
Číslo: třetí … výsledky … ročník: pátý

...29.4.2065...
Vyšli  si  na procházku za městečko. Ten pohled je uchvacoval.  Celé údolí 

kráteru  připomínalo  malý  ráj  na  zemi.  Všude  lesy,  nové  potůčky  zurčely 
krajinou...

Ahoj!
Tak už je to tady. Vaše vypracované úkoly byly zhodnoceny v ÚUDERu a nyní 

již jen zbývá vám poodhalit, jak že na tom jste, aby vám to vehnalo nový čerstvý 
vítr do plachet. Takže se pohodlně usaďte, začínáme, ehm... Napřed se podívejte 
ale na to, jakéže vlastně všechny UDERy se našeho letošního snažení účastní. 
Nejlíp,  když si  vypíchneme nějaké  zajímavosti,  co  jsme od  vás  vyšťourali  :-) 
Vězte,  že za mladší se nám přihlásilo  rekordních 15 skupin!  Ve starších jich 
máme sice jenom 5, o to kvalitnější však určitě budou jejich výstupy.

Nicméně i tak jste všichni nestihli do uzávěrky svá díla poslat. Kdo tak tedy 
neučinil,  má samozřejmě možnost všechno dohnat,  leč  ocenění  vaší  práce  už 
nebude takové, jako u ostatních, co termín splnili.

No ale teď už konečně k tomu, co jste nám poslali.
Co jste nám na sebe prozradili? Tak třeba nejvíc zvířat prý mají RAMPPRTI z 

Moravské Nové Vsi a to hned celých 142, asi mají založenou soukromou ZOO 
anebo si počítají i svoje blechy :-) Jako největší zajímavost svého okolí označily 
Vydry z Lužic dva kruhové objezdy na 200 metrech v jejich vesnici. No doufáme, 
že se jim netočí moc hlava :-) Švestky z Tišnova uvedly - a nezbývá nám, než 
jim věřit - že v blízké jeskyni žijí trpaslíci. Tak snad jsou to trpaslíci hodní. Další 
UDER z Tišnova, Gingo2 – těch asi musí být – nám napsal, že v jejich blízkosti 
roste nejstarší strom v ČR – tis červený.



Vaše práce
Ale  teď  to  důležitější.  Vyhodnocení  vašeho  snažení.  Bylo  toho  hodně  a 

rozhodně nešlo všechno vypsat do tohoto zpravodaje.
Takže napřed jak vidíte osidlování nehostinných míst životem?

Holý chodník?
Chodník je vlastně holá plocha, na 

které  nic  není,  jenže  omyl.  A 
chcete  vědět  proč?  Já  vám  to 
povím. :-)

Když  náš  chodník  byl  nový 
vypadal jako ostatní. Ale nebylo to 
navždy,  malé  rostlinky  se  pomalu 
draly na povrch a bojovaly o každý 
centimetr. Ze začátku se to dalo 
hlídat, i když rostlinky vylézaly na 
povrch.  Ještě  chvíli  to  bylo 
snesitelné,  jenže  časem  rostlinky 
útočili  víc  a  víc.  Do všech  spár  a 
škvír  se  dostaly,  byly  mnohem 
rychlejší než před tím, už jsem na 

ně přestávala stačit. Ano, je pravda, ža snaha byla, určitě jednou za čas jsem si k 
tomu sedla a všechny ty rostlinky jsem vyškubala. A co si myslíte, že ty mrchy 
udělaly?  Nějaký  čas  byl  pokoj,  ale  ne  na  dlouho.  Tak  to  bylo  několikrát,  po 
nějakém čase jsem to vzdala. Uvědomila jsem si, že to nemá smysl, a tak teď jen 
občas trochu těch rostlinek vytrhám.

Gingo2

Podmínky k vzniku života
Světlo, teplo, vzduch, živiny
K životu potřebujeme světlo, teplo a k dýchání vzduch. A k růstu živiny.
Jak vůbec probíhá proces osídlování?

1) Navazeme půdu
2) Nasadíme různé druhy rostlin

Fotoreportáž ze dvorku Šťopky Miňonky



3) A přineseme vodu a semena a hlínu zavlažíme
4) Počkáme  až  semena  vyrostou  a  budem  políčko  chránit  před 

technokraty
Vydry

1. úkol
První  téma se týkalo osidlování  pustiny.  Jako příklad takového místa jsme 

zvolili opuštěný lom, prostě holou skálu. Nejdříve jsme si popovídali o působení 
slunce, větru, vody mrazu a podobných vlivů a také o pionýrských rostlinách. Pak 
jsme  se  rozhodli  vše  nakreslit  (plakát  je  opravdu  ukázkový,  škoda,  že  ho 
nemůžete shlédnout :-)).  Na našem obrázku je vidět, že příroda si vždy najde 
cestu, pokud má jen trochnu možnost. Tento úkol  byl velice zajímavý a já si 
myslím, že pro nás poučný.

Vlčí Stopa
No a nezapomeňme na druhou část. Jak chránit divočinu. Různé způsoby, jak 

to lze provést jsme mohli také u vás vidět.

