DIVOKÁ PŘÍRODA V ZOO
1. Urči podle slovního popisu, kdo je na obrázku, a jméno živočicha dopiš.
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Čmelák zahradní
Má černožluté zbarvení, konec zadečku
je bílý. Měří až 2 cm, za letu hluboce
bzučí. Dokáže opylovat hluboké květy,
do kterých včela nedosáhne.

Šídlo modré
Patří do příbuzenstva vážek. Měří až
8 cm, rozpětí křídel dosahuje 11 cm.
Dospělí létají i dost daleko od vody.

Mravenec obecný
Měří 2–5 mm a má tmavé zbarvení.
Bezkřídlé dělnice vyhledávají mšice a sají
sladkou šťávu (medovici).

Babočka kopřivová
Velmi hojný motýl s typickou kresbou
na předním okraji křídel. Vajíčka klade
na spodní stranu listů kopřiv. Mladé
housenky žijí ve skupinách a předou si
hnízdo z jemných vláken.

Křižák pruhovaný
Samička měří 1,5–2 cm, samec je
poloviční. Tká velkou okrouhlou síť nízko
nad zemí.Nápadný je bílý klikatý pruh,
který slouží jako maskování.

Kobylka křídlatá
Je celá zelená, měří 12–18 mm. Na rozdíl
od sarančí má dlouhá tykadla. Zdržuje se
v hustém porostu, výborně létá.

Prskavec větší
Žije pod kameny. Brání se tím, že
vypudí ze zadečku tekutou směs, což je
doprovázeno hlasitým zvukem.
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2. Dokresli si a vybarvi druhou polovinu otakárka ovocného.
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3. Vylušti včelí a vosí sudoku. Místo hmyzu stačí kreslit
jen barevné kroužky. Nezapomeň, že v jednotlivých
sloupcích a řádcích se obrázky nesmějí opakovat.
pískorypka
zednice
čalounice
jízlivka
drvodělka
kutilka

Co je hmyzí hotel?
Kdo chce mít živou zahradu plnou květů a sladkého ovoce, neobejde se bez hmyzích
opylovačů. Jen díky jejich pilné práci vytvářejí mnohé rostliny semena a plody.
Užitečnou drobotinu lze přilákat tak, že jí připravíme vhodné ubytování – přesněji řečeno
místa, kde mohou samičky naklást vajíčka a kde se mohou v klidu vyvíjet larvy.
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Pro koho?
Nejznámější jsou včely medonosné nebo čmeláci – zástupci blanokřídlého hmyzu.
Jsou proslulí životem v koloniích a na zahradě je nepřehlédnete. Daleko méně nápadné,
ale stejně důležité jsou samotářské včely a vosy, motýli, pestřenky, zlatoočky,
slunéčka a další drobotina.

Kutilka vyhrabává
komůrky v suché
písčité půdě.

Zednice smíchají dřevo se
zeminou a z této malty budují
komůrky mezi cihlami nebo na
stěnách starých sklepů.

Čalounice připravují pro své potomky hnízdo
ve skulinách nebo dutých stoncích. Vystýlají
ho kousky listů růží i jiných rostlin.

Pískorypky hnízdí v půdě
(často na cestičkách) nebo
v trávníku.

Jízlivka buduje z jílu
komůrky, které lepí
na rostliny nebo skály.

Drvodělky vykusují ve starém dřevě chodbičky, které rozdělí na 12–15 komůrek –
pro každé vajíčko jednu.

Jak na to?
Přilákat hmyz na zahradu je docela snadné. Pro motýly stačí nechat někde
růst rostliny vhodné pro obživu housenek (i když je maminka či babička
možná považují za plevel). Pro slunéčka, včely a vosy samotářky nebo třeba
pro zlatoočky můžeš vyrobit speciální bydlení. Zvláště samotářky ocení, že jim
ubyde práce s hloubením chodbiček, do kterých kladou vajíčka.

