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Vztah k přírodě v okolí vody
K důležitým oblastem, ke kterým 

skauting děti a mladé lidi vycho-
vává, je i vztah k přírodě, u vodá-
ků zejména k přírodě kolem vody. 
V  letošním roce si redakce Kapi-
tánské pošty připravila několik 
článků na toto téma. V tomto čísle 
zahájíme úvodním textem, zimní 
vodou a brzkým jarem. 

VOdA A její OcHRANA
Pro veškeré uvažování o přírodě 

kolem vody a její ochraně je důle-
žité si nejprve uvědomit, proč je 
pro nás voda nepostradatelná a 
proč je zapotřebí ji chránit. Odpo-
vědi lze najít v  knížkách nebo na 
internetu, rozhodně ale neuškodí 
se nad nimi čas od času sami nebo 
i s dětmi zamyslet a pokusit se na 
ně odpovědět společně. Často to 
nebude jednoduché, protože jedi-
ná správná odpověď třeba ani nee-
xistuje. Ale i jen hledání odpovědí 
a přemýšlení o problémech může 
pomoci změnit své přístupy, jed-
nání a chování. 

Konkrétní otázky mohou být na-
příklad následující: 
•	 Kolik	 procent	 zemského	

povrchu zaujímá voda? Kolik z 
toho je voda sladká?
•	 Co	 všechno	 znamená	 pro	

člověka voda? K čemu všemu nám 
slouží?
•	 Co	se	děje	se	stavem	vody	v	

současnosti? Proč?
•	 Jaké	jsou	důsledky	tání	le-

dovců? 
•	 Proč	 bychom	 měli	 vodu	

jako takovou chránit?
•	 Co	 všechno	 je	 potřeba	 k	

tomu, aby se z užitkové vody stala 
pitná?
•	 Proč	 bychom	 měli	 pitnou	

vodou co nejvíce šetřit?
•	 Jak	může	jednotlivý	člověk	

(já, dítě…) přispět k ochraně vody?
•	 Jak	může	jednotlivý	člověk	

(já, dítě…) ovlivnit směrem dolů 
svou denní spotřebu pitné vody?
•	 Kolik	 lidí	na	Zemi	má	běž-

ně přístup k pitné vodě?

K uvedené problematice existují 
bohaté zdroje informací (základ-
ní například viz literatura), které 
stojí za to si před diskusí pročíst. 
Zároveň je dobré jít svým svěřen-
cům osobním příkladem v chování 
a jednání, zkoušet s nimi praktic-
ké pokusy, hrát strategické hry a 
vyhodnocovat je či se společně za-
mýšlet i nad zdánlivě velmi vzdá-
lenými problémy (např. klimatické 
změny, oteplování planety, tání 
ledovců, obnovitelné zdroje ener-
gie, lesní hospodaření, povodně a 
sucha, udržitelný rozvoj a spousta 
dalších).

VOdNí eKOSySTéMy
Voda je důležitým životním pro-

středím mnoha živočichů a rostlin. 
Organismy žijí ve vodních ekosys-
témech, jak přírodních, tak i umě-
lých. V  našich podmínkách se se-
tkáváme nejčastěji s  rybníkem, 
jezerem, přehradní nádrží, poto-
kem, řekou, studánkou, studnou, 
močálem apod., ale za hranicemi 
republiky uvidíme i moře, oceán a 
další.

Při sledování jakéhokoliv eko-
systému lze vypozorovat úzké 
vztahy mezi jednotlivými vodními 

organismy, které se dají schema-
ticky znázornit jako potravní ře-
tězce nebo potravní pyramidy. 
Potravní řetězec popisuje vztahy 
mezi jednotlivými druhy v ekosys-
tému (vztah mezi požírajícím a po-
žíraným organismem). 

Na začátku potravního řetězce 
jsou vždy rostliny či jiné fotosyn-
tetizující organismy, které vyrá-
bějí (produkují) organické látky 
pomocí fotosyntézy z  látek anor-
ganických. Na ně navazují býlo-
žraví živočichové, kteří se živí pou-
ze rostlinnou potravou. Dále se 
v řetězcích vyskytují živočichové, 
kterým slouží jako potrava jiní ži-
vočichové. Jsou to predátoři – ma-
sožravci.

