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Při procházce v okolí Zámku Troja můžete s pomocí aplikace na
vašem mobilním telefonu hledat a poslouchat hlasy zvířat: hmyzu,
ptáků a dalších tvorů. Některé občas zaslechnete z nedaleké
botanické nebo zoologické zahrady i ve skutečnosti. Potřebujete
k tomu mobilní telefon se systémem Android nebo iPhone,
připojení na internet a nejlépe sluchátka.
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Načtením QR kódu na tomto letáku se otevře webová aplikace
aporee.org s mapkou zvukové zahrady a nahrávkami zvuků,
jimiž se zvířata dorozumívají. Při chůzi se zapnutým telefonem
se jednotlivé zvuky načítají a přehrávají automaticky. Ke každé
nahrávce je přirazeno jméno živočicha, kterého právě
posloucháte a informace, ke kterému druhu nebo čeledi patří.
Na letáku si můžete odškrtávat, které hlasy jste už slyšeli.
V lektorském oddělení v oranžerii je v příruční knihovně atlas,
kde zjistíte, jak živočich, kterého jste slyšeli, vypadá, kde žije
a zda není náhodou na seznamu ohrožených druhů.
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Do zvukové zahrady také můžete přispět vlastními
nahrávkami
seznam nahrávek:
Cvrček polní (Gryllus campestris)
Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa)
Dravá kobylka (Saga pedo)
vodní hmyz 1
včely na jabloni
Cikáda australská (Cyclochila australasiae)
cikády (Myopsalia cicadoidea)
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Cvrček (Oecanthus)
Sedmihlásek olivový (Hippolais olivetorum)
cikády a moře
Mravenci (Formica)
cikády v noci
Bramboracek hnědý (Saxicola Rubetra)
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida)
Pěnice mistrovská (Sylvia hortensis)
Sedmihlasek hajní (Hippolais icterina)
vosičky
Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
Racek chechtavý (Larus ridibundus)
Sova pálená (Tyto alba)
Výr velký (Bubu bubo)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Výreček malý (Otus scops)
Kormorán velký (Palacrocoax carbo)
Rybák černý (Chlidonias niger)
Žluva hajní (Oriolus Oriolus)
Komár pisklavý (Culex pipiens)
Sršeň asijská (Vespa velutina)
čmeláci (Bombus)
švábi (Blattodea)
vážky (Odonata)
Lišaj smrtihlav (Acherontia atropos)
Chroust obecný (Melolontha melolontha)
Lýkožrout smrkový (Ips typographus)
Cvrček domácí (Acheta domesticus)
včely na lípě
Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa)
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus)
Labuť velká (Cygnus olor)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Bekasina vetší (Gallinago media)
Cikáda chlumní (Cicadetta montana)
Cikáda viničná (Tibicina haematodes)
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator)
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
Bělořit šedý (Oenanthe oenathe)
Kavka obecná (Corvus monedula)
Havran polní (Corvus frugilegus)
Krkavec velký (Corvus corax)
Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala)
Strnad lužní (Emberiza calandra)
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
Mlynařík dlouhoocasý (Aeggothalos caudatus)
Bukač velký (Botaurus stellaris)
Koroptev polní (Perdix pedix)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Kos horský (Turdus torquatus)
Pitpit chilský (Tamarugo conebill)
Lelkoun soví (Podargus strigoides)
neznámý hlas
neznámý hlas 2
neznámý hlas 3
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)
neznámý hlas 4
neznámý hlas 5
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
Budníček pruhohlavý (Phyliscopus inotnatus)
Rákosník pokřovní (Acrocephalus dumetorum)
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palutris)
Koliha velká (Numenius arquata)
Drop velký (Otos tarda)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
Pštros obecný (Struthio camelus)
Tučňák humboldtův (Spheniscus humboldti)
Tučňák africký (Spheniscus africana)
Papoušek hnědokrký (Pyrrhura lepida)
Papoušek žlutotemenný (Poicephalus meyeri matschiei)
Kuňka obecná (Bombina bombina)
Ovce domácí (Ovis aries)
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Kočka domácí (Felis silvestris f. catus)
Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus)
Sýkora babka (Parus palustris)
Chocholouš vavřínový (Galerida theklae)
Pes domácí (Canis lupus f. familiaris)
Flétňák australský (Gymnorhina tibicen)
Tur domácí (Bos primigenius f. taurus)
Vlhovec aztécký (Psarocolius montezuma)
Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
Ledňák obrovský (Kukabara)
Vrána černá (Corvus corone)
Velbloud dvouhrbý (Camelus ferus)
Flétňák černohrdlý (Cracticus nigrogularis)
Chaluha velká (Stercorarius skua)
zvuková krajina Austrálie1
zvuková krajina Austrálie 2
Připravila jednotka Biotroja s díky portálu aporee.org.
https://aporee.org/mfm/web/?id=511
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