
 
 

NECH BROUKA ŽÍT … a namaluj si ho 

Vodní prvky ve školních zahradách skýtají nepřeberné množství námětů pro výuku. Už jen samotné 

pozorování živočichů nad hladinou, pod hladinou, na hladině; různých vývojových stádií nebo 

vzájemných vztahů mezi nimi přinese poznání všem věkovým kategoriím dětí, a také zábavu, spojenou 

nejen s lovení živočichů, ověřením fyzikálních zákonitostí; radost z přirozeného získávání znalostí, učení 

zážitkem a vlastní zkušeností.  

V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596 byla jako doplňková aktivita vydána omalovánka 12 výskytem  

běžných zástupců živočichů vázaných svým způsobem života na vodu.  

Prosím, seznamte se! 

Vážka ploská (Libellula depressa) 

Jedná se o běžný druh vážky rozšířený v Evropě.  

Délka těla 4 cm a rozpětí křídel 8 cm. Samec má hnědo-modré 

zbarvení, samička je hnědá nebo hnědo-žlutá. Nad stojatými až mírně 

tekoucími vodami je můžeme pozorovat od konce dubna až do začátku 

září, nejpočetnější budou v červnu a červenci. 

 

 

Znakoplavka obecná (Notonecta glauca) 

Je rozšířena téměř po celé Evropě. 

Hnědé tělo, na břišní straně tmavší, je velké asi 1,5 cm. Pozorovat ji 

těsně pod hladinou lze běžně, ve stojatých vodách s vegetací, kde 

loví drobné mušky; má funkční křídla, takže také létá a osidluje tak 

nová místa. 

Pozor! Při neopatrném chycení do ruky dokáže bolestivě bodnout. 

 

 

 

Užovka obojková (Natrix natrix) 

Tento nejedovatý had je v Evropě hojně rozšířen. V České republice se 

jedná o nejhojnější druh hada, je však chráněna jako ohrožený druh. 

Dorůstá délky 80 až 130 cm s váhou 150 – 350 g. Má mnoho 

poddruhů, může mít variabilní zbarvení a někteří jedinci postrádají i 

typické žluté půlměsíce za hlavou, které jí daly název obojková. 

Samec je menší než samice. Pod vodou užovka vydrží až půl hodiny. 

Dokáže se plazit rychlostí až 6,7 km v hodině, což je na hada slušný 

výkon. 

 

 

 



 
Komár pisklavý (Culex pipiens) _larva 

Komár je rozšířen na všech kontinentech. Je aktivní od dubna do 

října, zimu přečkávají jen oplozené samičky, a to ve stavu 

hybernace v chladných prostorách. 

Byť velké jen asi 0,5 cm, samičky nás dokáží pěkně potrápit, na 

rozdíl od samečka živícího se nektarem z květů, jsou to ony, které 

sají krev teplokrevných živočichů a člověka. Na jejich obhajobu lze 

uvést, že to nedělají z rozmaru, ale svůj život nasazují pro 

zachování rodu, bílkovina z krve je nezbytná pro dozrávání vajíček. 

Na vodu je vázána larva a kukla komára. 

 

 

Okružák ploský (Planorbalius corneus)  

Jedná se u nás o běžný druh vodního plže nezaměnitelný díky své 

velikosti. Okružák se pyšní hnědou či hnědozelenou ulitou velikosti až 

4 x 1,6 cm, noha je šedavá. 

Najdeme ho v převážně stojatých vodách nížin, zarostlých vodními 

rostlinami (na které lepí vajíčka) a s bahnitým dnem. Aby nasál 

vzduch, musí vyplavat na hladinu, buďte tedy při pozorování trpěliví 

a pozorní. 

 

 

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)  

Na školním jezírku se nejspíš dlouhodobě neusadí, ale 

zahradu navštívit může; dětmi všech věkových kategorií 

snad nejpozorovanější pták, i díky pohlavnímu dimorfismu 

a ochotě přijímat suché pečivo, atraktivní. Přirozenou 

potravou kachny je hmyz a jeho larvy, drobní měkkýši a 

vodní i suchozemské rostliny.  

Je přímým předkem naší kachny domácí. 

Nekrmit čerstvým měkkým pečivem! Suchý rohlík či chléb, 

bez posypky solí, jim (v úměrné míře) neublíží. 

