Prázdninové putování
s Rodinnými pasy 2022

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským krajem.

rezervace větrníky

Tato oblast byla vyhlášená Národní přírodní rezervací
v roce 1933, zaujímá rozlohu 24,46 ha a je v nadmořské výšce 330–375 m.
V Národní přírodní rezervaci Větrníky se vyskytuje
unikátní teplomilná a suchomilná květena.
Rostou zde teplomilné druhy rostlin, včetně řady
chráněných a ohrožených druhů (ze známějších
například kavyl tenkolistý, sličný a Ivanův, koniklec
luční a velkokvětý). Porosty trav a keřů jsou útočištěm pro teplomilné živočichy, především hmyz.

5 km
trasa na mapy.cz

90 min

trasa
pro pěší

mapy.cz/s/coposemeko

Terén je modelovaný spoustou sesuvů, jak starých,
tak probíhajících.

Mapka s místy, která souvisí
s otázkami, je na druhé straně.

Otázka č. 1
okres

Vyškov

Místo je obohaceno o legendu,
podle níž lidé
v dávných dobách
lidé věřili, že toto místo
obývají Rusalky a víly a na samotném vrcholu sídlí
rodina zlých Větrů. A z toho důvodu se kopci vyhýbali. Jedna dívka jménem Jarmilka se ale zamilovala
do jednoho ze synů (Vánek). Nešťastnou náhodou ji
však rozzlobený otec Vichor sfoukl z vrcholu kopce
a zabil. Vánek tak milovanou Jarmilku hledá dodnes,
a proto na kopci Větrníku stále fouká vítr.

Větrníky jsou jednou z nejstarších chráněných
rezervací na Moravě. Jedná se o oblast stepních trav. Národní přírodní rezervace Větrníky
se nachází severně od obce Letonice, mezi
Slavkovem u Brna a Bučovicemi. Je jednou
z největších a nejcennějších stepních rezervací
na jižní Moravě.

soutěžní
otázky

Na Větrníky můžeme dojít buď z nedalekých Letonic
(4,5 km) po žluté turistické značce, nebo z Lysovic
(2,5 km). Při cestě z Letonic musíme dát pozor, protože část cesty vede po silnici. Z Lysovic dojdeme na
vrchol Větrníků i se sportovním kočárkem. V Lysovicích si také můžeme projít vesnickou památkovou
zónu, kde najdeme domky s žudry.

Na velké informační ceduli vyhledej, který živočich se tu
nevyskytuje.
A ) Kostlíček písečný
B ) Stepník rudý
C ) Skokan štíhlý

Otázka č. 2

Jaká květina je vyobrazena na malé cedulce pod
nápisem Národní přírodní památka Větrníky?
A ) Konvalinka
B ) Kosatec
C ) Koniklec

Otázka č. 3
Co najdeš za přístřeškem?
A ) Zajíčka
B ) Studnu
C ) Umělé jezírko

Otázka č. 4

Na informačních cedulce pod přístřeškem najdi jméno
motýla, který tu žije.
A ) Píďalka skvrnitá
B ) Bělásek luční
C ) Otakárek ovocný

Otázka č. 5

Na informačních cedulce pod přístřeškem najdi
informaci, jaký je název projektu, díky kterému zde
vznikl tento přístřešek.
A ) Memento
B ) Memorial
C ) Nevemto

Nezapomeňte své odpovědi na soutěžní
otázky vyplnit a odeslat na internetové
stránce putovani.rodinnepasy.cz
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