboda
Vedoucí: Lenka Tulková
Bílinské Sojky
Zřizovatel: Bílinská přírodovědná
společnost o. s.
Soutěžící: Jan Smrž, Alena Hubáčko-
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vá, Jakub Vokurka, Michal Hejcman,
Klára Francouzová, Viktorie Jandová
Vedoucí: Karel Mach
Prohybidybádydádyjo
Zřizovatel: BG Bohuslava Balbína,
Hradec Králové
Soutěžící: Daniel Pek, Vít Bureš, Zdeněk Šimon, Jakub Jelen, Terezie
Köhlerová
Vedoucí: Nezmaři
Zřizovatel: Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov
Soutěžící: Adéla Navarová, Martin
Kocourek, Adam Čechmánek, Lenka
Hrdličková, Ondřej Král, Ladislav
Blechta
Vedoucí: Šárka Lakomá
Lupikola
Zřizovatel: Gymnázium
J.A.Komenského a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod
Soutěžící: Alžběta Manová, Sára
Šrámková, Romana Zálešáková, Andrej Hrubšo, Andrej Závodný, Matěj
Adámek
Vedoucí: Petr Pomajbík
Sciurus minor
Zřizovatel: Gymnázium Pelhřimov
Soutěžící: Anna Smrčková, Barbora
Blažková, Jáchym Lis, Nikola Svobo© Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP
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dová, Kristýna Kodešová, Vojtěch
Hunal
Vedoucí: Blanka Veverková
Brontosaurus
Zřizovatel: DDM Rokycany
Soutěžící: Dorota Babuljaková, Johana Straková, Tereza Horčičková, Matouš Marek, Marek Povýšil, Přemysl
Uzel
Vedoucí: Dan Šatra
Emani
Zřizovatel: Junák Slatiňany
Soutěžící: Šimon Kimák, Tereza Pilařová, Alžběta Jirásková, Alžběta
Kimáková
Vedoucí: Kateřina Brůžková

Zubaté žáby
Zřizovatel: ZŠ Břidličná
Soutěžící: Karolína Hricová, Karolína
Stárková, Nela Zbořilová, Marie Paličková, Marie Zaoralová
Vedoucí: Květa Děrdová
MOP Ještěrky
Zřizovatel: ČSOP ZO 30/02 Chodov
Soutěžící: Jaroslava Haurová, Richard Plášil, Zdeněk Šlégr, Pavel Žemlička, Lucie Hatašová
Vedoucí: Stanislava Volková

Gábinčini mazánci
Zřizovatel: Gymnázium Zikmunda
Wintra, Rakovník
Soutěžící: Veronika Fecková, Borek
Požár, Jan Čermák, Boris Dohnal,
Petr Palivec, Lucie Parkmanová
Vedoucí: Romana Parkmanová
Vlkani
Zřizovatel: ZČ HB BRĎO Vlkani Mikulčice
Soutěžící: Libor Haan, Michal Bařina,
Lukáš Hlaváč, Ondřej Hrabal, David
Kolesík, Jan Strážnický
Vedoucí: Ctibor

www.zlatylist.cz

57

Výsledky národního kola v kategorii STARŠÍ

Výsledky národního kola v kategorii MLADŠÍ

Zlatý list – přírodovědná soutěž Českého svazu ochránců přírody

58

© Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP

Sborník 42. ročníku ve školním roce 2013/2014

www.zlatylist.cz

59

Zlatý list – přírodovědná soutěž Českého svazu ochránců přírody
ORNITOLOGICKÉ PERLIČKY ZE STEZKY (sobota):
Poznávání žluny: „Jo, to známe. To je ta žluč, co jsme včera vypouštěli!“
„Zobák uzpůsobený k příjmu takovéto potravy je zubák.“
Teorie o úbytku tetřívků: „Tetřívky žerou srnci a vlci.“
„Pro ochranu ledňáčků vyměníme štěrkové břehy za hlinité.“
„Kroužkujeme, abychom zjistili, který pták žije a který už nežije.“
„Popis funkce různých typů zobáků: „Kos vrtá dutiny do stromů.“
„Datel má tvrdší pero, aby s ním mohl mávat.“
„Tetřívek? To je ten, co žije ve sklepích, stodolách a opuštěných kanálech.“
„…zadní ocas datla…“
Popis vytlačení mláďat kukačkou z hnízda: „Kukačka se rozpíná… jako vesmír!“
Poznávačka: „Pšenice černohlavá.“
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Autoři fotografií
titulní strana – Anna Ničová
strana 2 – Anna Ničová
strana 6 nahoře – Lucie Krausová
strana 6 dole – Anna Ničová
strana 7 nahoře – Anna Ničová
strana 7 dole – Anna Ničová
strana 8 nahoře –
strana 8 dole – Anna Ničová
strana 9 nahoře – Anna Ničová
strana 9 dole – Anna Ničová
strana 14 dole Kateřina Landová
strana 15 nahoře Jiří Jurečka
strana 15 dole Milan Jánošík
strana 17 – Jaroslav Síbrt
strana 18 nahoře – Jaroslav Síbrt
strana 18 dole – Jaroslav Síbrt
strana 21 – Anna Ničová
strana 23 nahoře – Anna Ničová
strana 23 dole – Anna Ničová
strana 25 nahoře – Anna Ničová
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strana 25 dole – Anna Ničová
strana 37 – Anna Ničová
strana 38 nahoře – Anna Ničová
strana 38 dole – Anna Ničová
strana 39 nahoře – Anna Ničová
strana 39 dole – Anna Ničová
strana 51 nahoře – Lucie Krausová
strana 51 dole – Lucie Krausová
strana 52 nahoře – Anna Ničová
strana 52 dole – Anna Ničová
strana 53 nahoře – Přemek??????
strana 53 dole – Dan Šatra
strana 57– Lucie Krausová
strana 60 Dan Šatra
strana 61 dole – Anna Ničová
strana 61 nahoře – Dan Šatra
strana 62 – Lucie Krausová
zadní strana – Anna Ničová
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Celostátní partneři Zlatého listu

Děkujeme společnosti NET4GAS a státnímu podniku Lesy České republiky za spolupráci a významnou finanční podporu!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je spoluvyhlašovatelem Zlatého listu
a finančně podpořilo konání národního kola.
Děkujeme všem pořadatelům a jejich spolupracovníkům, kteří se často bezplatně,
nebo za symbolickou odměnu podíleli na uspořádání kteréhokoliv kola 42. ročníku
Zlatého listu. Bez vás by to šlo jen stěží!

Na organizaci národního kola se podíleli:
Tým ZO ČSOP Třeboň ve složení: Václav Bartuška, Ivana Nucová, Martin Bartuška,
Pavlína Vítů, Miluška Nevoralová, Ludmila Vítů, Marie Marečková, Václav Nuc,
Dan Štipl, Leona Veselá, Anna Ničová, Lucie Krausová, David Mulica, Alena Pikousová, Ingrid Franková. Tým kanceláře SMOP ve složení: Jaroslav Síbrt, Luděk Hrnčíř, Lenka Žaitliková a Veronika Niederlová.

Pořadatelem Zlatého listu je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská
5, 140 00 Praha, tel.: 775 724 545, e-mail: smop@csop.cz.
Podrobné informace o soutěži naleznete na webu www.zlatylist.cz.
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