Jaro
5–20
min.

21. PÍTKA DO ZAHRADY
31. 5. OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
 CÍL LEKCE: Zažít, jak malé změny mohou mít velký dopad, jak i děti mohou
obohatit zahradu a pro mnoho živočichů připravit vodní oázu, která jim
pomůže uhasit žízeň.
 POMŮCKY: miska, kbelík, lavor či květináč, kamínky, větvičky, dřívka
či listy, voda
 MÍSTO: klidnější místo v okolí školy, kde je stín
 ČAS: 5–20 min.

1. OÁZA UPROSTŘED POUŠTĚ
V horkých dnech to mají „hmyzáci“ a jiní drobní tvorové často hodně daleko k vodě. Můžeme jim
pomoct, aby si tolik nenamáhali nožičky a křidélka. Vytipujte si ve svém okolí klidná a bezpečná místa,
kde by se hodilo nechat misku s vodou jako občerstvovací stanici. Otevřete něco jako novou studánku.

2. STAVBA OBČERSTVOVACÍ STANICE
Místo by mělo být někde v koutku, kde není moc rušno. Kde moc neběháte, neřádíte, kam ale vidíte
a můžete pozorovat, co vše se tam děje. Misku na vodu dejte nejlépe přímo na zem, vyskládejte pár
kamínky, větvičkami či dřívkem jako plovákem. Chceme vyrobit pítko, ne vodní past, proto je důležité,
aby „hmyzáci“ měli kde bezpečně přistát a odkud snadno odlétnout či odejít. Pak už stačí
jen zalít vodou.

3. ZÁSOBOVÁNÍ A POZOROVÁNÍ
Pokud se rozhodnete někde v okolí pítko postavit, je důležité si naplánovat i pravidelnou výměnu
vody. Především v mělkých nádobách se voda rychle zahřeje a po pár dnech už není tak osvěžující.
Vody nemusí být mnoho, a tak stačí nalít z lahve, kterou si berete na výlet, když jdete kolem.

4. BEZPEČNÁ „STUDÁNKA“
Vaše pítko bude místem setkávání motýlů, vos, včel a dalších breberek. V noci možná přijde i krtek,
myšky a další žíznivci. Voda do zahrady, parku, záhonků patří. Jen myslete na to, aby bylo pítko pro
zvířátka opravdu bezpečné a vždy mělo nějaký plovák na hladině.

TIPY Z PRAXE
Pokud chcete nabídnout „hmyzákům“ i něco dobrého k jídlu, zkuste připravit v zahradě, na záhonku či za oknem
něco kvetoucího po celé léto. Příští rok můžete vysadit kytičky a keře tak, aby kolem vás stále něco voňavého kvetlo
a hmyzáci měli svou občerstvovací stanici kompletní. Stačí i kvetoucí bylinky.
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