
Ahoj kamarádi,
letošní ročník Duhových Střípků se pomalu blíží ke svému konci. Ale ještě provás máme stále jeden poslední úkol. Jeho zadání leží právě před vámi, a protose nezdržujme a pojďme na to. Tentokrát je naším tématem krajina.

Víte že?
Asi nikdo z vás nemůže říct, že by se skrajinou nikdy nesetkal. Právě naopak,nějakou krajinu vídáte denně. Pří cestědo školy je to třeba krajina městská nebo venkovská, na výpravách to můžebýt krajina spíš kulturní (upravovanáčlověkem) nebo víc přírodní (bez zásahůze strany lidí), podle toho kam se vydáte. Určitě máte kolem sebe příkladyjednotlivých typů. To bychom měli vyřešené, jak se jednotlivé krajiny dělí podlejejich přeměněnosti člověkem.
Krajiny se můžou taky dělit podle biotopů, které se na nich nacházejí, vegetačních a podnebných pásů nebo povrchu atd. Například lesní krajina,stepní, horská. Nicméně to není zas ažtak to, co by nás mělo velmi zajímat, pro

tože za použití zdravého rozumu to dokážeme odvodit.
My se zkusíme podívat do historie, jakse měnila krajina v ČR. Třeba za posledních 1000 roků od středověku až dosoučasnosti. Ještě za starých římanů setotiž říkalo, že v Čechách není nic jiného než les, tehdy zvaný hercynský.Teprve jak začal růst počet obyvatel, začaly se lesy pomalu kácet a krajina zkulturňovat.
Asi vás nepřekvapí, že lidé se nejprveusazovali okolo řek a v údolích, kde byla úrodná půda. Když přišli na místo, které se jim líbilo a rozhodli se postavitvesnici, museli tedy vykácet les, aby získali místo na postavení domů a rozoránípolí. Vznikaly tak různé ostrůvky osadoddělené lesem. Kromě vesnic se stavěliještě vám známé hrady a kláštery apod.To byly první velké stavby, které vzhledkrajiny začaly viditelně měnit.
Lidská činnost však u nás z daleka neskončila jen u zemědělství. Z vlastivědya dějepisu určitě víte, že se u nás taky těžilo stříbro. Tahle hornická činnost potřebovala taky dost dřeva na svoje stavby ana tavení rudy v pecích. Později se za

čaly zakládat sklárny, ve kterých bylo potřeba taky topit. Tohle všechno lesy dostodskákaly a od konce 16. století to u násvypadalo s nimi dost bídně. Římští kronikáři by se asi dost divili, protože lesy unás zbývaly už jen v nejvyšších horách,kde je nešlo dobře těžit. Zhruba od začátku 17. století tak dochází k umělé výsadbě stromů a tvorbě umělých lesů. Pozůstatkem této činnosti je dnes třebaŠumava, kterou v podstatě vysadil knížecí rod Schwarzenbergů. Bohužel vy

sazovali se hlavně stromy co rostourychle a mají rovné kmeny v čemž sepokračuje v podstatě až dodnes. Protovšude rostou smrky.
Ale lesy nebyly to jediné, co člověk vestředověku měnil. Taky se mu nelíbilo,že se začínají šířit povodně. Lidé tehdyasi netušili, že za to může i ono zmiňované kácení lesů. Začali se povodnímbránit tím, že začali budovat rybníky. Tyse tak staly předchůdci dnešních přehrad. Kromě zabránění povodním, sloužili rybníky taky k tomu, že se do nichslévala voda z bažin, které se mohlypřeměnit na pole. No a taky se v nichdaly chovat ryby. Rybníky se zakládalyhlavně v jižních Čechách, na Pardubicku a na jižní Moravě. Asi si dokážetepředstavit, že původně lesem pokrytákrajina už v této době vypadá docelajinak. Od 19. století už člověk bere krajinu pevně do svých rukou. Staví železnice, zavlažovací soustavy, silnice, buduje velké lomy, které užírají celé hory.A pokračuje to čím dál tím rychleji,dnes už máme dálnice, koridory, mosty,tunely, hlubinné a povrchové doly, vápenky, lomy, pískovny, louky, lesy,rybníky, přehrady, napřímené toky řek,
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letiště, továrny, skládky, haldy, průplavy... Výčet zásahů člověka do krajinyby mohl být asi nekonečný. To vše taktvoří tzv. kulturní krajinu, tedyčlověkem přetvořenou. Té přírodní, které se člověk ani nedotkl už bychom unás moc nenašli. Nicméně pozor. I kulturní krajina může být cenná a přírodněbohatá. Například zmíněná třeboňskárybníkářská pánev, která je dokonce zapsaná v UNESCO, stejně jakoLednickovaltický areál apod. Záležíjenom jak citlivě člověk do krajiny zasáhne.
Na závěr ještě několik perliček:

 První panovník, který u nás vydal zákony na ochranu lesů byl už Karel IV.
 Chráněnými stromy byly dub (kvůli pasení vepřů na žaludech) a lípa kvůli medu, protože cukr tehdy nebyl
 První chráněný les u nás byl zřízenroku 1838 hrabětem Buquoyem v Novohradských horách a je dodnes chráněn jako Žofínský prales
No ale nějak moc jsem se tentokrát rozepsal, pojďme raději dál.

