
 

 

5.  Remízek, pole, zahrádka 
 
O co jde? 
 
V tomto kole vás čeká detektivní práce a to hned z několika důvodů. Budete pátrat na 
zahrádce, dělat pokusy doma, ale samozřejmě vás čeká i nějaký ten výzkum v terénu. 
Plné jaro přináší více a více kvetoucích rostlin a objevuje se i čím dál víc druhů hmyzu. 
Zahradníci vyrážejí za prací do svých zahrádek a zemědělci pracují na polích. A vy se tomu 
všemu podíváte na zoubek. 
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 pátého kola je 9.5. 2011 24:00. 
 
A. Doma v teple 
 
Zkuste zodpovědět následující otázky: 
Co je to remízek? Co je to biocentrum a co biokoridor a může být remízek biocentrem nebo 
biokoridorem? 
Na turistické mapě se pokuste najít, kde by v okolí vašeho bydliště mohly remízky být.      
 
B. V terénu 
Vypravte se do okolí a pokuste se v terénu najít nějaký remízek uprostřed pole. Proveďte 
důkladný průzkum. Pokuste se sepsat jaké stromy, keře a byliny tam rostou. Podle metodiky 
v sekci  jak na to, v něm nastražte alespoň 3 zemní pasti na bezobratlé živočichy. 
Stejný počet pastí nastražte v okolních polích alespoň 30 metrů od remízku. 
Nechte je nastražené stejnou dobu a pak se pokuste pole a remízek porovnat. 
Kde se vám chytilo celkově více živočichů a kde více druhů? Proč si myslíte, že tomu tak je? 
Pokuste se určit své úlovky alespoň přibližně podle atlasu. Pokud nebudete vědět, pošlete 
nám jejich fotky. Pokusíme se vám s určováním pomoci.  
Stejný počet pastí nastražte pak i ve vaší zahrádce doma (nebo u souseda, babičky, 
dědečka…). Podobají se úlovky v zahrádce více úlovkům z pole nebo z remízku?  
 
Tip: Výsledkem by mohla být třeba tabulka porovnávající všechna tři místa (biotopy). 
 
C.   Fotografická dokumentace 
 
Fotoaparát, ať už samostatný nebo třeba v mobilu, je velkou pomůckou k dokumentaci 
vašeho výzkumu. Vašim úkolem bude vytvořit několik menších galerií. První by měla 
zahrnovat různé remízky, které se vám podaří objevit. 
Druhá nafocené živočichy ulovené ve vašich pastech. 
Třetí pak galerii vašich pěstitelských úspěchů (viz dále). Nezapomínejte uvádět datum a 
místo, kde jste fotky udělali. 



 

 

 
 
D.  Širší souvislosti 
 
Pokuste se vytvořit obrázek ideálního prostředí pro co největší počet živočichů. 
Je lhostejné jestli ho nakreslíte, poslepujete dohromady vámi nafocené prvky z přírody nebo 
obrázky z internetu či knížek. 
Soustřeďte se na detail. Jaké tam budou rostliny? Jaké další přírodniny by byly vhodné? 
Nezapomeňte, že jiné prostředí mohou bezobratlí potřebovat ke shánění potravy a jiné 
k rozmnožování nebo třeba odpočinku.  
 
E.  Zábava a potěšení 
 
Jaro je časem zahradníků. Možná už mají vaši rodiče plná okna klíčích paprik nebo rajčat a 
v zahrádce z půdy vykukuje pažitka nebo rebarbora. Celou zimu jste se těšili, až se zase 
objeví čerstvá zelenina a konečně jste se dočkali. 
Udělejte hitparádu jarních pomazánek. Pokuste se vypěstovat řeřichu a pažitku (semínka 
stojí jen pár korun a úplně stačí, když k setí použijete kelímek od margarínu). 
V přírodě najděte mladé kopřivy a také česnáček jarní. 
Jaro je i dobou klíčení, takže nechte naklíčit nějakou lušteninu (nejlépe čočku, cizrnu nebo 
mungo - jak to správně udělat najdete v sekci jak na to). 
Z každé této suroviny se smícháním s tvarohem či máslem, eventuelně dalšími surovinami 
podle vlastní chuti (ale kečup a majonézu radši vynechejte) pokuste vytvořit jarní pomazánku 
a ochutnejte ji třeba na chlebu. 
Sestavte v týmu pořadí od nejchutnější k nejméně chutné a chcete-li zapojte do ochutnávky i 
své rodiče. Fotky vašich výtvorů nezapomeňte přiložit do prezentace. Dobrou chuť! 
 
Tip: Výsledkem vašeho snažení by mohla být třeba tabulka, kde budou uvedeny jednotlivé 
pomazánky, kolik dostaly od koho bodů a jejich konečné pořadí.  
 
Jak to provést a co k tomu budete potřebovat? 
 
Pasti na bezobratlé nastražíte následujícím způsobem: 
Vezměte PET láhev od mléka (1 litr) a rozstřihněte tak, aby se horní část dala použít jako 
trychtýř (obrázek). Vnitřní menší nádobu z obrázku nepoužívejte. 
Láhev pak zakopejte do země, aby okraj byl zarovnaný s povrchem země – past potom 
funguje, jak má. 
Můžete použít stříšku k zastínění, ale nemusíte. Do pasti můžete vložit různé druhy návnad a 
podle chycených živočichů porovnávat jejich účinnost. Doporučuje se třeba sirup, maso, 
„vonící“ sýr, pivo… 
Pasti se nalíčí a nechají přes noc pracovat. K pastem je třeba jít hned druhý den, abyste 
mohli vyfotit chycené živočichy a ještě živé je pustit! 



 

 

 
Celkové schéma zemní pasti (podle Z. Chrudiny) 
 
Jednou z variant (ale určitě najdete i nějakou svojí) jak naklíčit luštěniny, je vzít zavařovací 
sklenici a proděravět její víčko. Každý den pak sklenici naplněnou třeba do ½ luštěninami 
naplňte vodou a přebytečnou vodu odstraňte za pomoci proděravělého víčka. Sledujte klíčky 
každý den a s jejich snědením příliš neváhejte. Jezte je už po pár dnech, kdy jsou bílé a 
křehké, jakmile začnou hnědnout, je už na jídlo pozdě. 
Bylinky do pomazánek sbírejte pokud možno na čistých místech a i tak je důkladně properte 
vodou. Budete-li používat kopřivy, berte jen velmi mladé listy a než je dáte do pomazánky 
spařte je vroucí vodou!   
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. 
 
Hodně štěstí! 
 

 nepoužívat 

 

 možná stříška 

 



 

 

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 
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