1

ZLATÝ LIST

Sborník 43. ročníku
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aktivit. Celostátním koordinátorem soutěže je Sdružení mladých
ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských a základních kol s ním
dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze spřízněných organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská sdružení
apod.) Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).
Tradice soutěže sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy
byl Zlatý list soutěží přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace. Po jejím rozpadu soutěž převzal Český svaz ochránců
přírody a pokračuje více než 20 let v tradici zavedené soutěže.

Vážený čtenáři, právě nahlížíš do Sborníku 43. ročníku Zlatého listu.
Pokud jsi otevřel tento Sborník proto, aby ses dozvěděl, co je to Zlatý
list, pak věz, že je to 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 jejich znalosti.
V jednotlivých kolech Zlatého listu (základní, krajská a národní)
soutěží šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek.
Na stanovištích soutěžní stezky prověřují odborníci znalosti dětí
z různých přírodovědných oborů, ekologie a ochrany přírody. Součástí hodnocení družstva je i praktická práce pro přírodu. Důraz je
kladen na celoroční činnost kolektivu, která však není podmínkou
pro účast v soutěži.
Hlavním smyslem soutěže je především vzájemné setkávání
kolektivů dětí a mládeže s přírodovědnými zájmy a zaměřením,
jejich motivace, výměna zkušeností a kontaktů. (Více o smyslu
a cílech soutěže se dočteš v propozicích.) Národní kolo Zlatého
listu je setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších
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Téma 1. úkolu: PAVUČINY

Kromě účasti v jednotlivých kolech Zlatého listu, které probíhají na
jaře, se mohou soutěžící zúčastnit i celoroční aktivity, která spočívá
v plnění čtyř přírodovědných úkolů a dokumentaci této činnosti.
Dokumentace úkolů předepsaným způsobem může jednomu týmu
v každé postupové kategorii zajistit účast na národním kole Zlatého
listu na tzv. divokou kartu bez ohledu na jeho umístění v krajském
kole.

Na podzim jsou pavučiny hojné. Nejvíce asi jeho začátkem, v takzvaném babím létě. Jedna z verzí vysvětlující původ výrazu babí léto dokonce tvrdí, že je pojmenováno právě podle pavučin
připomínajících jemné stříbrné babské vlasy. V přírodě jich tedy
najdete nepochybně dost.

Přesné podmínky dokumentace dobrovolných úkolů a jejich zaslání
do soutěže jsou definovány v samostatné části aktuálních propozic.
V zásadě jde o to splnit všechny čtyři úkoly (minimálně jejich povinnou část) a jejich plnění zdokumentovat vlastnoručně vyrobenou
prezentací – posterem formátu A1, kterou lze samostatně vystavit.
Od září do března jsou na www.zlatylist.cz zveřejňována zadání
jednotlivých úkolů, které mohou kolektivy plnit.

Povinná část
1

Vydejte se ven, najděte co nejvíce různých druhů pavučin
a vyfotografujte je. Můžete přidat i schematický nákres. Popište prostředí, ve kterém jste pavučiny našli. Zkuste určit
pavouky, které v pavučinách nebo u nich najdete. Jaké druhy
hmyzu jste nejčastěji pozorovali v pavučinách uvízlé?

2

Jaké jsou vlastnosti pavučiny a pavoučího vlákna? Najděte si
o tom informace v knihách nebo na internetu. Poté to zkuste
prozkoumat a prověřit v praxi, na vláknech, která najdete
v přírodě. Např. co pavučina a jednotlivé vlákno unese?
Nakolik se vám ho podaří natáhnout? Atd. fantazii se meze
nekladou. Vaše pokusy zdokumentujte.

3

Jak probíhá polapení pavoučí kořisti od začátku do konce?
Zkuste to vypozorovat (nejlépe si při sledování pavouka
trpělivě počkat, nebo si pomoci tím, že mu do pavučiny kořist
vhodíte) a zaznamenat. Nemusí to být nutně jen popis, nebojte
se to zkusit jinak (komiks, divadelní scénka.)
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Tipy na další řešení
Jakým postupem vlastně pavouk pavučinu staví? (Pokuste
se ho pozorovat přímo v přírodě.) Způsobů je více. Objevte
alespoň jeden a vyzkoušejte podle něj utkat pavučinu z provázku. Jak jste postupovali? Co vše jste k tomu použili? Kolik
lidí se na tom podílelo? Jak dlouho to trvalo? Co na tom bylo
nejtěžší?
Co jste při hledání a pozorování pavouků a pavučin ještě
zjistili? Co se vám na pavoucích nejvíce líbí nebo nelíbí? Co
vám na nich připadá zajímavé? Co je podle vás pro pavouky
nejvíce typické? Znáte někoho ve svém okolí s nepřekonatelnou
hrůzou z pavouků?

DOBROVOLNÉ ÚKOLY

Téma 2. úkolu: HÁLKY
V listopadu a prosinci bude vaším úkolem podívat se na zoubek
jednomu prastarému přírodnímu fenoménu, jehož zkoumáním
se zabývá věda cecidologie. Pokud jste o žádné cecidiologii nikdy
neslyšeli, nezoufejte. Cecidium je latinský název pro hálku, podivuhodný útvar utvářený na tělech rostlin parazitickými organismy.
Jistě si i vy vzpomenete například na duběnky – barevné kuličky na
listech dubů, které patří k nejznámějším zástupcům hálek.
Jako průvodce světem hálek doporučujeme využít on-line atlas
hálek na adrese www.chinchilla.hustej.net, který zpracovává
problematiku hálek zábavnou a srozumitelnou formou.

Žijí pavouci jen na souši? Existují pavouci bez vlákna?

Povinná část
1

Vypravte se do podzimní přírody a nasbírejte alespoň šest
různých hálek, z toho nejméně jednu z jehličnatého stromu.
U každého exempláře určete české a latinské druhové jméno organismu, který hálku vytvořil, české a latinské jméno
rostliny, na které hálka rostla a také část rostliny, ze které
se hálka utvořila (např. větvička, list). Hálku pečlivě prozkoumejte – změřte ji, zapište její barvu, vyfoťte ji. Všechny
údaje zapište do tabulky a přiložte fotografie nasbíraných
hálek, případně fotografie ze sběru.
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2

Nyní se podíváme do útrob nasbíraných hálek. Hálky opatrně
rozpitvejte (postup dokumentujte, doporučujeme využít i lupu
nebo malé zvětšení mikroskopu, pokud jej máte k dispozici)
a zjistěte, kdo uvnitř bydlí. Sledovaným znakem je pro nás počet
larev – ten zapište do tabulky z úkolu č. 1.

3

Vyberte dvě různé larvy, zakreslete je a popište části jejich těla.
Zapište si, v čem se podobají a v čem zase liší. Krátce napište,
proč je pro larvy výhodné „bydlet“ v hálkách.

DOBROVOLNÉ ÚKOLY

Při pozorování larev v hálkách, kde se jich vyvíjí větší množství
zároveň, jste mohli snadno zpozorovat, že ne všechny byly
stejné. Vysvětlení je jednoduché – ani parazité, kterými organismy tvořící hálky jsou, nejsou ušetřeni vlivu jiných parazitů.
V přírodě se tak poměrně často stává, že již vytvořené hálky
jsou využívány jinými druhy. Zjistěte, které hálky jsou nejčastěji
parazity využívány, jací konkrétní parazité to jsou a jak probíhá
jejich vývoj od chvíle, kdy se do hálky dos-tanou, až po chvíli, kdy
ji opustí.
Jeden typ hálky se až dodnes využívá pro výrobu léčivé tinktury k posílení imunity. Zkuste zjistit, o kterou hálku se jedná
a jaký je postup výroby. Napovíme, že hálka, o které je řeč, má
také zvláštní lidové jméno. Dokážete zjistit jaké?

Tipy na další možná rozšíření úkolu
Ještě začátkem 20. století se po celém světě hojně využíval
k psaní tzv. duběnkový inkoust. Zkuste jej vyrobit – není to
nic těžkého! Budete potřebovat: 20 duběnek (hálky žlabatky
listové), zelenou skalici (k dostání v drogerii), lepidlo Klovatina a vodu. Duběnky rozdrťte v hmoždíři nebo misce a zalijte
je cca 250 ml vody. Vařte alespoň 1,5 hodiny (pokud se začnou
připalovat, dolijte vodu) a poté přes starý kapesník přeceďte,
aby vám zůstala pouze tekutina. V dalších 200 ml vody
roz-míchejte lžíci klovatiny a lžíci zelené skalice. Smíchejte
obě tekutiny a nechte alespoň 1 den odstát. Zkuste napsat
duběnkovým inkoustem zprávu!
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Téma 3. úkolu: PÁTRÁNÍ PO SOVÁCH
V zimních měsících se brzy stmívá. Proto se můžeme již brzy setkat
se sovami, které loví za šera a v noci. V tomto období také můžeme
sovy slyšet tokat. Přečtěte si, v jakých typech krajiny žijí (loví, rozmnožují se,…) konkrétní druhy sov. Některé můžete najít i ve městě.

Povinná část
1

2

Vytipujte si ve vaší blízkosti místa, kde by se mohl některý
z druhů vyskytovat. Zjistěte, jakou sovu byste mohli potkat
v okolí vaší klubovny nebo místa zimní výpravy. Vydejte se
ven a zkuste onu sovu najít. (Bude se vám hodit teplé oblečení,
karimatka, deka, termoska s teplým čajem, dalekohled,…).
Pokud byste opravdu nevěděli, kam a proč se vydat, zkuste se
poradit s nějakým odborníkem (ve škole, v muzeu, záchranné
stanici živočichů,…).
Dříve než se vydáte sovy hledat, naučte se rozeznat hlasy sov
(www.rozhlas.cz/hlas/sovy/), které máte naději potkat. Na vytipovaných místech pátrejte po těchto hlasech, chovejte se tiše,
buďte trpěliví. Podařilo se vám sovu pozorovat? Nebo jste ji jen
slyšeli? Jakou? Kde? Jak dlouho jste ji pozorovali/slyšeli? Pokud
jste na sovu nenarazili, zkuste popsat proč asi.

DOBROVOLNÉ ÚKOLY

3

Zjistěte, co to je a jak vypadá vývržek. Zkuste ve dne zapátrat
po vývržcích v místech, kde jste slyšeli či pozorovali sovu, nebo
kde by sova mohla být. Pokud nějaký najdete, rozeberte ho
a prostudujte, z čeho je složen. Může patřit sově? Proč?

Tipy na další možná rozšíření úkolu
Sova je pro lidi díky svým výjimečným vlastnostem přitažlivý
pták. Proto sovy najdete jako posvátná či zlověstná zvířata
v historii mnoha kultur. Zkuste vypátrat nějaké pověsti a pověry o sovách. Která vás nejvíce zaujala? Proč asi vznikla?
Navštivte některou ze záchranných stanic živočichů, která
pečuje i o sovy a prohlédněte si je zblízka. Zjistěte, jak došlo
k jejich zranění a proč.
Pozvěte si odborníka na oddílovou schůzku nebo do školy
a nechte si o sovách a jejich životě říct více.
Pro vybraný druh sovy můžete na vhodném místě připravit
budku a pak pozorovat, zda do ní sovu přilákáte k hnízdění.
(Pozor, během hnízdění ji však nesmíte rušit!) Aby se vám
to podařilo, je třeba si nejdříve důkladně prostudovat, jakou
budku potřebujete a kam ji umístit.

