Vydej se bludištěm v přírodě
kolem Hostětína v Bílých Karpatech
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Obec Hostětín a les ohraničený
modrým a červeným turistickým
značením. Počítej s jednou a půl
až třemi hodinami.
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Zahrada Centra Veronica
Hostětín a kořenová čistírna
odpadních vod (KČOV). Zvládneš
do jedné hodiny i s kočárkem.
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Přečti, než vstoupíš:
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Jakou vodou spláchneš záchod?
kompostovací toaleta
na zahradě Centra
2a vyvýšený záhon za budovou Centra
2b studna (viz mapa)

3

Život v čistém potoce
kůl u potoka Kolelač
u sušírny ovoce
3a velká vrba na pravém břehu
potoka Kolelač, cca 20 m od altánu
3b most přes Kolelač u sochy Vodníka
(viz mapa)
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Podivuhodné vlastnosti vody
vrba na břehu dočisťovacího
rybníčka KČOV (jdi pěšinou)
4a roh plotu KČOV (1. stupeň –
mechanické čištění) směrem
od pole
4b malá lípa přímo na břehu rybníčka
(směr socha Adama a Evy)
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Zasakuj dešťovou vodu
dům v obci Hostětín č.p. 41
5a modrá pumpa hned vedle
domu č.p. 41
5b starší ořešák za domem č.p. 41
(použij silnici okolo domu,
nechoď přes trávu)

6

Rak říční – vítej v divočině
cca 500 m za sochou „Nad Nivú“
naučné stezky Naokolo Hostětína
odboč z červené značky doprava
na neznačenou lesní cestu vedoucí
podél louky po vrstevnici,
velký smrk za studní
6a směr přímo dolů k potoku
do „divočiny“, velký vývrat
vícekmenné vrby
6b směr přímo dolů k potoku
do „divočiny“, přejdi potok, velký
javor v místě končící pastviny
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Tajemný mikrosvět sinic a řas
100 m pod cestou s červenou
značkou, vývěr vody (u vývratu
třešně) cca 30 m od krmelce
7a na soutoku „dvou pramenů“
potoka Kolelač, pata javoru
směrem po toku dolů, levý břeh
7b velký habr za krmelcem
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Pramen – zázrak v přírodě
socha naučné stezky
8a tůňky na potoku Kolelač
8b strmé svahy bukového lesa

Když se ztratíš aneb Orientace v přírodě bez GPS a kompasu.
Světové strany určíš pomocí slunce – vychází na východě a zapadá na západě. Jestli máš hodinky,
natoč je, aby krátká ručička směřovala na slunce a přesně v půlce mezi malou ručičkou a dvanáctou
hodinou je jih. Vnímej cestu vody – kde vytvořila koryto a kam teče z vývěrů = najdeš pak potok, který
tě dovede buď nahoru k prameni, nebo dolů do civilizace. Rostliny ti také pomůžou – na severní straně
stromů najdeš na kůře nárosty řas a lišejníků (je spolehlivé ale jen v méně vlhkých oblastech a mimo
souvislý lesní porost, nutné hledat opakující se úkaz) nebo hustší letokruhy na pařezu.

Bludiště v přírodě

v okolí Hostětína v Bílých Karpatech

Vydej se odhalit tajemství vody. Jak na to?
1) Hledej přírodní interaktivní stanoviště 2 — 8 (použij mapu i popis
umístění na druhé straně tohoto archu), která ti pomohou číst přírodu.
Vypni mobil a nech pracovat svůj šestý smysl.
2) U modrých stanovišť je malá tabulka s otázkou – přečti si ji
a vyber odpověď a nebo b. Podle toho hledej ukrytá
stanoviště s písmeny do tajenky.
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dospělec
3) U modrých stanovišť je malá tabulka s otázkou – přečti si ji a vyber odpověď a nebo b.
Podle toho hledej ukrytá stanoviště s písmeny do tajenky.
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čím spláchnout
a jaké to má výhody.
A jak by to šlo udělat
u vás doma?
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V letě po mně pak toužíš.
Tak se mě rychle nezbavuj.

