Naučná stezka Chlum
1. Úvod: Přírodní vědy

?
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Lidé se odpradávna snažili porozumět dění v přírodě. Díky obrovské přírodní rozmanitosti
vědci mohli studovat jen její určitou část. Tak vznikaly vědní obory. Poznáš, které vědní
obory jsou znázorněny na obrázcích? (nápověda: mykologie, geologie, ornitologie, dendrologie,
entomologie)

4. ..............

2. ..............
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3. ..............

5. ..............

2a. Dřeviny: Šíření semen a plodů

?

Doplň k obrázkům plodů nebo semen název rostliny a způsob, kterým se rozšiřuje:
			
1. větrem			
2. na tělech živočichů		
3. trávicí soustavou živočichů
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..............

Pátrací úkol: Omotej si boty lepící páskou tak, aby lepící strana směřovala ven. Takto obalenými
botami projdi porostem. Popiš a nakresli, co jste nasbírali.

2b. Dřeviny: Původní a nepůvodní druhy

?

Invazní rostliny se rychle šíří, mění ráz krajiny a složení flóry v okupovaných oblastech.
Přiřaď číslo u názvu invazní rostliny ke správnému obrázku. posuď, které by mohly růst na
Chlumu. Podtrhni je.
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1. TRNOVNÍK AKÁT					

5. JAVOR JASANOLISTÝ

2. BOLŠEVNÍK VELKOLEPÝ				

6. NETÝKAVKA ŽLÁZNATÁ

3. PAJASAN ŽLÁZNATÝ					

7. TOPINAMBUR HLÍZNATÝ

4. KŘÍDLATKA (JAPONSKÁ, SACHALINSKÁ, ČESKÁ)

2c. Významná osobnost: Bedřich Smetana

?

Víš, že v nedaleké hájence svého času pobýval tento náš významný hudební skladatel?
Najdeš v následujícím textu názvy osmi Smetanových oper?
Babička vypráví: „Když přišli Braniboři do Čech, dala prodaná nevěsta hubičku Daliborovi pod
Čertovou stěnou. Uviděly to dvě vdovy a řekly Libuši: To je tajemství.“
NApiš je.

1. ............................. 							5. .............................
2. ............................. 							6. .............................
3. ............................. 							7. .............................
4. ............................. 							8. .............................
											
												

3a. Ptáci: Kdo kde bydlí?

?

Ptačí obyvatelé lesa a okolí staví hnízda různým způsobem a na různých místech tak, aby
ochránili svá mláďata. rozhodni, kdo staví která hnízda, druhy pojmenuj a urči řád, do
kterého patří. (nápověda: žluva hajní, strakapoud prostřední, brhlík lesní, pěnice černohlavá,
koroptev polní.
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3b. Savci: Ozdoby hlavy

?

Samce některých našich sudokopytníků zdobí rohy či parohy. Přiřaď útvary (písmena) jejich
majitelům a napiš jména těchto zvířat. Zároveň urči, zda se jedná o rohy nebo parohy.
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4. Teplomilné doubravy: Od hlavy k patě

?

Ptačímu druhu přiřaď správnou nohu. Pod obrázek připiš název druhu podle nápovědy: žluna
zelená, čáp černý, puštík obecný, káně lesní, kos černý. Do okének u ptačích noh zapiš číslici,
která odpovídá správně přiřazené dvojici.
											

1. ................ 2. ................ 3. ................ 4. ................ 5. ................

5. Bezobratlí: Dokresli živočicha

?

Určitě jste se s nimi někdy setkali. ale znáte je dobře? Dokresli chybějící části těl živočichů
– nejlépe podle skutečně nalezených druhů.

MRAVENEC LESNÍ
BATOLEC DUHOVÝ
											

KŘIŽÁK OBECNÝ

KOZLÍČEK OSIKOVÝ

ROHÁČ OBECNÝ

6. GEOLOGIE

?

Chlum je tvořen různými horninami – pískovci, vápnitými slínovci, štěrky, sprašovými vrstvami.
Něco mají tyto horniny společného. Patří do hornin: a. vyvřelých
													b. přeměněných						
													c. usazených?
V místě vrstevných pramenů vznikají zajímavé horniny s názvem

				

a							 _ _ _ _ _ _ _ .