Odkazy
Naše sovy, článek na stránkách ČSO (/www.cso.cz/index.php?ID=416)
Naše sovy, stránky spolku SULIMO (www.sulimo.cz/nase-sovy.html)
Jaké sovy u nás žijí, článek v časopise ABC (www.abicko.cz/clanek/
casopis-abc/2750/jake-sovy-u-nas-ziji.html)
Hlasy sov na stránkách ČRO (www.rozhlas.cz/hlas/sovy/)
The Owl Pages (www.owlpages.com/owls/)
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Téma 4. úkolu: TLEJÍCÍ DŘEVO
Povinná část
Vydejte se do přírody a pozorujte tlející dřevo. Vyhledejte místa,
kde leží tlející strom, pařez, souš, hromada větví,… Vyberte si
postupně několik takových rozdílných míst a zaznamenejte na
nich svá pozorování. Tlející dřevo si pozorně prohlédněte a zdokumentujte (vyfoťte nebo zakreslete – nejlépe obojí – a popište
souvislosti). Pozorujte především:
a) kvalitu dřeva:
Co to asi původně bylo za druh dřeviny? Dá se to ještě poznat?
Jak moc je dřevo ztrouchnivělé? Je stejné po celé jeho délce? Jakou
má barvu? Jak se liší barva v závislosti na pokročilosti rozpadu
dřeva? Atd.
b) druh stanoviště a polohu dřeva v něm:
Jaké jsou podmínky v místě, kde jste dřevo našli? Co je to za lokalitu? Jde o les, park, břeh řeky atd.? je tam suchá stráň či půda pokrytá velkou vrstvou spadaného listí? Leží dřevo na zemi? Z jaké
části je nad zemí a z jaké je do ní zabořeno? Nebo se jedná o stále
stojící strom či pahýl? Atd.

c) organismy:
Pozorujte veškeré organismy, které na a v mrtvém či odumírajícím dřevě najdete. Podívejte se dovnitř tlejícího dřeva (odřízněte/odlomte část svrchní vrstvy) a zdokumentujte. Poté se
pokuste určit alespoň některé druhy organismů, které na nebo
ve dřevě objevíte.

1

Na základě předchozího pozorování zkuste odvodit, jak asi
došlo k odumření dřeviny a jak se dostala na místo, kde jste ji
našli. (Strom, který spadl sám, strom, který byl poražen, větve,
které zde nahromadili lidé, kmen, který přinesla řeka apod.)
Zkuste vymyslet, podle čeho byste určily, jak dlouho už je
dřevo v rozkladu.

2

Porovnejte tlející dřevo na různých místech, která jste si
vybrali pro pozorování a popište hlavní rozdíly.

3

Vyberte každý alespoň jeden organismus (živočicha, rostlinu, houbu), který jste na nebo ve dřevě objevili a je vám
sympatický, nebo vás něčím zaujal, a nakreslete ho.

13

14

15

DOBROVOLNÉ ÚKOLY

Tipy na další řešení
Pokuste se o „uměleckou“ fotografii nejzajímavějšího kusu
mrtvého dřeva.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH KOL
kraj
JIHOMORAVSKÝ

kraj
KRÁLOVÉHRADECKÝ

Sepište „příběh“ o životě a smrti stromu z pohledu kusu dřeva,
který jste si vybrali pro pozorování.
Které podmínky a procesy neživé přírody mají na rozklad
dřeva vliv? Zamyslete se a zkuste sepsat ty, na které přijdete.
Které rozklad zrychlují a které naopak zpomalují (popř. kdy)?
Zkuste je seřadit do žebříčku důležitosti podle vlastní úvahy
nebo pocitu.
Jak je to s rozkladem pod vodu nebo v bahně? Jací živočichové
obydlují toto dřevo?

Ve 43. ročníku porota vyhodnotila jako nejlepší
prezentace těchto družstev:
v kategorii mladší družstvo Březovští koumáci ze ZŠ a MŠ
Březová,
v kategorii starší družstvo Hanáci z Cyrilometodějského
gymnázia a MŠ Prostějov, která získala divokou kartu na
národní kolo.

Letovice, 27. 4. 2015

Jaroměř, 11. 4. 2015

Pořadatel: DDM Letovice

Pořadatel: ZO ČSOP Puštíci 46/15

koordinátor: Zuzana Musilová

koordinátor: Luděk Anders

kraj
PARDUBICKÝ

Prachov, 17. 4. 2015
Pořadatel: Muzeum přírody Český ráj
koordinátor: Ing. Marcela Šanderová

Nasavrky, 25. 4. 2015

ZŠ Sion, 20. 4. 2015

Pořadatel: ZO ČSOP Nasavrky

Pořadatel: ZŠ Sion

koordinátor: Milan Morch

koordinátor: Mgr. Tereza Hejtmánková

kraj
PLZEŇSKÝ

Hradec Králové, 22. 4. 2015
Pořadatel: Biskupské gymnázium B. Balbína
koordinátor: Ivo Králíček

Nové Město nad Metují, 29. 4. 2015
Dobřany, 30. 4. 2015
Pořadatel: Základní škola Dobřany
koordinátor: Mgr. Jaroslav Šedivý

Pořadatel: ZŠ Komenského Nové Město
nad Metují
koordinátor: Václav Nýč
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kraj
OLOMOUCKÝ

kraj
PRAHA

kraj
ZLÍNSKÝ

Šternberk, 15. 4. 2015

Kojetín, 29. 4. 2015

Praha 9 a 14, 20. 4. 2015

Polešovice, 14. 4. 2015

Pořadatel: DDM Šternberk, p. o.,

Pořadatel: DDM Kojetín

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Praha 9

Pořadatel: Základní škola Polešovice

koordinátor: Bc. Vladimír Krejčí

koordinátor: Bc. Lucie Bartošková, DiS.

koordinátor: Tereza Rádsetoulalová

koordinátor: Tomáš Kordula

Uničov, 17. 4. 2015

Litovel, 14. 5. 2015

Pořadatel: DDM Vila Tereza, Uničov

Pořadatel: DDM Litovel

koordinátor: Mgr. Nataša Bruštíková

koordinátor: Ing. Pavel Sova

Mohelnice, 17. 4. 2015

Jeseník, 24. 4. 2015

Pořadatel: Dům dětí a mládeže

Pořadatel: Středisko volného času

Magnet, Mohelnice

DUHA Jeseník

koordinátor: Veronika Hledíková

koordinátor: Mgr. Vladislava Fačevicová

Olomouc, 17. 4. 2015

Šumperk, 5. 5. 2015

Pořadatel: DDM Olomouc

Pořadatel: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk

koordinátor: Jaroslav Marx

kooperativa: Jiří Kamp

Kladky-Bělá, 22. 4. 2015

Přerov, 24. 4. 2015

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Orion

Pořadatel: Středisko volného času ATLAS

kraj
STŘEDOČESKÝ

Křivoklát, 16. 4. 2015
Pořadatel: LČR, s. p. Informační
a vzdělávací středisko
LČR Křivoklát
koordinátor: Taťána Friebertová

Němčice nad Hanou
koordinátor: Barbora Žeravská

a BIOS, Přerov
koordinátor: Mgr. Dagmar Kolomazníková

kraj
VYSOČINA
Sobíňov, 25. 4. 2015
Pořadatel: ČSOP 42/05 Chotěboř
koordinátor: Věra Váchová

Hranice, 24. 4. 2015

Prostějov, 7. 5. 2015

Pořadatel: Dům dětí a mládeže

Pořadatel: Český svaz ochránců přírody,

Hranice, p. o.
koordinátor: Bohumil Kristek

Regionální sdružení Iris
koordinátor: Eliška Valentová

Valašské Meziříčí, 30. 4. 2015
Pořadatel: ČSOP Javorníček
koordinátor: Jitka Dvorská
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PŘEHLED KRAJSKÝCH KOL
kraj
JIHOČESKÝ

kraj
JIHOMORAVSKÝ

kraj
LIBERECKÝ

kraj
OLOMOUCKÝ

Termín: 22.–24. 5. 2015

Termín: 16. 5. 2015

Termín: 16. 5. 2015

Termín: 22. 5. 2015

Místo: Zlatá Koruna

Místo: Hodonín (CEV Dúbrava)

Místo: Česká Lípa

Místo: Olomouc

Pořadatel: 15/06 ZO ČSOP Šípek

Pořadatel: Hnutí Brontosaurus Podluží

Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě

Pořadatel: ČSOP RS Iris a DDM Olomouc

Koordinátor: Ing. Leoš Lippl

Koordinátor: Dalimil Toman

CHKO Jizerské hory,

Koordinátor: Petra Orálková, Jaroslav Marx

E-mail: leos.lp@tiscali.cz

E-mail: dalimil.toman@brontosaurus.cz

pobočný spolek

E-mail: iris@iris.cz

Telefon: 720 200 594

Telefon: 605 763 112

Koordinátor: Milan Jánošík
E-mail: milan.zbojnici@seznam.cz

kraj
KARLOVARSKÝ

kraj
KRÁLOVÉHRADECKÝ

Termín: 8. 5. 2015

Termín: 15. 5. 2015

Místo: klubovna ČSOP,

Místo: Prachov

areál pod vodárnou Chodov

Telefon: 728 857 156

kraj
MORAVSKOSLEZSKÝ

Pořadatel: Muzeum přírody Český ráj

Termín: 11. 5. 2015

Pořadatel: ZO ČSOP 30/02 Chodov

Koordinátor: Ing. Marcela Šanderová

Místo: Břidličná – areál ZŠ

Koordinátor: Jan Svoboda

E-mail: mpcr@seznam.cz

Pořadatel: SK Břidličná

E-mail: matamba@seznam.cz

Telefon: 732 858 380

Koordinátor: Květa Děrdová

Telefon: 723 368 797, 606 719 659

E-mail: kveta.derdova@seznam.cz
Telefon: 605 114 145

Telefon: 739 669 558 (Petra Orálková),
725 922 621 (Jaroslav Marx)
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PŘEHLED KRAJSKÝCH KOL

kraj
PARDUBICKÝ

PŘEHLED KRAJSKÝCH KOL

kraj
PRAHA

kraj
ÚSTECKÝ

kraj
VYSOČINA

Termín: 16. 4. 2015

Termín: 25.–26. 4. 2015

Termín: 18. 4. 2015

Termín: 14.–15. 5. 2015

Místo: areál Záchranné stanice

Místo: Botanická zahrada hl. m. Prahy (Troja)

Místo: Ústí nad Labem

Místo: Balinské údolí

Pořadatel: SMOP ČSOP

Pořadatel: 4. ZO ČSOP Tilia Krásná

Pořadatel: ČSOP Kněžice + Chaloupky o.p.s.

"Pasíčka"
Pořadatel: ČSOP- Záchranná stanice
a ekocentrum "Pasíčka"
Koordinátor: Marie Cachová

Koordinátor: Lenka Žaitliková

Lípa – Centrum ochránců

Koordinátor: Marie Rajnošková

E-mail: smop@csop.cz

přírody Tilia Ústí nad Labem

E-mail: marie.rajnoskova@chaloupky.cz

Telefon: 775 724 545

Koordinátor: PaedDr. Jan Eichler

E-mail: ekocentrum@pasicka.cz

E-mail: tiliacz@volny.cz

Telefon: 603 535 994

Telefon: 724 101 150

kraj
PLZEŇSKÝ

kraj
STŘEDOČESKÝ

kraj
ZLÍNSKÝ

Termín: 16. 5. 2015

Termín: 23.–24. 5. 2015

Termín: 20. 5. 2015

Místo: okres Rokycany

Místo: Světice – Říčanská hájovna

Místo: SEV Maršov Uherský Brod

Pořadatel: ČSOP Kulíšek

Pořadatel: Ekocentrum Říčany

Pořadatel: Dům dětí a mládeže Uherský

Koordinátor: Dan Šatra

Koordinátor: Marie Smyčková

E-mail: csopkulisek@seznam.cz

E-mail: mpospiskova@gmail.com

Koordinátor: Michaela Kadlecová

Telefon: 739 429 459

Telefon: 739 989 795

E-mail: eko@ddmub.cz

Brod, p.o.

