
Přijďte na malý výlet do mokřadů v  Jablonném v  Podještědí nedaleko Liberce. Namísto 
nevábného koutu plného skládek vytvořila nezisková organizace Čmelák s pomocí mnoha 
dárců a dobrovolníků malebné místo s několika novými tůněmi.   
Mokřady v Jablonném jsou určené pro lidi i pro přírodu. Lákají k návštěvě místní obyvatele 
i turisty, ale zároveň jsou novým domovem pro mnohé chráněné a ohrožené druhy rostlin 
a živočichů. Ideální místo pro výlet od května do konce léta. Vstup je od zámečku Nový 
Falkenburk.

Já na výletě v  mokřadech Jablonné 
(nakresli nebo nalep fotku z výletu do mokřadů)

Očísluj obrázky tak, jak myslíš, že se mokřad vyvíjel z minulosti až dodnes. 
Do posledního políčka nakresli obrázek nebo nalep fotku části mokřadu, která se Ti líbí.

Tip na výlet: 
mokřady Jablonné v Podještědí



Průzkumník mokřadu: zaznamenej do tabulky, jak pečlivě jsi mokřad 
prozkoumal. Za každý splněný řádek, zakroužkuj jednoho pulce. 
Staneš se chovatelem všech 8 pulců?

Aktivita Splněno

Šel jsem mokřadem po zpevněné cestě.

Procházel jsem lužním lesem.

Odvážil jsem se k chůzi po hati.

Šel jsem po dřevěných šlapácích.

Skákal jsem nad vodou z kamenu na kámen.

Prohlédl jsme si informační tabuli.

Namočil jsem si ruce v tůni.

Odpočinul jsem si na lavičce.

Zakroužkuj obrázky živočichů, které jsi při návštěvě viděl:

Pro koho asi je…? (najdi v mokřadu a pokus se uhádnout, 
pro koho jsou nachystané objekty na následujících fotografiích)

Rákos obecný
(utrhni kousek suchého rákosového stébla a důkladně ho 
prozkoumej, vyber co o něm platí) 

Má na stéblu kolénka?  ano – ne
Dohodíš s ním alespoň na 10 kroků? ano – ne
Je duté? ano – ne
Plave? ano – ne

Sem nalep zkoumané stéblo rákosu

Správné řešení všech úkolů nalezneš na www.cmelak.cz
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Nezisková organizace Čmelák se vedle mokřadů v Jablonném stará o dalších téměř 
60 hektarů vlastních přírodních pozemků, mimo jiné o lesní pozemky v rámci projektu 

Nový prales na Ještědském hřebeni nebo o orchidejovou louku v Horním Maxově.Ropucha obecná Ledňáček říční Bruslařka obecná