HrábniJEPICE
klackem do bahna dočišťovacího
řád Ephemeroptera
rybníčku kořenové
odpadních
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KYSLÍK většinou tři štěty.ochladí okolí a vytvoříš si oázu.
Cítíš ze mě zápach?
ToPLOŠTĚNKA
proto, že nemám
kyslík.
POTOČNÍ

Stávající dům: Sbírej dešťovku
a zalévej s ní, při rekonstrukci
ji zaveď do vodovodních trubek.
Pitná stačí v kuchyni a umyvadle
na čištění zubů. Získej na to
peníze: www.dotacedestovka.cz.
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Nedostatek
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i mírně znečištěné.
do vody
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exkurze a dny otevřených dveří
upozorňují na nutnost nakládat
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povrchových
i podzemních vod).
SÍLY ČÁSTIC
VODYZ Ameriky
jsou to dva druhy s výraznými

• náš druh je
larva mloka skvrnitého
Povrchové napětí vodyznaky – rak pruhovaný a raksilně
signální.
skutečná velikost průměrného jedince
ohrožený
Realizováno
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životního
Hledej
tvory
„bruslící“
poprostředí,
hladině:Bojíme se jich, protože se množí
rak bahenní
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leptodactylus)
rychleji než my a přenášejí Studánka
račí mor,je lidskou činností upravený (Astacus
Podpořeno Zlínským
krajem. bruslařky, pavouky.
Pramen
je neupravený přirozený vývěr
Na hladině se mé částice semknoukterý je pro nás smrtelný. pramen, např. vyzděný, zastřešený apod.
podzemní vody na zemský povrch,
soustředěný nebo rozptýlený
a vytvoří se blanka.

Jaké pH změřil chemik
Honza, který tu čistí vodu?
(Srovnej barvu indikátorového
papírku v obrázku vodoměrky
s vyznačenou stupnicí.)

• výhoda: máš mě,
i když neprší

Kompostovací a separační
toaleta likviduje fekálie proce‑
sem kompostování (přímo v toa‑
letě, nebo je odneseš na zvláštní
místo kompostu a pak z něj
přihnojíš stromy nebo okrasné
záhony). Při separaci se oddělí
sterilní moč, kterou využiješ
na hnojení zeleniny.

Hledej podmáčená místa v okolí 500 m,
kde vyvěrám na zemský povrch. Ve studánce
0,1 mm
Hledej a pozoruj mě v potoce pod kameny pozoruj zelenou řasu šroubatku
Řasy a larvy mloka.
(vracej je nazpět) nebo mezi kořeny.

Jsou na potoce ráčata, jsou na potoce raci.
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dně.
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kompas
často přehlížíš, chybí nám
na mechu,
půdě
nebo
Dnes mě
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na povrch skrz mizející
i ochranné zóny, jako mají
kůře
• i mne najdeš často
zaplatil
bysstromů
mnohatisícovou pokutu.
póry a kapiláry.
vodní nádrže a vrty.
v lišejnících
• kriticky
jsem „šňůrka
korálků”
Jsem
ohrožený.
rak říční
Jsem tolik spjatá s tvým
životem,
ve slizu
(Astacus
astacus)
že mě považuješ za typickou kapalinu.
Hnědé řasy
– rozsivky
Zelená vláknitá řasa šroubatka (Spirogyra)
Máme
brnění,
které na
občas
svlékáme – pak nám
skutečná velikost
• mám
továrnu
živiny
Ale ve skutečnosti mám mnoho
výjimečných
člunovka
Navicula
průměrného
jedince –
naroste
nové větší.– Kbezbarvé
jídlu si stříháme čerstvé
• najdeš mě ve studánce na hladině jako
(heterocyty
vlastností díky vodíkovým
můstkům.
zbylé obrázky jsou
i hnijící
rostliny,
nepohrdneme ani menší rybkou,
spletenec dlouhých zelených vláken • tvořím
buňky
fixující
hnědé kluzké nárosty
ve zmenšeném
Díky mně dokonce
vznikl vzdušný
plžem dusík)
nebo mršinou. Dožíváme se více než deseti let.
měřítkuve vodě
na podkladech
• na dotek jsem klouzavá
a může přetrvávat
život.
Sucha a povodně

• splachuj se mnou (po recykla‑
ci v domácí čistírně se mnou
můžeš také zalévat květiny)

Realizováno z projektu Ministerstva životního prostředí,
text ale nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
Podpořeno Zlínským krajem.

Nový dům: Projektuj ho
s využitím srážkové (déšť i sníh,
aspoň desetikubíková podzemní
nádrž na 100 m2 střechy)
i šedé vody.

• šetři si mě k pití, vodárenské

6 Rak říční – vítej v divočině

larva

Dešťovka – patřím do krajiny

Jsem smutná, protože mi dáváš malou
šanci vsáknout se a zůstat v krajině, tak
jak to bylo dřív. Posíláš mě do kanálu
a narovnanými koryty řek do moře.

které si získají lecjaká srdce!

Od objevu mikroskopu uplynulo již
400 let. Dnes ho seženeš i ve velikosti
tužky – „peak pocket microscope”.