Telefon: 736 172 367

Telefon: 774512790
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NÁRODNÍ KOLO

NÁRODNÍ KOLO
Národní kolo Zlatého listu proběhlo v RS Jiskra nedaleko Náměště
nad Oslavou v termínu 15.–21. 6. 2015. Areál položený na břehu řeky
Oslavy umožňoval řadu exkurzí do okolní přírody. Na účastníky
čekal bohatý program v podobě 61 exkurzí, 10 dílen, 12 her a dalších
aktivit jakým bylo pozorování hmyzu, ptáků, netopýrů a večerní
přednášky. Níže je uveden rámcový program a anotace většiny
uskutečněných aktivit.

PONDĚLÍ
15. 6.

• příjezd účastníků, prezence, ubytování, prohlídka
okolí
• oficiální zahájení národního kola
představování kolektivů, představení odborníků
• výběr individuálního programu na následující dny

ÚTERÝ
16. 6.

• ranní pozorování ptáků, hra Lov na srnu
• odopolední půldenní exkurze
• odpolední půldenní exkurze / obhajoba Práce pro
přírodu - starší
• večerní hra Trifidi, geologická přednáška,
přednáška o lesním kapitálu, po setmění odchyt
hmyzu na světlo, pozorování netopýrů

STŘEDA
17. 6.

• ranní pozorování ptáků, hra Lov na srnu
• dopolední půldenní exkurze / popř. celodenní
exkurze
• odpolední půldenní exkurze / obhajoba Práce pro
přírodu - mladší
• podvečerní program – hra Trifidi, přednáška Papua Nová Guinea, po setmění odchyt hmyzu na
světlo

ČTVRTEK
18. 6.

• dopolední půldenní exkurze / popř. celodenní
exkurze
• odpolední půldenní exkurze
• přednáška o jedovatých houbách, po setmění
odchyt hmyzu na světlo
• táborák

PÁTEK
19. 6.

• soutěžní stezka starších i mladších současně
(celý den)
• táborák

SOBOTA
20. 6.

• volný dopolední program
• odpolední slavnostní vyhlášení výsledků,
předávání cen
• táborák

NEDĚLE
21. 6.

• ranní balení, loučení, odjezd

23

24

ANOTACE ODBORNÝCH PROGRAMŮ

Anotace odborných programů
(exkurze, dílny, hry,...)
EKOLOGIE, LESNICTVÍ
Krajina pohledem ekologa (Matěj Man) účastníci do 20,
starší/mladší; 3 h
Pojďme se podívat na krajinu jako celek i jako pestrou mozaiku.
Poodhalíme souvislosti druhové rozmanitosti a historie míst,
budeme hledat starodávné i současné stopy člověka v krajině
a jejich spojitost s výskytem typických či vzácných druhů hlavně
rostlin.
Lesnictví v praxi (Přemysl Toman) účastníci do 20, mladší/
starší; 3 h
Program zaměřený na seznámení se s každodenní prací lesníka. Ukázka různě založených porostů, výchovných zásahů,
pěstování i ochrany lesa. Měření výšky stromu, zakmenění,
práce s tabulkami, mapami i lesnickými knihami. Exkurzi vede
místní lesník.
Ekologie lesa (Filip Lysák) účastníci do 15, mladší/starší; 3 h
Procházka lesem s tak trochu jiným pohledem na něj. Les
s jeho mimoprodukčními funkcemi, jeho historií, ekologickou
stabilitou, problematika lesního kapitálu…
Přednáška Lesní kapitál (Filip Lysák) účastníci 30, starší, 1 h
večer
Ekonomika ekosystému, co si pod tím máme představit? Jak je
les užitečný nejen jako zásobárna dřeva, ale jak vypočítat i jeho
další funkce tak, abychom uměli argumentovat ekonomům,
stavbařům, architektům, lesákům…

Exkurze na Mohelenskou hadcovou step (Klára a Pavel
Bezděčkovi) účastníci do 16, všichni; 3,5 h
Plánovaná exkurze bude zaměřena především na faunu národní přírodní rezervace. Neobyčejně bohatá je především
fauna bezobratlých. Její podrobný průzkum byl zahájen již
v 30. letech 20. století a přinesl obrovské množství údajů
a poznatků. Podrobně je zpracována zvláště fauna pavouků,
mravenců a také dalších skupin bezobratlých.
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ANOTACE ODBORNÝCH PROGRAMŮ

ZOOLOGIE
Arachno – Entomo (Aleš Jelínek, Václav Křivan) účastníci
do 18, všichni; 1,5 h
Entomologie se zvláštním zaměřením na pavouky. Programem
budou provázet místní odborníci ze ZO ČSOP Kněžice.
Budeme hledat pavouky, ale i pavučiny a podle nich obyvatele
poznávat. Nakoukneme pod pokličku ekologie a etologie
pavouků.
Entomologie (Albert Damaška) účastníci do 20, starší; 1,5 h
Hmyz zůstává lidskému zraku často skryt - když jej však nademe, můžeme obdivovat jeho fascinující rozmanitost a krásu.
Na této exkurzi zakusíte entomologickou práci v terénu
a o zástupcích, které nachytáme, se dozvíte zajímavé
informace. Uvidíte, že entomologie je obor, který stojí za to.
Hydro - Entomo (Albert Damaška) účastníci do 20, mladší/
starší; 1,5 h
Pod hladinou vody žije mimořádné množství bezobratlých
živočichů všech možných velikostí - od mikroskopického planktonu po veliké raky. Na exkurzi zkusíme všeliké organismy
z vodního prostředí nachytat a následně určit. Bude-li k tomu
příležitost, vyzkoušíte si i lov planktonu, který následně zmikroskopujeme.
Jak se loví hmyz (Blanka Brandová, Filip Trnka) účastníci
do 15, všichni; 1,5 h
Odhalíme, jak obrovské množství různé havěti se dá pochytat
rozličnými způsoby jednak v přírodním biotopu a zároveň
i blízko lidského sídla. Poznáte, jak se profesionálně používají
základní entomologické nástroje jako smýkačka, sklepávadlo
či prosívadlo. Vše bude možno si vyzkoušet vlastníma rukama
pod dozorem zkušeného lovce hmyzu Filipa Trnky.

Ryby (Libor Marčan), obojživelníci a plazi (Martin Maláč)
účastníci do 20, mladší/starší, 3 h
Seznámení s nejrozšířenějšími rybími druhy, chovem ryb,
rybolovem (i prakticky) a ekologií ryb (popř. problémy současného rybářství). Návštěva okolních lokalit se zaměřením na
pozorování obojživelníků a plazů. Ukázky mapování, odlovu,
určování…
Ornitologie (Kateřina Ševčíková – Pěnkava) účastníci do 20,
mladší/starší, 1,5 h
Ukázky odchytu a kroužkování ptáků, povídání o tom, proč se
kroužkuje a o dalších metodách výzkumu ptáků, seznámení
s běžnými druhy a zajímavostmi z ptačí říše.
Ranní ptačí exkurze (Kateřina Ševčíková – Pěnkava)
účastníci do 20, všichni
Na programu bude sběr dat pro potřeby Atlasu hnízdního
rozšíření ptáků sofistikovanou (ne však náročnou) metodou,
tzv. hodinovka. Seznámíme se s nejběžnějšími druhy
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a naučíme se je poznávat v terénu (i podle hlasu). V případě
zájmu lze vyzkoušet i jiné „sčítací" metody.
Netopýři (Kateřina Ševčíková – Pěnkava) účastníci do 20,
všichni Počet účastníků optimálně 15–20, na věku nezáleží,
časově to bude po setmění, začátek tedy cca ve 22:00.
Poslouchání netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru,
dohledávání případných úkrytů a povídání o těchto zvířátkách.
Stopování (Kateřina Ševčíková – Pěnkava) účastníci do 15,
mladší/starší, 1,5 h
Velké šelmy v Beskydech pro Hnutí Duha. Základy stopování,
zkusíme nějaké stopy změřit, zdokumentovat a případně i odlít. Exkurze bude doplněna povídáním o velkých šelmách, o terénním monitoringu a o přežití v divočině, aneb jak vypadá
opravdový terén.

ANOTACE ODBORNÝCH PROGRAMŮ

BOTANIKA A MYKOLGIE
Co je jedlé (Iva Suchá) účastníci do 20, všichni; 1,5 h
Najíme se toho, co najdeme - sesbíráme planou listovou i kořenovou zeleninu, ozdobíme jedlými květy, vyrobíme si lahodný a léčivý nápoj a třeba ochutnáme i mravence. Doplním
teorií, co se dá v přírodě jíst po celý rok.
Lichenologie (Broněk a Eva Grunovi) účastníci do 18,
mladší/starší; 1,5 h
Vycházka za lišejníky. Ekologie lišejníků, bioindikace. Něco
o životě lišejníků, rozpoznávání základních druhů.
Mykologie (Jan Běťák) účastníci do 15, mladší/starší; 1,5 h
Sběr hub, povídání o nich, výuka, jak se na ně dívat, čeho si
všímat při sběru, nezastupitelná role hub v ekosystému, houby
a tlející dřevo. Mykologa bude provázet i odbornice na nižší
houby.
Bryologie (Matěj Man) účastníci do 16, všichni; 1,5 h
Ploník, měřík, rašeliník. Kdo by neznal tuhle mechovou trojici,
ten se s ní seznámí. A nezůstaneme jenom u nich. Ukážeme si
nejběžnější mechy i játrovky našich luhů a hájů. Budete mile
překvapeni, že se dají celkem snadno poznat a pojmenovat.
Chce to jen odvahu a lupu…
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Botanika (Martin Adámek – Sáda) účastníci do 15, mladší/
starší; 1,5 h

ANOTACE ODBORNÝCH PROGRAMŮ

PŘÍRODOVĚDNÉ DÍLNY

Klasická floristická vycházka s určováním jednotlivých druhů
rostlin.

Fotíme přírodu (Blanka Brandová, Filip Trnka) účastníci do
15, starší; 1,5 h

Fytocenologie (Martin Adámek – Sáda) účastníci do 15,
starší, 3 h

Během tohoto programu se dozvíte, jak fotit přírodu od fotografií krajiny přes ptáky či savce k makrofotografiím hmyzu
či rostlin. Dostanete i užitečné tipy na vybavení, inspiraci na
webu či ukázky prací slavných fotografů přírody. Focení si
vyzkoušíme i v terénu. Fotoaparát s sebou.

Botanika zaměřená na různá stanoviště, ukázka typických
rostlin jednotlivých fytocenologických svazů a asociací v okolí
tábořiště. Ukázka fytocenologického snímkování.

Výroba hmyzích hotelů (Dan Opatrný) účastníci do 15,
všichni; 3 h
Přijďte si vyrobit vlastní hmyzí hotel s entomologem. Nepůjde
jen o pěknou hračku, ale o funkční prvek vaší zahrady nebo
balkonu. Dílna nejen pro zručné.
Kresba hmyzu (Dan Opatrný) účastníci do 18, všichni; 1,5 h
Odborná kresba hmyzu a jak na ni. Naučme se správně
skicovat a zakreslovat, udržet proporce a zaznamenat všechny důležité rozpoznávací znaky. Doporučujeme sebou mít
blok a měkkou tužku.
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GEOLOGIE A ARCHEOLOGIE

ANOTACE ODBORNÝCH PROGRAMŮ

DOPROVODNÝ PROGRAM

Geologická přednáška (Stanislav Houzar) účastníci do
30, všichni; 1,5 h

Výlet do Kralic

O objevu "Náměšťského kamene" (granulitu) v historických
souvislostech vývoje evropského geol. poznání a něco málo
o geologii okolí. Otázky a rozvedení problematiky lze řešit
druhý den na exkurzi.

