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Zima nám už nadělila bílou 
sněhovou pokrývku a toho mu-
síme řádně využít! Proto je tu 
v pořadí třetí úkol, který má 
zimní přírodovědnou tématiku 
jak se sluší a patří. A teď už 
dost řečiček a pojďme na věc. 
Copak asi budete mít za úkoly?

CHOĎTE PO ŠPIČKÁCH

Mladší

Vážení soutěžící, vyražte na 
sněhové pláně v blízkosti vaší 
klubovny nebo i jinde. Tento 
úkol by vám měl odhalit, že pří-
roda ani v zimě není tak mrtvá, 
jak vypadá. Než vyrazíte, ne-
zapomeňte se samozřejmě 
řádně vybavit. Taková polární 
výprava si totiž žádá své. Teplé 
oblečení, čaj do termosky a ne-
mrznoucí svačina, to je základ!

Na cestě prosím pozorujte 
vše kolem sebe. Určitě si 
všimnete, že na rozdíl od jara, 
nebo léta se po obloze prohání 
míň ptáků, neotravují vás komá-
ři a to ani pokud půjdete k 
rybníku bruslit. Říkáte, že to je 
přece jasné? No neťukejte si tak 
na čelo, třeba to hned každému 
nedojde! Ale dobře vy jste 
chytří, to je fakt. No nám půjde o 
to, doslova vystopovat, která zví-
řata se v krajině vyskytují. 
Možná, že už na své cestě do oko-
lí uvidíte mnohé z nich. Podaří 
se vám vyplašit nějakého bažan-
ta, stádo srnek či nějakého toho 

zajíčka. 
Ucelený obrázek toho, co vše se 
po pláních sněhových prohání 
získáte ale jedině tak, že povede-
te stopování a provedete odlé-
vání stop. Kdo to umí, ten může 
klidně vyrazit už teď, ostatní si 
musí ještě pár řádků přečíst, aby 
zvěděli správný návod: Přichys-
tejte si nádobku, do které budet 
rozdělávat sádru. Stačí na-
příklad použitý kelímek od sád-
la nebo pod. Asi do třetiny 
nádobky nalijeme vodu. Do vo-
dy pomalu sypeme sádru a mí-

cháme, až získáme 
kaši, která nesmí být řídká ani 
hustá. Sádru nalijeme na stopu a 
bez výroby „rámu“ vytvoříme 
alespoň do vzdálenosti 5 cm od 
okraje stopy přirozený „koláč“. 
Který kopíruje velikost stopy. 
Sádru necháme zaschnout asi 
půl hodiny. Poté odlitek špachtlí 
vyřežeme i s blátem nebo sně-
hem, zabalíme do několika 
vrstev novin, vložíme do 
plastového sáčku a opatrně nese-
me v plátěné tašce. Nejméně do 
jedné hodiny po odlévání je 
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stopa křehká a může se polámat. 
Po této době, nebo až doma 
stopu pod proudem vody umyje-
me (bláto odstraníme štětcem a ne-
bo měkkým kartáčkem) a 
necháme vyschnout. Povrchovou 
úpravu provádíme (po mnoha vy-
zkoušených způsobech) tak, že 
celou stopu namažeme jílem a 
ještě za mokra kupř. použitým 
zubním kartáčkem „vyčistíme“ vy-
stupující části stopy, čímž se 
stopa zvýrazní, vypadá přirozeně 
a má velkou vypovídající hodno-
tu. Stopy odlité ze sněhu jsou nej-
hezčí neupravované, bílé. 
Nejkvalitnější odlitky zhotovíme 
z otisků stop v mokrém nebo 
zmrzlém sněhu. Otisky v sypkém 
sněhu není dobré odlévat (nemají 
dobrou vypovídající hodnotu). 
Na zadní stranu odlitku napíše-
me, o jaké zvíře se jedná, den a 
místo nálezu, a kdo odlitek zho-
tovil. (zdroj www.ursus.cz)

Jak vidíte není to nic zas tak 
složitého. Hlavní problém je 
stopu najít. A pak ještě jedna věc. 
Určit komu patřila. K tomu vám 
pomůže náš malý diagram. Jedi-
ná stopa, která v něm chybí je 
stopa yettiho, tu poznáte zkrátka 
tak, že se nebude podobat žádné ji-
né :-)

Takže co nás bude ve finále za-
jímat? No samozřejmě vaše od-
litky. Buď nám je přímo pošlete, 
nebo je jen vyfoťte. A k tomu 
nutně přiložte již zmíněné údaje. 
Tedy druh zvířete, kterému stopa 
patří, datum a místo, kde jste 
stopu získali, kdo odlitek prove-
dl. Hodnotit budeme počet 
druhů i celkový počet odlitků, tak-
že neváhejte a podnikněte výprav 
za stopami klidně i víc, budete-li 
mít čas!

