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Přírodní
írodní památka Hvězda
Hvě
S pomocí informačních
čních tabulí doplňte
dopl
informace a odpovězte
zte na otázky v pracovním
listu.
Podle čeho vznikl název Hvězda?
Hvě

Jaký se nazývá aktivní rameno řeky
Moravy, které protéká Hvězdou?
Hvě
Plochý terén Hvězdy
zdy má nadmořskou
nadmo skou výšku

m n. m.
V podstatě
ě celé území této příp
rodní památky bývá pravidelně
pravideln
zaplavováno, nejčastěji
nejč
v jarním
období při
ři tání sněhu.
sně
Místní tůně
se často
asto zaplní i podzemní vodou.
Kteříí
korýši
se
vyskyt
vyskytují
v periodických
iodických tůních
tů
Litovelského Pomoraví?

Byliny
Ze společenstev
enstev se na Hvězdě
Hvě ě nachází mokřadní
adní louky, rákosiny, vrbiny, měkký
m
luh a břehové porosty.
Uveď druhy rostlin rostoucí přímo
p
ve vodě?

Výskyt chráněných
ných rostlin je poměrně
pom
pestrý.
Uveďte několik příkladů.

Pod mostem se nachází četné
č
štěrkové lavice.
Jak se nazývají kameny opracované činností
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Uveďte několik
ěkolik příkladů
příklad bylin jarního
aspektu, které nalézáme na Hvězdě.
Hv

Dřeviny
Které druhy olší a vrb rostou na
Hvězdě? Najděte
te je a načrtněte
načrtně jejich
listy.
taolše
těžby.

Vysvětlete pojmy:
vrby
bentos:
plankton:
nekton:

Bobr evropský o sobě
ě dává na Hvězdě
Hv
výrazně
vědět zejména v podobě
ě okusů.
okusů Najděte je,
načrtněte
te jejich vzhled a pokud je to možné
určete druh dřeviny.
Celkový nalezený počet
čet okusů:
okusů

Živočichové
Uveďte typické druhy z různých
ůzných taxon
taxonomických skupin.
chráněný mokřadní plž

ryby

obojživelníci

ptáci
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