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Pøírodní krásy domova - Voticko
PR Podhrázský rybník
8. - 9. tøída

1

Podhrázský rybník

Proè jste pøišli zrovna sem?

Co je zde tak významného?

Byli jste nìkdy na podobném místì?

Kde to bylo?

Co konkrétnì, jaký výrazný prvek vás tu zaujal?

Struènì popište, jak to tady vypadá, jak byste popsali
místo nìkomu, kdo tu nikdy nebyl:

2

Jsme na hrázi rybníka. Víte, k èemu hráz slouží?

3

Podívejte se pozornì na stromy, které se na hrázi nacházejí. Kolik vzrostlých (dospìlých) stromù
tu roste? Nejdøív poèet odhadnìte, pak stromy spoèítejte.
Odhad:

Skuteèný poèet:

Pøevažujícím druhem stromu je:

Pomocí frotáže znázornìte na samostatný list strukturu
kùry stromu a jeho list.
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Pozn.: Frotáž je výtvarná technika. Položte list na pevnou
podložku, hrubší stranou nahoru, dejte pøes nìj papír.
Jemnými tahy tužkou pak pøejíždìjte po celé ploše, dokud
nemáte celý list na papíøe. Stejným zpùsobem (papír
pøiložte na strom) vystihnìte strukturu kùry.
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Materiál byl spolufinancován z rozpoètu Støedoèeského kraje a rozpoètu Základní školy Votice.
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Jaký význam na hrázi stromy mají? Pøemýšlejte o tom a napište své domnìnky:

(Nápovìda: zamyslete se nad koøenovým systémem a jeho významem. Podívejte se pozornì na kmen, do koruny a ke koøenùm.)

Najdìte na hrázi torzo stromu, které je dál od vody než ostatní a které se naklání k severu. Popište pøesnì místo, kde se
nachází.

4

Vyberte si jeden strom, který se vám líbí. Pozornì si ho prohlédnìte. Vidíte nìjaké další
organismy, které s životem stromu souvisí?

Název organismu

V které èásti stromu byl
spatøen

Dùvod pobytu

Je nebo není pro strom
prospìšný?

Dùvody pobytu mohou být rùzné – žije tu, za potravou, na návštìvì, z jiného dùvodu (napište jakého)

5

Stìhovavé a hnízdící ptactvo
Hlavním dùvodem, proè je zde chránìné území, je výskyt chránìného ptactva. Zamyslete
se nad tím, co mají spoleèného ptáci a tato lokalita, tedy rybník.

Ptáci
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Materiál byl spolufinancován z rozpoètu Støedoèeského kraje a rozpoètu Základní školy Votice.

B

Rybník
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6

JMÉNA:

Proè se nìkteré druhy ptákù pøesouvají každoroènì jinam?

Co jim chybí tam, kde normálnì žijí?

Kam létají?

7

8

Rozdìlte napsané druhy ptákù, kteøí se tady u rybníka vyskytují, na stìhovavé a ty, kteøí
zde hnízdí. Napište ke každému jménu buï S (stìhovavý) nebo H (hnízdící).

potápka roháè

strnad rákosní

orlovec øíèní

husa velká

polák velký

kachna divoká

moudivláèek luèní

hohol severní

lyska èerná

Vyberte si dva druhy, jednoho opeøence hnízdícího a jednoho stìhovavého. Doplòte tabulku
o tom, co dìlá takový pták bìhem roku.
druh ptáka

jaro

léto

podzim

zima

Nápovìda: zamyslete se nad tím, co ptáci pro život potøebují a jestli vše, co dìlají, dìlají bìhem celého roku nebo jen v nìkterou
jeho èást.

Na chvíli se ztište a zaposlouchejte se do zvukù okolní pøírody. Slyšíte nìjaký známý ptaèí hlas,
který dokážete rozpoznat? Pokud ano, zkuste zaznamenat, jak zní. Když jde hlas nahoru,
udìlejte èárku vedoucí nahoru, pokud jde dolu, èárka povede dolu. Pøerušení hlasu oznaète
pøerušením èárky. Pokud to pùjde, mùžete se pokusit zachytit ptaèí zpìv pomocí jednoduchých
slabik.
Materiál byl spolufinancován z rozpoètu Støedoèeského kraje a rozpoètu Základní školy Votice.

9

Pøíklad grafického záznamu zpìvu pìnkavy:

V kterém roèním období uslyšíte hlasy ptákù èastìji?
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JMÉNA:

Voda v rybníce

10 Prozkoumejte hladinu rybníka a doplòte tabulku:
Vizuální hodnocení
Pøedmìty vyskytující
se na hladinì
Prùhlednost (cm)
Teplota vody (°C)
Hodnota pH
Vodní kvìt

Kyselá – neutrální – zásaditá
Sinice - øasy

Ano - ne

11 Nazelenalý povlak na povrchu vodní plochy se nazývá vodní kvìt. Nejèastìji je tvoøen
pøemnoženými sinicemi, organismy, které jsou schopné fotosyntézy. Tyto jednobunìèné
organismy jsou pro èlovìka, který se koupe ve vodì s vodním kvìtem, nebezpeèné,
mùže dojít k podráždìní kùže èi sliznice, pøípadnì až k alergickým reakcím. Dùvodem
pøemnožení sinic je velké množství živin pro tyto organismy.
Víte, odkud se do vod dostávají tyto živiny, hlavnì fosfor
a dusík?

Prozkoumejte okolí hráze, jestli nenajdete stopy po pøidávání živin do rybníka.

D

Chránìné území

12 Podhrázský rybník je chránìné území, konkrétnì pøírodní rezervace. Napište, co se v takto
chránìném území smí nebo nesmí dìlat
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Materiál byl spolufinancován z rozpoètu Støedoèeského kraje a rozpoètu Základní školy Votice.

Jakou jinou cestou se mùžou látky obsahující dusík
nebo fosfor dostat do vody?

Komu je tato potrava urèena?
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13 Jaké další typy chránìných území znáte? Doplòte:
Mezi maloplošná chránìná území patøí ještì tyto tøi typy

Velkoplošná chránìná území mohou být dvì. Jsou to

a

.

14 Jakým zpùsobem mùžeš ty osobnì pøispìt k tomu, aby se na Podhrázský rybník vracelo stále
více ptactva, aby zde mìli alespoò stejné nebo lepší podmínky pro život, a už ti, co tu mají jen
zastávku na tahu, nebo ti, kteøí tu hnízdí trvale?
Napiš co si myslíš ty:

Napiš co si myslí tví spolužáci:

Materiál byl spolufinancován z rozpoètu Støedoèeského kraje a rozpoètu Základní školy Votice.

15 Zde je prostor pro tvoje doplnìní, co bys ještì rád o pøírodní rezervaci Podhrázském rybníku
vìdìl. A už to je nìco, co bylo jen okrajovì zmínìno, nebo se zde tato problematika neøešila
vùbec.
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