SBORNÍK
49. ROČNÍKU ZLATÉHO LISTU 2020/21

O SOUTĚŽI
Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu.
Jedná se o soutěž kolektivů, kdy soutěží šestičlenná družstva rozdělená na
dvě tříčlenné hlídky. Soutěž probíhá zpravidla formou terénní stezky se
stanovišti, na kterých odborníci prověřují znalosti soutěžících v jednotlivých
přírodovědných oborech: botanika, zoologie, geologie, neživé složky
ekosystému (např. meteorologie, klimatologie, …), ekologie, ochrana
přírody, životní prostředí. Součástí hodnocení družstva je i praktická
práce pro přírodu. Soutěž má základní (místní) a krajská kola. Krajská
kola probíhají ve všech krajích ČR. Vítězové krajských kol postupují do
národního kola, které je terénním setkáním nejlepších kolektivů z celé ČR.
Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek, her
a dalších aktivit. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich
zřizovatele (občanská sdružení, školy, DDM, ...).
Koordinací soutěže na celostátní úrovni a pořádáním národního kola
je pověřeno Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. Na úrovni krajských
a základních kol s ním však dlouhodobě spolupracuje řada pořadatelů ze
spřízněných organizací a subjektů (např. DDM, školská zařízení, občanská
sdružení apod.).
Spoluvyhlašovatelem soutěže je každoročně Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B). V letošním roce MŠMT
bohužel soutěž finančně nepodpořilo.
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
již 26 let v tradici zavedené soutěže.
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DOBROVOLNÉ ÚKOLY PRO 49. ROČNÍK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Zlatý list má i svou dobrovolnou část, která nabízí různá přírodovědná
pozorování během celého roku. Plnění těchto úkolů je sice dobrovolné,
ale jejich splnění se může stát vstupenkou přímo na národní kolo.
Nejlepší řešitelé totiž získají tzv. divokou kartu.
Během školního roku jsou postupně zveřejněny čtyři dobrovolné úkoly,
které vyhodnotí odborná porota a jeden kolektiv z každé postupové
kategorie (mladší, starší) získá právo na přímý postup do národního kola,
bez ohledu na jeho umístění v kole krajském nebo základním.
1. ÚKOL
TÉMA: Výška stromů ve tvém okolí
DOPORUČENÉ OBDOBÍ: září – říjen
Když procházíte s hlavou zdviženou ke korunám stromů, napadla Vás
někdy otázka, jak vysoký ten strom může být? Máte někde nějakého
velikána, který by stál za přeměření a Vy nevíte jak na to?
Lesníci používají k měření stromů výškoměr, že ho nemáte?
To nevadí, my Vám to pomůžeme zjistit i bez výškoměru a i tak
nebudete potřebovat téměř žádné pomůcky.
BUDE SE VÁM HODIT: kus papíru (ve tvaru čtverce), krejčovský metr/
svinovací metr/pásmo, poznámkový blok, propiska, fotoaparát/chytrý
mobilní telefon s fotoaparátem
POVINNÁ ČÁST:
1. V
 ydejte se ven do zahrady, do lesa, na louku či do parku
a vyberte si strom, jež vás upoutal svou velikostí.
2. Určete strom do druhu a udělejte odhad jeho výšky,
vše si pečlivě zapište. Nezapomeňte si ho vyfotit!

3. Papír přeložte tak, aby vám vznikl trojúhelník. Trojúhelník, který vám
vznikne, bude mít jeden pravý úhel ( 90°) a dva ostré úhly (45°).
4. Papírový trojúhelník chytněte za jeden ostrý úhel tak, aby pravý úhel
směřoval od vás směrem ke stromu. Takto nasměrovaný trojúhelník
si přidržte před okem.
5. Vzdalujte se od stromu, který je předmětem vašeho měření tak daleko,
abyste na špičce papírového trojúhelníku viděli špičku stromu. Nejlépe
se vám bude špička stromu hledat, když zavřete jedno oko.
6. Označte místo, kde jste stáli a viděli jste na špičce trojúhelníku špičku
pozorovaného stromu. Odměře vzdálenost od Vašeho označeného
místa ke spodnímu konci stromu pomocí metru.
7. Ke změřené vzdálenosti přičtěte výšku svého těla. Výsledné číslo je výška
vámi pozorovaného stromu.
8. Takto změřte 3 stromy ve vašem okolí. Odhadli jste jejich velikost dobře?
O kolik jste velikost netrefili ve vašem odhadu?
TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ:
Také si můžete zkusit vypočítat objem stromu.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Výpočet objemu stromu

Jak změřit výšku stromu
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2. ÚKOL
TÉMA: Zadržování a splachování vody
DOPORUČENÉ OBDOBÍ: listopad - prosinec
Suchá půda, mokrá půda, která vsákne vody víc? Kde se bude držet více
vody – v lese nebo na louce? Zkuste to zjistit pomocí modelu s drnem
a umělou závlahou.
BUDE SE VÁM HODIT: zápisník, tužka, fotoaparát nebo mobilní telefon,
rýč, 2x kbelík (min. objem = 3 litry), cedník (takový, aby se tam vešel drn
o velikosti 10×10 cm), odměrka, konev s kropící násadou o objemu 2 litry,
2 litry vody, metr/pravítko
POVINNÁ ČÁST:
1. P
 ro splnění druhého dobrovolného úkolu se budete muset vydat do
lesa a na louku. Vezměte si s sebou fotoaparát/mobilní telefon, zápisník,
tužku, rýč a kbelík.
2. D
 o zápisníku zapište, jaké bylo počasí za poslední týden na vámi
vybraném místě (tedy na místě, kam pro drn půjdete), kdy naposledy
pršelo a jak dlouho to bylo nebo zdali poslední týden vůbec nepršelo.
Jaké byly teploty za poslední týden – denní minimum a maximum.
Foukal vítr nebo bylo bezvětří?
3. Les i louku vyfoťte a prozkoumejte terén. Budete drn kopat v kopci či
na rovině? Jaká roste na vámi vybraném místě vegetace? Má váš drn
trávu vysokou, nízkou nebo dokonce žádnou? Vaše poznatky si řádně
zaznamenejte.
4. Vykopněte drn o velikosti 10 cm x 10 cm a výšce 15 cm. Z čeho se skládal?
Spatřili jste nějaké živočichy v půdě, když jste drn kopali? Byl drn suchý
nebo nasáklý vodou? Popište vlastnosti drnu alespoň v 5 bodech.

