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VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
ÚVOD
Vítejte v prvním kole EKOLÍKŮ, které vás má připravit na krajské kolo Ekologické olympiády (EO)
v Jihomoravském kraji, naučit vás trochu práci v terénu a pomoci vám objevovat taje přírody.
Téma krajského kola EO bude letos krajina, takže i EKOLÍKY se budou týkat právě krajiny. Váš tým
bude mít za úkol v každém kole EKOLÍKŮ splnit zadané úkoly, zjistit informace k jednotlivým
tématům a to vše zpracovat jako dokument nebo prezentaci, kterou nám pošlete. My splnění
úkolů ohodnotíme, pošleme vám slovní hodnocení – tedy zpětnou vazbu pro vás, díky které se
lépe zorientujete v tématu i v prezentaci vašich výsledků, což vás v EO také čeká.
Plnění EKOLÍKŮ je dobrovolné, ale v rámci krajského kola EO budou vyhlášeny i výsledky EKOLÍKŮ
a nejlepší týmy budou odměněny.
Doufáme, že vám EKOLÍKY budou opravdu velkou oporou při krajské i celostátní EO. Hodně štěstí
a zábavy přeje přípravný tým EKOLÍKŮ a Ekologické olympiády v JMK.

ÚKOL: VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
Co ten termín znamená? Zkus to zjistit. Popravdě v každé krajině může být významným prvkem
něco jiného. V polích to může být remízek nebo shluk stromů a keř, v lese rybníček nebo skála.
Zkrátka něco, co zpestřuje krajinu, něco, co lidé i kvůli estetice zachovávají, ale co má většinou
i významně jinou, často i bohatší druhovou skladbu než okolí. Také tě čeká terénní práce. Najdi ve
svém okolí nějaký významný krajinný prvek. Napiš čím je v krajině významný a zmapuj, jaké druhy
živočichů a rostlin se v něm vyskytují. Když si s určením nebudeš vědět rady, pomůžeme ti, můžeš
nám napsat. Použij fotoaparát a vše zdokumentuj. Můžeš se podívat také na historii svého
krajinného prvku. Dále je tvým úkolem vysvětlit, co znamenají termíny biokoridor a biocentrum
a jak s tématem souvisí.
Výsledky pošli jako prezentaci nebo dokument
v některém z programů Microsoft office (Word,
Powerpoint atd.) nebo OpenOffice na adresu
martina.cizkova@lipka.cz.
Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail,
můžete práci převést do formátu PDF nebo
nám ho pošlete třeba přes www.uschovna.cz.
Hodnotit budeme fotodokumentaci, vysvětlení
pojmů a termínů, popis VKP a výčet druhů.
Jsme tu pro Vás, ptejte se tedy na cokoli, co
budete potřebovat.
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