Lov na srnu

Geologická Exkurze (Stanislav Houzar) účastníci do 16,
starší; celý den

(známá desková hra naživo, bez kostky a v přírodě)

Geologicko – historická exkurze, po červené značce na
granulity u Lamberka. Geologie údolí i říčních sedimentů,
cestou i dvě zříceniny hradů…

(strategická týmová hra)

Archeologická exkurze (Milan Vokáč, Stanislav Koláčný)
účastníci do 16, všichni; celý den
Ukázka archeologického výzkumu na vykopávkách u kostela
v Březníku, prohlídka lokality pravěkých osad… Krajina
očima archeologa.
Experimentální archeologie: výroba dehtu (Luboš
Prokeš) účastníci do 16, všichni; 3 h
Ukázky pravěké výroby dehtu, výroba jednoduché pícky,
výprava na březovou kůru. Experimentem provází chemik
Luboš Prokeš.
Experimentální archeologie: kamenné sekyry (Petr
Knotek) účastníci do 16, všichni; 3 h
Využití valounů z řeky, jejich štípání, broušení a výroba
replik pravěkých sekyrek (takových jaké se nacházejí
v okolí).

(Památník Bible kralické – vstupné si zájemci hradí sami)
(max. 6 účastníků, stopování srny s lukem na zádech)
Osadníci z Katanu
Barevná strategie
Orientační běh
(resuscitujme společně mapu orientačního běhu z 85 roku)
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KORUNNÍ PLÁTEK

Úmrtní oznámení

Letošním ročníkem nás provázel zpravodaj národního kola
s názvem Korunní plátek. Každý den nás se svými fotoaparáty
a poznámkovými bločky neúnavně sledovali paparazzi, aby všem
čtenářům zprostředkovali veškeré dění v táboře a jeho okolí. Pod
vedením Veroniky Niederlové v redakci kromě ptáčat rehků seděli
Filip Oplt, Filip Svěcený a Matouš Roldán. Několik ukázek jejich
práce:

S velkou lítostí Vám oznamujeme, že dnes nás a tento svět opustili
dva spoluúčastníci národního kola Zlatého listu – pan Tchoř Tmavý
a pan Drozd Zpěvný. Pan Drozd skonal nešťastnou náhodou, po
pádu ze svého balkonu ve svém bytě z 5. patra stromového domu.
Pan Tchoř byl pravděpodobně otráven, v táboře byl nalezen již
intoxikován a nebylo mu pomoci. Případ pana Tchoře byl předán
policii a doufáme, že bude viník-travič brzy dopaden.

Vtipy

Rehci v redakci

Zdá se vám váš tchoř málo hebký? Použijte aviváž. Zhebne.

Naše redakce je plná ochránců přírody, čehož využili rehci. Zahnízdili se totiž v naší kanceláři. Již se vylíhla tři mláďata krmená
samicí i během porady redakce. Za poradenskou činnost děkujeme
Pěnkavě.

Klid zesnulým? Ani nápad, tady se pitvá
o sto šest.
Přestože nás smrt váženého pana Tchoře velice zarmoutila, byli
jsme rádi, že své tělo poskytl pro účely vědy, výzkumu a vzdělávání
mladých přírodovědců. Pod vedením Jarmily od Kaštanů proběhla
pitva. Hned na začátku jsme se dozvěděli, že pan Tchoř byla vlastně
mladá paní Tchořová, což všechny přítomné šokovalo. Nemělo
to však žádné vážné následky, nepočítáme-li odlišnosti ve vnitřní
stavbě těla.
Následně přišel na řadu cejn a cejnek. Účastníkům se začaly sbíhat
sliny, když zahlédli preparované filety. Při pohledu na orgány ukryté
pod nimi je však přešla chuť (možná to zapříčinily i pachové vjemy).
Kromě čichu jsme si potrénovali i zrak – zkoušeli jsme číst skrze
čočku z rybího oka. Až budete příště doma kuchat vánočního kapra,
můžete dát rodičům lekci anatomie…
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NAŠE NEJVĚTŠÍ PAMĚTNICE

NAŠE NEJVĚTŠÍ PAMĚTNICE
Říkáte si, že když jste na Zlaťáku už pátý rok, tak je to skvělý počet?
Vyprávět by Vám mohla Věrka od Čejek, která se zúčastnila skoro
všech ročníků.

Vy jste se prý zúčastnila 42 ze 43 ročníků Zlatého listu.
Proč jste ten jeden vynechala?
Nezúčastnili jsme se prvního ročníku, protože jsme o něm
ještě nevěděli, to se k nám nějak nedostalo. Na národním
kole, to jsme spočítali, jsme byli celkem šestnáctkrát.
Byl pro Vás nějaký ročník speciální nebo zvláštní?
Odlišoval se nějak od těch ostatních?
Určitě ty dva, které jsme vyhráli – to je zvláštní tím, že jsme
vyhráli. Potom zvláštní v tom záporném smyslu byly začátky
devadesátých let, kdy se všechno měnilo a přetvářelo, takže
tam bylo strašně málo dětí. Všechno se nejdřív měnilo a pak
zas vracelo do starých kolejí.
Máte nějakou speciální vzpomínku? Něco, co byste chtěla
připomenout?
Nějak mě nic nenapadá. Hezkých zážitků bylo spoustu, ale
nic, co bych chtěla vypíchnout… Možná tohle národní kolo,
protože už jsem to nějak nečekala, že by se to ještě mohlo
povést. Už sedm let se to nepovedlo, umístili jsme se slušně
v kraji, ale dál to nešlo. A teď se to zas jednou podařilo.
Jak se Vám líbí letošní ročník národního kola? Co říkáte
na areál, stravování a naše noviny?

Co Vás přivedlo ke Zlatému listu? Od kolika let se
účastníte?
My jsme se prvně zúčastnili, když jsem učila v Libčicích
ve škole. Byl to druhý ročník Zlatého listu a tehdy nějaká
pracovnice z okresu Praha-Západ obcházela a sháněla lidi,
aby někdo šel na Zlatý list. Tak jsme šli se třemi dětmi
a dopadli jsme tenkrát hrozně, protože jsme to vůbec neuměli. A pak, v dalších letech už to bylo lepší. Na národní
kolo jsme se poprvé dostali v roce 1976. V roce 1977 jsme
s dětmi vyhráli národní kolo, taky se někdy podaří.

Vaše noviny jsou samozřejmě perfektní. (smích) A areál?
Já myslím, že odpovídá tomu, co děti chodící do přírody
a zvyklé na skromné podmínky zvládnou. Stravování se po
počátečních zmatcích usadilo a je už taky v pořádku.
Jak to vidíte do budoucna? Kolika národních kol se ještě
zúčastníte?
Tak já si pokaždé na národním kole říkám, že si ho musím
užít, že je to určitě naposled. A pochopitelně nevím, jak
dlouho vydržím já. Ty děti, které jsou tu teď, půjdou příští
rok do starší kategorie… A ty mladší máme hodně malé.
Nevím, nechci je podceňovat, ale bude to těžké.
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ZÁZNAMY ZDRAVOTNICE
• 136 × klíště
• 1 × natřikrát zlomená ruka
• 1 × zánět ucha
• 1 × bakteriální infekce

• 1 × tříska
• 3 × vyvrknutý kotník
• 2 × bodnutí včelou

SOUTĚZNÍ 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 2015.

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 na jednotlivých stanovištích 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 na soutěžní stezku 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 jednom stanovišti 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
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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 v předepsaném pořadí stanovišť, 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.

10

Hlídky/družstva mají na stezce čas vyhrazený pro prověřování
znalostí a dovedností na jednotlivých soutěžních stanovištích
a čas určený pro pohodlný přesun mezi nimi. Časové limity
pro čas strávený na každém stanovišti a pro mimosoutěžní čas
na stezce určí před startem pořadatel. V případě překročení
limitu pro mimosoutěžní čas strávený na stezce může být hlídka penalizována stržením počtu bodů, který je úměrný délce
překročení stanoveného limitu. Způsob penalizace bude předem stanoven.

11

Na trase soutěžní stezky není dovoleno používat vlastní 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 jeho družstvo
vyřazeno ze soutěže.

12

Soutěžní stezka probíhá za každého počasí.

13

Hodnocení Práce pro přírodu proběhne v termínu stanoveném pořadatelem, mimo soutěžní stezku. Soutěžní družstvo si
připraví prezentaci v elektronickém souboru ve formátu ppt
(MS Office Power Point), nebo odf (Open Office, Libre Office
Impress), kterou na národním kole s určeným předstihem
odevzdá pořadateli na vhodném nosiči (flash disk, dvd). Ve
stanoveném čase svou prezentaci promítne a práci obhájí.

14

Práci pro přírodu družstvo prezentuje a obhajuje družstvo
jako celek, není rozděleno na hlídky. Každé družstvo bude
mít během prezentace k dispozici asistenta z řad pořadatelů,
který mu bude pomáhat s technickým zajištěním prezentace.
Celkový vyhrazený čas pro hodnocení je 10 minut, z toho
nejvýše 5 minut na vlastní prezentaci družstva (představení
aktivit), zbytek času na otázky poroty (případně publika).
Prezentaci posuzuje vícečlenná odborná porota sestavená
pořadatelem. Kritéria hodnocení jsou pořadatelem stanovena předem.
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15

Každý z porotců hodnotí prezentaci Práce pro přírodu zvlášť.
Maximální bodový zisk od jednoho porotce je 10 bodů.
Jednotlivá hodnocení porotců se sečtou a vytvoří se z nich
průměr. Výsledné hodnocení družstva bude upraveno tak,
aby bodový zisk odpovídal podmínce, že stanoviště Práce pro
přírodu tvoří jednu desetinu celkového možného hodnocení
ze všech soutěžních stanovišť národního kola. Výsledek se
zaokrouhlí matematicky s přesností na polovinu bodu. Získané body jsou součástí celkového hodnocení družstva.

16

Prezentace Práce pro přírodu je v kategorii mladších pouze
před porotou, prezentace v kategorii starších je veřejná, s možností sledovat obhajobu ostatních kolektivů pro všechny
soutěžící. Porota může dát publiku možnost položit otázky
prezentujícímu družstvu.

17

Případné protesty a námitky předává vedoucí kolektivu vždy
písemně řediteli soutěže, nejpozději 30 minut po příchodu
poslední hlídky ze stezky v dané kategorii nebo 30 minut po
skončení poslední hodnocení práce pro přírodu v dané kategorii. Ředitel soutěže po poradě s odborným týmem, který
sdělí způsob jejich řešení. Ve sporných případech má poslední
slovo ředitel soutěže.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NÁRODNÍHO KOLA

18

Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních pokynů pořadatele.

