
Začneme u loučky, která vznikla díky projektu českobudějovického gymnázia, její příběh si můžete přečíst na informační
tabuli. Tam také hledejte odpovědi na otázky: Kolikrát bývala loučka sečená dřív a kolikrát v současnosti?

            dřív dvakrát, dnes čtyřikrát       E
            dřív čtyřikrát, dnes třikrát         U
            dřív šestkrát, dnes dvakrát       A      (12)

Kdo tento projekt zařídil?

            rodičovské sdružení SRPŠ       N
            studenti a jejich učitelé            V
            učitelský sbor                           P       (6)

Jak se jmenuje rostlina letního aspektu, jejíž semínka sem zanesla Vltava až ze Šumavy a která vypadá jako kartáček a má
v názvu živočicha?

Kvetoucí trávníky ČB
Terénní hra

Vítejte v terénní hře, která vás v královském městě České Budějovice 
provede jiným královstvím - královstvím trávníků. Trávníky mohou být 

bohaté nebo chudé, i tady záleží na tom, jak se o ně jejich správce stará. 
Hra se odehrává v parku Stromovka, výchozí bod je u Kauflandu.

Podívejte se na mapku na poslední stránce, abyste se zorientovali, kudy půjdete. 
Kaufland necháte za zády a potřebujete se dostat na druhou cestu, která vede 

rovnoběžně s hlavní silnicí. Jdete směrem k dětskému hřišti, až narazíte na loučku
s informační tabulí, kde jsou první úkoly.

Jak se jmenuje rostlina kvetoucí v květnu, která má výrazně barevné květy nahloučené k sobě a do výšky?
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Při předchozím průzkumu lokality se zjistilo, že v často sečených trávnících roste jen omezený počet druhů rostlin. Na rost-
linstvo se však váže i výskyt dalších druhů, zejména bezobratlých živočichů: včel, motýlů, pavouků atd., kteří v trávnících
hledají potravu a úkryt. Celková biodiverzita (tedy celkový počet rostlinných a živočišných druhů) je v často sečených
trávnících nižší. V málo sečených trávnících mají šanci vyrůst i druhy, které ke svému vývoji potřebují delší čas. Pojďme se
teď podívat na některé rostliny, které zde najdeme.Jak se jmenuje rostlina, která na loučce vykvete v dubnu a na fotografii
má osm okvětních lístků?

(3)

(7)

(1)



Kolik druhů rostlin má v názvu zvíře?

            4        T
            5        D
            6        M        (11)

Většina zde uvedených rostlin je léčivých, jen jeden rod je tu dvakrát a je jedovatý (pátrejte v prvním slově jména rostlin).
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Dejte pozor, že některé léčivky mohou být ve větším množství nebo v určité fázi vývoje také jedovaté. Např. lístky orseje
jarního jsou před květem jedlé, ale u kvetoucí rostliny jsou už jedovaté!

Než z loučky odejdete, podívejte se, jaké druhy rostlin právě kvetou.

Potom se vydejte po cestě vpřed, obejděte hřiště a nechte ho po pravé ruce. Před velkým dubem si povšimněte po vaší levé
ruce další květnaté loučky. Pokračuje po cestě kolem skupiny dubů vpravo, až uvidíte neposečené pruhy trávy. Jde o další
způsob, jak umožnit rostlinám v klidu kvést.

Za fialovou lavičkou se dejte po cestě doprava. Vpravo u kameného oltáře si můžete všimnout dalšího květnatého pásu. Vy
ale pokračujte rovně, až se dostanete do lesíka vícekmenných javorů. Pod nimi na jaře roste další rostlina, jejíž semena k
nám zanesla Vltava ze Šumavy - zvonečník černý. Jde o rostlinu, která má jedny z nejtmavších květů v rostlinné říši, jsou
hodně temně purpurové, skoro černé. Zajímavostí je, že zvonečník je příbuzný s obyčejným lučním zvonkem rozkladitým.
Kvůli zvonečníku se také zde seče jen málo.

Zdejší javory ovšem zastiňují půdu pod sebou, tak tu tráva stejně moc vysoko nevyroste a zvonečníku mírné zastínění
nevadí. Podívejte se na javory kolem sebe a zkuste spočítat největší počet kmenů, jaký vytvořily.

          víc než 20         H
          víc než 15         C
          víc než 7           Z        (9)

Teď ovšem prozkoušíme váš ostrovtip! Jak myslíte, že tyto vícekmeny vznikly? Rozluštěte přesmyčku L-O-U-P-I.

Ano, dokud byly stromky mladé, uřízli je na pařez, ze kterého ale vyrazily další kmeny. Stromy zkrátka chtějí růst. 

Jděte až k fialové lavičce, před kterou je cíleně vytvořená kvetoucí louka. Do ní byla záměrně vyseta semena kvetoucích
rostlin, které tvoří hodně potravy (pylu a nektaru) pro včely a motýly a které jinde v trávníku nenajdete. Dobře si loučku
prohlédněte a zjistěte, jak se jí odborně říká?

          kvetoucí pás          K
          květnatý pásek      Z
          květnatý pás          D        (4)

(8)

(2, 5, 10)

Úkoly už máte téměř hotové, zbývá poslední. Vypište písmena, která jsou napsána u správných odpovědí v pořadí podle
čísla, které mají u sebe. Vzpomente si ještě, co toto slovo znamená?
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Tyto hry byly vytvořeny a zprovozněny s podporou Ministerstva životního prostředí ČR v rámci realizace
projektu „Zeleň jinýma očima: hravě o sídelní zeleni a nových přístupech k její údržbě“ a s podporou
Statutárního města České Budějovice v rámci realizace projektu „Hravá ekologie městské zeleně“. Projekt
nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Děkujeme za účast!

Tímto posledním úkolem se s vámi rozloučíme, hra ale ještě končit
nemusí. Všimněte si, že i jinde po městě najdete květnaté trávníky -
na sídlišti Vltava a Máj, kolem cyklostezky podél Vltavy mezi
Dlouhým mostem a sídlištěm Vltava, u kaple na Husově ulici, u sídla
firmy Hoch, u Velkého jezu aj. Kde všude jsou najdete tady:
https://www.facebook.com/chcememotyly/. Teď už víte, proč jsou
důležité. Klidně zkuste do vyššího porostu položit ruku a pak ji
dejte vedle do trávníku posečeného na krátko. Ve kterém spíš
najdou malí živočichové i v parném létě rosu k pití?

A dojděte si do informačního centra na radnici vyzvednout malou
odměnu! 


