
 

 

3.  Zimní krajina 
 
O co jde? 
 
Konečně! Podzimní plískanice jsou pryč a je čas vyrazit do krajiny, která, jak hned zjistíte, je 
jen zdánlivě spící. 
Vaše další cesta, kde můžete mít oči Na šťopkách, vás povede po stopách zvířat, do krajiny 
připomínající Sibiř i k oknu vašeho domova, odkud se dají pozorovat ptáci.  
Zima vám bude jistě klást různé obtíže, ale věříme, že se s nimi vypořádáte a o to cennější 
budou vaše výsledky.   
Opět platí, že není potřeba vypracovat všechny úkoly a konečnou podobou vašeho výzkumu 
bude prezentace nebo dokument v některém programu Microsoft office (Word, Powerpoint 
atd.) nebo Openoffice, použít můžete Corel Draw, Gimp, Photoshop. Výslednou práci můžete 
převést do formátu PDF. Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, pošlete nám ho třeba 
přes www.uschovna.cz . 
Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude potřeba. 
Uzávěrka třetího kola je 21.2. 2010 24:00. 
 
A. Doma v teple 

 
Než vyrazíte do terénu zkuste se podívat na internet, do knížek a využijte i vlastní zkušenost. 
Jak se obléct, a co by vám nemělo chybět na zimní průzkumnou výpravu. Nezapomeňte, že 
bez vody a jídla vydrží člověk mnoho dní, ale zmrzne už za pár hodin. Tak ať vám výzkum 
zbytečně nepokazí nepřízeň počasí. Pokuste se splnit následující úkoly.  

 
 Sepište přehledně všechno oblečení a pomůcky, které budete na své zimní výpravě 

potřebovat abyste neprochladli, byli připraveni na to, že se třeba chvilku půjde a 
chvilku bude jen postávat, neměli hlad ani žízeň a byli v pohodě.  

 Jak se mohou různé druhy živočichů v našich zeměpisných podmínkách vypořádat se 
zimou? (u každého způsobu uveďte konkrétního živočicha, který jej používá). 

 Představte si, že napadlo 30 cm sněhu a je jasná a mrazivá noc. Seřaďte následující 
místa od nejchladnějšího k nejteplejšímu: povrch sněhu, 15 cm pod sněhem, povrch 
půdy, 15 cm pod povrchem půdy a připište proč tomu tak asi je. 

 Co jsou to pobytová znamení zvířat?  
 
B. V terénu 
 
Řádně vybaveni vyrazte do terénu a pokuste se najít stopy zvěře. Sníh vám bude ideálním 
pomocníkem. Pokud nenapadne, zkuste najít stopy třeba v blátě. 
 

 Najděte a určete stopy co největšího počtu živočichů (vypravte se na různá místa – 
les, pole, město, potok…) 

 U stopy libovolného zvířete se pokuste udělat její nákres včetně rozměrů 
 Udělejte sádrový odlitek stopy (podívejte se do sekce Jak na to?) 



 

 

 Pokuste se co nejdéle sledovat jednu stopní linii a určit nejen jakému zvířeti 
patří, ale i kdy zvíře běželo, kdy jen šlo, kdy hledalo potravu nebo potkalo jiné zvíře a 
jak na to reagovalo. Výsledkem vašeho výzkumu by měla být mapka (stačí jen výřez 
vašeho výzkumu), kde budou přibližně uvedeny vzdálenosti, typy pohybu a zvláštní 
události na zvířecí cestě.  

 Nasypte do ptačího krmítka (jak si ho snadno vyrobit najdete určitě na internetu, ale 
klidně postačí i nějaké před větrem a deštěm chráněné místo) vhodnou potravu pro 
ptáky a pokuste se zaznamenat ptačí druhy, které se přiletí nakrmit. Experimentujte 
s různými druhy krmiva a sledujte, zda se druhové složení ptáků mění. Jak se spolu 
ptáci snášejí? Za jakého počasí přiletí nejvíc jedinců a kdy je na krmítku pusto a 
prázdno?   
 

 tip: Výsledkem této části by mohla být třeba tabulka zaznamenaných ptačích druhů 
s uvedením, jaká potrava je přilákala a jak se snášely s ostatními opeřenci.  