Na svazích může docházet k pohybu
horninových hmot – tento jev se označuje
				

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

					

7. HABROVÉ DOUBRAVY: LISTY A PLODY

?

Typickými zástupci dřevin v této lokalitě jsou druhy, jejichž pupeny, listy a plody jsou na
obrázcích. Tvým úkolem je správně přiřadit čísla a písmena ke každému z 5 uvedených druhů.
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NÁZEV DŘEVINY

LIST

PLOD

PUPENY

LÍPA SRDČITÁ
JAVOR BABYKA
DUB ZIMNÍ
JASAN ZTEPILÝ
HABR OBECNÝ

8. Houby: Houby patří k lesu

?

Ve zdejších listnatých lesích roste mnoho druhů hub. Můžeme zde nalézt hřib dubový či
muchomůrku zelenou. Popiš plodnice obou druhů hub.
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HŘIB DUBOVÝ

MUCHOMŮRKA ZELENÁ

9. Obojživelníci

?

Nejběžnějším obojživelníkem na Chlumu je skokan štíhlý. Očísluj obrázky jednotlivých stádií
vývoje těchto žab (od 1 do 5)

?Takovému vývinu se říká přímý / nepřímý.
Pulec dýchá ............., dospělý skokan ............. .

10a. Bílé Stráně: Mapování rostlin
Vytvořte si malé týmy a zahrajte si na vědce – průzkumníky.

?

Vytyčte si na louce čtverec o straně 1 m (použijte klacíky, větvičky). Pokuste se určit druhy
rostlin, které ve čtverci rostou. napište jejich názvy.
Chovejte se šetrně, rostou tu i vzácné rostliny.
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Vyber si strom, který se ti líbí. Zjisti jeho stáří. Jde to udělat takto: Ve výšce cca 1,3 m od země
změř krejčovským metrem obvod stromu v centimetrech. Toto číslo vyděl číslem 3. Výsledek
je přibližné stáří stromu.
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Řešení úkolů:
1 1. entomologie 2. geologie 3. dendrologie 4. mykologie 5. ornitologie
2 A: zleva: borovice 1, javor 1, lopuch 2, pampeliška 1, růže šípková 3
2 B: A2 bolševník velkolepý, B7 topinambur hlíznatý, C6 netýkavka žláznatá, D3 pajasan žláznatý, E5 javor jasanolistý, F1 trnovník akát, G4 křídlatka
2 C: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Hubička, Dalibor, Čertova stěna, Dvě vdovy, Libuše, Tajemství
3 A: A brhlík lesní 3 pěvci, B strakapoud prostřední 4 šplhavci, C pěnice černohlavá 2 pěvci, D koroptev polní 5
hrabaví, E žluva hajní 1 pěvci
3 B: C muflon rohy, B jelen parohy, A srnec parohy, D daněk parohy
4 1.kos černý, 2.puštík obecný, 3. káně lesní, 4. čáp černý, 5. žluna zelená, nohy zleva: 3,2,1,5,4
5 mravenec-3 páry noh, batolec-3 páry noh, v klidu spirálovitě stočený sosák, křižák-4 páry noh, roháč- velká
parohovitě větvená kusadla, kozlíček- 1 pár tykadel
6 C. usazených, pěnovce, živé sesuvy
7 lípa B5d, javor C1b, dub A4c, jasan D2a, habr E3e
8 1-pochva, 2-třeň, 3-rourky, 4- prsten, 5-lupeny, 6- klobouk
9 1-vajíčka v rosolovitém obalu, 2- beznohý pulec, 3- pulec se zadními končetinami, 4- pulec s 2 páry končetin, 5dospělec, vývin nepřímý, žábrami, plícemi

10 B: kamejka modronachová, vstavač nachový, lilie zlatohlavá, plamének přímý, třemdava bílá

modronachová

nachový

zlatohlavá

přímý

bílá

_______ _______ _____ ________ ________
jemkaka VAVČAST

LEILI

KMENALÉP DAVMETAŘ
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Zkus vyluštit názvy rostlin, které rostou na bílých stráních. Nápovědou ti budou obrázky
rostin a správná druhová jména.

10b. Bílé stráně: Hrátky se slovy