5. V čem se liší drn z lesa oproti drnu z louky?
6. V učebně/klubovně umístěte cedník na kbelík a do cedníku uložte první
drn. Připravte si stopky a konvici s kropící násadou a naplňte ji dvěma
litry vody. Pomalu začnete drn pozvolna polívat tak, abyste simulovali
déšť v přírodě. Od počátku polívání drnu si stopujte čas, stopování
ukončete v momentě, kdy z drnu již nebude kapat voda do kbelíku.
7. Cedník s drnem přendejte na druhý kbelík a do něj vymačkejte vodu,
kterou v sobě zadržel. Pomocí odměrky odměřte, kolik vody mech
zadržoval a kolik jí propustil. Vše si nezapomeňte poznamenat!
Jak vypadala voda, kterou drn propustil? Jak byla zbarvená?
Byla čirá či kalná?
8. To samé zopakujte s druhým drnem.
9. Který drn lépe zadržoval vodu? Dokážete vymyslet, proč tomu tak bylo?
TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ:
Vyždímaný drn můžete nechat vyschnout do podoby, kdy se bude
úplně rozpadat. Kolik vody v sobě ještě zadržel i přestože jste se ho
snažili vyždímat?
MŮŽE SE VÁM HODIT:
Český hydrometeorologický ústav
Mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů
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3. ÚKOL
TÉMA: Přikrmování divokých kachen v zimě
DOPORUČENÉ OBDOBÍ: leden - únor
Takovým zaběhlým zvykem je přikrmování kachnám starým pečivem, avšak
Ti, co takto kachny přikrmují, si neuvědomují, že jim tím ubližují. V tomto
dobrovolném úkolu se na přikrmování podíváme trochu jinak. Jak? Pomocí
různých běžně dostupných alternativ, o kterých se dozvíte při plnění tohoto
dobrovolného úkolu, který je již třetím úkolem v pořadí.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme tento úkol připravili tak,
aby se členové družstva nesetkávali. Proto se každý soutěžící vydá tento úkol
plnit sám (s doprovodem zákonného zástupce či osobou pověřenou – teta,
babička, sestra, bratr, sestřenice atd.). K propojení se se spolusoutěžícími
z vašeho družstva upřednostněte online platformu.
BUDE SE VÁM HODIT: zápisník, tužka, fotoaparát, mrkev (300 g), hlávkový
salát (100 g), okurka (300 g), brambory (300 g), hrách (300 g), nedrcené
ovesné vločky (300 g)
POVINNÁ ČÁST:
1. Ve skupině se dohodněte, kdo si připraví jaký druh potravy z výše
uvedeného seznamu. Mrkev musí být nastrouhaná, hlávkový salát
natrhaný (nesmí to být salát ledový), okurku nakrájejte přibližně na 5 cm
tlusté kousky, brambory uvařte v neosolené vodě, ovesné vločky musí být
nedrcené.
2. Vydej se k nejbližší vodní ploše (rybník, jezero, potok, řeka atd.), na které víš,
že se vyskytují kachny divoké. Pokuste se každý vybrat nějakou jinou lokaci,
aby odpovědi byly více rozmanité. Nezapomeň s sebou vzít potravinu, na
které ses dohodl s ostatními soutěžícími ve tvém družstvu, fotoaparát,
zápisník a tužku!

3. Jakmile dorazíš k tebou vybrané vodní ploše, pozorně si zapiš vše, co okolo
sebe vidíš. Jakou vodní plochu jsi zvolil/a? Rybník, potok, řeku, jezero nebo
nějakou jinou? Kde se vodní plocha nachází? Je ve městě, v jeho těsné
blízkosti nebo je městu vzdálená? Co za zvířata jsi tam viděl/a? Urči je do
druhu, klidně s pomocí atlasu! Nezapomeň pořídit fotky tebou vybraného
místa, přítomných zvířat a všeho, co bys nám rád ukázal/a.
4. Z
 ačni krmit kachny potravinou, kterou jsi si měl/a připravit a donést ji
k tebou vybrané vodní ploše.
5. K
 olik kachen v době krmení tam bylo? Jedly všechny kachny nebo jen
některé nebo dokonce žádná? Pokud nejedly, nevadí, mohou být rozmlsané
nebo přejedené z předchozího, pravděpodobně pečivového, přikrmování.
I tak je tento tvůj závěr velice důležitý k tomu, abyste jako družstvo vymysleli
společný závěr tohoto úkolu.
6. Jaké potraviny kachny uvítaly? Kterých se naopak vůbec nedotkly? Byl rozdílný
apetit u kachen, které se vyskytovaly v blízkosti zástavby a u kachen, které se
nacházely na vodní ploše, která byla od civilizace a zástavby vzdálenější?
Proč tomu tak bylo? Účastnila se přikrmování i jiná zvířata? Jaká?
TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ:
Proč je lepší kachnám přikrmovat těmito alternativami než pečivem?
Přemýšlejte nad tím a vaše nápady si poznamenejte.
Zkuste společnými silami vymyslet závěr.
Jaké další potraviny byste na přikrmování mohli vybrat?
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:
fotografie zvířat

kachna divoká
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4. ÚKOL
TÉMA: Klíčení
DOPORUČENÉ OBDOBÍ: březen - duben
Příroda se po zimě opět probudila. Sluníčko svítí a začíná hřát a svět kolem
nás ožil ptačím štěbetáním, a když se rozhlédnete kolem sebe, spatříte
nový život na každém kroku. První sněženky dávno odkvetly, ze semínek
klíčí nové rostliny a probouzejí se k životu.
Pojďme se podívat, kolik času potřebuje semínko, než z něj vykoukne první
klíček. Za jak dlouho vyroste životaschopná rostlina a v jakém prostředí
nám rostlinky vyklíčí nejrychleji.

3. Po deseti dnech a po 15 dnech změřte velikost nejvyšší a nejmenší
rostlinky v každém substrátu a výsledek si zapište. Můžete si opět pořídit
fotografii či kresbu. Zapište si, kolik semínek vám vzklíčilo v každém ze
substrátů. Jaký tvar mají klíčky? Mají už lístky?
4. Porovnejte svoje pozorování s kamarády v týmu, která rostlina a v jakém
substrátu měla nejvyšší úspěšnost při klíčení? Která rostlina a v jakém
substrátu dosáhla nejvyššího a nejnižšího růstu? Kolik rostlin vzklíčilo
a následně zahynulo?

BUDE SE VÁM HODIT: alespoň tři druhy semínek nebo poslouží luštěniny,
které máte doma a nemusíte do žádného obchodu (hrách, fazole, čočka …),
tři květináče nebo plastové misky (třeba od masa, od tvarohu …), hlína,
písek, vata, sešit a tužka, pastelky, pravítko, fotoaparát nebo mobilní
telefon s fotoaparátem
POVINNÁ ČÁST:
1. D
 omluvte si mezi sebou v týmu, kdo jaký druh luštěniny či jiných semen
bude pěstovat. Každý z vás „zasadí“ svoje semínka do tří různých
substrátů – hlína, písek, vata. Zapište si, kolik semínek jste dali klíčit,
ideálně do každé misky dejte stejný počet semen. Nezapomeňte,
že semínka potřebují slunce a vláhu, dopřejte jim obojí.
2. Každý den pozorujte svá semínka, zapište si, kolikátý den a v jakém
podloží se objevily první klíčky. Udělejte si fotodokumentaci nebo
kresbu.

TIPY NA DALŠÍ ŘEŠENÍ:
Pokud jste si dali klíčit luštěniny (hrách), můžete si je nechat dorůst
a v červnu/červenci si pochutnat na sladkých luscích.
Z průběžné fotodokumentace sestavte časosběrnou prezentaci,
na níž bude vidět, jak semínka klíčí, rostou a sílí.
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ZRUŠENÍ 49. ROČNÍKU
Vzhledem ke koronavirové situaci MŠMT rozhodlo o zrušení 49. ročníku
soutěže Zlatý list. Avšak během června a podzimu (kdy soutěže opět mohly
probíhat) se konala náhradní nepostupová krajská kola a to hned v sedmi
krajích, kterými byly Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj,
kraj Vysočina, Pardubický a Královéhradecký kraj a kraj Praha.
Místo zrušeného ročníku soutěže jsme již podruhé připravili online
přírodovědnou podobu soutěže “Zlatý list v karanténě”.
NÁHRADNÍ ZÁKLADNÍ KOLA

NÁHRADNÍ NEPOSTUPOVÁ KRAJSKÁ KOLA

Olomoucký kraj 17. 9. 2021
místo: Jeseník
pořadatel: SVČ a zařízení pro DVPP DUHA Jeseník
koordinátor: Jana Hálová
e-mail: duha@duhajes.cz

Moravskoslezský kraj 7. 5. 2021
místo: Kolo proběhlo on-line
pořadatel: SK ASK ČR Břidličná
koordinátor: Květa Děrdová
e-mail: kveta.derdova@seznam.cz

