zima
20+10
min.

9. MAPOVÁNÍ PTAČÍHO
NEBEZPEČÍ
LEDNOVÉ SČÍTÁNÍ PTÁKŮ NA KRMÍTKU
Aktuální termín sčítání ptáků na krmítku i formulář pro přihlášení najdete na webu
https://ptacihodinka.birdlife.cz/

 CÍL LEKCE: Zmapovat nebezpečná místa pro ptáčky v okolí školy. Vybrat si
místa, kde můžeme pomoci.
 POMŮCKY: papíry, tužky, nůžky, určovací klíče či atlasy, (dalekohled, krmení do
krmítka)
 MÍSTO: nejbližší okolí školy
 ČAS: 20 min. pozorování + 10 a víc minut pomoc v praxi

1. PTAČÍ NEBEZPEČÍ KOLEM ŠKOLY
Nejprve s dětmi vymyslete, co vše může být pro ptáčky v blízkosti lidských obydlí nebezpečné
(např. velké skleněné tabule, krmítka přístupná šelmám, nebezpečná místa pro hnízdění, málo
budek, chybějící zdroj vody / pítka atd.) Pak můžeme vyrazit ven a buďto společně nebo v menších
skupinkách mapovat domluvená místa kolem školy. Svá zjištění můžeme zapisovat průběžně na papír
a v závěru společně sdílet. Na začátku je dobré dětem poradit, čeho si mají všímat (např. krmítek, do
kterých se může dostat predátor-kočka).
Tip: Doporučujeme podívat se s dětmi na krátké video Jedna silueta nestačí: https://www.birdlife.cz/
co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/konflikty-ptak-clovek/ptaci-a-skla/, odkaz na
video přímo na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9oetNdi0gLw.
Nebo skvělé instruktážní video https://www.youtube.com/watch?v=wYa273oJwzk.

2. SKLA, KTERÁ ZABÍJÍ
Tam kde je to možné, s dětmi naplánujte a hlavně realizujte opatření, která ptáčky ochrání – například
nalepte na velká skleněná okna obrázky (nemusí jít o siluety dravců). Můžete vyzdobit nejen okna
školy, ale také po dohodě s vlastníkem např. prosklené zastávky autobusu atd. To vše jsou pro ptáčky
velká nebezpečí.

3. KRMENÍ, PITÍ I BYDLENÍ
Pokud objevíte, že někde chybí krmítka, pítka či budky, naplánujte, jak můžete pomoci. Co zvládnete
postavit sami, na co si pozvete někoho zkušenějšího – např. aktivního dědečka. Stavba krmítka či
budky bude pro děti velký zážitek.
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Jak si postavit své vlastní krmítko, najdete v lekci: https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/krmitko/, jak na pozorování
na krmítku a pracovní i určovací klíče s obrázky ptáků najdete na: https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/krmitkopod-dohledem/. Tipy na pozorování ptáků ve městě hledejte zde: https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/mestskyptaci-detektiv/, nápady pro pozorování vodních ptáků najdete v lekci: https://ucimesevenku.cz/laborator-venku/
vodni-ptaci/

