Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny

Závěrečná zpráva k projektu
„Zahrada plná překvapení“

Zpracoval: Mgr. Slavomír Dostálík
Listopad 2017

Cíl projektu:
Hmyzí hotel –Bude sloužit jako atraktivní ukázka způsobu života skupiny hmyzu
(samotářských včel). Bude navržen tak, aby děti za doprovodu pedagoga mohly pozorovat
život této skupiny hmyzu, která velmi pěkně reprezentuje některé životní strategie v živočišné
říši.
Pozorovací ptačí budka – ptačí budka upravená tak, aby bylo možné nerušeně pozorovat
hnízdění a vyvádění mláďat drobného ptactva. Ideální způsob, jak prakticky prezentovat
životní cykly v přírodě a velmi poutavě a názorně seznamovat děti se základními životními
procesy živočichů.
Jedlý les – záhon cca 4 m2 s vysazenými jedlými druhy lesních plodů (maliny, ostružiny
beztrnné, vytrvalé jahody, borůvky, muchovník, rybíz apod.).

Realizace projektu:
Cíle projektu byly splněny. Nad rámec plánovaných aktivit byl rozšířen záhon jedlého lesa na
cca 10 m2
Hmyzí hotel byl vyroben z tvrdého dubového a akátového dřeva s cílem zajistit jeho dlouhou
životnost. Konstrukce není záměrně namořena barvou či jiným chemickým prostředkem, aby
byla atraktivní pro hmyz. Výplň hotelu je tvořena navrtanými špalky ovocných dřevin
s dírkami od 3 do 8 mm v průměru. Součástí výplně jsou nařezané bambusy, rákos, navrtané
cihly a šišky. Při předávání díla školce byl pro děti uspořádán u hmyzího hotelu tématický
výukový program. Instalace proběhla v červnu. Současně s instalací hmyzího hotelu byla
pověšena na zahradě pozorovací ptačí budka.
Záhon jedlého lesa byl vytvořen na ploše cca 10 m 2. Byly vysazeny maliny, ostružiny
beztrnné, vytrvalé jahody, borůvky, muchovník a různé druhy rybízu.Záhonek byl
zamulčován kůrou proti prorůstání plevele. Realizace proběhla na přelonu dubna a května.

Závěr:
Stanovené cíle projektu se podařilo splnit. Jednotlivé prvky instalované na zahradě mateřské
školy se setkaly s pozitivním ohlasem. Důležitou součástí celého projektu pak byla ochota
personálu MŠ zapojit aktivně děti do údržby záhonu a realizovat tématické výukové programy
s využitím instalovaných prvků.
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Obrázek na titulní straně – jedlý záhon
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