
Na šťopkách 
 
 

1. kolo: Krajina s člověkem a bez něj 
 
 
 

ÚKOL:  
V naší zemi nenajdeme kus krajiny, který by nebyl ovlivněn člověkem. I naše nejznámější pralesy 
Boubín a Žofín byly v historii obhospodařovány. Tedy česká krajina je kulturní krajinou. Přesto 
jsou místa člověkem hodně ovlivněná a místa přírodě blízká. Čím se obvykle tyto lokality od sebe 
liší? Najdi taková místa ve svém okolí (např. přírodě blízký a naopak hospodářský les) a zkus 
napsat pár bodů, v čem se od sebe liší. Pro jasnější představu si vyzkoušíme jeden vědecký 
botanický přístup. Vyrob si pomocí velkých hřebíků a provázku takzvaný botanický snímek – 
čtverec 1m x 1m. Ten umísti náhodně někde na zahradě, nebo v parku a pak náhodně na přírodě 
blízké louce. Na obou lokalitách spočítej a pokud možno i urči počet druhů rostlin ve snímku. 
Počítej pouze druhy, ne kusy! Zapiš je do tabulky a ty mezi sebou srovnej. Co z tvého průzkumu 
vyplývá?   
Nezapomeň místa fotograficky dokumentovat, můžeš vyfotit i zajímavé druhy. 
Dále zkus objasnit termíny: biodiverzita a invazní druhy. Jak s tématem souvisí? 
 
ZÁBAVA A POTĚŠENÍ:  
Ještě stále se dá najít spousta kvetoucích, ale i nekvetoucích, ale beztak estetických rostlin. Co 
takhle si přinést kus přírody domů, než nám uschne a uloží ke spánku? Pro sebe nebo pro rodiče 
či babičku bys mohl natrhat rostliny a udělat z nich nějakou zajímavou vazbu. Nezapomeň ji 
vyfotit do prezentace a ideálně i popsat druhy, které jsi použil. 
 
HODNOCENÍ: 
Výsledky pošli jako prezentaci nebo dokument 
v některém programu 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, tabulku druhů ze dvou 
srovnaných lokalit, srovnání krajinného prvku 
člověkem málo ovlivněného s prvkem hodně 
ovlivněným. 
Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co 
bude potřeba. 

 
Uzávěrka je 31. 10. 2012 
 

Soutěž probíhá v rámci projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy 

 