Královéhradecký kraj 1. 10. 2021
místo: Dětenice
pořadatel: Strom Dětenice z.s.
koordinátor: David Vališka
e-mail: info@hvezdarnajicin.cz

Olomoucký kraj 24. 6. 2021
místo: Olomouc - Rozárium
pořadatel: ČSOP RS Iris a DDM Olomouc
koordinátor: Petra Floderová
e-mail: iris@iris.cz

Královéhradecký kraj 8. 10. 2021
místo: Prachov
pořadatel: Muzeum přírody Český ráj z.s.
koordinátor: Mgr. Petr Lazurko
e-mail: lazurkop@seznam.cz

Kraj Vysočina 24. 6. 2021
místo: Zoo Jihlava
pořadatel: Chaloupky, o.p.s.
koordinátor: Marie Rajnošková
e-mail: marie.rajnoskova@chaloupky.cz

Pardubický kraj 23. 9. 2021
místo: areál a okolí Záchranné stanice Pasíčka
pořadatel: Český svaz ochránců přírody - Záchranná
stanice a ekocentrum “Pasíčka”
koordinátor: Marie Cachová
e-mail: ekocentrum@pasicka.cz
Kraj Praha 3. 10. 2021
místo: Botanická zahrada Praha - pokladna sever
pořadatel: Dům ochránců přírody ve spolupráci
s Kanceláří SMOP ČSOP
koordinátor: Tereza Rádsetoulalová
e-mail: tereza.radsetoulaloava@csop.cz
Zlínský kraj 15. 10. 2021
místo: okolí vodní nádrže Sovín
pořadatel: Základní škola Františka Horenského,
Boršice, příspěvková organizace
koordinátor: Bc. Kateřina Sedlářová
e-mail: k.sedlarova@zsborsice.cz
Královéhradecký kraj 22. 10. 2021
místo: Prachov
pořadatel: Muzeum přírody Český ráj z.s.
koordinátor: Mgr. Petr Lazurko
e-mail: lazurkop@seznam.cz
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ZLATÝ LIST V KARANTÉNĚ
Protože nemohla proběhnout všechna základní a krajská kola
49. ročníku soutěže, připravili jsme i pro letošní ročník, on-line soutěž
“Zlatý list v karanténě”.
Za vydatné pomoci odborníků z jednotlivých oborů jsme opět připravili
deset testů, které jsme po dobu deseti týdnů na stránkách soutěže
www.zlatylist.cz postupně zveřejňovali, vždy jeden online test na týden.
Věříme, že jsme udrželi povědomost o soutěži u dětí, které se pravidelně
soutěže účastní, a třeba i nalákali nové tváře, se kterými se spolu s jejich
družstvem brzy potkáme tváří v tvář během základních a krajských kol.
A s těmi nejlepšími i na kole národním.
Jako první si mohli účastnící od pondělí 12. 4. 2021 prověřit své znalosti
z oboru geologie. V následujících týdnech si vyzkoušeli testy
z botaniky, mykologie, ornitologie, entomologie, ichtyologie, herpetologie,
mammalogie, dendrologie a na závěr jsme si nechali test z ekologie.
Každý test byl vyhotoven ve dvou variantách – jednodušší, primárně
určená dětem ve věku do 6. ročníku ZŠ, a náročnější pro děti ve věku
do 9. ročníku ZŠ. Účastníci si mohli vyzkoušet obě varianty a za zapojení
starších studentů případně dospěláků jsme byli jen rádi. 50 vytrvalců,
kteří vyplnili všech 10, případně 20 testů jsme odměnili.
Zlatý list v karanténě se může pochlubit vysokou účastí.
Za dobu trvání soutěže bylo vyplněno 932 jednodušších testů a 521
náročnějších variant testů. Nejvíce testů vyplnili žáci ve věku 9 – 12 let.
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ZLATÝ LIST V KARANTÉNĚ - JEDNODUŠŠÍ PRO MLADŠÍ
GEOLOGIE
Jarmila Eckschlagerová
1 bod za každou správnou odpověď
1. V
 yberte horninu
a) písek
2. Č
 eský kras a Moravský kras jsou tvořené
horninami
c) vápenec
3. V
 yberte nerost, který je rozpustný ve vodě
c) sůl kamenná
4. V jurských pralesích bychom nenašli
c) kvetoucí rostliny
5. Vyberte nejtvrdší nerost
d) diamant
6. Kde se u nás těží hnědé uhlí
d) v okolí Mostu
7. Ve středním toku řek se nevyskytují
c) duny
8. Skalní města jsou tvořená horninou
a) pískovec

9. Mezi odrůdy křemene nepatří
a) jantar

10. Vyberte nerost, ze kterého
se vyrábí výbušniny
d) antimonit
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BOTANIKA
Leoš Lippl
1 bod za každou správnou odpověď

1. V
 yberte čtveřici rostlin, jejichž semena se
šíří vzduchem. Musí se jednat o všechny
čtyři rostliny současně.
b) topol osika, orobinec úzkolistý,
bříza bělokorá, javor mléč

6. Napište rodový i druhový název rostliny
ocún jesenní (Colchicum autumnale)

7. Napište rodový i druhový název rostliny
slivoň trnka, trnka obecná (Prunus spinosa)

2. Suchopýr pochvatý byste hledali:
c) na rašeliništi
3. Uhynulé kapraďorosty umožnily vznik
fosilních paliv. Jaké z fosilních paliv
vzniklo z kapraďorostů?
c) černé uhlí
4. Dvoudomá rostlina je taková rostlina, která:
d) má samčí a samičí květy na různých jedincích
(existuje samčí rostlina a samičí rostlina)
5. M
 ezi poloparazitické rostliny patří:
a) jmelí
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BOTANIKA
8. N
 apište rodový i druhový název rostliny
střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

9. Napište rodový i druhový název rostliny
sasanka hajní (Anemone nemorosa)

10. Napište rodový i druhový název rostliny
leknín bělostný (Nymphaea candida),
uznat i leknín bílý (Nymphaea alba)

11

MYKOLOGIE
Célie Korittová
1 bod za každou správnou odpověď

1. H
 oubu na obrázku lze najít i u nás,
ale pochází odjinud. Odkud?
d) Austrálie

2. Jak se houba z otázky č. 1 jmenuje rodovým
i druhovým názvem?
květnatec Archerův

6. Jak se jmenuje houba na obrázku?
Uveďte rodový i druhový název
boltcovitka ucho Jidášovo (ucho Jidášovo)

3. E
 pidemie nesužuje jen lidi dnes.
Který z našich stromů ve 20. století
zdecimovaly epidemie houbové choroby –
tzv. tracheomykózy, kterou způsobují
druhy rodu Ophiostoma?
b) jilm (před epidemiemi patřil mezi naše
nejběžnější stromy)
4. T
 o, čemu se říká choroše, je ve skutečnosti
spousta různých rodů. Který z následujících
rodů nejčastěji najdeme na buku?
a) troudnatec (velké šedé kopytovité plodnice,
síťkovec a pstřeň rostou na dubech a anýzovník
na pařezech smrků)
5. K
 terá z následujících hub není smrtelně
jedovatá?
b) šupinovka zhoubná (k jídlu sice není kvůli
hořké chuti, ale zhoubná bývá tak maximálně
pro topoly, na kterých parazituje)

7. Které z následujících tvrzení o této houbě
(otázka č. 6) neplatí?
c) ž iví se jako parazit (živí se jako saprotrof –
rozkládá větve, které jsou již mrtvé. I proto
je snadné ji pěstovat, což se již tisíce let
děje v Číně, kde je velmi oblíbenou
přísadou různých pokrmů)
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MYKOLOGIE
8. N
 apište rodový název
smrž