 

 

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) 

Jedná se o nejběžnější druh ocasatého obojživelníka u nás 

a najdete ho po celé ČR kromě vyšších poloh. Dospělec 

dosahuje velikosti 6 – 9, max. 11 cm a je natolik výrazným 

druhem, že jej děti snadno určí, zejména více zbarvené 

samečky s výraznějším kožním lemem. Ovšem pozor, 

tyhle znaky mají dospělci jen v době páření, mimo ni jsou 

zbarvením méně kontrastní a chybí jim hřeben, ocasní 

lemy i plovací blány, a tento čas tráví mimo vodu. 

Od května do srpna můžeme ve vodě pozorovat (asi 4 cm 

velké) larvy čolka. 



 
 

Hryzec vodní (Arvicola terrestric)  

12 až 23 cm velký hlodavec, s až 10 cm dlouhým ocasem a 

váhou až 300 g.  

U nás i v Evropě hojný hryzec vodní má pevně stanovené 

teritorium v délce asi 130 m podél toku, hrabe rozsáhlé 

systémy nor s hnízdem a zásobárnami; živí se 

vodními/pobřežními rostlinami, rád ale požírá pupeny, 

větvičky, kořínky a spadlé plody. V opakujících se cyklech 

dochází k jeho přemnožení a pak může způsobit velké škody 

zemědělcům nebo zahrádkářům.  

V Rusku je dokonce loven pro kožešinu. 

 

 

Bruslařka obecná (Gerris lacustris) 

Udržet na hladině tohoto cca 2cm zástupce hmyzu pomáhají 

kromě povrchového napětí vody nesmáčivé chloupky, kterými 

má porostlé nohy i tělo. Lidově zvaná „vodoměrka“ však umí také 

létat, díky čemuž osídluje další vodní plochy. 

Bruslařka je do značné míry bioindikátorem čistoty vody, 

v přítomnosti chemikálií hyne celá kolonie. 

Věděli jste, že na jeden záběr nohou se dokáže přemístit až o celý 

metr? 

 

 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 

Na území ČR velmi hojná, plevelná rybka, kterou nalezete 

v každém rybníce. Dorůstá délky 15 – 30 cm,  váhy 300 g a pro 

svou početnost jí zákon nestanoví nejmenší lovnou míru.  

Plotici rekordmanku ulovili v Německu, měřila 56 cm a vážila 

3,13 kg. 

 

 

  Splešťule blátivá (Nepa cinerea) 

Splešťule je hojná ve stojatých a pomalu tekoucích vodách České 

republiky, ale i celé Evropy. Dorůstá velikosti 1,6 – 2,3 cm. Tato dravá 

vodní ploštice aktivně loví vodní bezobratlé živočichy, pulce a 

výjimečně rybí potěr. 

Na konci zadečku má dospělý jedinec dvě nápadné, až 8 mm dlouhé 

dýchací trubice, díky nim se nemusí celý vynořit z vody.  

Zajímavé je, že zodpovědnost za potomstvo přebírá sameček. 

Nakladením vajíček role samičky končí a je to sameček, který vajíčka nalepená na rostlině až 10 dní 

hlídá před predátory a zavlažuje je, aby neuschla a neodumřela. Vylíhnutí potomci spadají do vody, drží 

se v houfu a po několika dnech začínají lovit pulce, osamostatní se. 

Splešťule se také během růstu „převléká“ ze svého krunýře, až ten v pořadí 6. jí zůstává do konce života. 



 
Znáte splešťuli z Příběhů včelích medvídků nebo epizody Brouka pytlíka? 

 

            Potápník vroubený (Dytiscus marginalis) 

Dospělý brouk dosahuje délky 2,7 – 3,5 cm. Je známý téměř po 

celé Evropě, jeho výskyt v České republice však není hojný. Je 

vynikající plavec i letec. Ke vzletu si pomáhá vyprazdňováním 

zásobníků u konečníku, v nichž je zapáchající směsice vody a 

trusu. Po přistání je opět naplní, aby byl dostatečně těžký a mohl 

se potopit.  

Pozor, lovíte-li pro rybičky hmyz a larvy komárů v rybnících, 

snadno si ho můžete nechtěně nasadit do akvária, a vaše drobné 

rybičky vám larvy potápníka nejspíš kompletně zkonzumují. 

 

 

Omalovánky těchto živočichů budou tištěné k dispozici mateřským školám ORP Kroměříž, a také ke 

stažení na www.mapkm.cz.  

           -MiPol- 
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