
Cesta tu vede na vrcholku protipovodňové hráze dimenzované na pětisetletou vodu. Z pravé strany je zpevněna kořeny
mohutných stromů. Podívejte se do přiloženého atlasu stromů a zkuste stromy v něm uvedené najít. Kolik druhů tu roste? 

           víc než tři                     I
           víc než čtyři                 E         (4)
           víc než pět                   A

Jděte po cestě, až si vlevo všimnete jabloně, přijdete na malé rozšíření
a vpravo uvidíte vodní hladinu. Právě jste poprvé uviděli staré rameno
Vltavy. Sejděte na pěšinu, která kolem něj vede. Od května si tu
můžete povšimnout vysokých rostlin. Jedná se o invazní rostliny -
netýkavku žláznatou a křídlatku. Za invazní považujeme rostliny, které
se ocitly mimo původní oblast svého rozšíření, a vytlačují zde "domácí"
druhy z jejich stanovišť. Jejich semena se do volné přírody velmi často
dostala ze zahrádek nebo parků, kde byly v dřívějších dobách
vysazované jako okrasné. Prohlédněte si jejich černobílé obrázky a
zkuste zjistit, která má hranaté stonky s hnědými až purpurovými
odstíny?

           netýkavka žláznatá      Á
           křídlatka                        Í         (9)

I kolem starého ramene Vltavy najdeme stromy typické pro lužní les, tedy pro les často podmáčený. Jakou schopnost mají
kořeny zdejších stromů oproti jiným rostlinám, co myslíte?

           fotosyntetizovat           E
           růst i ve vodě                A
           jít pryč, když už je to nebaví        I         (12)

Staré rameno Vltavy
Terénní hra

Vítejte v terénní hře, která vás provede kolem starého ramene Vltavy.
Dnes už v krajině Českých Budějovic nevidíme, že vlastně žijeme v říční

nivě - v místech, kde řeka tvořila zákruty, potkávala se se suchou zemí a
pravidelně ji zaplavovala - třeba při jarním tání. Staré rameno je pozůstatkem

vlády Vltavy v těchto končinách. A zároveň představuje ekologicky cenný prostor,
na kterém nachází útočiště a potravu celá řada živočichů a rostlin.

Vydejte se od zastávky Voříškův Dvůr k řece a dolů po proudu, ven z města.
Ukážou se vám uměle vytvořené břehy, které dnes drží Vltavu, aby se při každém větším zvednutí

průtoku nevylévala do města. Můžete sejít dolů na náplavku a projít po břehu řeky, až po pěšině vyjdete zpět
na asfaltovanou cestu.

Křídlatka potlačuje původní rostlinstvo rychlým rozrůstáním podzemních oddenků, kterým vznikají neproniknutelné
houštiny a spadané listy zabraňují klíčení semen jiných druhů. Zralé plody netýkavky pukají při doteku a vystřelují semena
do dálky. Obě se k nám dostaly z Asie - netýkavka z Himaláje, křídlatka z Japonska, Koreje a severovýchodní Číny. Přestože
jde o invazní rostliny, nejsou nutně "špatné". Rychle rostoucí mohutnou křídlatku je možné využívat jako energetickou
plodinu. Spalováním její biomasy se vyrábí teplo, případně ji lze využít pro výrobu papíru nebo tepelné izolace domů. A její
mladé výhonky jsou jedlé. Jedlá je i netýkavka, můžete ochutnat zelené tobolky se semínky nebo zralá semínka. Květy obou
rostlin poskytují dobrou potravu také včelám.
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Ve vodě můžete pozorovat mrtvé staré dřevo. Je ale opravdu mrtvé? Pořádně si ho prohlédněte. Na kolika místech z něj
vyrážejí výhony nových stromků?

           na žádném             O
           na jednom              R
           na více než jednom       K          (11) 

Dojděte k betonové skruži. U ní objevíte strom porostlý pravotočivou liánou, která plodí šištice. O jakou rostlinu jde?

           o skutečnou pralesní liánu, která se sem dostala z něčí zahrádky         Z
           o divoký chmel, léčivku, která se používá při bolení břicha                     V
           o břečťan            K          (3)
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Popojděte o kousek dál, ale zůstaňte pozorností u stromů, které vás obklopují. Prozradíme, že jde o jasany. Všimněte si
jejich kůry, na které roste řasa výrazné barvy. Jaké?

            oranžové           D
            růžové               L 
            fialové               N            (10)

Pod stromy najdete hojné porosty ostřice Buekovy, která je průvodcem tekoucí vody. Jde o relikt, tedy pozůstatek, který
přetrvává z doby, kdy toto rameno bylo součástí toku Vltavy, tak moc dlouhověká je! Dobře si ji prohlédněte, ale dávejte
přitom pozor, ostřice se nejmenuje nadarmo. Čím se vyznačuje?