9. Napište rodový název
hvězdovka

10. Napište rodový název
hřib
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ORNITOLOGIE
Martina Kišelová
1 bod za každou správnou odpověď
1. K
 teré z následujících tvrzení pro ptáky
NEPLATÍ?
d) ptáci mají na každé straně čelisti
průměrně 32 ostrých zubů
2. K
 terý z těchto znaků charakterizuje ptáky
a vyskytuje se jen u nich (je evoluční
novinkou, tzv. apomorfii)?
a) peří
3. K
 teří ptáci si dělají zásoby na horší časy tím,
že svou kořist napichují na trny?
a) ťuhýci
4. P
 tačí mláďata se dělí na dvě velké skupiny.
První jsou ptáčata prekociální, která jsou
hned od vylíhnutí opeřená a samostatná,
rodiče je pouze vodí. Druhou jsou ptáčata
altriciální, která jsou po vylíhnutí holá,
nesamostatná a rodiče je musí krmit.
Najděte chybu v přiřazení typu mláděte
ke druhu.
b) vrabec polní (Passer montanus):
prekociální mláďata

5. Žluvy (ptáci z čeledi Oriolidae) jsou převážně
tropičtí ptáci. Proč se jeden druh, žluva
hajní, vydala hnízdit k nám do mírného
pásu?
a) v
 yužívá ke krmení ptáčat bohatou potravní
nabídku hmyzu, která je v mírném pásmu
omezena na jaro a léto
6. Který z těchto druhů NEPATŘÍ mezi
vlaštovky?
a) rorýs obecný
7. V každém řádku je ptačí druh, jeho
status ohrožení v České republice (podle
Červeného seznamu z roku 2017) a důvod
ohrožení. V jednom řádku je chyba, poznáte
ve kterém?
c) kormorán velký – zranitelný (VU) – dříve velmi
běžný druh se stává ohroženým, především
kvůli odstřelu jedinců a nedostatku potravní
nabídky v krajině

14

ORNITOLOGIE
Poznávačka
0,5 bodu za každý správný rodový a druhový název
(pokud je vyžadováno) max 3 body
1. N
 apište rodový i druhový název
labuť velká (krotká)

3. Napište rodový i druhový název
havran polní

5. Napište rodový i druhový název
čáp bílý

2. N
 apište rodový název
lyska

4. Napište rodový název
sýkora koňadra (koňadra obecná)

6. Napište rodový i druhový název
poštolka obecná
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ENTOMOLOGIE
Jarmila Eckschlagerová
1 bod za každou správnou odpověď
1. V
 yberte zástupce ploštic
b) splešťule blátivá
2. Vyberte zástupce hmyzu, jehož larva se
vyvíjí ve vodě a dospělec žije na souši. Larva
i dospělec se živí dravě. V jeho vývojovém
cyklu není kukla
c) vážka
3. Vyberte zástupce hmyzu, jehož larva se
neživí dřevem (není xylofág)
b) kovařík
4. Mravence lesního likviduje
b) žluna hajní
5. Vyberte zástupce hmyzu, který se
nespecializuje na lov hmyzu na vodní
hladině
c) motýlice

6. Z nabídky vyberte hospodářsky
významného zástupce hmyzu
c) bourec morušový
7. Larva blechy se živí
b) organickými zbytky
8. Larva, kterého zástupce se specializuje
na brukvovité rostliny (např. kedlubna)
c) běláska
9. Z nabídky vyberte parazita rostlin
b) mšice
10. Kudlanku nábožnou najdeme
s největší pravděpodobností:
d) na louce
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ICHTYOLOGIE
Lukáš Pál a Libor Marčan
1 bod za každou správnou odpověď
1. A
 hoj, čekal jsi standartní otázku z ryb?
Tak to tě zklameme a dáme ti hned jednu,
která procvičí tvé matematické schopnosti.
Kolik kusů ploutví má ryba jako je kapr
obecný? Každá ploutvička se počítá za
kus (párové jsou tedy 2)
c) 7
2. Guten Tag! Teda vlastně dobrý den…
Ta dlouhá cesta přes celé Německo mi
dala zabrat. Byl jsem teď asi tři roky
v Severním moři, ale doma je doma.
Tak jsem se vrátil přes Labe do své rodné
Kamenice v Národním parku České
Švýcarsko, abych tady také založil rodinu.
V minulosti našim předkům bránila
v návratu celá řada jezů a zdymadel.
Dnes se nám díky rybím přechodům
a intenzivnímu vysazování blýská na
lepší časy a třeba jednou zase potáhneme
v pořádných hejnech, jako kolegové z Ruska
nebo Kanady. Kdo jsem?
c) losos atlantský (obecný)

5. Říká se o mně, že jsem pruhovaný bandita,
3. V zeleném kabátě válím se na blátě.
Jo, to je docela výstižné. Zimu trávím
ale jsou to jen sprosté pomluvy. Moje
zbarvení mě výborně skryje v příbřežních
zahrabaný u dna rybníku a nejteplejší dny
rákosinách či v okolí mol a potopených
jakbysmet. Jinak se poflakuji kolem břehů
větví. Rád mám také zatopené skály
a v porostech vodních rostlin. Tady hledám
v přehradních nádržích. Plavu nejčastěji
všechny možné breberky a úplně nejraději
s pár kamarády v menším hejnu a společně
mám křupavé vodní šnečky. S jejich ulitami
si mé požerákové zuby bez problémů poradí.
hledáme něco k snědku. Když jsem byl malý,
Nitěnky taky stojí za to a při jejich hledání
sbíral jsem hlavně larvy všemožného hmyzu
a hodoval na potěru. Teď už se nebojím
umím pěkně rozrýt dno. Když tedy u břehu
vyrazit do hejna ouklejí a v mé velké
uvidíš stoupat bublinky a zákal ze dna, budu
tlamě často nějaká skončí. Kdyby si chtěl
u toho. Odhalíš mé jméno?
někdo pochutnat na mně, bude se muset
a) lín obecný
vypořádat s ostrými paprsky v mé dělené
4. Nazdar, moc rád Tě nevidím. Vůbec moc
hřbetní ploutvi. Na výběr své domovské
dobře nevidím, ale rámus na břehu vnímám
vody nejsem extra náročný. Mám kamarády
ve všech pásmech řek, v přehradách
dobře. Společnost nemám rád. Den trávím
i v rybnících. Na jaře při tření lepí samice
v klidu pod padlým stromem a ve starých
jikry do dlouhých rukávů, které můžeš vidět
pařezech na dně. V noci se vydávám na lov
na potopených větvích. Odhalíš mé jméno?
a mým dlouhým vousům nic neunikne a do
a) okoun říční
tlamy se mi vejde i pořádné sousto. Vždyť
můžu mít i více než dva metry. Zlé jazyky
tvrdí, že vypadám jako přerostlý pulec, ale
6. A teď otázka k zamyšlení. Kolikrát do roka
já si z toho nic nedělám. No tak nemám
se v našich vodách rozmnožuje (v rybářském
šupiny, ale zase mám na sobě pořádnou
slovníku „vytírá“) úhoř říční.
vrstvu slizu. Víš, s kým máš tu čest?
d) v našich vodách se nerozmnožuje
d) sumec velký
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ICHTYOLOGIE
7. K
 terá země je průkopníkem chovu
a šlechtění barevných forem kapra?
b) Japonsko

8. A
 jak se tyto barevné formy kapra
označují? (obrázek u otázky č. 7)
c) Koi

9. Poznej rybu na obrázku a napiš
její rodové i druhové jméno
cejn velký

10. Poznej rybu na obrázku a napiš
její rodové i druhové jméno
plotice obecná
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HERPETOLOGIE
Richard Kabelka
1 bod za každou správnou odpověď
1. R
 áda šplhám po stromech, ze kterých
hlasitě kvákám. Říká se, že čím výše
vyšplhám, tím hezčí bude počasí.
Žebřík k tomu ale nepotřebuji.
Na konečcích prstů mám totiž malé
přísavky, které mě udrží i na skle.
Kdopak jsem?
a) rosnička obecná