Jak jsme na tom my?
Krajinu, kterou máte kolem svých domůa kluboven asi znáte nejlíp ze všech. Vždyť v ní denně chodíte. Zavřete nachvilku oči a představte si, jak vypadá.Představte si, že máte křídla a zkuste senad ní proletět. Představte si kde leží jaký kopec, les, kudy vedou cesty a koleje. Teče u vás nějaká řeka? Máte poblížvelké město? Víte kde leží jednotlivévesnice. Až si takto představíte své okolí, zkuste se zamyslet a říct si, napsat nebo namalovat, která část vašeho okolí jepodle vás nevíc zachovalá, nejpřírodnější. A naopak, kde podle vásčlověk ve vašem okolí do přírody nejvíczasáhl? Zkuste taky zapátrat v nedávné

minulosti. Pamatujete si nějaké důsledky lidské činnosti na krajinu, kterése u vás projevily? Popřípadě zkuste vymyslet i některé další, které se neprojevují jen ve vašem okolí, ale i jinde.
Změna je život

Tak a konečně to, co bude vaším úkolem, který nám pošlete. Na vás bude vymyslet, jakým způsobem by šlo ty záporné vlivy člověka na krajinu ve vašemokolí napravit. Zkuste vymyslet, jak napravit nemocné lesy, zabránit povodním,sesuvům půdy a erozi, usnadnit zvířatům pohyb krajinou apod. Můžete si udělat mapku vašeho okolí a do ní své návrhy vepsat nebo namalovat. Zkustevždycky vyjádřit, co a proč je špatně ajakým způsobem navrhujete nápravustávající situace. A taky třeba došlo k nějakému zásahu do krajiny, který bysteani nechtěli vracet zpátky, protože to přineslo nějaké výhody. Oceníme také,pokud se pokusíte vypátrat, kolik časutrvalo lidem vámi zkoumané změny vkrajině provést a jak dlouho může trvat,než je napraví příroda nebo člověk do nějakého přijatelného stavu. Jako obvyklenecháváme konečné ztvárnění úkoluúplně na vás.

Pokud vám tento úkol připadá nudný,máme pro vás jeden ještě nudnější! :)Takže o možnost výběru nebudete ochuzeni :) Zkuste se podívat na vaši okolníkrajinu ještě trošku více do minulostinež je tisíc let. Ponořte se do hloubipravěku. A seznamte sebe i nás s tím,jak vypadala krajina kolem vás v takhledávné minulosti, když se po světě proháněli mamuti nebo dokonce dinosauři.Napište nebo namalujte nám jaké památky na tuto dobu lze ve vašem okolí najít.Archeologické nálezy, terénní a geologické útvary, neobvyklá fauna a flóra zdávných časů... Můžete zkusit navštívitnějaké blízké muzeum, kde se určitě dozvíte mnoho zajímavých informací.Samozřejmě v knihách a na internetumůžete taky hodně najít. Hlavně se alenebojte vyrazit do terénu a prozkoumatvše na vlastní pěst. Zkuste zapřemýšlet,odkud se vzaly hory a kopce kolem vás,proč se na poli za městem válí zkamenělé mořské škeble apod. Nechceme tímsamozřejmě říct, abyste si vymýšleli pohádky. Nicméně někdy vám znalosti zknih neřeknou vše a zamyslet se budepotřeba.

Každý sám
Úkol pro jednotlivce máme opět též připraven. Tentokrát po vás budeme opětchtít, abyste vyrazili do přírody na nějakou krátkou procházku. Ostatně celýúkol můžete splnit i na některé z oddílových výprav. Chceme po vás, abyste siprošli nějakou trasu v délce od 5 do 10km někde v přírodě, ať už ve vašemokolí nebo úplně jinde. Na této cestěmějte oči otevřené a vnímejte svoje okolí. Odhadem měřte vzdálenost, kteroujdete a zaznamenávejte si změny v krajině, ke kterým dochází. Určitě budeteprocházet různými typy. Na začátku zastavěným územím, pak nějakým polem,pak kolem louky, náhle se ocitnete v lese, půjdete pěšinou kolem potoka, tenvtéká do rybníka, který obejdete a budete znova u pole a v zastavěném území azpátky doma. To je samozřejmě jenompříklad. V deníku máte příklady různýchtypů krajiny, které můžete na cestě potkat. Pokud vám ale nějaký nebude sedět, určitě si dokážete vymyslet vlastní.
Dobrá tedy. Jsme na konci šestého číslaletošního Duhového zpravodaje. Na závěr nám už zbývá jen uvést uzávěrkutoho úkolu. Ta je 15. dubna! Konečnévyhodnocení Duhových střípků pakproběhne 23.  25.4. na Setkání BRĎO v Mikulčicích. Tam se dozvíte který oddíl nejlépe splnil všechny úkoly ataké, kdo z jednotlivců si zasloužíčestný titul BRĎák roku!
Takže zatím nazdar!