 
C.   Fotografická dokumentace 
 
Fotoaparát, ať už samostatný nebo třeba v mobilu, je velkou pomůckou k dokumentaci 
vašeho výzkumu. Vyzkoušejte si „investigativní“ postupy a vypravte se s ním do terénu a 
pokuste se zaznamenat (v prezentaci pak opatřete datem pořízení a komentářem k fotce):  

 Dráhu stop nějakého zvířete 
 Dobře rozeznatelnou šlépěj  
 Co nejvíc pobytových znamení různých živočichů 
 Podvrh stopy – stopu libovolného živočicha vámi vytvořenou 
 Krmítko nebo místo, kam sypete potravu pro ptáky  
 Do závěrečné prezentace uveďte nejdobrodružnější, nejdrsnější nebo nejzajímavější 

příhodu, která se vám při tomto výzkumu stala 
 

 
D.  Širší souvislosti 
 
Zkuste nabrat trochu sněhu do zavařovací sklenice a nechte roztát. Odeberte starší sníh 
(alespoň 3 dny starý) na rušné ulici v obci, někde těsně za obcí a někde na poli, co nejdál od 
lidských obydlí. Podaří se vám okem nebo lupou zjistit nějaký rozdíl v čistotě vody? A když 
ano, čím by mohl být způsoben? Jestli nenapadl sníh udělejte jiný pokus. Naberte do sklenice 
zmrzlou lesní hrabanku a nechte ji doma rozmrznout. Objevíte pak třeba lupou nějaké 
rozmrzlé živočichy? Pokud ano pokuste se je nakreslit nebo vyfotografovat.    
 
E.  Zábava a potěšení 
 
Zima nabízí spoustu různých radovánek. Aby si je člověk mohl řádně užít, potřebuje spoustu 
energie. Připravte tedy nějakou pochutinu (podívejte se na internet, do knížek nebo něco 
sami vymyslete, tak aby vám to chutnalo), která bude energeticky bohatá, co nejlehčí a 
dobře skladovatelná. Pochopitelně čím levnější tím lépe, ale musí se jednat o originální 
výrobek, koupenou sušenku nepočítáme. Svou pochutinu připravte, využijte na zimním 



 

 

průzkumu a hlavně nezapomeňte její fotku s komentářem, jak vám chutnala přiložit do 
prezentace. 
 
Jak to provést a co k tomu budete potřebovat? 
 
Na terénní výzkum budete tentokrát potřebovat hlavně vhodné oblečení, ale nebojte se, 
určitě není potřeba nakupovat nejmodernější materiály. I ve vašem šatníku se najde 
oblečení, se kterým dokážete všechny úkoly hravě splnit. 
Při určování stop se neobejdete bez vhodné literatury a klíčů. Některé lze nalézt i na 
internetu. Všechny pomůcky k odlévání stop včetně návodu, jak to provést najdete například 
na http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=218 
Pro pozorování ptáků (pokuste se pozorovat v různých denních časech a za různého počasí) 
by byl nejlepší dalekohled, ale umístíte-li krmítko dostatečně blízko od okna, nebudete ho 
potřebovat. Při fotografické dokumentaci se neobejdete bez fotoaparátu, kdyby byl ale pro 
vás z jakéhokoli důvodu nedostupný, dejte nám to vědět a nahraďte fotky třeba kresbami. 
Energeticky bohatá potrava záleží jen na vaší fantazii, dejte ale pozor, aby výsledek vaší 
činnosti neskončil kvůli špatnému obalu na dně batohu a aby bylo možné i po vašem nájezdu 
používat kuchyň.  
 
Hodně štěstí! 
 
Kde získat knihy a informace 
 
Kromě městských a školních knihoven existují i knihovny specializované na přírodu a životní 
prostředí. 
Na stránkách http://www.csop.cz/prehledzo/prehled2.php najdete seznam základních 
organizací Českého svazu ochránců přírody, některé z nich půjčují nebo prodávají vhodné 
knížky, kromě toho jsou tu i další knihovny: 
 
Knihovna ekologického institutu Veronica - http://www.veronica.cz/?id=19 
Knihovna sdružení Nesehnutí - http://nhk.kexik.net/opac/index.php 
Knihovna Ekocentra Brno - http://www.ecb.cz/pomindex.php?co=ekoteka&undefined 
 
Bouchner, M. (1990): Stopy 
Dolejš, K. (1984): Stopařství 
Pavlíček, J. (1987): Člověk v drsné přírodě  (nebo později mnohokrát aktualizované 
Trosečníkem v drsné přírodě) 
Richarz, K. (2008): Atlas stop zvířat 
Zapletal, M. (1986): Výpravy za dobrodružstvím 
 
http://www.brezoleum.net/zalesak/stopy.htm 
http://www.chaloupky.cz/download/2/243/38-kdo_tu_behal.pdf 