4. Ačkoli jsem plaz, v teplých nížinách na
vinicích mě nehledejte, zato na horských
pasekách a kamenných svazích jsem jako
doma. Přestože se mě většina lidí bojí,
dokážu být velmi užitečná, mojí oblíbenou
potravou jsou totiž hlavně hlodavci.
Uhádneš, kdo jsem?
c) zmije obecná

2. I když se o nás tvrdí, že jsme velice pomalá
stvoření, ve vodě dokážu uniknout dřív,
než bys řekl švec. Před nepřítelem mě navíc
chrání tvrdé brnění. I přesto jsem však
velmi vzácná, setkáte se se mnou jen na
jižní Moravě nebo v ZOO. Poznáš, kdo jsem?
d) želva bahenní

5. O plazech se tvrdí, že snáší vejce, například
ještěrka obecná snese každý rok až 16
vajíček. U ostatních druhů tomu ale ve
všech případech nemusí být pravda, třeba
užovka hladká nebo slepýš křehký vajíčka
nesnáší. Jak jinak tedy na svět přichází jejich
mláďata?
c) rodí živá mláďata

3. Mnoho lidí si mě plete s ještěrkou, ale věřte,
že k ní mám hodně daleko. Oproti ní mě
sluníčko vůbec nesvědčí, raději mám stín a
vlhko. Celé jaro mě navíc potkáte ve vodě,
kde snáším vajíčka a kde se vyvíjí i moje
mláďata. Víš, o koho se jedná?
b) čolek obecný

7. Pokud čolek přijde o prst, díky výjimečnému
hojení (regeneraci) mu může opět dorůst
nový, a to tak v přesné podobě, že to ani
nepoznáte. Když už jsem u těch prstů, kolik
vlastně prstů na předních končetinách čolci
mají?
b) 4
8. Obojživelníkům můžeš pomoci klidně
i u sebe na zahradě. Nejvíce ocení, když
pro ně vytvoříš menší zahradní jezírko,
kde by se mohli rozmnožit. A když tam bude
dostatek rostlin, budou se v něm cítit jako
v pravé tůni. Co, ale do takového jezírka
nepatří?
c) jakékoliv ryby

6. Naši obojživelníci potřebují k rozmnožování
vodní prostředí, především různé bohatě
zarostlé tůně a rybníky. Avšak kuňce
žlutobřiché se taková místa moc nelíbí.
Na jakém nevšedním místě bys na její pulce
mohl narazit?
b) v louži na poli
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HERPETOLOGIE
9. P
 oznáš druh obojživelníka?
skokan hnědý

10. Poznáš druh plaza?
ještěrka obecná
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MAMMALOGIE
Šárka Paroubková a Karolína Nová
1 bod za každou správnou odpověď
1. K
 terá z čeledí není čeledí šelem?
d) rejskovití
2. Nejvíce volně žijících savců jsou:
a) býložravci
3. Medvěd je:
a) všežravec
4. Jak nazýváme 4 části žaludku krávy?
b) bachor, čepec, kniha, slez
5. Který z uvedených savců není hlodavec?
b) zajíc polní
6. Jak se nazývá samice od jelena evropského?
d) laň
7. Jelen evropský je:
b) sudokopytník
8. Do kterého kmene patří savci?
a) strunatci
9. Který hlodavec nežije v ČR ve volné přírodě?
c) kabybara

10. Do jaké čeledi patří hraboš polní?
c) myšovití
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DENDROLOGIE
Lenka Žaitliková
2 body za každou správnou odpověď
1. N
 ízký keřík se střídavými oválnými listy,
bílo-zeleným květem, jedlými modročernými plody sladkokyselé chuti
(kulaté bobule) rostoucí v lese.
O jakou dřevinu se jedná?
a) brusnice borůvka
2. J ak se jmenuje náš národní strom?
b) lípa
3. Mezi škůdce stromů patří:
d) lýkožrout
4. Vyber nepůvodní dřevinu,
která je u nás pěstována
v hospodářských lesích.
b) douglaska tisolistá
5. Plod javoru je:
a) okřídlená dvounažka
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EKOLOGIE
Martina Kišelová
1 bod za každou správnou odpověď
1. K
 do je ekolog?
c) vědec, který se zabývá vztahem
predátora a populace jeho kořisti
2. Která z těchto možností není
příkladem mutualistického
(pro obě strany prospěšného) vztahu
mezi dvěma organizmy?
c) vztah jmelí s lípou
3. Primární producenti vytvářejí organickou
hmotu z anorganických látek. Jsou proto
velmi důležitou součástí ekosystému?
Jaké organizmy můžeme považovat za
primární producenty?
a) organizmy s chlorofylem
4. Je biodiverzita (druhová bohatost)
rozprostřena na území České republiky
rovnoměrně?
a) Ne. I v České republice známe horká místa
biodiverzity, třeba louky Bílých Karpat

5. Sukcese je postupný proces
vývoje společenstva. Přestože se jedná
o kontinuální průběh, tak rozlišujeme
jednotlivá stadia sukcesní řady.
Která z uvedených variant je
správnou sukcesní řadou?
d) holá plocha -> bylinné patro -> křoviny -> les
6. Který z našich opeřenců pomalu mění
svoji migrační trasu a postupně nahrazuje
zimování v Africe za pobyt ve Velké Británii,
protože tam během zimy nachází příznivé
teploty a potravu v krmítkách?
d) pěnice černohlavá

9. Který z následujících druhů je v České
republice nepůvodní a má významný
vliv na naši přírodu?
d) křídlatka japonská
10. Který z vyjmenovaných druhů se v rámci
České republiky vyhýbá městům a alespoň
prozatím se na ně nedokázal adaptovat?
b) orel skalní

7. Jakým způsobem se živí larva (nymfa)
vážky ploské?
b) je predátor, živí se bezobratlými,
které najde ve vodě
8. Co NEPOTŘEBUJE motýl na louce,
kde chce žít?
b) početné stádo krav
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ZLATÝ LIST V KARANTÉNĚ - NÁROČNĚJŠÍ PRO STARŠÍ
GEOLOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Jarmila Eckschlagerová
1 bod za každou správnou odpověď
1. N
 ejtvrdší nerost je diamant, je složený
z uhlíku (C). Uhlíkem je tvořen i nerost
b) tuha
2. Živec má stupeň tvrdosti
c) 6
3. Činností ledovců vzniká
c) moréna
4. Z nabídky vyberte odrůdu korundu
c) rubín
5. Který nerost je ruda olova
b) galenit
6. Útvar varhany vzniká sloupcovitou
odlučností horniny
d) čedič
7. V okolí Mrákotína jsou lomy na
a) žulu

8. Flyš je
a) typ horniny typický pro pohoří Beskydy
9) P
 ohoří, které vzniká kolmým (radiálním)
posunem rozlámaných desek se nazývá
b) hrásť

10. Vápencové útvary v Českém krasu
vznikaly usazováním vápenatých
schránek živočichů v období
a) starších prvohor
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BOTANIKA – NÁROČNĚJŠÍ
Leoš Lippl
1 bod za každou správnou odpověď
1. J akého původu jsou trny
b) listového (přeměněné palisty)

6. Napište rodový i druhový název rostliny
jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium),

7. Napište rodový i druhový název rostliny
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)

2. Ve které době se vyvinuly kapraďorosty?
a) v prvohorách
3. Které z uvedených trojic rostlin byste
hledali na kyselých substrátech?
c) r osnatka okrouhlolistá, vřes obecný,
brusnice borůvka
4. Plodem ořešáku královského (Juglans regia) je:
d) nepravá peckovice
5. Jaké květenství má lipnice luční
(Poa pratensis)?
a) lata

výtrusnice
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BOTANIKA – NÁROČNĚJŠÍ
8. N
 apište rodový i druhový název rostliny
kotvice plovoucí (Trapa natans)

