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I. Klenot na okraji města
Radouč je nesmírně cenným přírodním územím s výskytem řady vzácných druhů živočichů a rostlin. Jako na jediném místě 
v Čechách zde naleznete silně ohroženou devaterku poléhavou. Radoučská plošina připomíná zejména díky syslům malou 
safari, kterou kromě syslí populace obývají králíci, kavky, straky, sojky, koroptve, poštolky, ale také rozmanitý hmyz. Pro svoji 
jedinečnost byla Radouč vyhlášena jako evropsky významná lokalita a její část jako národní přírodní památka.

Jaké známe kategorie (druhy) chráněných území? Do výčtu se dostala i nesmyslná pojmenování. Najdeš je?

Následující informace patří vždy k jedné zmíněné rostlině. Pokus se věty označené písmeny dobře přiřadit k rostlinným druhům.

A) V barokní době byla rostlina prodávána poutníkům jako vousy svatého Ivana.
B) Má největší květy z evropských druhů růží, omamně voní a láká motýly.
C) Léčivka, její květy připomínají hadí jazyk.
D) Trávovité listy v přízemní růžici, je mírně jedovatý.
E) Pro krásnou modrofialovou barvu květů se pěstuje i na zahrádkách, v přírodě ohrožený druh.
F) Tyčinky v květech jsou porostlé „vlásky“, výrůstky, které jsou bohaté na cukry.

EŽŮR LÁSKAG ①
ZIDINAV NÁRUBNÁT ②

CENHADI EBONÝC ③
LYVKA NIAVŮV ④

ZRALIZRO TÝNALASK ⑤
VANIČKÁTR CENOBÁ ⑥

II. Co tu kvete?
Na obrázcích jsou květy (květenství) významných rostlin Radouče. Uvidíš je během procházky. Rostlinky pojmenuj (využij pře-
smyčky), popiš barvu květu a po skončení programu si je vybarvi.
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ZÁPISNÍK POZOROVATELE
pro starší děti



Já ti
povídám...

raději mě nekrm,
z nevhodného
jídla mi bývá

zle!!!

listy: oválné – jehlicovité

počet korunních lístků: pět – čtyři

bylina – dřevina

lodyha: vzpřímená – poléhavá

plod: nažka – tobolka

výskyt v Čechách: na 1 místě – na 3 místech

druh ohrožený: silně – kriticky

rozkvétá: ráno – večer Vylušti tajenku doplňovačky:

Název motýla, který je známým škůdcem zeleniny

Čím jsou pokryta motýlí křídla?

Podle druhu potravy jsou housenky motýlů

Orgán, kterým motýli přijímají potravu

Význam motýlů v přírodě

Jedno vývojové stádium motýla

Název části motýlího těla

ANO NE

Jsou samotářští

Živí se pouze rostlinami

Je to kriticky ohrožený druh

K zimnímu spánku se ukládají v říjnu

Sysel nesyslí, nedělá si na zimu zásoby

Hrabou 2 typy nor – hnízdní a úkrytové

III. Poklad Radouče – devaterka poléhavá

IV. Křehká krása – motýli
Se začínajícím létem se Radouč rozzáří barvami. Plošina rozkvete, a to je důvod k poletování stovek motýlů mnoha druhů, kteří 
se na květech živí. Víš, co se děje, než uvidíš tyto létající krasavce? Očísluj a popiš obrázky podle toho, jak probíhá jejich vývin.

V. Syslí – nesyslí?
Sysli jsou takovou zvířecí raritou Radouče. Návštěvníci je rádi pozorují, smějí se jejich dovádění.
Víš o nich něco? K uvedeným větám zapiš ANO – NE tak, aby sdělení byla pravdivá.

VI. Potravní síť
Na Radouči žije mnoho druhů zvířat – bezobratlých i obratlovců. Všechna jsou 

součástí potravního schématu, které začíná rostlinami. Uvedené organismy 
pospojuj čarami tak, aby šipka na jejím konci vždy směřovala ke konzumentovi.

Devaterka je opravdovou vzácností tohoto území.  Dozvíš se 
o ní mnoho zajímavostí, proto pro tebe nebude těžké vybrat 
správnou možnost.

Obrázky (levá strana, dole) patří druhu žluťásek řešetlákový.
Víš, že sameček je výrazně žlutý a samička zelenavě bílá? Jak 
se tomuto jevu odborně říká?

které se překrývají jako tašky na střeše. Při obdivování této 
křehké krásy dávej pozor – jejich setřením motýl ztrácí 
schopnost létat!

Barevnost křídel motýlů vytvářejí:

Vytvoř vlastní domněnku, proč devaterka dostala zrovna toto 
pojmenování.

Zapiš si druhy, které si sám pozoroval/a:

ROSTLINY

housenka
motýla hlemýžďžížala

hraboškrálík

kalousliška koroptev

kočka



VII. Shrnutí
Průvodcem zápisníkem byl stepník rudý. Kdo to je? Tady je jeho vizitka – pomoz ji doplnit.
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Výsledky
I. F, G, I
II. 1B, 2F, 3C, 4A, 5E, 6D
III. jehlicovité, pět, dřevina, poléhavá, tobolka, na 1 místě, silně, ráno
IV. 1) vajíčko, 2) housenka, 3) kukla, 4) motýl, pohlavní dvoutvárnost, šupinky
 Doplňovačka: bělásek, šupinkami, býložravé, sosák, opylovači, housenka, hlava. Tajenka: Babočka
V. ne, ne, ano, ne, ano, ano
VI. rostliny → králík → liška
 rostliny → žížala
 rostliny → housenka → koroptev → kočka
 rostliny → hlemýžď → koroptev → kočka
 rostliny → hraboš → kalous
VII. samečci, 10–14 mm, brouky, nory, 3–4 roky, samičkami, chemické postřiky, zarůstání stepí

VIII. Zamysli se nad tím, co jsi viděl/a a slyšel/a a poznamenej si vlastní postřehy

Jmenuji se stepník rudý.
Je to výstižné, protože rád žiji 
v teplé stepní krajině. Rudí jsou 
z nás vždy jen …………………................, 
a to na zadečku. Kromě toho na 
něm mají ještě 4 tečky. Nejsem 
velký, měřím jen ……….........…… mm, 
ale jsem silný a krásně chlupatý. 
Jsem dravý a jedovatý, ale lidem 
neublížím. Lovím ……………….......... . 
Samičky ještě navíc chytají kořist 
do pavučinových vláken. Těmi 
také vystýlají ……………..............., kde 
společně bydlíme. Mezi pavouky 
jsme dlouhověcí, žijeme ……...……… 
roky. Koncem léta nás můžete 
vidět při cestách za ......................... . 
Vadí nám ………………………….... 
a ………………………………. .

Nápověda:
chemické postřiky,
samečci, nory, 3–4, 10–14, 
zarůstání stepí, brouky,
samičkami.


