BOBR NEBO ONDATRA?
Motto: Vydejme se na místa, kam bychom se možná jinak nikdy nepodívali …

POPRÁZDNINOVÁ PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ PRO OBYVATELE
I NÁVŠTĚVNÍKY MĚLNÍKA VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ!
Stačí vyplnit tento soutěžní sešit a můžete se na přelomu léta a podzimu vypravit za
dobrodružným poznáváním skrytých krás okolí Mělníka. Za splněné úkoly vás čekají
drobné odměny, které si můžete po zodpovězení všech otázek vyzvednout
v pokladně mělnického muzea, a tři vylosovaní výherci obdrží věcné ceny, přičemž
hlavní výhrou bude víkendový pobyt na terénní stanici v Kokořínském Dole.
Soutěž probíhá od 1. září do 31. října, losování výherců je v pátek 2. listopadu 2012.

Týmy či jednotlivci:
Jméno a příjmení, obec, kontakt (stačí telefon či mail): ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Města jsou rozhodně důležitými a často i krásnými výletními místy. Významné historické
i novodobé stavby přitahují pozornost návštěvníků a kolorit města má svou atmosféru, která
ovlivňuje jak jeho obyvatele, tak i návštěvníky.
Každé město má však ještě i jinou stránku. Tu, která jen okrajově souvisí s lidskou činností,
a to je příroda. Leckde umělá, někde zapomenutá, ale všudypřítomná. Parky, sady, významné
stromy nebo jen kolonie zemních vos někde ve vyschlém svahu u schodů. Tuto stránku
objevují ti, kteří se buď o přírodu více zajímají, nebo je už unavily budovy sice honosné, ale
ve své podstatě stále stejné.
Vydejme se nyní postranními uličkami, objevme zákoutí, která nejsou navštěvována turisty
a nebo zkusme vyběhnout kousek ven, kde nebe není ohraničené rovnými liniemi budov.
Pokusme se odhalit něco ze světa, který tu přetrvává již miliony let.

1. PRADÁVNÁ HISTORIE I.
V dobách pradávných, v období křídy, zde všude bylo mělké moře. Na jeho dně se usazoval
písek a ten se po změně klimatu a ústupu vody stal základem horniny, která tvoří na území
ČR několik velmi zvláštních a vyhledávaných oblastí. Prakticky všechna jsou vyhlášena za
chráněná území.

OTÁZKY:
Jak se jmenuje tato hornina?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Která Chráněná krajinná oblast se nachází v blízkosti Mělníka?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vyjmenujte alespoň 3 další oblasti s podobným charakterem.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nápovědu najdete v přírodovědné expozici Regionálního muzea Mělník nebo na Správě
CHKO.

PRAKTICKÝ ÚKOL: Najděte sídlo Správy CHKO – navštivte podatelnu, prohlédněte si
propagační materiály a požádejte o razítko.

Razítko SCHKO Kokořínsko:

PRADÁVNÁ HISTORIE II.
V dávných dobách vypadalo okolí soutoku úplně jinak. Rozsáhlé bažiny a lužní lesy
obklopovaly soutok Vltavy a Labe a dnes po nich zůstaly jen chabé zbytky. Jeden
z nejrozsáhlejších „zbytků“ je hned v těsné blízkosti Mělníka. Jedná se o přírodní rezervaci
a je významná jednou všeobecně známou a velmi oblíbenou rostlinou.

OTÁZKY:
Jak se nazývá tato přírodní rezervace?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Napiš a příp. nakresli, o který druh rostliny se jedná.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nápovědu naleznete opět v mělnickém muzeu.

PRAKTICKÝ ÚKOL: Velmi krásný pohled – a to nejen na rezervaci - je z Vrázovy vyhlídky,
odkud lze v zimě pozorovat třeba i orly mořské. Kde se Vrázova vyhlídka nachází? Zakreslete.

2. MĚSTO
Každé město tvoří nejen zastavěná plocha, ať se již jedná o domy či ulice, ale má i svou
zeleň, která je příjemným a potřebným doplňkem urbanizovaného prostředí.. Mohou to být
parky, zahrady vilových čtvrtí, ale rovněž významné stromy. V Mělníce je 9 památných
stromů, v širším okolí 15.

OTÁZKY:
Které druhy stromů najdeme u nás často v parcích?
1. ……………………………………………………..…………………………..
2. ………………..…………………………………….…………………….…..
3. ………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………….