            má šedozelené listy             BL
            typický je pro ni plazivý růst     NO 
            roste ve velkých trsech        KL          (8)  

Po pár krocích uvidíte vlevo na břehu skupinu vrb, která se vyznačuje větvemi ve zvláštní pozici:

           celé ponořené               Ó
           částečně ponořené       Ý
           natažené rovně nad hladinou         Á           (2)

Větve těchto vrb tvoří životní prostor a odpočívadlo pro celou řadu živočichů: kachny a další ptáky, žáby. Navečer tu
můžete pozorovat nutrie. Jako kožešinová zvířata se do Evropy dostaly na počátku 20. století z Jižní Ameriky.

Nedaleko za vrbami se do starého ramene vlévá Dobrovodský potok. Podívejte se na jeho koryto. Jaké je?

            přirozené                  J
            má opevněné břehy             H
            má opevněné břehy i dno    L            (5)

Lidé dřív "opevňovali" neboli zpevňovali koryta potoků a řek, aby se při velké vodě neměnil jejich tvar, voda rychle odtékala
a nezamokřovala okolní pozemky. Dnes víme, že to není nejlepší opatření, protože schopnost potoka zakroutit si koryto
(meandrovat) zlepšuje zadržení vody v krajině a zpomaluje tok při povodních, takže voda jen nastoupá, ale nesmete, co jí
stojí v cestě. Postupujte proti proudu Dobrovodského potoka. Minete brod a mostek a napojíte se na asfaltovanou stezku.
Zůstáváte stále na stejném břehu a ujdete asi 300 metrů, až se stromy rozestoupí a vy uvidíte garáže a zahrady na druhém
břehu.

Jde o řasu Trentepohlia umbrina, která stromům nijak neškodí. Má v těle zelené barvivo chlorofyl, ale je překryté červenými
pigmenty (karotenoidy).



Schopnost meandrovat si vodní toky prosadí i v opevněných korytech, pokud k tomu mají prostor. Současný vzhled koryta
Dobrovodského potoka v tomto úseku je výsledkem protipovodňové úpravy kombinované s revitalizací: zahloubení a
rozšíření koryta na schopnost pojmout až stoletou vodu, ale přitom ponechání prostoru pro meandrování uprostřed.
Přirozené meandry mohou prodloužit koryto až pětkrát! Tolik prodloužené koryto sice v Dobrovodském potoce nevidíme,
zato tu najdeme další zajímavost. Porosty rákosu, které vyrostly v naplaveninách. Zkusíte tipnout, proč jsou důležité?

              díky nim se voda tak rychle neodpařuje              U        
              jejich kořeny čistí vodu tím, že z ní vychytávají živiny      A
              vypadají hezky          Y          (6)     

Pokračujte po stezce a všimněte si přirozeného stromořadí po své pravé ruce. Kolik druhů stromů a keřů v něm najdete?
Využijte opět připojený atlas. V tomto stromovém pásu najdou úkryt ptáci, hmyz, drobní obratlovci jako jsou hlodavci a
ježci. Nebo třeba i srnky. Když se podíváte ke Scontu, otevře se vám pohled na jinou, vysazenou alej. Čím se alej u Sconta
liší?

              je podrostlá jen krátkou trávou              B
              její větve jsou zapojené do sebe             M 
              rostou v ní různé druhy stromů              R          (1)

Úkoly už máte téměř hotové, zbývá poslední. Vypište písmena, která jsou napsána u správných odpovědí v pořadí podle
čísla, které mají u sebe. Možná vás překvapí, že v tomto biotopu plném rostlin a živočichů dřív...
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Skutečně tu před sebou vidíme kořenovou čističku! Rákos využívá fosforu a dusíku rozpuštěného ve vodě ke stavbě svého
těla. Když vyroste, pokosí ho a odvezou ke zkompostování. Tak se dusík a fosfor dostanou zpět na pole a do záhonů a
zúrodní je. Vyčištěná voda pokračuje svou cestou přes řeky do moře. Víte do jakého moře teče voda z Vltavy?

Dojděte na konec stezky a přejděte silnici, zahradnictví necháte po své levé ruce. Vedle hlavní silnice vede cyklostezka, po
které se vrátíte na zastávku Voříškův Dvůr. Než přijede mhd, zkuste si ještě vzpomenout, co znamenaly pojmy říční niva,
lužní les, meandr a kořenová čistička. A dojděte si do informačního centra na radnici vyzvednout malou odměnu!!

(7)

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!