NP Žabiny
Náš  národní  park  má 

rozlohu 821 km2 a jmenuje se 
Žabiny.  Národním  parkem 
Žabiny  protéká  říčka 
Žabinka.  Klikatí  se  mezi 
stromy,  potom  přeskočí  na 
louky,  je  rychlá  jako  vítr. 
Pramení  v  nedaleké 
hornatině,  protéká  celým 
národním parkem. Široká je 5 
metrů,  hluboká  něco  přes 
jeden  metr.  Dno  řeky  je 
bahnité.  Jsou  v  ní  vzácné 
ryby  jako  štika  létavice, 
která si umí z vody vyskočit za neopatrným motýlem a vrhnout se na něj. Ještě 
v ní žije sumec velký, různé druhy škeblí, vodoměrky, u řeky se zdržuje bobr dobr, 
který ohlodává stromy na břehu. Břehy jsou porostlé rákosím a různými keři. Ve 

NP Žabiny - mapa



vlhké půdě je spousta žížal.  Nad řekou létají  vážky, šídla,  hnízdí  tam ptáček 
rákosníček,  ledňáček  a  chytají  drobné  rybky.  Když  roztaje  sníh,  z  říčky  se 
mnohdy stane řeka, která se vyleje do blízkého lužního lesa. Zaplaví i nedaleké 
louky.

Dále jsou zde bažiny a stojaté vody, mnoho tůní a jezírek...
Žabičky

Pozn. ÚUDERu: Popis zkrácen, je ještě tak čtyřikrát tak dlouhý a moc 
zajímavý, ale musíme dát prostor i dalším :-) 

Řád lesa
1) Nezapalovat v lese oheň
2) Nedělat v lese hluk
3) Udržovat v lese čistotu a nevlévat do potoků oleje, benzín atd.
4) V lese nejezdit s motorovýma vozidlama
5) Zákaz trhání a poškozování rostlin

Stromíci

Perfektní  a  rozsáhlou  prezentaci  o  národní  přírodní  rezervaci  Božídarské 
rašeliniště, nám poslali Bystré Potůčky. Celé toto dílo je větší než celý náš 
zpravodaj, takže jen pár ukázek:

● Božídarské rašeliniště je nejvýše položenou NPR Krušných hor a na 
jejím území je naučná stezka 3,2 km dlouhá 
s dvanácti zastaveními.

● Na území NPR roste vzácná bříza zakrslá, 
která  u  nás přetrvává  z  dob poslední  doby 
ledové

● Mezi  další  botanické  zajímavosti  patří: 
rdesno hadí  kořen, zabělník bahenní,  vachta 
třílistá, kropenáč vytrvalý aj.

● Na místě také žijí  různé druhy horských 
ptáků:  kolohřivec  horský  a  ořešník 
kropenatý

Bystré potůčky Brusnice borůvka z NPR 
Božídarské rašeliniště



Stromové listy
Celkem jste nám poslali 14 listů s údaji o Vašich stromech. Jenom u dvou z 

nich se podařilo, že vyklíčili ještě před uzávěrkou, byl to smrček s krycím jménem 
Warrior Fighter – Jehlička  od Romana a bříza  Bělokorka od  Pavla. Oba jsou z 
Bystrých Potůčků.

Taky jste pro své stromečky skládali básničky. Všechny byly opravdu krásné a 
vaše stromečky určitě zdatně prospívají, když jim je recitujete :-)

Tak aspoň uveďme jednu z nich, do třetice od Bystrých Potůčků, tentokrát od 
Moniky:

Břízo, břízo běličká
jsi stará jako babička

už sto let stojíš
a naší obec zdobíš.

Hodnocení
No  tady  konečně  hodnocení,  taky  jsme  napsali,  odkud  kdo  je,  ať  máte 

představu a můžete si třeba najít působení ostatních UDERů na mapě :-)
Tabulky vám ukazují jak jste na tom v jednotlivých skupinkách a kolik kousků 

krajiny jsme vám poslali.

Mladší
UDER Odkud Body

Modrý deštník Rosice 2

Hurikáni Brno - Slatina 2

RAMPPRTI Moravská Nová Ves 9

Vlkánci Mikulčice 9

Rafani Moravská Nová Ves 2

Bufeťáci Moravská Nová Ves 2

Žabičky Mikulčice 13

Švestky Tišnov 9

Šťopky Tišnov 9



Stromíci Tišnov 10

Lvíčata Jeseník 2

Vlčí stopa Brno 10

Kosov Kosov 2

Hawkey Brno 1

Bystré Potůčky Potůčky 12

Starší
UDER Odkud Body

Čajkovice Čejkovice 2

Gingo2 Tišnov 10

Umpalumpové Brno 2

Vydry Lužice 5

Jeseník Jeseník 1

Tak tady ještě vaše výkony v jednotlivcích. Zapsali jsme pouze údaje těch, 
kdo nám nějaké Stromové listy poslali.  Vy ostatní,  kdož jste je  neposlali, 
protože vám vaše stromky nevyklíčily, nezoufejte. Pošlete je příště, stačí i 
kopie nebo hromadná zpráva, ale tak, abychom mohli odlišit jak jste pěstovali 
každý sám za sebe. Tyto body – v podobě korálků - budete moci na konci 
Duhových Střípků proměnit za kousky krajiny, které sbíráte.

UDER Body

Potůčky 42

Vlčí Stopa 12

Žabičky 2

Vlkánci 2

Nuže tolik váš ÚUDER. Byla to těžká práce, ale máme to za sebou. 
Doufáme, že se nám ještě ozvou ti na jejichž práce tu stále čekáme. Už nám 
běží druhý úkol - Rodná hrouda – tak doufáme, že na něm již pilně pracujete a 
do 15.12.2006 nám všechno, co vyvoříte pošlete. Zalévejte vaše stromečky, 
mějte rádi zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.