Takovýto památný strom se nachází pod školkou u Jungmannových sadů. Jak zní jeho jméno?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRAKTICKÝ ÚKOL: Vyhledejte podle orientační mapy se zákresy památných stromů (někde
jsou i 2 nedaleko sebe, takže 9 stromů na 7 místech) 3 stromy a napište do tabulky, o jaký
druh se jedná.

Poř.číslo

Druh stromu

Kde se nachází

3. VEN DO PŘÍRODY
Okolí měst jsou důležitými místy pro relaxaci, sport a jsou neodmyslitelně spojena
s přírodou. Na Mělníku je několik parků, krásné jsou parky Na Polabí nebo relativně nový
park Na Podolí. Svým přírodním charakterem však nad nimi vyniká park Hořínský. Je za řekou
a k městu vlastně nepatří, ale jeho zhlédnutí rozhodně stojí za to. Vydejte se do něj a
projděte se pod korunami mohutných stromů, které už hodně pamatují. Za parkem jsou
zdymadla a od nich nádherný pohled na dominantu města – zámek a kostel sv. Petra a Pavla.
Za zdymadly se pak můžete vypravit napravo po cyklistické stezce a dostat se až k Vltavě,
která není v této části upravená pro lodní dopravu a je tak stále ještě krásnou řekou a ne
plavebním kanálem. Cesta z města do parku trvá cca 15 minut, na prohlídku parku počítejte
tak 1 hodinu, k Vltavě je to z města cca 3,5 km.

OTÁZKY:
Jak se kanál nazývá a kdy byl postaven? ………………………………………………………………………………
Dolní tok Vltavy je zimovištěm vodních ptáků. Napište některé zimující ptačí druhy (tedy
takové, kteří zde nehnízdí a přilétají pouze na zimu, pak se zas vrací na sever).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRAKTICKÝ ÚKOL:
Park oplývá bohatou škálou rostlin a živočichů. Jistě nebude problém napsat alespoň 7 druhů
rostlin a druhů živočichů, které cestou potkáte.
Poř.číslo

Rostlina

Poř.číslo

Živočich

4. BOBR NEBO ONDATRA?
A úkol poslední. Zvířena Mělnicka je pestrá již sama o sobě, přesto se sem dostávají stále
nové druhy, které sem nepatří. Případ vysazených králíků v Austrálii, kteří se nekontrolovaně
přemnožili, zná téměř každý. Ale i u nás žijí zvířata původem odjinud. Známe daňky
a muflony, pocházející ze Středomoří, a možná si už ani neuvědomujeme, že k nám vlastně
nepatří. V současnosti se velmi dobře šíří další druh, tentokráte je to hlodavec, kterého
můžeme spatřit jak v Labi, tak ve Vltavě. Nebo na rybníčku v parku Na Podolí nedaleko
autobusového nádraží.

OTÁZKY:
Jak se nazývá tento hlodavec a odkud pochází?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jakým způsobem se k nám dostal?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRAKTICKÝ ÚKOL:
Tento hlodavec není nikterak vzácný a je aktivní i během dne. Pokuste se ho někde najít
a prohlédnout si ho. Ve vodě je jako doma a pokud se necítí ohrožený, plave sice pryč, ale
nepotopí se, i když ví, že je sledován.
Mapka míst, kde se s ním můžete s velkou pravděpodobností setkat:

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK:
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace
nám. Míru 54
276 01 Mělník
tel. 315 630 922, 315 630 936
Otevírací doba:
Celoročně - denně kromě pondělí
9:00-12:00 a 12:30-17:00 hodin
V pátek a o víkendech je pro návštěvu expozice kočárků vhodné ověřit si
volné termíny. Skupinové exkurze, ochutnávku vín ve středověkém sklepě...
Objednávejte na tel. 315 630 936 (pokladna).
Poslední prohlídky v 11.30 a v 16.30 hod.
Vstupné:
Expozice v hl. budově/hist.kočárky: Dospělí: 25,- Kč, snížené: 15,- Kč
Rodinné: 50,- Kč
Obě expozice: 35,-/20,-/70,- Kč
Bezbariérový přístup:
přízemí, WC (euroklíč)

SPRÁVA CHKO KOKOŘÍNSKO
Adresa:Česká ul. 149 276 01 Mělník
Tel.: +420 315 728 061, +420 315 628 293 (ved.)
Fax: +420 315 728 077
kokorin@nature.cz
www.kokorinsko.nature.cz

