Techkemp 13.7.2017 – Mšec – nalezené přírodniny (zapsal Milan Dundr)
Dopoledne:
 buk lesní – bučina, bukvice
o na buku hálky:
 bejlomorka buková (malá muška)
 bejlomorka bučinová (malá muška)
o tvrdé dřevo
 modřín opadavý
o těžké dřevo
o výrobky postupně tmavnou
 ploník ztenčený (mech)
 dvouhrotec chvostnatý (mech)
 dvouhroteček různotvárný
 habr obecný
o tvrdé, husté, zakroucené dřevo – např. výroba kvalitních žebříků
 krušina olšová
o pojídání způsobuje silný průjem
 smrk ztepilý
o na smrku hálky:
 korovnice smrková (mšice) – vypadají jako malé šišky
 javor klen
o na javoru hálky:
 od roztoče – malé špičky
 brusnice borůvka
 šťavel kyselý
o není vhodné sníst ho větší množství, obsahuje kyselinu šťavelovou
 konvalinka vonná – viděli jsme listy
o velmi jedovatá
 borovice černá
o velké šišky
 borovice lesní – počítali jsme letokruhy
 bříza bělokorá – sloupali jsme kůru z poražených stromů (dobře hoří)
 mléčka zední
 třezalka tečkovaná
 starček hajní
 ostřice třeslicovitá – dříve s ní vycpávali slamníky
 zvonek řepkovitý – z natržených listů teče mléko
 klouzek sličný - paní mu říkala klouzek verpánový (asi místní název)
 hřib žlučník (podhřib žlučový)
o má tmavou síťku na žlutohnědém třeni
o hořký, nejedlý
 pečárka (žampion) – našel dole Krtek
 muchomůrka pošvatá
 černohlávek obecný – na cestě, kvetl fialově
 kapraď samec – jeho předkové před 350 miliony lety byli stromovité velikosti
 strdivka nicí – tráva, obsahuje kyanogenní glykosidy, zvířata ji nežerou
 vajíčko straky





skokan štíhlý – malá žabka, dlouhé skoky
střevlík fialový - vyhrabal Krtek
slimák popelavý

Po obědě:
 křídlatka sachalinská
o ze stonků jsme vyráběli zvučící trubičky (Panova flétna)
 bělásek zelný
 okáč luční
 okáč písíčkový
 pernatuška trnková
 babočka síťkovaná – tmavá forma (letní generace)
 babočka síťkovaná – světlá forma (jarní generace)
o to byl nejspíš ten ošoupaný malý motýl, se kterým jsem si nevěděl rady
 zavíječ – vypadá jako mol
 klopušky
 kobylka hnědá, kobylka zelená
o dlouhá tenká tykadla
o špičaté kladélko na zadečku (podobné šavli)
 saranče
o krátká silnější tykadla
 kněžice páskovaná
 nymfy (larvy) kněžic
 čmelák luční
 bzučivka (moucha)
 pilatka
 pakomár kouřový
 kutilka
 křís
 páteříček žlutý
o časté byly oplodňující se dvojice
 slunéčko dvojtečné
 klíněnka jírovcová
o pozorovali jsme pod binokulární lupou larvy (housenky) a kukly
o vyžírá listy uvnitř (jako tunely metra)
 kopřiva dvoudomá
 růže šípková