V přírodě na potravní řetězce na-
vazují řetězce rozkladné.  Rozkla-
dači rozkládají organickou hmotu 
(mrtvá těla rostlin a živočichů) na 
vodu, oxid uhličitý a minerální lát-
ky. Příroda téměř nezná odpady. 
Například řasa zelenivka ve vodě 
roste pomocí živin a fotosyntézy, 
živí se jí perloočka, tu pak žerou 
ryby, např. perlín a na konci řetěz-
ce je dravá štika, která chytá jiné 
ryby.

BLeduLe jARNí
fOTO jOSef P. HALdA

http://ucebnice2.enviregion.cz/slovnicek/ekologicky-system-_ekosystem_
http://ucebnice2.enviregion.cz/slovnicek/ekologicky-system-_ekosystem_
http://ucebnice2.enviregion.cz/slovnicek/umely-ekosystem
http://ucebnice2.enviregion.cz/slovnicek/umely-ekosystem
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Graficky se dají znázornit po-
travní vztahy (od výrobců až ke ko-
nečným konzumentům) a zároveň 
množství organismů tzv. potravní 
pyramidou. Pyramida je rozdělena 
na několik stupňů: nejnižší stupeň 
tvoří výrobci, tedy zelené rostliny, 
kterých je nejvíce, méně je býlo-
žravců a ještě méně masožravců. 
Živočichové v každém patře pyra-
midy využívají jen malé množství 
energie (asi 10 %) a látek z patra 
předcházejícího (proto tvar pyra-
midy).

Vzájemné vztahy organismů ve 
vodních ekosystémech zajišťují 
biologickou rovnováhu.

I ve vztahu k  vodním ekosysté-
mům lze s dětmi pracovat pomocí 
otázek a inspirativních úkolů:
•	 Vyhledej	 ve	 svém	 nejbliž-

ším okolí všechny vodní ekosysté-
my – jsou přirozené nebo umělé?
•	 Dokážeš	 na	 příkladu	

rybníka vysvětlit, co je ekosystém? 
•	 Vytvoř	 několik	 potravních	

řetězců z nabídky ekosystému 
rybník (obrázky + šipky): bakterie, 
buchanka, bruslařka, člověk, čolek, 
kachna, kapr, krásnoočko, larva ko-
mára, larva potápníka, lín, nezmar, 
nitěnka, okružák, okřehek, pijavice, 
perlín, perloočka, potápník, pulec, 
puškvorec, rákos, sinice, skokan, 
škeble, štika, trepka, vodní mor, vo-
douch, zelenivka.
•	 Zaujímá	 člověk	 v	 přírodě	

funkci predátora, parazita, výrobce 
organických látek nebo rozklada-
če? 
•	 Čím	 může	 člověk	 narušit	

biologickou rovnováhu ve vodních 
ekosystémech? Znáš nějaké příkla-
dy?
•	 Co	 můžeš	 udělat	 ty	 pro	

udržení biologické rovnováhy vod-
ních ekosystémů ve tvém okolí? 
•	 Co	 by	 se	 mohlo	 stát,	 kdy-

by se člověk dál bezmyšlenkovitě 

choval jako neohrožený „pán tvor-
stva“, žil pouze sám pro sebe a ne-
přemýšlel o tom, co bude, až tu on 
sám nebude?

ZIMNí VOdA
Voda v zimě bývá na mnoha mís-

tech zamrzlá, stále častěji ale mno-
ho toků nezamrzá – to je jednak 
způsobeno nedostatečnými mrazy 
a pak také tím, že většina přehrad-
ních nádrží vypouští vodu spodem, 
tj. vodu, která má teplotu okolo 
4 °C. Ta pak ohřívá tok pod přehra-
dami. Proto např. Vltava v Praze či 
Ohře pod Nechranicemi celé nikdy 
nezamrzají. Teplota vody a zimní 
období mají vliv samozřejmě i na 
vodní organismy. Mnoho z nich – 
např. různé řasy – přežívají v  kli-
dových zapouzdřených stádiích, 
často na dně toků, jiné omezí růst 
a rozmnožování nebo prostě za-
mrznou v ledu s upraveným proto-
plastem, aby jim ledové krystalky 
buňky neroztrhaly. Jakožto základ-
ní článek řetězce jsou řasy důležité 
i pro ty, co je žerou – ostatní malé 
živočichy, korýše, larvy hmyzu a 
ostatní. Proto i oni se většinou 
nerozmnožují a zimu přečkávají 
někde zahrabaní či v  klidu. Kolem 
řek, když se oteplí, můžeme potkat 

ekosystém = soustava živých a neživých složek zahrnující všechny or-
ganismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích 