9. Napište rodový i druhový název rostliny
kruštík širolistý (Epipactis helleborine)

10. Napište rodový i druhový název rostliny
hořec křížatý (Gentiana cruciata)
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MYKOLOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Célie Korittová
1 bod za každou správnou odpověď
1. J ak se jmenuje houba na obrázku?
Díváte se na její spodní stranu.
klanolístka obecná (pozná se podle lupenů,
které jsou jakoby zdvojené – rozeklané)

2. T
 o, co jste viděli z houby na předchozím
obrázku, se nazývá hymenofor a může
být různě tvarovaný. Nejčastější jsou
hymenofory lupenaté nebo rourkaté
Která z následujících hub má ostnitý
hymenofor (tedy má na spodní straně
„bodlinky“)?
c) lošák jelení (šiškovec (hřibovitá houba)
a březovník (chorošotvará houba) mají
hymenofor rourkatý a pevníky mají
hymenofor hladký)

3. Epidemie nesužuje jen lidi dnes. Které dvě
skupiny/druhy živočichů jsou v posledních
desetiletích decimovány chorobami, které
způsobují houby?
a) netopýři a žáby
Netopýři trpí tzv. „nemocí bílých nosů“,
kterou způsobuje houba Pseudogymnoascus
destructans (dříve rod Geomyces). Tato nemoc
páchá velké škody hlavně Americe, kam byla
zavlečena a působí hromadné úhyny netopýrů,
kteří tam zimují v jeskyních i po statisících. Žáby
pak trpí kožním onemocněním, jehož původcem
je Batrachochytridium dendrobatidis.
Tato mikroskopická houba byla s laboratorními
chovy drápatek rozšířena po celém světě a např.
v oblasti And již pravděpodobně způsobila
vyhynutí několika endemických druhů žab.
Naopak ďáblové medvědovití trpí přenosnou
rakovinou (přenáší se kousáním), čili chorobou
působenou nekontrolovaně se množícími
buňkami samotných ďáblů. Račí mor, který se
k nám dostal s invazními druhy raků ze Severní
Ameriky, působí Aphanomyces astaci, která
dříve byla řazena mezi houby, ale později se
zjistilo, že je příbuzná spíše některým řasám

(např. chaluhám a rozsivkám) – patří do skupiny
Chromista (nověji TSAR nověji se to možná zase
přejmenovalo – jisté ale je, že houba to není).
Vrubozobí ptáci mohou nejspíš trpět ptačí
chřipkou, což je virové onemocnění,
a nosorožců je tak málo, že se mezi nimi snad
ani žádná epidemie šířit nemůže (pokud tedy
nepočítáme stále řádící epidemii pytláctví).
Zvonci a v menší míře i další pěvci na krmítkách
trpí trichomonózou, kterou způsobuje prvok
bičenka drůbeží. Česká společnost ornitologická
spustila program mapování rozšíření této
i dalších ptačích chorob, do kterého se můžete
zapojit – více informací najdete zde: https://
www.birdlife.cz/jak-jsou-v-cesku-rozsireneptaci-choroby-zapojte-se-do-mapovani/
A konečně hromadné úhyny středoasijských
antilop sajg (to jsou ty s chobůtkem) způsobila
zřejmě kombinace oslabení vlivem výkyvů
klimatu a napadení bakteriemi
Pasteurella multocida.
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4. T
 o, čemu se říká choroše, je ve skutečnosti
spousta různých rodů. Který z následujících
rodů nejčastěji najdeme na vrbách?
c) ohňovec (síťkovec a pstřeň rostou na
dubech a troudnatec dává přednost bukům,
případně břízám)
5. K
 terou z následujících hub obvykle
nenajdete v potoce?
b) krasočíška (krasočíška – roste na povrchu
půdy. Ostatní jmenované houby si nejraději
lebedí na ponořených větvích (případně
šiškách), ideálně v horských potůčcích)

6. Jakým způsobem se šíří výtrusy houby
na obrázku?
c) zoochorie (šíření s pomocí živočichů)
(konkrétně pachem připomínajícím
rozkládající se maso láká mouchy, aby si
umazaly nožičky ve slizu, který obsahuje
výtrusy, a pak je roznáší)

7. Z následujících hub je většina saprotrofních
(tj. rozkládá odumřelá těla nebo části těl
jiných organismů, především rostlin –
tj. např. dřevo, listí) a jedna je mykorhizní
(tj. žije v symbióze s kořeny rostlin).
Která je ta mykorhizní?
a) h
 řib (i proto mají hřiby často v druhovém
názvu jméno stromu, se kterým nejčastěji
mykorhizu tvoří – např. hřib smrkový apod.)
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8. N
 apište rodový i druhový název
hadovka smrdutá

9. Malá poznávačka na závěr. Kromě vzhledu
vám napovíme, že tyto houby tvoří plodnice
na přelomu zimy a jara. Tahle, kterou
stačí určit do rodu (ono do druhu byste ji
museli mikroskopovat), se dá potkat téměř
výhradně v tomto období.
ohnivec (jestli je rakouský, jurský nebo
šarlatový z fotky nepoznáte)

10. Napište rodový i druhový název houby,
která tvoří plodnice na přelomu zimy a
jara. Můžete ji najít téměř přes celou zimu
– jsou zde dvě fotky (10 A. a 10 B.), abyste
viděli i rozmanitost v různých stadiích.
penízovka sametonohá
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ORNITOLOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Martina Kišelová
1 bod za každou správnou odpověď
1. K
 terá z těchto definic nejlépe
charakterizuje skupinu ptáci (Aves)?
c) p
 táci jsou endotermní létající obratlovci,
kteří se orientují především zrakem a mají
speciální pokryv těla, které nazýváme peří
(pennae)
2. Ptáci získali díky aktivnímu letu mnoho
výhod. Určete, která z následujících výhod
pravděpodobně NEHRÁLA zásadní roli v
počátcích, kdy ptáci získávali schopnost
aktivního letu.
a) ptáci se mohli přesouvat na dlouhé
vzdálenosti a tím získávali lepší hnízdní
příležitosti
3. Ptáci patřící do řádu pěvci se často vyznačují
melodickým zpěvem. Určete NEPRAVDIVÉ
tvrzení týkající se ptačího zpěvu.
c) samci zpěvem označují východ slunce
4. Mají ptáci řasy?
a) někteří ptáci ano, funkci řas zajišťují
speciální pera, tzv. setae

5. Kolik druhů ptáků se vyskytuje v České
republice (uznané druhy k 31. 12. 2019,
včetně vzácných záletů)?
b) 399
6. Který z těchto druhů ptáků je v České
republice kriticky ohrožený podle nového
červeného seznamu obratlovců (rok vydání
r. 2017) a proč?
d) potápka černokrká, ohrožena ztrátou
přirozeného prostředí, které představuje
čisté (nepřerybněné) rybníky a jezera
7. Pokud mluvíme o migrujících ptácích,
představíme si ptáky letící z mírného pásu
do subtropů nebo tropů. Existují podle Vás
severští a horští ptáci, kteří na zimu migrují
do České republiky?
b) ano, některé druhy u nás pravidelně
přezimují, například zedníček skalní
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Poznávačka
0,5 bodu za každý správný rodový a druhový název
(pokud je vyžadováno) max 3 body
1. Napište rodový i druhový název
čírka obecná

