
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Skalice 

Číslo Rašky:  1 

Úroveň:         II. stupeň 

Předmět:     přírodopis 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:   49.64ABCDE    18.42FG1HI      

 

 

Zadání:   

Doplň informace o Národní přírodní památce Skalická Morávka pomocí nabízených 

možností a zdrojů a přiřaď odpovídající číslice 

písmenům v souřadnicích Rašky 1 

PODLE KLÍČE :     

  

A)  počet souhlásek v tajence 

B) datum založení NPP Skalická Morávka 

C) počet správně vybraných informací o NPP Skalická Morávka 

D) číslo označující obrázek vnitřního prostoru chráněného území 

E) hmotnost oddenku křídlatky, který stačí pro její rozmnožení 

F) číslo obrázku křížence křídlatek 

G) číslo prvního písmene názvu postřiku proti křídlatce 

H) číslo fotografie zpuchýřující invazní rostliny 

I) číslice za názvem živočicha, jehož fotografie umístěná pod textem chybí. 



Úkol: 

A) Organismy, které nejsou v daném prostředí původní, zabírají místo zde přirozeně 

žijícím organismům a vytlačují je, mění přírodní podmínky, ohrožují množství 

rozmanitých organismů, jsou nazývány  ……………………. A= počet souhlásek v tajence 

(y se počítá) 

 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

 

1) okřídlený vodní hmyz, jeho larvy žijí několik let, dospělci několik dní 

2) ryba žijící v podhorských říčkách, za hřbetní ploutví je tuková ploutvička 

3) vodní pták, hnízdí na stromech, častěji v koloniích, je částečně tažný 

4) dvoudomý strom, roste poblíž vodních toků, léčivé účinky (výroba acylpyrinu) 

5) rozmanitost druhů organismů 

6) ………………….les v okolí dolního toku řeky, často zaplavován 

7) usazená hornina tvořící beskydský flyš 

8) zákrut řeky 

9) ukazatel stavu, rak říční je bio . . . . . . . . . čisté vody 

10) bohatý živinami, úživný, např. voda v řece 

11) ……………………… pásmo řeky s chladnou vodou ( 8     - 10   C) s velkým obsahem O2 

12) řeka na Šumavě, vodní savec 



B) Národní přírodní památka Skalická Morávka byla založena   

5 - 1. 1. 1997         6 – 1. 1. 2007            7 – 1. 1. 2017 

C) C = počet správně vybraných informací o NPP Skalická Morávka 

- patří k posledním štěrkonosným tokům v České republice, kde je zachován tzv. 

divočící tok 

- toto území je součástí východokarpatského flyše 

- mezi rameny toku Morávky jsou štěrkové lavice a tůně 

- tok řeky je regulován, a proto zůstává ve stejném korytě 

- v NPP Skalická Morávka se vyskytuje v ČR vzácný keř židoviník německý 

- marše Türkova je známý druh pavouka 

- v řečišti Morávky se vyskytuje kriticky ohrožený druh minule potoční 

- vyskytující se zde ohrožené druhy fauny např. jeřábek lesní, kulíšek nejmenší, 

ledňáček říční, datlík tříprstý, skorec vodní, konipas horský  

- NPP Skalická Morávka se nachází mimo území, které bylo zařazeno do národního 

seznamu ČR  jako  evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000  

 

 

 

  

D) Pokud se nacházíme uvnitř chráněného území, vidíme právě tuto část značky na 

kmeni stromu 

 

1 -    0 –   

 

 



E) Projekt Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky byl uskutečněn s cílem 

zachránit biologicky a geomorfologicky cenné území, které je ohroženo velmi 

odolným invazním druhem rostliny - křídlatkou (Reynoutria spp.). 

Za příhodných podmínek se na svém stanovišti pomoci hluboce kořenících oddenků 

rychle rozšiřuje a zcela vytlačuje původní rostlinstvo a mění nepříznivě i podmínky 

pro život většiny tam žijících živočichů. Její kořeny a listový opad produkují látky 

s alelopatickým účinkem, tj. znemožňují růst jiných rostlin. K jejímu vegetativnímu 

rozmnožení stačí pouze E gramový úlomek jejího oddenku. Takže trhání, přenos a 

odhazování této rostliny, převoz zeminy, ve které se nacházejí části křídlatky a 

odnos rostliny z vodou narušených břehů rostliny umožňuje její rychlé šíření. 

(Vybírejte z těchto možností:   500ti gramový   50ti gramový  5ti gramový) 

F) Přiřaďte správně názvy druhů křídlatek k obrázkům. Číslo obrázku křížence 

křídlatek je číslicí  F v souřadnici stanoviště 

křídlatka česká, křídlatka sachalinská, křídlatka japonská   

3 -  …………………………        5 - …………………………        7 - ……………………… 

 

G) Pro hubení křídlatky není účinné kosení, vykopávání, vypásávání, případně 

vypalování, je potřeba mechanický způsob kombinovat s chemickým. Používá se 

postřik přípravku ……………………………, který se nanáší na spodní stranu listu v příhodná 

období několikrát za rok, opakuje se několik let.   

Sestavte název chemického prostředku, který se pro hubení křídlatek používal 

v projektu Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky 

 O R U P N U D  Biaktiv   Číslo prvního písmene názvu je číslicí pro G 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fallopia_japonica_MdE_1.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reynoutria_sachalinensis_1_beentree.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFvodn%C3%AD_druh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alelopatie


H) Vyberte foto invazní rostliny, která obsahuje fototoxické furanokumariny 

způsobující těžké poleptání a zpuchýřnatění pokožky. Vyskytuje se i v povodí 

Morávky. Je třeba být opatrný, zejména děti, neboť duté lodyhy rostliny, které 

jsou podobné dutým lodyhám křídlatky, je mohou svádět ke hrám a výrobě různých 

napodobenin dalekohledů a foukaček, což může vést k minimálně dočasnému 

znetvoření obličeje, je zde i riziko vážného poškození zraku. Prvotní kontakt 

s rostlinou a jejími šťávami je bezbolestný, fototoxické reakce se aktivují obvykle 

po 15 minutách osvětlení, zánětlivá zranění se objevují po cca 24 hodinách 

v rozsahu, který je závislý i na množství šťáv, kterými byl člověk potřísněn, 

jsou velmi bolestivá a velmi těžce se hojí.  

4                           5       6    7 

 

I) V NPP Skalická Morávka jsou významné a unikátní biotopy řady druhů živočichů. 

Vyskytuje se zde vzácný druh rovnokřídlého hmyzu - slíďák Pardosa agricola (8), 

ledňáček říční (7), marše Türkova (6), skorec vodní (5), vranka pruhoploutvá (4), 

mihule potoční (3), rak říční (2), čáp černý (1). Číslicí I je označen název živočicha 

uvedeného v textu, jehož fotografie umístěná pod textem chybí. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Fouka%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zrak
https://www.nosovice.cz/image.php?nid=517&oid=1745371&width=900


Zdroje:   

Terofal, F. : Sladkovodní ryby. Ikar, spol. s r. o., Praha 1997 

Pecina, P., Čepická, A. : Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů, 2. díl.        

SPN, Praha 1987 

Sauer, F. : Vodní ptáci. Ikar, spol. s r. o., Praha 1997 

Reichholf, J. : Pevninské vody a mokřady. Ikar, spol. s r. o., Praha 1998 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/ 

 

Nápověda: nejbližší pařez 
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