Biologická rovnováha = schopnost ekosystému udržovat se bez pod-
statných změn, nebo se vracet po výrazném vychýlení do původního 
stavu

STOPy VydRy
fOTO WIKIPedIA

STOPy BOBRA
fOTO WIKIPedIA

KVeTOucí deVěTSIL LéKAřSKý
fOTO jOSef P. HALdA

http://ucebnice2.enviregion.cz/slovnicek/prirodni-rovnovaha-_stabilita_
http://ucebnice2.enviregion.cz/slovnicek/predator
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např. některé předčasně probuze-
né chrostíky, jiný vodní hmyz, např. 
vážky či šidélka, určitě živá nepo-
tkáme – dospělci na zimu hynou 
a přezimují ve formě vajíček či la-
rev ve skrytu vod. Některé skupiny 
hmyzu přezimují ve stádiu dospěl-
ce, například potápníci, zahrabaní 
někde u vody v listí či jiných úkry-
tech. Tím se dostáváme i k velkým 
obratlovcům – rybám. Mnoho ryb 
v  našich podmínkách, například 
kapři ve stojatých vodách, v  zimě 
silně omezí metabolismus, leží na 
dně v jamkách v bahně. Omezí pří-
jem potravy, někdy i úplně. Proto 
když na Vánoce milosrdně vypustí-
me (vystresovaného, poraněného, 
hladového) kapra do ledové vody, 
tak mu způsobíme pomalou smrt 
hlady, kapr po pobytu v  sádkách 
nemá dost zásob pro přežití zimy. 
Zimní klid bez potravy ale nepla-
tí pro všechny ryby, jsou některé, 
které se naopak v zimě rozmnožují 
(mník jednovousý, pstruh duho-
vý) či jsou normálně aktivní – to 
platí např. pro mnoho druhů dra-
vých ryb (okoun, štika). V chovných 
rybnících či při dlouhotrvajících 
mrazech se pak ryby mohou pod 
ledem udusit, proto se ty aktivní 
často shromažďují kolem vtoků či 
jiných nezamrzlých míst, kde je i 
rybáři loví. Na mnoha alespoň čás-
tečně nezamrzlých tocích můžeme 

v zimě vidět i zimující tažné druhy 
ptáků – dobře poznatelný je napří-
klad polák velký, který kromě pře-
zimování u nás také místy hnízdí. 
Vodní savci, jako je bobr či nutrie, 
čile hryžou své oblíbené vrby a 
ostatní porosty i v  zimě a jejich 
stopy můžeme pozorovat na ledu 
či na zasněžených březích. Charak-
teristické jsou také stopy vydry říč-
ní, u kterých nechybí i otisk ocasu. 

Když ledy začnou s  jarem povo-
lovat a na březích slézá sníh, začí-
nají se objevovat i nejranější jarní 
kvítka – u horských potoků a říček 

jsou to hlavně bledule jarní, orseje 
a bílé či fialové hrozny devětsilu lé-
kařského. 

Tak až budete na zimních výpra-
vách či prvních jarních vodách, 
mějte oči otevřené, pozorujte, od-
lévejte v ledu či bahně stopy, foťte, 
co zajímavého okolo vody uvidíte. 
Zimní výprava zpestřená fotogra-
fickou soutěží mívá u dětí velký 
úspěch a i s  mobily se dá hodně 
nafotit. Redakce Kapitánské pošty 
čeká na vaše fotografie. Ty nejlepší 
otiskneme v  příštím čísle a auto-
rům pošleme malý dárek!

Kristýna Králíčková – Bublinka  a 
David Svoboda – Cedník

Použitá a doporučená literatura – 
internetové zdroje:
http://ucebnice.enviregion.cz/
http://www.hraozemi.cz/
http://www.zmenaklimatu.cz/
http://vitejtenazemi.cz/cenia/
http://www.ekolog.jsemin.cz/
http://www.forumochranyprirody.
cz/
http://www.casopis.ochranapriro-
dy.cz/
http://www.rvp.cz/

ZIMující KAPR
fOTO MIcHAL uRBÁNeK

POLÁK VeLKý
fOTO HANKA dejMKOVÁ - BOBR

http://ucebnice.enviregion.cz/
http://www.hraozemi.cz/
http://www.zmenaklimatu.cz/
http://vitejtenazemi.cz/cenia/
http://www.ekolog.jsemin.cz/
http://www.forumochranyprirody.cz/
http://www.forumochranyprirody.cz/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/
http://www.rvp.cz/