3. Napište rodový i druhový název
strnad obecný

5. Napište rodový i druhový název
potápka roháč (roháč velký, veliký)

2. N
 apište rodový i druhový název
žluna zelená

4. Napište rodový název
ťuhýk

6. Napište rodový i druhový název
kalous ušatý
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ENTOMOLOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Jarmila Eckschlagerová
1 bod za každou správnou odpověď
1. P
 ro mravkolva neplatí
c) nemá ve svém vývojovém cyklu kuklu
2. V
 yberte charakteristický znak ploštic
b) mají bodavě sací ústrojí
3. Vyberte zástupce hmyzu, který má
loupeživé končetiny (slouží k lovení potravy)
c) kudlanka
4. Jako potravního konkurenta označujeme
živočicha, který se přiživuje na našich
potravinách. Z nabídky vyberte brouka,
který je naším potravním konkurentem
c) potemník moučný

8. Škvor obecný je zástupce hmyzu,
pro kterého platí
a) umí létat
9. Vyberte zástupce brouků, který svým
zbarvením napodobuje vosu
d) tesařík dubový
10. Vyberte část těla, která se nenachází
u hmyzu
b) hlavohruď

5. U slunéčka sedmitečného zimuje stádium
d) dospělec
6. Vyberte zástupce hmyzu, který není sociální
b) pestřenka
7. Vyberte zástupce hmyzu, který má skákavé
končetiny a bodavě sací ústrojí
b) blecha psí
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ICHTYOLOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Lukáš Pál a Libor Marčan
1 bod za každou správnou odpověď
1. A
 hoj, jsem malá kaprovitá rybka a neměřím
víc, než 10 centimetrů. Potkáš mě jak ve
stojatých, tak v mírně tekoucích vodách,
ve kterých ovšem musí žít nějací mlži jako
škeble nebo velevrubi. Mám s nimi totiž
dost intimní vztah. Do bezpečí jejich lastury
totiž pomocí dlouhého kladélka kladu jikry
a v jejich žaberní dutině tráví první chvíle
svého života i vykulený plůdek. Znáš mé
jméno?
c) hořavka duhová
2. N
 ebudu skromná, jsem královna proudu.
Mé válcovité tělo s klínovitou hlavou a
silnými ploutvemi je dokonale přizpůsobené
životu v tom nejsilnějším proudu našich
řek. Masitými pysky spodních úst obracím
oblázky na dně a sbírám larvy a měkkýše,
kteří jsou na nich přichycení. Pomáhají mi
v tom i dva páry vousků. Nejaktivnější jsem,
když začne stoupat přikalená voda. To je
znamení, že letní bouřka přinese splavené
žížaly a slimáky – opravdové pochoutky.
V ten čas na mě také chodí rybáři, kteří
dokážou ocenit mou bojovnost. Mnohokrát
o mně psal i Ota Pavel. Znáš mé jméno?
b) parma obecná

3. Velká hlava a tlama stále dokořán.
To jsem přesně já. Prostě si jen plavu pod
hladinou s otevřenou tlamou a jako do
cedníku filtruji z vody fytoplankton, kterým
se živím. V českých vodách nejsem úplně
doma, přicestoval jsem teprve v roce 1964.
Moji předkové pochází z asijského veletoku
Amur, ale dnes mám příbuzné rozvezené
skoro po celém světě a leckde působí
velké problémy. Tady v českém rybníčku
se chovám docela slušně a naše populace
je závislá pouze na umělém vysazování.
Nejčastěji děláme doprovod kaprovi
v produkčních rybnících. Ale pozor,
rozhodně nejsme v rybníce jen tak do počtu!
Moji kamarádi mají už přes třicet kilo a já
je taky doženu, do metrové délky mi moc
nechybí. Poznáš mě, stříbrného krasavce?
a) tolstolobik bílý

4. Nepatřím mezi zrovna hojné ryby,
ale v minulosti jsem byl typickou rybou
podhorských říček a potoků. V těchto
čistých tocích s dostatkem kyslíku sbírám
larvy chrostíků a jepic, často a zejména
k večeru si pochutnávám i na hmyzu
spadlém na hladinu. U toho dělám na vodní
blance charakteristické kroužky. Někdo
říká, že jsem až příliš velký parádník…
Mé stříbřité tělo, které dokonale sedí ke
zčeřené vodě říčních peřejí zdobí nápadná
hřbetní ploutev. Snad právě pro to si mě
Český rybářský svaz vybral do znaku.
Víš, kdo jsem?
b) lipan podhorní
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5. T
 ak mě tu máte! Nevypadáš z toho
moc nadšeně… Prostě nás malé dravce
provází špatná pověst, no. Holt si občas
pochutnáme na jikrách jiných ryb a lov
plůdku je naší oblíbenou kratochvílí.
Možná i vyčistíme talíř zdejším domácím
rybám. Ale aspoň to tu budete mít pestřejší
o trochu exotiky. Vždyť jsem připlaval do
řeky Moravy až z Černého moře a věř mi,
nebyla to vůbec sranda. Nejsem totiž
z nejlepších plavců. Můj plynový měchýř je
silně redukovaný, takže spíš skáču po dně.
Mám rád třeba kamenné záhozy břehů,
protože se mi k velkým kamenům dobře
přichytává přísavný terč vzniklý z břišních
ploutví. I když možná vypadám jako nějaký
bručoun, o své děti se vzorně starám
a mamka je neustále ovívá prsními
ploutvemi. Na té hřbetní mám
charakteristickou černou skvrnu.
Už jsme se seznámili?
d) hlaváč černoústý

6. Jestlipak mě poznáš? Jsem kaprovitá ryba,
ale jídelníčkem se většině z nich moc
nepodobám. Jsem totiž dravec – mrštný,
rychlý a nenasytný. Žiji v pomalu tekoucích
vodách a přehradních nádržích. Právě tady,
v čisté vodě na pláži, můžeš pozorovat moji
torpédovitou siluetu až metr dlouhou.
Proplouvám hejny rybiček a můj útok v
mělké vodě rozhodně nepřehlédneš. Mám
ve zvyku do nich vletět s pořádným a
hlučným šplouchnutím. Nejčastěji plavu
hned pod hladinou a jsem na to dobře
vyzbrojen – tmavý hřbet mě maskuje shora,
stříbřité boky a břicho mě kamuflují ve
vodním prostředí a horní ústa mi pomáhají
zejména v mládí, kdy sbírám hmyz z hladiny
a plankton v horní vrstvě vody. Často naši
mladíci plavou v hejnech ouklejí, které však
brzo přerostou a oukleje se stávají jejich
potravou.
a) bolen dravý

7. O jakou formu kapra se jedná?
c) lysec řádkový
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8. P
 oznej rybu na obrázku a napiš
její rodové i druhové jméno
ouklej obecná

9. Poznej rybu na obrázku a napiš
její rodové i druhové jméno
štika obecná

10. Poznej rybu na obrázku a napiš její
rodové i druhové jméno
sumec velký
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HERPETOLOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Richard Kabelka
1 bod za každou správnou odpověď
1. J ed může být účinná zbraň, většina
obojživelníků ho však používá jen na svoji
obranu. Ještě dříve, než tento prostředek
použijí, se ale snaží dotěrného predátora
různými způsoby odradit. Například taková
kuňka obecná k odrazení využívá “kuňčí
reflex“. Víš, jak nebo čím při něm
predátora varuje?
b) ukazuje výrazně zbarvené bříško

