
Duhové 
Střípky

ročník: 7., číslo: 
10. 

Jaro dělá pokusy
-

výsledky

Zdravím vás,
naposled v tomto ročníku. 

Posíláme vám poslední číslo 
duhového zpravodaje 7. 
ročníku Duhových Střípků, 
abychom vás informovali o cel-
kových výsledcích! Takže tady 
jsou, pekně přehledně.

MLADŠÍ

Vás mladší určitě bude zají-
mat, jaké byly správné odpově-
di na otázky, které jsme vám 
kladli.

První otázka zněla: Proč ně-
kteří ptáci odlétají do teplých 
krajin? Snad všichni odpověděli 
správně, že během zimy, je pro 
tyto ptáky u nás příliš studené 
počasí. Navíc jde většinou o 
druhy, které se živí hmyzem ne-
bo ovocem, kterého se u nás v 
zimě moc najít nedá. Proto 
musejí odletět tam, kde budou 
mít potravu, aby přežili.

Druhá otázka, měli jste zjis-
tit, který stěhovavý pták je 
podobný vlaštovce. Na tuto 
otázku šlo dokonce získat dvě 
odpovědi, ale přišli jste jen na 
jednu z nich. Vlaštovce 
podobný pták je hlavně jiřička. 
Rozlišit jde podle několika zna-
ků. V let je poznáte tak, že jiřička 
má ocas vykrojený do tvaru V, 
ale má takový tupý tvar. Zatím-
co vlaštovkamá ocas jako vidlič-
ku, pěkně ostré konce. Poznat 
jdou taky podle barvy. Vlaš-
tovka má pod zobákem čer-

venou skrvnu. A třetí znak je 
hnízdo. Oba druhy je staví ze 
směsi hlíny a vlastních slin. Vlaš-
tovka ale staví hnízdo často ve 
chlévě nebo jiném hospodář-
ském stavení. Hnízdo má shora 
otevřené. Jiřičky staví hnízda na 
venkovních stěnách domů a 
kromě otvoru bývá ze všech 
stran kryté. Druhý pták, který je 

vlaštovce podobný, je břehule. 
Ta však žije mimo lidská sídla. Je 
menší než jiřička nebo vlaštovka 
a známá je hlavně tím, že si staví 
svá hnízda v písečných březích, 
do kterých si vyhrabává noru, 
někdy až 180 cm dlouhou chod-
bu.

Jak už bylo řečeno v zadání, 
druhů, které k nám přilétají je 
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opravdu mnoho. Pár z vás nám 
nějaké poslalo a je jich tolik, že je 
tu ani nestihneme sepsat. Namát-
kou čáp bílý, čáp černý,  už zmíně-
ná vlaštovka a jiřička, kukačka, 
skřivan, špaček atd. atd.

V posledním úkolu jste měli 
za úkol se podívat kam až vlastně 
takoví ptáci odlétají. Například 
čáp. No jeden obrázek je za tisíc 
slov, takže se podívejte na první 
stránku tohoto čísla. Čáp přezi-
muje v oblastech označených mod-
ře.

STARŠÍ

Vaším úkolem bylo shormaž-
ďovat informace o probouzejícím 
se jaru. Nakonec se nám těch něko-
lik časových os s vašimi vý-
zkumy sešlo. Pochválit musíme 
Krahujce co vrací úder a Padající 
listí, protože ti našli všechny 
projevy jara, které jsme vám zada-
li sledovat už do prvního 
dubnového týdne. Jejich zpra-
cování časových os bylo také 
slušné.

JEDNOTLIVCI

Milí samostné úkoly řešící sou-
těžící. Poslední úkol zadal i vám, 
co je třeba, a tak jste nám dodali 
várku vyplněných pracovních lis-
tů. Některé úkoly byly zdá se 
lehké, protože na ně věděl odpo-
věď každý, u některých přesně 
naopak. Nicméně teď se dozvíte 
vše!

První otázka směřovala k rozdí-
lům mezi mláďaty kosa a kachny. 
Skoro všichni věděli, že kos se od 
husy liší třeba tím, že nemá plova-
cí blánu. Nicméně menší počet z 
vás dál správně napsal, že zatím-
co mláďata husy jsou hned po vy-
líhnutí schopna se sama 
pohybovat v terénu, shánět si po-
travu a plavat na vodě, mláďata 
kosa toto neumějí. Odborně se 
říká, že mláďata husy jsou nekr-
mivá, zatímco mláďata kosa jsou 
krmivá, protože jim potravu 
shánějí rodiče.

Druhá otázka byla spíš takový 
praktický úkol. Co se stane, když 

v lese najdete mládě snrky nebo ji-
né zvěře. Tady opravdu skoro 
nikdo nezaváhal a napsal, že by 
mládě nechal být, hlavně na něj 
nesahal, protože by jej matka již 
nechtěla zpět, kvůli lidskému pa-
chu. Ano je to tak, mládě v lese ne-
musí být opuštěné. Jenom ho 
matka nechala někde skrytu, aby 
ho nenašli predátoři. Můžete se 
zkusit na místo vrátit za pár dní a 
teprve, když tam mládě najdete 
znovu, je lepší zkusit zajít za 
hajným a nález mu ohlásit. On už 
bude vědět co a jak.

A nakonec motýli, naši oblí-
bení. Ale to také nebyl zdá se 
moc složitý úkol a tak jste 
správně psali, že motýl naklade 
vajíčka, z nich se vylíhnout hou-
senky, ty se pak zakuklí a z hou-
senky se v kukle stane motýl. 
Říká se tomu dokonalá proměna, 
protože v říši hmyzu jsou i 
druhy, které se nezakuklují, ale 
přeměňují postupně například 
svlékáním z larvy v dospělce - 
proměna nedokonalá.

Ještě vám dlužíme odpověď 
na bonusovou otázku. Ta byla ten-
tokrát trošku chyták, ale nikdo se 
na něj nenechal nachytat. Ano, 
vrabci skutečně nejsou tažní a mů-
žete je u nás potkat celý rok.

Tak, a to je tečka za letošním 
ročníkem. Ceny už byly rozdány 
na Setkání BRĎO. Vítězové 
Duhových Střípků se můžou těšit 
na to, že dostanou slevu na vstu-
penku na Dort pro Brontosaura v 
září. Tam taky odstartujeme 
slavnostně další, už osmý ročník 
soutěže, takže se těšte, protože to 

bude stát za to!
Ctibor
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