
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Skalice 

Číslo Rašky:  10 

Úroveň:         I. stupeň 

Předmět: přírodověda 

 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:   49.66A4BCD     18.EF136GH        

 

Zadání:  Obyvatelé řeky Morávky a jejího okolí 

Někteří obyvatelé vodních ekosystémů a jejich okolí nás překvapují svými rekordy. 

Ověřte si nebo odhadněte možnosti, které vypovídají o zajímavých schopnostech 

organismů a sestavte si hledané souřadnice doplněním číslic u písmen správných 

odpovědí. 

 

Úkol: 

A)  Vydra říční patří mezi kriticky ohrožené druhy. Má 

tělo dlouhé  až 85 cm, váží až 20 kg. Pět prstů na noze je spojeno plovací blánou, 

výborně plave a potápí se, loví ryby a raky i další živočichy. Pod vodou dokáže bez 

nadechnutí urazit 

           3 – 10 m 5 – 50 m  7 – 100 m  8 – 200 m 9 – 400 m 



B) Ledňáček říční – má nezaměnitelný vzhled, žije na klidných  místech s čistou vodou, 

v níž loví rybky. Pro hnízdění si vyhledává svislou písečnou stěnu, ve které si vyhrabává 

noru dlouhou kolem  

4 – 10 cm 5 – 80 cm 6 – 40 cm  7 – 2 m  

   

 

 

C) Kuňka žlutobřichá  

   

dosahuje velikosti 5 cm. 

Svrchu má hnědavou až 

šedozelenou barvu. Kůže je 

typicky bradavičnatá, 

vylučuje žíravou látku, která může způsobit alergickou reakci. Břicho je strakaté, žluté 

a černé. Hlavu má plochou, oční zornice jsou většinou srdcovitého či trojúhelníkovitého 

tvaru.  V případě nebezpečí na souši 

0 - zvedne přední a zadní nohy, prohne hřbet a odhalí odstrašující zbarvení břicha 

1 – snaží se splynout s prostředím 

2 – vystříkne z kožních bradavic za ušima štiplavý sekret 

3 – vydává silný skřehotavý zvuk jako varovný signál 

 

 

D) Pstruh potoční  

se živí zejména larvami vodního hmyzu, především chrostíků, 

jepic a pakomárů, menšími rybkami, obojživelníky i malými 

savci. Je citlivý na znečištění prostředí. Dožívá se až 5 let, 

dorůstá délky přes  

 

8 – 50 cm             4 – 30 cm            0 – 70 cm 

 

 

E) Rak říční je korýš, jeden ze dvou původních druhů raků v Česku. 

Dorůstá délky až 25 cm. Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její 

znečištění a je proto indikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se i 

0 – 10 let 1 – 30 let  2 -  5 let 3 – 20 let 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Larva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oboj%C5%BEiveln%C3%ADci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Savci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rak
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Indik%C3%A1tor_zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1


F) Užovka obojková – má charakteristické žluté nebo oranžové, půlměsíčité skvrny za 

hlavou, samice jsou celkově větší, jejich tělo má hmotnost až 

515 g a měří až 150 cm. V některých oblastech kladou užovky 

kožovitá vejce hromadně na jedno místo, např. v náplavových 

hromadách, takže se tam může najít až 1500 vajec. Ve 

srovnání s ostatními hady je neobyčejně rychlá, dokáže 

vyvinout rychlost až   

9 - 6,7 km za hodinu         8 – až 4 km za hodinu za hodinu 7 – až 2,5 km za hodinu 

 

G) Vodomil černý je naším největším vodním broukem. Obývá hustě zarostlé stojaté 

vody, jeho larvy jsou dravé, dospělci se živí rostlinami.  Největší jedinci dorůstají až 

8 – 1 cm  6 – 10 cm  4 – 3 cm  

 

H) Skorec vodní dorůstá 18 cm, žije výhradně u čistých, na kyslík 

bohatých, rychle proudících vodních toků, a to zejména ve vyšších 

nadmořských výškách, v nížinách je vzácnější. Náleží k několika málo 

pěvcům, kteří se potápí a plavou. Loví larvy vodního hmyzu . 

 Létá jen nad vodou. Často sedává na balvanech, typické je pro něj 

podřepování, zejména těsně před odletem. Polétává zpravidla po celé délce toku. Potápí 

se pod vodu na dobu až  

0 – 10 s  1 – 20 s  2 – 30 s 

 

Zdroje: 

Reichholf, J. : Savci. Knižní klub, Praha 1996. 

Sauer, F. : Vodní ptáci. Ikar, Bratislava 1996. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/ 

Motyčka, V., Motyčková, H. : To nejzajímavější z české přírody. Rubico, 2007. 

 

Nápověda: 

Kouřit a rozdělávat oheň v lese zakázáno. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/