4. Tato žába tráví většinu času zahrabaná
6. V Česku žijí dva druhy slepýšů – slepýš
hluboko pod zemí. Bezpečný úkryt na delší
východní a slepýš křehký. Přestože to
dobu opouští jen v období rozmnožování,
mnoho lidí neví, můžeme se u nich setkat
kdy se vydává k vodě. Právě zde můžeš
podobně jako u ještěrek s pohlavní
slyšet její “chrochtání“, těžko ji však uvidíš.
dvoutvárností. Samice slepýšů jsou spíše
Narozdíl od ostatních žab totiž vydává zvuky
nenápadně hnědé a samci mají až krémové
nikoli u vodní hladiny, ale ze dna pod vodou.
odstíny. Co navíc může především dospělé
Poznáš, o který druh se jedná?
samce zdobit?
a) blatnice skvrnitá
c) spousta modrých šupinek

2. S užovkou podplamatou se můžeš setkat
v teplých oblastech především poblíž větších
řek. Právě v těchto místech se vyskytuje
její oblíbená kořist, kterou často loví přímo
pod vodou bleskurychlým výpadem. Díky
této potravě zároveň dokáže opravdu velice
nepříjemně zapáchat. Uhodneš, čím se živí?
d) menšími rybami

5. Užovka stromová je náš největší had,
dorůstá skoro dvou metrů, bát se ji ale
nemusíš, je to mírumilovný tvor. Jelikož je i
velmi vzácná, ochranáři se jí snaží nejrůzněji
pomoci. Nejvíce se osvědčila umělá líhniště,
v nichž mohou klást bezpečně vajíčka. Tato
líhniště připomínají kompost obehnaný
kládami a chráněný pletivem. Víš, jak
takovému líhništi říkáme?
b) hadník

3. Herpetologové se zabývají studiem jak
plazů, tak i obojživelníků, přesto však
většina odborníků uznává pro studium
obojživelníků samostatný vědní obor. Znáš
název vědy, která se zajímá o obojživelníky?
c) Batrachologie

7. V naší přírodě se můžeš setkat i se zvířaty,
která do ní nepatří, protože je tam někdo
nezodpovědný jako nechtěného domácího
mazlíčka vypustil. Mezi taková zvířata patří
i želva nádherná, která pochází z úplně
jiného světadílu. Víš kterého?
a) Severní Amerika
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8. P
 oznáš tohoto plaza?
zmije obecná

9. Poznáš tohoto obojživelníka?
ropucha zelená

10. Poznáš tohoto plaza?
ještěrka zelená

37

MAMMALOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Šárka Paroubková a Karolína Nová
1 bod za každou správnou odpověď
1. J akou mají savci nejčastěji stálou
tělesnou teplotu?
c) mezi 35°C - 40°C
2. Na které dvě podtřídy dělíme třídu savců?
c) vejcorodí a živorodí
3. Mezi hlodavce patří (všichni uvedení):
d) myš domácí, veverka obecná,
bobr evropský, sysel, křeček polní
4. Vyber správnou odpověď
a) lasice kolčava má celý rok stejnou barvu srsti,
zatímco lasice hranostaj ji v průběhu roku
mění.
5. Jak dlouho trvá zimní spánek
bobra evropského
d) bobr evropský se k zimnímu
spánku neukládá

6. Ježek je:
a) všežravec
7. Kolik váží běžně dospělí jedinec nutrie říční:
b) 5–6 kg
8. Latinským názvem pro savce je:
c) mammalia
9. Vyberte správnou klasifikaci zubra
evropského
c) třída: savci, řád: sudokopytníci, čeleď: turovití,
rod: bizon
10. Jak dlouho trvá březost veverky obecné?
b) 38 až 39 dní
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DENDROLOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Lenka Žaitliková
2 body za každou správnou odpověď
1. L
 istnatý strom s šedou borkou (kůrou),
listy mají dvakrát pilovitý okraj, plodem
je okřídlená nažka, při vhodném
zastřihování z něj bývají živé ploty.
O jakou dřevinu se jedná?
c) habr
2. Jaká lesnatost je v ČR?
c) 35 %
3. Který strom má ostře špičaté pupeny?
d) buk
4. Jaká dřevina je v ČR hospodářsky nejvíce
využívaná?
b) smrk
5. Mezi škůdce stromů nepatří:
d) motýlice
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EKOLOGIE – NÁROČNĚJŠÍ
Martina Kišelová
1 bod za každou správnou odpověď
1. Č
 ím se primárně zabývá ekologie?
d) procesy probíhajícími v živé přírodě
2. Jaká je základní jednotka v ekologii?
a) druh
3. V posledních desetiletích pozorujeme trend,
kdy čím dál více lidí žije ve městě. Města se
tím rozšiřují a již můžeme říct, že se jedná
o nový biom (antropogenní biom). Některé
druhy se městu přizpůsobily, některé se mu
vyhýbají. Která z možností podle Vás není
pravdivá?
a) havran polní je urban avoider: městu se
zdaleka vyhne
4. V blízkosti frekventované pěší cesty se
nachází starý dub, ve kterém se vyvíjí velké
množství chráněných saproxylofágních
brouků (živících se na mrtvém dřevě). Strom
je ale ve špatném stavu a hrozí, že spadne
na cestu a zraní chodce. Jak byste tuto
situaci nejlépe vyřešili z pohledu organizmů
vázaných na mrtvé nebo umírající dřevo?
d) strom seřízneme na torzo v takové výšce, aby
byl stabilní a kmen zůstal ve vertikální poloze

5. Na území České republiky nacházíme druhy,
které jsou kriticky ohrožené, například
hnědásek osikový. V dnešní době probíhá
záchranný program pro tento druh.
Místa jeho výskytu jsou přísně chráněna
a přirozené populace jsou doplňované
jedinci z umělého chovu. Přesto nemá
hnědásek u nás vyhráno. Proč? Vyberte
NESPRÁVNÉ tvrzení.
c) stanoviště, kde se hnědásek vyskytuje, může
být významně pozměněno kvůli záchraně
jiného druhu, který je také ohrožený
vyhynutím
6. U vodní tůňky žije šídlo modré (Aeshna
cyanea). Jaký soubor jedinců tvoří populaci
šídla v rámci této tůňky?
a) v
 šichni dospělí jedinci společně s těmi
ve stádiu vajíčka a larvy
7. Anhydrobiotický stav je strategie, při
které organizmus řízeně ztratí vodu a tím
může přežít nepříznivé období, především
extrémní sucho. Umí to třeba želvušky nebo
vířníci. Které tvrzení NEPLATÍ
o anhydrobiotickém stavu?
b) anhydrobiotického stavu jsou schopné
dosáhnout pouze mnohobuněčné organizmy

8. Co si představujete pod pojmem
disturbance?
d) výbuch sopky
9. Který z vyjmenovaných biotopů je na území
České republiky nejméně zastoupený?
b) štěrkové náplavy
10. Který z vyjmenovaných druhů patří
přirozeně mezi druhy České republiky
a díky působení člověka se rozšířil na
všechny kontinenty vyjma Antarktidy,
kde se chová invazivně?
c) špaček obecný
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PARTNEŘI A SPONZOŘI:
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným odborníkům za jejich ochotu a přínos při přípravě letošního ročníku Zlatého listu.
GENERÁLNÍ PARTNER ZLATÉHO LISTU:

PARTNEŘI ZLATÉHO LISTU:
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Pojďte s námi
do přírody!
	Navštivte přírodně cenné lokality po celé České republice.
	Vydejte se s námi pěšky, na kole či s kočárky na naučné stezky.
	Sledujte rostliny a živočichy z vyhlídek a pozorovatelen.
	Objevte s námi orchidejové louky, pralesy a památné stromy.
	Podívejte se do nitra obnovených rašelinišť a mokřadních luk.
	Vyberte si lokalitu na www.blizprirode.cz a vyrazte s NET4GAS
a ČSOP do přírody!

Rozvíjíme společensky odpovědnou politiku
ochrany přírody s ohledem na současné a budoucí
generace a jsme jedním z největších firemních
dárců v oblasti ochrany přírody v České republice.