Bludiště v přírodě

dospělec
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Pramen – zázrak
Rak říční – vítej
v přírodě 6
v divočině
4

Jsi dešťová kapka a můžeš dopadnout na
střecha | tráva, stromy | dlážděné a asfaltové
povrchy
Pod mikroskopem jsme krásky,
1) Jaký povrch tě pošle do kanálu?
2) Navrhni řešení, abys nemusel/a do kanálu.
3) Srovnej teploty na osluněném trávníku a chodníku.
Cítíš rozdíl? A proč?

Podivuhodné
vlastnosti vody
10 mm

Ovlivňujeme život velkých?
Vynalezly jsme fotosyntézu a okysličily
zemskou atmosféru (3,5 mld let).
Staly jsme se potravou dalšího
vznikajícího života.
I ty nás často pojídáš, ani
o tom nevíš – agar a karagenan
z červených mořských řas
jsou v téměř každém
potravinářském
výrobku (např.
puding, zákusky)
jako zahušťovadla.

Bludiště v přírodě

2) Hledej přírodní interaktivní stanoviště (použij mapu i popis umístění),
která ti pomohou číst přírodu. Vypni mobil a nech pracovat svůj šestý smysl.

Bludiště v přírodě

CHROSTÍK řád Trichoptera

Jsem bezbranný před rybami – stavím
si proto domeček z písku, kamínků,
1) Vezmi si mapu ze schránky a najdi v ní prázdné kroužky. ale také větviček a jehličí.
Vepiš do nich chybějící čísla stanovišť.
Proto se nám říká
živá dřívka.

Na souši i ve vodě

Našel jsi nás? Jsme všudypřítomné
sinice a řasy. K životu nám stačí trochu
vody, živin a světlo. Na první pohled
vypadáme nevábně jako různobarevné
nebo
zákal vody.
různé povlaky
povrchy
– najdi
je tu okolo:

Bludiště v přírodě

Bludiště v přírodě

Přečti, než vstoupíš:

5

Zasakuj
dešťovou vodu

Bludiště v přírodě

1

Vydej se bludištěm odhalit tajemství vody

Pojď si zahrát slizovou válku – použij zeleno‑černý
rosol, který tu bobtná na vlhkých podkladech po dešti.
Najdi hnědé nárosty ve vodě nebo zelený prášek na kůře
stromů – kdo jsme, a byl by bez nás život na Zemi?

Bludiště v přírodě

Najdeš nás i na rostlinách
kolem potůčku, protože někteří
opouštíme vodu a líhneme se
v nenápadné okřídlené tvory
podobné motýlům.

Bludiště v přírodě

Život v čistém potoce 3
Podívej se do vodní říše jako hydrobiolog.
Pokud můžeš, zuj si boty a vstup do potoka. Zvedej, otáčej a prohlížej
kameny a pokus se nás drobné, ale okem viditelné obyvatele potoka
opatrně pozorovat. Až nás poznáš, vrať nás zpět domů.
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Tajemný mikrosvět
sinic a řas

2

neutrální
3

4
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zásada
9

10

Vzlínavost = kapilarita
Najdi sušší kámen, ponoř ho
spodní částí do vody a pozoruj
na něm šíření vody. Šplhám v úzké
trubičce (kapiláře) – proto ti
vlhne dům nebo v rostlině
„tahám“ vodu proti gravitaci.

(trvalé zamokření půdy).

rak pruhovaný
(Orconectes
limosus)

rak signální
(Pacifastacus
leniusculus)

Odkud se beru
v kohoutku?
Polovina zdrojů pitné vody
pochází z vodárenských
nádrží, které jsou zásobované
říčkami s podobnými
prameny, jako vidíš tady.
Další polovina je přímo
z podzemí – ze studní a vrtů.
Zajdi se podívat do míst,
odkud přicházím k tobě domů.
Kolelač, čistý podhorský (450 m.n.m.)
potok v přirozeném meandrujícím korytě.
Je zdrojem pitné vody pro Uherský Brod
(vodárenská nádrž 5 km odtud, 2 km nad obcí
Bojkovice). V Bojkovicích se stéká s řekou
Olšavou (povodí Moravy).

Realizováno z projektu Ministerstva životního prostředí,
text ale nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
Podpořeno Zlínským krajem.
Realizováno z projektu Ministerstva životního prostředí,
text ale nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
Podpořeno Zlínským krajem.
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Realizováno z projektu Ministerstva životního prostředí,
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Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
Podpořeno Zlínským krajem.

TAJENKA:

písmena ze stanovišť

Chceš vyhrát mošt? Vyplň tajenku a přidej e‑mail*:
.........................................................................................
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Lístek pak vhoď u stanoviště 1 do schránky č. 2.
Výherce losujeme.

* Souhlasím se zpracováním e‑mailu podle GDPR. • Pokud nechcete zasílat elektronický zpravodaj Centra Veronica RozVerky, zaškrtněte:



