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Výhľad – zámok Schloss Hof
ÚLOHA: V akom smere vidíte rakúsky zámok: S, JZ, SZ alebo V?

Ako určíte sever v prírode a bez mapy a kompasu

Pri určovaní svetových strán sa zaobídete aj bez mapy a kompasu. Môžete si vybrať napríklad z nasledujúcich možností:

Zdroj © Richard Watzka / DAPHNE 
Text: https://plnielanu.zoznam.sk/zorientujte-sa-v-prirode-aj-bez-pomocok-takto-sa-na-vylete-nestratite/

Polárka
Najjasnejšia hviezda v súhvezdí  
Malá medvedica (Malý voz) leží  
priamo nad severným pólom.

Stromy
Konáre sú na severnej strane kratšie 

a vyrastajú menej husto.

Pne
Najhustejšie letokruhy 

sa nachádzajú na 
severozápadnej strane.

Kostol
Jeho hlavná os prechádza od východu  

na západ, pričom oltár býva  
orientovaný na východ.

Ručičkové hodinky
Hodinovú ručičku nasmerujete presne na slnko.  

Uhol, ktorý zviera hodinová ručička a číslo 12 (v lete 1),  
rozdeľte presne na polovicu. Línia, tiahnúca sa 

v strede tohto uhla, smeruje na juh.
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Zo života mravcoleva
Mravcoleva čiernobruchého (Myrmeleon formicarius) môžete pozorovať od mája do augusta. Larva žije dravým spôsobom – 
v piesku alebo v sypkej pôde vytvorí lievikovitú jamku s priemerom aj viac ako 5 cm. Piesok pritom vyrýva bruškom a hlavou ho 
odhadzuje. Potom sa zahrabe na dno jamky a číha na hmyz (najmä mravce), ktorý sa zošmykne priamo do jej čeľustí. Hryzadlá 
larve slúžia na uchopenie koristi a vstreknutie jedu a tráviacich štiav do tela obete. Následne ju vycicia a prázdnu chitinóznu 
schránku vyhodí von z lievika. Dospelý mravcolev lieta pomaly, pred predátormi ho chránia nepravidelné hnedé škvrny na prie-
svitných krídlach. Cez deň sa ukrýva vo vegetácii – spleti rastlín, lieta za súmraku a v noci. Občas ho priláka nočné osvetlenie 
a môžeme ho pozorovať na sieťke okna alebo v izbe.

ÚLOHA: Skúste v piesku pohľadať larvu mravcoleva.
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Zdroj © Richard Watzka / DAPHNE

Pasce mravcolevov nájdeme 
v suchej piesčitej pôde.
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Podivuhodný vývin májky fialovej
Májka fialová (Meloe violaceus) patrí medzi ohrozené lesostepné živočíchy a má komplikovaný vývin cez štyri larválne štádiá. 
Dospelý chrobák má skrátené krovky kovovo modrej farby, druhý pár krídel pod krovkami mu chýba a preto nelieta. V nebez-
pečenstve vylučuje žltkastú tekutinu – hemolymfu, ktorá sa podobá olejovým kvapkám a obsahuje prudko jedovatý kantaridín. 
Pri vyššom množstve skonzumovanej dávky (cca 30 mg) môže byť smrteľný aj pre človeka. Postihnuté miesto (napr. na koži) sa 
ťažko hojí. Ak ju chytíte do ruky a vylúči na vás žltú tekutinu, umyte miesto vodou. 

Dospelá májka má dĺžku 10 až 40 mm. Samička, ktorá je väčšia ako samec, nakladie niekoľko tisíc vajíčok. Väčšina z nich sa 
dospelosti nedožije, týmto spôsobom sa druh snaží o prežitie.

Z vajíčka sa vyliahne prvé oranžové larválne štádium (odborný názov je triungulín), vylieza na kvety a striehne väčšinou na 
samotárske včely, na ktoré sa prichytí. Vo včelích hniezdach, ktoré sú v pôde, sa živí vajíčkami včiel.  Zväčší svoj objem a prejde 
do druhého larválneho štádia, v ktorom sa zmení na pandravu a živí sa medom a larvami včiel. Po premene na larvu tretieho 
štádia prezimuje a na jar sa premení na štvrtú larvu, zakuklí sa a už neprijíma potravu. Posledným štádiom vývinu je dospelý 
chrobák, ktorý opúšťa úľ a hľadá si partnera. Komplikovaný cyklus májky fialovej tak opäť začína.

Zdroj © Richard Watzka / DAPHNE
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Ihličnany
ÚLOHA: Ktorý ihličnatý strom vidíte rásť priamo pri chodníku?

Zdroj © Richard Watzka / DAPHNE
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