19

Pořadatel národního kola přebírá odpovědnost za nezletilé
účastníky pouze během soutěžní stezky nebo v rámci pořadatelem organizovaného doprovodného programu.
Ing. Martin Kříž
ředitel národního kola

Tento soutěžní řád vydalo dne 22. 5. 2015 Sdružení mladých
ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, které je
pořadatelem 43. ročníku Zlatého listu.
Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
Telefon: 775 724 545
e-mail: smop@csop.cz
Podrobné informace o Zlatém listu naleznete na oficiálních
stránkách soutěže www.zlatylist.cz.
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Otázky pro kategorii MLADŠÍ

Stezka národního kola 43. ročníku netradičně probíhala současně
pro mladší i starší kategorii. Další novinkou bylo dělení družstev na
hlídky až na odborném stanovišti, kde odborník kladl důraz nejen na
vědomosti, ale i na praktické zkušenosti. Na trase pro mladší čekalo
na jednotlivých stanovištích sedm odborníků, zatímco družstva v kategorii starší si prošla trasu s osmi zastaveními. Celkem se na stezku
vydalo 179 dětí – 90 mladších a 89 starších.

Bodové hodnocení je vždy vedle nebo pod otázkou. Správná
odpověď je vyznačena nebo uvedena pod otázkou.

Pro starší bylo nachystáno odborných stanovišť celkem 14 (v rámci
osmi zastavení), ale kvůli nelehkému terénu a kolizi na několika
prvních stanovištích se doba putování většiny družstev protáhla až
do pozdních večerních hodin. Stezka byla se stmíváním přerušena,
děti i odborníci byli pomocí aut dopraveni do tábora, kde je čekala
omluva za způsobené problémy, oheň a zpěv u kytary. Na noční
poradě se organizátoři a vedoucí soutěžních družstev jednomyslně
shodli na takovém řešení situace, že do celkového bodování bude
zahrnuto pouze prvních 8 stanovišť, která prošla všechna družstva,
což bylo jedno ze tří nabízených řešení.

RYBY, OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI
Libor Marčan, Martin Maláč

1

Seřaďte rybí pásma na modelu řeky (1b)

2

Jakou funkci v chovném rybníce plní štika? (0,5 b)

3

Co jsou to plevelné ryby? (0,5 b)

(na řece poskládat názvy rybích pásem, fotku ryby, dle které
se pásmo jmenuje a fotografii říčního koryta).

Reguluje množství plevelných ryb.

Ryby v rybníce nežádoucí, které se sami rozmnožují
a konkurují rybám chovným. Např. cejn, cejnek, plotice,
perlín…

4

5

Poznávačka (živé vzorky): (2 b)
• Lín obecný				

• Plotice obecná

• Hrouzek obecný			

• Jelec tloušť

Poznej podle hmatu: model úhoře (1 b)

Otázky z tohoto stanoviště od odborníka na obojživelníky a plazi se
nám, bohužel, nepodařilo získat.
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PTÁCI
Iva Suchá, Kateřina Ševčíková

STANOVIŠTĚ 1
1

Předveďte ptáka na pítku. (2 b)

2

Seřaďte dobu příletu těchto druhů: rorýs, vlaštovka,
skřivan, ťuhýk (2 b)
skřivan – vlaštovka – rorýs – ťuhýk

3

Uveďte 4 druhy, které by zde mohli hnízdit (2 b)
Smíšený, různověký, suťový les, kde jsou typičtí šplhavci, holub
doupňák, výr, ale hnízdit tu samozřejmě mohou všechny
běžné druhy, jako sýkora koňadra, pěnkava, brhlík, kos,…

4

Co s nalezeným mládětem, které pípá, poskakuje
a evidentně ještě neumí létat? (2 b)
Nic, s největší pravděpodobností se mládě učí pohybovat
v okolí hnízda a rodiče se o něj starají; pokud bychom se
ho ujali, patrně se nám ho nepovede vypiplat a i potom má
minimální šanci přežít. (Pouze v případě, seznáme-li že rodiče
třeba zahynuli, se můžeme pokusit mláděte se ujmout.)

5

Poznejte hnízdo a ptáka na obrázku. (2 b)
hnízdo – kosí
pták na obrázku – stehlík

SOUTĚŽNÍ STEZKA

STANOVIŠTĚ 2
1

Předveď čápa bílého na hnízdě. (2 b)

2

stejné jako u stanoviště 1 (2 b)

3

stejné jako u stanoviště 1 (2 b)

4

stejné jako u stanoviště 1 (2 b)

5

Poznejte zpěv a ptáka na obrázku (2 b)
zpěv – pěnkava
pták na obrázku – ťuhýk obecný
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HMYZ
Albert Damaška, Daniel Opatrný

1

Popište a předveďte, jak žere larva vážky. (2 b)
Larva vážky má vystřelovací masku složenou pod tělem.
Na jejím konci je uchvacovací kousací aparát. Vážka masku
vymrští ze zálohy a uchvátí kořist.

2

Kde žije larva vážky? (0,5 b)
Žije ve vodě.

3

4

Jak v zahradě optimalizujete prostředí pro výskyt
motýlů? (2 b)
Vysázíme kvetoucí rostliny pro sání imag. Budeme pečovat
o trávník, obohacený o luční rostliny, aby se v něm mohly
vyvíjet larvy, tj. pruhovaným sekáním.

5

Jaký je rozdíl mezi motýlem a motýlicí? (1 b)

6

Co je to parasitoid? (1 b)

7

Nalezněte v terénu zástupce hmyzu a demonstrujte na
něm tři tělní články. (1,5 b)

Motýlice je vážka a motýl je motýl.

Jmenujte jeden druh parasitoida. (1 b)
Lumek, chalcidka...

Část životního cyklu tráví v jednom hostiteli, kterého
nakonec zahubí.

0,5 bodu za ulovení, 1 bod za popis hlavy, hrudi a zadečku

8

Jak se pozná, že hruď končí a začíná zadeček? (1 b)
Na posledním hrudním článku jsou nohy a křídla, na
prvním zadečkovém už nejsou přítomny obvykle žádné
přívěsky, nikdy pak nohy a křídla.
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ORIENTACE V TERÉNU
Mgr. Marie Rajnošková

1

Vysvětli, co je měřítko mapy. A převeď měřítko na této
mapě. (2 b)
Každá mapa má měřítko, díky kterému můžeme vzdálenosti
na mapě přepočítat na reálnou vzdálenost.
Nebo: Měřítko udává poměr vzdálenosti na mapě a ke
vzdálenosti reálné. Mapa měřítka 1:25 000 udává, že jeden
cm na mapě je ve skutečnosti 25 000 cm, to je 250 m.

2

Značky na mapách. (1 b)

3

Vrstevnice – definice. (1 b)

4

Mapové a turistické.

Vrstevnice je pomyslná čára, která spojuje místa se stejnou
nadmořskou výškou.

5

Zorientuj mapu s pomocí buzoly. (1 b)
Sever je na mapě vždy nahoře. Sever na mapě se kryje se
severem na střelce buzoly.

Odhadni trasu z tábora U Vlasáka na hrad Lamberk,
z mapy zjisti, jak bude vypadat terén. (2 b)
(k dispozici byla buzola, pravítko, mapa s měřítkem
a provázek)
Vzdálenost asi 5 km. Můžeme využít červenou turistickou
značku. Cesta povede zpočátku po břehu řeky. Asi po jednom a půl km začne mírně stoupat, stále bude kopírovat
řeku. Potom povede do prudkého kopce a od řeky se vzdálí.
Bude obcházet skály. Lamberk leží nad meandrem řeky.

6

Najděte podle zákresu v mapě tři stanoviště – lampiony
a označte jejich kód do průkazky. (Podrobná mapa terénu + buzola) (3 b)
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CO JE JEDLÉ
Iva Kopecká

1

Najdi jakoukoliv miříkovitou rostlinu. (1 b)
Bršlice kozí noha, kerblík lesní,...

2

Proč je potřeba pro sběr jídla z přírody dobře znát tuto
čeleď? (1 b)
Jednotlivé druhy jsou jedlé nebo se používají jako koření.
Jedovaté druhy je třeba znát kvůli možné záměně.

3

3 rostliny: Bršlice, krabilice, kerblík – s pomocí atlasu
urči, která je jedlá (3 b)
bršlice kozí noha

4

Najdi 3-5 různých jedlých rostlin na louce, oblož a ozdob
si namazaný chléb. (2 b)
1 bod za splněný počet jedlých rostlin/nejedlé např.
pryskyřník, srážka bodu
1 bod za estetiku oblohy

5

Je možné využít rostlinu, pod níž stojíme, k přípravě
nějaké potraviny? (1 b)
Jedná se o dub. Ano, lze ho využít.

6

Které části z dubu se dají jíst (alespoň 2 odpovědi). (1 b)
Listy, kůra a žaludy.

7

Dají se tyto části nějak v kuchyni využít? (1 b)
2 příklady…..(kůra – čaj, žaludová mouka)
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KRAJINA
Mgr. Blanka Veverková

1

K umělým ekosystémům přiřaďte přirozené.
Příklad: rybník – jezero (2 b)

ROSTLINY
Mgr. Martin Adámek

1

Pole, louky, pastviny – step, paseka.

2

Co všechno brání organismům v krajině v přechodu
z lesa do lesa. (2 b)

Kosit, nehnojit, pást a odstraňovat nepůvodní či expanzivní
druhy rostlin.

2

4

Tvary stromů (4 b)
Uvnitř lesa jsou větve jen v horní části stromů. Na okrajích
lesa jsou větve jen z osvětlené strany stromů, jsou tlustější
a dosahují až na zem. Solitér má větve ze všech stran až na
zem a také jsou tlusté.
Jaký je rozdíl mezi malými políčky a velkými poli? (2 b)
Ekologická stabilita krajiny:
U velkých polí mnohem snadněji dochází k erozi (větrné
i vodní), a látky obsažené v úrodné půdě se tak lépe dostanou
do povrchových vod, což může být příčinou eutrofizace vody.
Mezi malými políčky se často vyskytovaly remízky a ekotony,
které tvořily přirozené koridory pro pohyb zvířat i rostlin
a jejich přirozené místo pro život. Díky tomu se zde vyskytuje
i vyšší diverzita zvířat (predátorů i býložravců). Protože jsou
malá políčka osázená různými plodinami tak se nesklízí
v jednom určeném období ale v několika, což muže být
prospěšné pro různé druhy hmyzu. U políček také není tak
velká hrozba škůdců. Navíc je krajina s drobnými políčky
mnohem malebnější.

Vyjmenuj některé antropogenní druhy rostlin. (1,5 b)
Pšenice, řepa, řepka, kopřiva.

Zdi a ploty, silnice a železnice (provoz), příkopy, vodoteče.

3

Jak se nejlépe starat o louku, aby byla druhově přirozeně
rozmanitá? (2 b)

3

V jakém biotopu obecně byste hledali lilii zlatohlávek?
(1,5 b)
Listnaté či smíšené lesy.

4

Poznávačka 10 ks rostlin. (5 b)
(stačilo rodové jméno, každý správně za 0,5 bodu)
Lipnice hajní, chrastice rákosovitá, šťovík tupolistý, vrba
křehká, javor mleč, kapraď samec, čistec lesní, silenka
dvoudomá, rožec rolní a kuklík městský.
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Otázky pro kategorii STARŠÍ

FYTOCENOLOGIE
Mgr. Martin Adámek

Bodové hodnocení je vždy vedle nebo pod otázkou. Správná
odpověď je vyznačena nebo uvedena pod otázkou.

BOTANIKA
Mgr. Blanka Brandová

1

a) Borová doubrava; b) Habřina; c) Porost nitrofilních
(ruderálních) rostlin

2
1

Jak a proč se máme starat o skalní step? (1,5 b)
Vysekávat křoviny a dřeviny, odstraňovat nepůvodní či
expanzivní druhy rostlin a pást různé vhodné druhy zvířat.

2

3

Zaznamenat co nejpřesněji fytocenologický snímek
o tomto složení (5 b)
E3:

Jak se rostliny šíří přirozeně po krajině? (2,5 b)

olše lepkavá – 4
střemcha hroznovitá – 2
habr obecný - 2

Vodou, vzduchem, větrem, pomocí zvířat čí člověka.