Starší

A vy milí starší a zkušenější? 
No vy budete také stopovat o 
106. Ale vám to zkusíme trošičku 
ztížit. Kromě toho, že můžete vy-
razit a dělat odlitky by vás mohlo 
zaujmout i něco víc. Pohyby zví-

řat po jejich stezkách. Zkuste zjis-
tit kam se chudáčci ušáčci v zimě 
po tom poli stěhují. Pokud bude-
te stopy zvířat sledovat, určitě na-
razíte brzo na místa, kam chodí 
za potravou nebo do závětří apod.

Zkuste si zvolit nějaké rozmani-
té prostředí ve vašem okolí. Něja-
ké místo kde se dá najít nějaký 
les, pole, louka popřípadě i něja-
ká vodní plocha. Sežeňte (např. 
na obecním úřadě by to mělo jít) 
nebo vyrobte mapku tohoto úze-
mí. Pa vyražte po stopách zvířat 
a zaneste vaše poznatky do své 
mapy. Za chvíli se před vámi urči-
tě objeví síť zvířecích stezek. A 
určitě přijdete na to, že to nejsou 
jen tak náhodné čáry. Některé se 
začnou křížit tam kde je potrava 
(krmelce apod.), jiné budou vést 
tam, kde mají zvířata různé úkry-
ty atd. Jakékoli zvláštnosti a 
možnosti do mapy nezapomeňte 
tedy zanést také! Zdroje potravy, 
brlohy, místa, kde se zvěř stahuje 
dohromady.

Vaše mapky nám pak pošlete 
zpět. Samozřejmě nezapomeňte 
připojit údaje o tom, kde se vámi 
zkoumaná lokalita nachází, kdy 
jste své výzkumy provedli, kdo je 
provedl a co jste to vlastně zjistili, 
že ano. Doufám, že je vám váš 
úkol jasný a víte co máte dělat. 
Jestli ne, tak se zeptejte.

Tak ještě ale nekončíme, 
máme tu bonusový úkol za 
zvláštní duhový list! Každý 
tým, který splní následují 
úkol má možnost získat tuto 

prémii. Takže určitě víte, že 
jsou ptáci, kteří od nás odléta-
jí na zimu pryč do teplých 
krajů. Ale jsou i takoví, kteří 
k nám přilétají speciálně na zi-
mu. No ano, fakt! Napište 
nám aspoň tři druhy ta-
kových ptáků a speciální bod 
máte v kapse!

Jednotlivci

Tak a co jsme nachystali pro 
vás jednotlivce? O tom, že má kaž-
dý z vás na zahradě krmítko a pi-
lně do něj ptáčkům zpěváčkům 
sype nepochybujeme. A nyní při-
šel čas, abyste této činnosti vyu-
žili a zkusili se těmito létavci 
seznámit. Zkuste se na krmítko 
průběžně po očku dívat a do naše-
ho zvídavého duhového listu si za-
znamenávajte, které druhy ptáků 
vám na krmítko létají. Když neví-
te druh, zapamatujte si aspoň jak 
vypadá, třeba vám vedoucí nebo 
někdo jiný jméno ptáčka poradí. 
Taky nezpomeňte připsat, čím 
ptáčky krmíte, co jim sypete. Dá-
me tak dohromady seznam toho, 
co je pro ně nejlepší. Jo a když bu-
dete chtít, tak nám toho nejhezčí-
ho klidně namalujte na druhou 
stranu! Díky.

Tak a je to hotovo. Teď vás 
čeká kus práce, abyste vše 
splnili a dotáhli dokonce. A 
dokdy že byste se měli snažit 
vaše stopování provést. Takže 
milí zálesáci, datum určené je 
6. únor 2009. Na závěr nám 
dovolte popřát vše dobré do 
Nového roku a ať se vám daří 
nejen v Duhových střípkách, 
ale i v tom ostatním, čemu se 
chcete věnovat!

Ctibor
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