E2:

Co je to záchranný program rostlinných druhů? (1 b)
Iniciativa, kde se o rostlině posbírá co nejvíce informací,
studují se podrobně všechny její vlastnosti a snaží se o její
záchranu v ČR.

4

Poznat podle rostlin 3 biotopy (fytocenozy): (5 b)

Poznávačka (5 b)
Lipnice hajní, chrastice rákosovitá, šťovík tupolistý, vrba
křehká, javor mleč, kapraď samec, čistec lesní, silenka
dvoudomá, rožec rolní a kuklík městský.

javor mleč – 1
E1:
chrastice rákosovitá – 2		
bršlice kozí noha -2			
silenka dvoudomá – 1		
kuklík městský – 1			
kostřava obrovská – 1		
pitulník horský – 1			
netýkavka malokvětá - +		
javor mleč (semenáč) – 1		

čistec lesní – 1
pryskyřník plazivý – 2
kopřiva dvoudomá – 2
šťovík tupolistý – r
srha laločnatá – r
ostružník křovitý – 1
česnáček lékařský - +
mateřka trojžilná - +
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HYDROLOGIE
Mgr. Lenka Válová

1

2

Co je povodí? Definuj. (1 b)
Povodí je oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní
řeky či jezera.
Eutrofizace, co to je a co ji způsobuje? Konkrétní
případy. (2 b)
Eutrofizace je proces zvyšování obsahu živin v povrchových vodách a půdách (dusík, fosfor). Jedná se o proces,
kdy se vody obohacují o živiny vlivem výplachu těchto
látek z půdy, nebo také rozkladem mrtvých organických
látek.
Dusíkaté látky a fosfáty způsobující eutrofizaci. Často
pocházejí z hnojiv používaných v zemědělském sektoru
a dešti jsou splavovány do vodních toků, existují však
i jiné zdroje (u fosforu třeba některé prací prostředky,
přicházející do řek kanalizací).
Důsledkem je nejprve přemnožení planktonu a také sinic
(vodní květ) a posléze, po masovém odumření se projeví
nedostatek kyslíku ve vodě (zejména u dna, kde ho odebírá
tlení hmoty) a následné vymírání ryb a dalších organismů
(toxické látky pocházející ze sinic, dekompozitorů a rozkládajících se organismů mohou však v extrémním případě
působit na většinu či celou rybí populaci i další organismy
v potravním řetězci).

3

4

Co je 100letá voda, 50letá voda…? (1 b)
Neopakuje se pravidelně. 100letá voda je taková povodeň,
jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen
nebo překročen 1krát za 100 let.
Život řeky, nakresli a popiš, (meandry, mrtvá a slepá
ramena…). (2 b)
Od pramene přechází voda do horního tok, s převahou
eroze, charakteristické je říční údolí ve tvaru "V" s minimem
usazenin. Poté přechází do středního toku, kde se projevuje
eroze i sedimentace, říční údolí je plošší a s již významným
podílem usazenin. Koryto toku má tvar písmena "U". Dolní
tok s převahou sedimentace – údolí je velice ploché, díky
masivní sedimentaci vznikají rozsáhlé říční nivy.
Řeka může vytvořit na své cestě i zákruty řeky způsobené
bočním vymíláním břehů na jedné straně a usazováním
na straně druhé – meandry, slepá ramena (koryto z jedné
strany izolované, kde voda proto téměř neproudí, průtok
proměnlivý podle průtoku v hlavním korytu), nebo mrtvé
rameno, kdy koryto je z obou stran uzavřené.
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Tvrdý luh, co to je, jeho režim, kdy u nás vznikl a proč…
(2 b)

KLIMATOLOGIE
Bc. Martina Munduchová

Tvrdý luh je typ nížinného lužního lesa, kde dominují stromy s tvrdým dřevem, hlavně duby, jasany či jilmy. Odtud
jméno tvrdý luh. Jedná se o pravidelně zaplavovaný les, ale
je méně ovlivněný proudem řek a voda zde stagnuje kratší
čas než v případě tzv. měkkých luhů.
Tvrdý luh v současné podobě existuje teprve od středověku.
Ve starších dobách se podél řek tato společenstva vyskytovala jen omezeně. Souvisí to se středověkým osídlením
a vykácením vyšších poloh území. Následkem toho došlo
k zesílení intenzity a četnosti záplav a k mohutnému ukládání povodňových hlín bohatých na živiny. To umožnilo
vznik tvrdého luhu..

6

Prakticky s pomocí hydrologické vrtule zjisti průtok
v určeném potoku. (2 b)

Otázka číslo 1 vychází z knihy Atlas podnebí Česka (vydal
ČHMÚ a UP Olomouc, 2007)

1

Zjisti základní klimatické charakteristiky Náměště nad
Oslavou (5 b)
a) Teploty: (str. 21)
Průměrná roční teplota: 7–8°C
(zima: -2 až -1°C, léto: +14 až +15°C)
b) Srážky: (str. 65)
Množství srážek (za rok): 500-550mm
(zima: < 100mm, léto: 200–250mm)
c) Počet srážkových dní (nad 1mm) za rok: 90–100dní
Počet dní kdy sněží: 60–70 dní
Počet dní se sněhovou pokrývkou: 40–50 dní.
d) Vítr (str. 169)
Průměrná rychlost větru 3–4m/s
(zima: 3–3,5m/s, léto: 3–3,5m/s)
e) Fenologie (str. 197)
Kdy začíná kvést třešeň (datum)? 20.–25.4.
Kdy se sklízí pšenice (datum)? 31.7 – 10. 8.
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Popiš princip a vlivy skleníkového efektu, skleníkové
plyny, co ovlivňuje – je dobrý nebo špatný pro planetu
Zemi? (1 b)

SOUTĚŽNÍ STEZKA

3

Oteplování atmosféry a moří – posun výskytu teplomilných
zvířat a rostlin do míst, kde se předtím nevyskytovali kvůli
nízkým teplotám.

Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje
ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření,
ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak
jeho okamžitému úniku do prostoru.

Změny v načasování opakujících se přírodních událostí zbarvení a opadávání listů, rozkvétání rostlin, dozrávání
plodů.

Změna klimatu, globální oteplování

Posun přirozených vegetačních fází.

Vodní páry (H2O), oxid uhličitý (CO2), methan (CH4), oxid
dusný (N2O) a ozón (O3).
Bez skleníkového efektu by zde byla Doba ledová – nemožnost života, ale zároveň jeho přílišné působení může
způsobovat oteplování planety a tím posunout vegetační
pásma, tání ledovců...

Jaké jsou dopady klimatických změn na fenologické
jevy? (1 b)

Les – teplotní a vláhový stres, posun lesních vegetačních
stupňů a přirozené hranice lesa, mykózy, nárůst gradací
podkorního a listožravého hmyzu.

4

Jaké extrémní klimatické jevy jsi v posledním roce
zaznamenal v Evropě (vedra, sucha, záplavy, mrazy)? (1 b)
extrémní mrazy v zimě (ledovky atd.), velká vedra, která
byla loni v létě, záplavy (UK)

5

Která dřevina kvete jako první a které jako poslední raší
listy – kdy? (1 b)
líska – únor, jasan – duben/květen

6

Doplň odpovídající měsíc k těmto fenologickým jevům:
odlet vlaštovek, kvetení prvních pampelišek, první
zahradní jahody, kvetení šeříku, kvetení černého bezu.
(1 b)
Odlétají vlaštovky – září
Kvetou první pampelišky – duben
První zahradní jahody – červen
Kvete šeřík – květen
Kvete černý bez – červen
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BRYOLOGIE
Mgr. Vendula Šimková

TEORETICKÁ ČÁST
1

Který mech má v údolí Oslavy největší biomasu? (1 b)
rokyt cypřišovitý

2

Co znamená, když o mechu řekneme, že je bioindikátor?
(1 b)
Na základě jeho výskytu můžeme usuzovat jaký je stav
životního prostředí.

3

Na tvorbě které suroviny se podílejí mechorosty? (1 b)
rašelina

4

Čím a jak se mechy rozmnožují? (1 b)
a) vegetativně – pomocí gem, rozrůstáním,
			
rozpadem stélky
b) generativně – prostřednictvím spor

5

Poznávačka (1 b)
rokyt, měřík, bezvláska, ploník

PRAKTICKÁ ČÁST
1

Na vymezeném úseku (cca čtvrt m2) spočítejte, kolik
druhů mechorostů se zde nachází. (5 b)

KRAJINA
Mgr. Matěj Man

1

Podle čeho se dá v přírodě poznat, že na daném místě
byla před cca 100–150 lety vesnice? (1,5 b)
Na místě mohou být patrné zbytky staveb a zdiva. S tím
může souviset výskyt vápnomilných druhů rostlin, které
čerpají vápník právě ze starého zdiva a přirozeně by se
v dané krajině nemusely vyskytovat. Dále bývají patrné
stopy po terénních úpravách (plošiny, úvozy, zbytky po
těžbě…). Často se na místech opuštěných vesnic setkáváme
se zbytky starých sadů (ovocné stromy v lesích či polích,
jimiž byly vesnice pohlceny). Najdou se také utečenci ze
zahrad – zplanělé druhy rostlin. Naprosto typickou rostlinou
indikující staré zahrady je barvínek menší (Vinca minor).
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3

Kdy byla česká krajina poprvé masivně odlesněna? (1,5 b)
Výrazné odlesnění souvisí logicky s vysokou potřebou dřeva
a to jak stavebního, tak palivového. Vyšší potřeba dřeva souvisí s růstem počtu obyvatel, a rozvojem řemesel (průmyslu).
K tomu na našem území dochází v průběhu středověku. Ve
12. století dle odhadů na našem území počet obyvatel poprvé
přesahuje 1 milion. V průběhu dalších 100 let se počet obyvatel
dle odhadů zdvojnásobuje. S tím souvisí vyšší potřeba zemědělské půdy (vypalování lesů), potřeba dřevěného uhlí pro kovárny a sklárny, potřeba surového dřeva pro vápenice, hutě…
první drastické odlesnění na našem území přichází tedy ve
středověku i proto, že neexistuje lesní hospodářství, jak je
známe dnes. (Stromy vykácím a vysadím nové.)
Co je to fragmentace krajiny v negativním smyslu slova
způsobená člověkem, jak se dá zmírnit? (1,5 b)
Fragment, tedy střípek či úlomek. Fragmentace krajiny může existovat v pozitivním i negativním smyslu slova. Tou
pozitivní budiž například dělení velkých polí na menší části
pomocí remízků, či mezí což vrací zemědělské krajině ráz,
který ztratila díky kolektivizaci za socializmu. Nás ale zajímá
fragmentace negativní, která je způsobena především liniovými
stavbami – dálnice silnice, železnice, ploty, … které jsou pro
mnohé organismy jen těžko překonatelné a vytváří migrační
bariéry jak pro živočichy, tak pro rostliny. Liniové stavby tedy
fragmentují krajinu, a tak i teritoria a území rozšíření mnohých
organismů. Dopady nejen fragmentace krajiny se snaží aktivně
mírnit územní systém ekologické stability (ÚSES), což je ve
zkratce krajinný koncept, který se, mimo jiné, snaží zachovat
propojení migračních cest mezi cennými přírodními lokalitami.
ÚSES je definován na celostátní úrovni zákonem o ochraně
přírody a krajiny, jeho základní stavební kameny jsou biocentra
a biokoridory. V rámci ÚSES se budují například vášnivě
diskutované nadchody pro zvířata nad dálnicemi. Někteří kritici
tvrdí, že ÚSES je člověkem vymyšlený koncept, který není
v přírodě funkční.
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4

Zkuste popsat změny v zemědělské krajině na území
dnešní ČR za posledních 80 let. (1,5 b)
V důsledku normalizace a nástupu socializmu došlo ke
zcelování a znárodňování zemědělské půdy. Původní
hospodáři a statkáři obhospodařovali zpravidla políčka
o rozloze několika arů, oddělená mezemi a remízky.
Pěstovali na nich pestrou mozaiku plodin, které často
sami využívali. S příchodem (z většiny nedobrovolného)
sdružování zemědělců do větších družstev a nástupem těžké mechanizace dochází k rozorání mezí, odstřelu skalek
a kácení remízků. Snahou je vytvořit rozlehlé lány, které
bude možné pohodlně a rychle obhospodařit těžkou mechanizací. Mezi lety 1950 a 1980 se také budují meliorační
(odvodňovací) systémy, aby bylo možné hospodařit i na
přirozeně podmáčené půdě.
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Kde byste u nás hledali (na kterých místech) lesy
s minimálním zásahem člověka? (1 b)
Krajina s minimálním zásahem člověka bývá zpravidla
tam, kde se špatně hospodaří a tak se do těch míst lidé
historicky moc nepouštěli. Pro lesy to bývají skalní výchozy, hrany skal či zaříznutých údolí a velmi prudké
svahy. Tam se zkrátka těžko hospodaří, a proto se často na
takových místech porosty vyvíjely s minimálním zásahem
člověka hospodáře.

6

PRAXE – pohled do krajiny a možné scénáře jejího
dalšího vývoje (3 b)
Stanoviště pro tento úkol bylo situováno na hraně prudkého svahu, který padal do zaříznutého kaňonu řeky
Oslavy. Svah byl pokrytý pěknou zapojenou teplomilnou
doubravou. Na místě byly patrné zaříznuté úvozové cesty
a pozůstatky těžby písku a kamene pro stavbu nedaleké
kaple.

Soutěžní tým měl za úkol vyjmenovat alespoň 2 pozůstatky lidské
činnosti, která zanechala stopu na povrchu zemském – úvozy,
kaplička, lom.
Jak by svah vypadal, pokud by tu člověk tvrdošíjně pěstoval
smrkovou monokulturu? Vliv na půdu a krajinu? (Podzolizace
a odkyselení půdy, eroze, vývraty, změna bylinného patra,
zastínění, ...). Dalším scénářem bylo úplné odlesnění svahu
(drastická eroze, povodně, změna mikroklimatu, vyprahnutí),
následoval scénář developerský, budování železnice ve svahu
podél řeky (odlesnění, těžba materiálu spojená s výstavbou,
liniová stavba, hluk, znečištění, eutrofizace, ...)
Paradoxně největší problém, co této krajině aktuálně hrozí, je
zatopení plánovanou přehradou.
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MYKOLOGIE
Mgr. Jan Běťák

1

4

saprotrofní: helmovka růžová, špička provrtaná,
		
strmělka anýzka, bedla vysoká, hnojník
		
třpytivý, pevník chlupatý

Poznej 4 druhy stopkovýtrusných hub. (2 b)
Poznávaly se houby, které se demonstrovaly na exkurzích
v předchozích dnech.

2

parazitické: spálenka skořepatá, rez travní,
		
troudnatec kopytovitý, nedohub
		
zlatovýtrusný

Poznej 4 druhy vřeckovýtrusných hub. (2 b)

mykorhizní: hřib dubový, holubinka bukovka, ryzec
		
dubový, ryzec klamný, suchohřib
		
plstnatý

Poznávaly se houby, které se demonstrovaly na exkurzích
v předchozích dnech.

3

Vysvětli základní rozdíly mezi muchomůrkou růžovkou
a muchomůrkou tygrovanou. (2 b)
M. růžovka - růžovění dužniny, svrchu rýhovaný prsten
M. tygrovaná - dužnina bílá, prsten svrchu hladký

Rozděl tyto houby (10–15 druhů) do trofických kategorií
(saprotrofní, mykorhizní, parazitické) (2 b)

5

Praktický úkol (5 min) najdi v blízkém okolí 5 druhů
hub, pojmenuj je, řekni, zda jsou jedlé, nejedlé nebo
jedovaté, zařaď je do trofické kategorie. (2 b)
výsledek byl hodnocen individuálně - univerzální správná
odpověď neexistuje...
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LESNICTVÍ
Ing. Přemysl Tomek

1

Vyjmenuj státy s nejmenší lesnatostí v Evropě.
Irsko (9%), potom Anglie, Španělsko...

2

Jaká je lesnatost ČR (v %)?
34 %

3

Poznej stromy v okolí. (5 b)

4

Měření délky stromu a objemu dřeva? Co je potřeba za
pomůcky? (2 b)

Lípa srdčitá, javor klen, dub zimní, borovice lesní, smrk
ztepilý

práce s hmotovou tabulkou

5

Jaká je lhůta pro zalesnění holiny podle zákona? (1 b)
2 roky

STANOVIŠTĚ PRÁCE PRO
PŘÍRODU NA NÁRODNÍM
KOLE ZLATÉHO LISTU
Jak proběhlo hodnocení
Hodnocení Práce pro přírodu proběhlo v termínu stanoveném
pořadatelem, mimo soutěžní stezku. Soutěžní družstva si připravilo
prezentaci v elektronickém souboru ve formátu ppt (MS Office
Power Point), nebo odf (Open Office, Libre Office Impress), kterou
na národním kole s určeným předstihem odevzdali pořadateli na
vhodném nosiči (flash disk, dvd). Ve stanoveném čase svou prezentaci promítli a práci obhájili.
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Co je a není práce pro přírodu
Za práci pro přírodu se nepovažují činnosti, které by měly být součástí slušného nebo tzv. environmentálně odpovědného chování,
jako např.:
• Třídění odpadu
• Šetření energií, vodou a dalšími zdroji v domácnosti a ve škole
Též se nejedná o činnosti, které sice s přírodou mohou souviset, ale
nejsou primárně vykonávány pro přírodu, jako např.:
• Péče o domácí zvířata apod.
Práci pro přírodu prezentovalo a obhajujovalo družstvo jako celek,
není rozděleno na hlídky. Každé družstvo mělo během prezentace
k dispozici asistenta z řad pořadatelů, který mu pomáhal s technickým zajištěním prezentace. Celkový vyhrazený čas pro hodnocení
byl 10 minut, z toho nejvýše 5 minut na vlastní prezentaci družstva
(představení aktivit), zbytek času na otázky poroty (případně publika). Prezentaci posuzovala vícečlenná odborná porota sestavená
pořadatelem. Kritéria hodnocení viz níže.
Hodnocení na stanovišti Práce pro přírodu byla vyhrazena jedna
desetina celkového bodového hodnocení na národním kole. Každý
z porotců hodnotil prezentaci zvlášť. Maximální bodový zisk od
jednoho porotce byl 10 bodů. Jednotlivá hodnocení porotců se sečetla a vytvořil se z nich průměr. Výsledné hodnocení družstva bylo
upraveno tak, aby bodový zisk odpovídal podmínce 1/10 celkového
možného hodnocení. Výsledek se zaokrouhlil s přesností na polovinu
bodu. Získané body byly součástí celkového hodnocení družstva.
Prezentace byla v kategorii mladších pouze před porotou, prezentace
v kategorii starších byla veřejná, s možností sledovat obhajobu ostatních kolektivů ostatními soutěžícími. Porota mohla dát publiku možnost položit otázky prezentujícímu družstvu.
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Prací pro přírodu se rozumí např.:
• Pomoc volně žijícím živočichům: instalování budek,
krmítek, pomoc při transferech
ohrožených živočichů (např.
obojživelníků při migraci),
zlepšení podmínek pro živočichy v zahradách a městech
(vytvoření zídek nebo skalek
pro plazy, hmyzích hotýlků,
vybudování jezírka, hadníku),…
• Zlepšení podmínek volně
žijících živočichů v okolí
lidských sídel.

• Pomoc s průzkumy a monitoringem živé přírody.
• Úklid znečištěné přírodní lokality, péče o studánky, pomoc
s vysazováním zeleně, péče o památné stromy, pomoc s obnovou
místního parku, božích muk
a jiných přírodně-krajinných
významných prvků, zapojení
se do tradičních akcí a kampaní
na pomoc přírodě (Ukliďme
svět! Clean up the World!, Živá
zahrada apod.), …

• Zabezpečení staveb proti
zra-nění živočichů: síťky do
komína, do okapů, zajištění
velkých skleněných ploch proti
nárazu ptáků,…
• Pomoc při ochraně a péči
o přírodně zajímavá či cenná
území, nebo o chráněné a ohrožené druhy.
• Pomoc s konkrétní prací
(kosení, hrabání, trhání náletů,
likvidace invazních rostlin, zvyšování hnízdních možností pro
živočichy).

• Pomoc přírodě (nejen) v okolí
bydliště.
• Zvyšování environmentálního povědomí dalších osob,
dětí, dospělých, osvětové
kampaně, výstavy, propagace
ochrany přírody, pořádání
přírodovědných soutěží…
• Aktivní jednání ve prospěch
ochrany přírody, zapojení se
do organizování petic, průzkumů a občanských aktivit zaměřených na ochranu přírody
a krajiny.
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Kritéria hodnocení podle důležitosti
1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ (MAX. 0–5 BODŮ)
Vlastní aktivita dětí, míra jejich zapojení, vkladu, invence,
originalita a kreativita.
Přínos pro děti samotné – znají smysl činnosti, vědí, co
a proč dělaly a jak konkrétně přírodě pomohly. Chápou
kontext celé aktivity v rámci vlastní činnosti (není to jen
akce pro akci).
Kolik dětí z celého kolektivu se do aktivit zapojilo? Byl
aktivitám přítomen někdo z těch, kteří je prezentují?

STANOVIŠTĚ PRÁCE PRO PŘÍRODU NA NÁRODNÍM KOLE ZLATÉHO LISTU

2. PODSTATNÁ (0–3,5 BODU)
Rozsah činnosti a časová náročnost – kontinuální,
pravidelná činnost mívá větší hodnotu než jednorázová
akce.
Množství dalších lidí, které se podařilo do činnosti zapojit –
ze školy, z okolí, ...
Jak akce skutečně pomohla (či může pomoci) přírodě? Lze to
kvantitativně posoudit? Není přínos kontraproduktivní nebo
sporný?

3. DALŠÍ (0–1,5 BODU)
Kvalita vystupování a projevu – dokáží své aktivity
srozumitelně představit, nemluví pouze jeden, ale postupně
všichni, dokáží zaujmout, …
Grafika prezentace, vyváženost – texty, obrázky, využití
vlastních fotografií, kreseb a textů, správná gramatika…
Celkový dojem
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VÝSLEDKY

Kategorie STARŠÍ

Kategorie MLADŠÍ

15.–21. 6. 2015 RS Jiskra, Náměšť nad Oslavou

15.–21. 6. 2015 RS Jiskra, Náměšť nad Oslavou
Kategorie mladší

Kategorie starší

Pořadatelem národního kola bylo Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, Praha 4

Pořadatelem národního kola bylo Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, Praha 4

V kategorii
Pořadí

(IČ: 227 43 731) ve spolupráci s Chaloupky o. p. s., Kněžice 109, Okříšky (IČ: 255 557 475)

(IČ:se
227zúčastnilo
43 731) ve spolupráci
s Chaloupky s
o. celkem
p. s., Kněžice90
109,
Okříšky a
(IČ:15
255vedoucími.
557 475)
mladších
15 družstev
dětmi

Vysílající subjekt

Název družstva

Soutěžící

1

DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, Olomouc

Lid Medvědího potoka

Štěpán Moupic, Tatiana Borunská, Martin Cigánek, Ema
Zimová, Karolína Utíkalová, Ondřej Obrtlík

2

Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice

Popravčí četa generála
Filipa Pampelišky

Filip Stejskal, Klára Hornová, Nikol Junková, Rozárie Bílková,
Tereza Kučerová, Tereza Maxerová

3

Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa

Ekokřečci

Aneta Kuchařová, Filip Machač, Kryštof Neumann, Amálie
Halamová, Anna Schacherlová, Veronika Vondráčková

71,5
63,5

5

Sovy - přírodovědný kroužek, Gymnázium
Kladno, nám. E. Beneše 1573, Kladno

Ponožky panožky

Barbora Němcová, Zuzana Čebišová, Eliška Kobrová, Anna
Lipertová, Alžběta Nevaralová

62,5

6

Bílinská přírodovědná společnost o. s.,
Břežánská 9, Bílina

Bílinské sojky

David Duda, Vojtěch Birkner, Radek Větrovec, Petr Hála,
Petr Sedlák, Eliška Kadavá, Anh Hong (Anna) Nguyen

62

7

MOP Mníšek pod Brdy

Čejka

Barbora Beranová, Tereza Klikorková, Anna Harvánkvá,
Šimon Cyrani, Lukáš Prendký, Michal Koval

61,5

9

ZŠ Břidličná, Komenského 360, Břidličná

Veverčáci

Adéla Poláčková, Zdeněk Válek, Jakub Ujfaluši, Eva
Horňáčková, Eliška Muchová, Zuzana Žédková

61,5
58

10

Muzeum přírody Český ráj

Muzeum přírody Český
ráj

Matěj Kaván, Lukáš Jochman, Adéla Nováková, Matyáš Pour,
Jiří Matouš, Vrcková Anna

53,5

11

ZŠ Hany Benešové, Bory 161, Bory

Zelená jablíčka

Eliška Křížová, Tereza Březková , Tereza Požárová, Jana
Bajerová, Gabriela Homolová, Markéta Jašková

52,5

12

Gymnázium a OA Chodov

Týpci

Jaromír Péc , Ondřej Mlýnek , Radek Hegenbart, Tomáš
Minařík, Stanislav Srba, Kateřina Králová

13

ZŠ Proseč

Gejmrovci a borci

Anna Cachová, Liliana Poslušná, Ema Klesnilová, Petr Klesnil,
Lucie Lacmanová, Marcela Košnarová

50
49,5

14

ZŠ Moravská Nová Ves

Fazulňáci

Nikol Hřebečková, Petr Štach, Ivana Havlíková, Monika
Míčková, Karolína Horčičková, Pavel Filipovič

47

15

ZŠ Dobřany, tř. 1. máje 618, Dobřany

ZŠ Dobřany

Adriana Halaganová, Michal Kozický, Vojtěch Váca, Klára
Weberová, Julie Čepická, Josef Černák

45

Celostátním koordinátorem Zlatého listu je Sdružení mladých ochránců přírody
Českého svazu ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4, 140 00; telefon: 775 724
545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

Generální partner Zlatého listu

Veronika Hrdličková, Radka Opltová, Vojtěch Brož, Jiří Janoušek,
Veronika Hrtoňová, Ondřej Škrna
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Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Kaštani

Adéla Dobiášová, Kryštof Nuc, Dobruše Lukášová, Marie
Raušová, Tomáš Horn, Tereza Nedbalová

3

DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47, Olomouc

Lid Medvědího potoka

Bernhard Tengler, Kateřina Polláková, František Lamla, Barbora
Kovalová, Anna Sandnerová, František Moupic
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4

Gymnázium Pelhřimov, Jirsíkova 244,
Pelhřimov

Sciurus minor

Barbora Blažková, Anna Smrčková, Jáchym Lis, Kristýna
Kodešová, Nikola Svobodová, Vojtěch Hunal
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5

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České
Budějovice

Chrousti

Barbora Pavlíková, Michaela Wipplingerová, Petr Šťastný, David
Rezek, Jan Keisler, Tomáš Pikous

68

73

Albert Pechoč, Nikola Fuková, Zdeněk Šťastný, Ondřej
Kavan, Jan Bydžovský, Adam Krbeček

Lucie Herbánská, Ondřej Kavka, Eliška Kostrhunová, Lucie
Kydlíčková, Nelly Olbertová, Kamila Sochorcová

Gyboni

74,5

Ponravy

Želvy a Užovky

Celkový počet
bodů

Pořadí

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České
Budějovice

Základní škola Kunovice, U Pálenice 1620,
okres Uherské Hradiště, p. s.

Soutěžící

Celkový počet
bodů

4

7

V kategorii starších se zúčastnilo 15 družstev s celkem 90 dětmi a 15 vedoucími.

Partneři Zlatého listu

Vysílající subjekt

Název družstva

1

Gymnázium Budějovická, Praha

2

75,5

72,5

6

Gymnázium Česká Lípa

Ekokřečci

Lucie Myslíková, Samuel Engel, Michaela Melichová, Hana
Schauerová, Nikola Malinská, Adéla Sztoláriková

7

Bílinská přírodovědná společnost o.s.,
Břežánská 9, Bílina

Bílinské sojky

Viktorie Jandová, Alena Hubáčková, Kateřina Hejná, Kamila
Sochorová, Michal Hejcman, Klára Francouzová

66
66

7

DDM Rokycany, Čechova 1155, Rokycany

Brontosaurus

Dorota Babuljaková, Tereza Horčičková, Anna Tarachaničová,
Eva Tarachaničová, Johana Straková, Přemysl Uzel

9

Gymnázium Kladno, nám. E. Beneše 1573,
Kladno

Strašilky

Sára Mahovská, Róza Slavíčková, Barbora Kašparová, Tobiáš
Kořán, Marie Hadrbolcová, Františka Mošovská

65

10

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ,
Prostějov

Hanáci

Adam Čižmář, Barbora Nedomová, Elena Protivánková, Veronika
Francová, Kateřina Šemnická, Jiří Pazdera

61

11

ZŠ Mladecko, Mladecko 67, Mladecko

Oškubané kúry

Karolína Birgusová, Simona Kurtinová, Ondřej Ihn, Eva
Mazalová , Bára Viatrová, Marie Bernardová

59

12

Gymnázium JAK Uherský Brod

Lupikola

Matěj Adámek, Blanka Krejčiříková, Sára Šrámková, Andrej
Hrubčo, Jakub Závodný, Tereza Cahlová

13

Strom Dětenice

Strom Dětenice

Vojtěch Flora, Lenka Hamanová, Lucie Hamanová, Eva Voláková,
Dan Král, Josef Grohman

51
48

14

Gymnázium a OA Chodov

Petriho misky

Jitka Gregorová , Kristýna Borárošová , Marie Rotzsypalová,
Anežka Štulíková, Trang (Sandra) Chu Hahn, Barbora Fenclová

15

Purkyňovo Gymnázium Strážnice

Gympláci

Štěpán Šimša, Jan Hrdoušek, Michal Kuchařík, Robert Chytil,
Tereza Hartlová, David Vojtíšek

58,5

47,5

Díky divoké kartě za plnění dobrovolných úkolů
se národního kola zúčastnilo
Partneři Zlatého listu
Generální partner Zlatého listu

Celostátním koordinátorem Zlatého listu je Sdružení mladých ochránců přírody
Českého svazu ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4, 140 00; telefon: 775 724
navíc v kategorii starších Cyrilometodějské
545, 222 516 115, e-mail: smop@csop.cz.

gymnázium a MŠ Prostějov.

Podrobné informace o Zlatém listu najdete na webu soutěže www.zlatylist.cz.

Propozice upravují možnost účasti i druhých týmů v pořadí v případě, že v kraji

Podrobné informace o Zlatém listu najdete na webu soutěže www.zlatylist.cz.

vyhrají stejné subjekty, které se na loňském národním kole umístily na prvním
Partner národního kola

Partnerdvě
národního
kola
místě. Letošního národního kola se tak zúčastnila
družstva
z Jihočeského

kraje v obou kategoriích.
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ORGANIZACE
NÁRODNÍHO KOLA
Na přípravě, organizaci a odborném zajištění národního kola se
pod vedením ředitele národního kola Martina Kříže z Chaloupek
o. p. s. podílelo 24 odborníků, 12 organizátorů a 4 novináři
z Korunního plátku:
Martin Malač

Mgr. Matěj Man

Libor Marčan

Mgr. Jan Běťák

Albert Damaška

Ing. Přemysl Tomek

Daniel Opatrný

Kateřina Ševčíková

Mgr. Martin Adámek

Stanislav Houzar

Mgr. Blanka Brandová

Milan Vokáč

Klára Bezděčková

Filip Lysák

Pavel Bezděčka

Petr Knotek

Celie Korittová

Zuzana Nečasová

Eva Grunová

Mgr. Lenka Válová

Broněk Gruna

Vendula Šimková

Filip Trnka

Martina Munduchová

Aleš Jelínek

Lucie Hrubá

Václav Křivan

Iva Suchá
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ORGANIZACE NÁRODNÍHO KOLA

Marie Rajnošková			

Jana Čížková

Alena Ruxová				

Iva Kopecká

NÁRODNÍ KOLO PODPOŘILI
generální partner soutěže:

Petr Havel
Redakce časopisu ve složení:
Veronika Niederlová			

Filip Oplt

Filip Svěcený				

Matouš Roldán

Tým kanceláře SMOP ve složení:
Jaroslav Síbrt				

Ing. Lenka Žaitliková

partner národního kola:

Děkujeme všem zúčastněným za jejich ochotu a přínos, bez
kterého bychom národní kolo Zlatého listu neuspořádali.

celostátní partneři soutěže:

Děkujeme všem partnerům a sponzorům Zlatého listu za jejich
vytrvalou podporu, které si velmi vážíme.
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Pořadatelem Zlatého listu je:
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP,
Michelská 5, 140 00 Praha 4,
tel.: 775 724 545, e-mail: smop@csop.cz.
Podrobné informace o soutěži naleznete na webu www.zlatylist.cz.

Rozvíjíme společensky
odpovědnou politiku
ochrany přírody s ohledem
na současné a budoucí
generace.
Jsme jedním z největších firemních dárců v oblasti
ochrany přírody v České republice.
Podílíme se na zpřístupnění přírodně cenných lokalit
po celé České republice.
Pomáháme budovat naučné stezky, vyhlídky, pozorovatelny,
posezení nebo interaktivní a hrací prvky v přírodě.

Sborník ze 43. ročníku Zlatého listu ve školním roce 2014/2015

Přispíváme k obnově původních ekosystémů
a ochraně ohrožených rostlin a živočichů.

Text: Martin Kříž, Lenka Žaitliková, Jaroslav Síbrt

Podporujeme environmentální výchovu
a informovanost o ochraně přírody.

Fotografie: Dan Šatra, Kateřina Landová, Filip Svěcený, Matouš
Roldán, Filip Oplt, Jaroslav Síbrt, Martin Kříž, Lenka Žaitliková,
Shushan Harutyunyan, Jaroslav Černý, Kateřina Blechová, Marie
Rajnošková a Michaela Kadlecová.

Jsme generálním partnerem Českého svazu
ochránců přírody a pomáháme projektům,
pro které motto Blíž přírodě je významnou součástí
trvale udržitelného rozvoje.

Pojďte s námi do přírody na
www.blizprirode.cz

Grafická úprava: Barbora Havrdová
Vydalo Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP v roce 2016.
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