
Milí kamarádi,
vítejte při čtení posledního letošního čísla Duhové zpravodaje. Soutěž už je zanámi a tak stačí jen zrekapitulovat poslední úkol a celkové výsledky, ať to máme pěkně pohromadě.
V posledním úkolu jste se měli zabývatkrajinou. Všichni jste se proto pořádněrozhlédli po svém okolí, uspořádali nějaké ty výpravy a trošku si namáhali hlavys tím, co není ve vašem okolí s krajinouúplně v pořádku. Doufám, že vám byltento úkol nápomocen k tomu, aby jstesi uvědomili, kde všude se projevujíproblémy v přírodě u vás doma a že jstetřeba taky přemýšleli nad tím, jak by jsteje mohli zkusit napravit nebo vylepšit.Ale to třeba až někdy příště. Nyní k tomu, co která z vašich skupin vypracovala.
Začneme třeba od Prvoků. Ti námkromě obrázků své krajiny dodali takékrátké povídání o ní. Krajina přetvořenáčlověk, tzv. Kulturní se nachází v okolíČejkovic. Na místě zvaném Novosady av okolí záchytné nádrže. Přírodní krajinanaproti tomu se nachází v lese mezi Čejkovicemi a Vrbicí. Dále je to Kapansko

a Palouček. Také nám poslali nějaké návrhy, jak zlepšit některé špatné věci: vysadit místo školní zahrady park, místonedostavěného fotbalového hřiště u školy by udělat louku, vysadit do polí remízky, nadělat meze a vysadit stromy a ale

je kolem silnic. Na to, že jsou Prvociještě mladší kategorii, řekli bychom, žejejich návrhy jsou opravdu rozumné.Navíc mají spoustu roků před sebou nato, aby je zkusili provést.

Z Čejkovic nám taky poslali něco iKrahujci. A nebylo to jen tak nějakécosi, ale rovnou několik podrobnýchmap jejich okolí. Součástí byl popis přírodní a kulturní krajiny v jejich okolí.Mapa zahrnovala V. Bílovice, Poddvorov, Čejč, Vrbici a Mutěnice. Z různýchzajímavostí lze vyčíst, že mají u čejkovic např. Dvě přírodní rezervace –Špidláky a Nivky za větrákem. Na Špidlákách se dokonce dají najít pozůstakyna dobu, kdy zde bylo dno moře. Tedyulity mořských živočichů. Za významnýkrajinný prvek považují vinohrady, kterých je opravdu hodně, ale které jsouvýtvorem člověka. Stejně jako několikrybníků kolem, rozoraný Kobylí vrch aspousta polí. Přírodní jsou kromě zmíněných rezervací taky oblast zvaná Zimárky a lesy kolem Čejkovic.
Od všech čtyř soutěžních skupin zTišnova k nám dorazily především fotografie z jejich výpravy do Lažánek. Také k nám doputovali jejich zápisy z trasy. Nejobsáhlejší byl asi zápis Jiskry zOhryzků. Z něho jsme dozvěděli, žejejich trasa byla dlouhá 10 km. Cestovali za pokladem. Ze zajímavých věcí tohoviděla spoustu. Kaolínový lom (z kaolí
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nu se dělá porcelán), vápenej lom, pole,odvodňovací štolu, viděla slepýše, takyšli kus pralesem a rezervací Slunná. Celá cesta vedla do 1. km vesnicí, pak 3km lesem, 3 km pralesem a zbytek bylacesta zpět.
A ještě se nám dostalo nějaké povídání odVlčí Stopy. Ti podnikly výpravu do Bystřicepod Hostýnem. Z ní šly na Hostýn přes Bedlinu. Po cestě potkali celou řadu zajímavýchživočišných a rostlinných druhů. Jak nám napsala Trnka z Červených, šlo o lýkovec jedovatý, káně lesní, čmeláka, skřivana, drozda, sýkoru koňadru, ještěrku nebo mravencelesního. Jejich štreka byla delší než tatišnovská. Nicméně 17 km z ní zabral přesun vlakem, takže to se asi ani moc nepočítá;). 1 km šli pak městem, 1 km po louce, asipůl kiláku smíšeným lesem, střídavě po louce a lesem s převahou jehličnanů a nakonecbyli až v Hostýně.
Červení nám také napsali stať o erozi půdy,takže čtěte, ať víte, co tento pojem značí:
Eroze půdy je odnos půdy hlavně z polínebo kopců. Erozi způsobuje voda a vítr.K erozi přispívá i člověk, hlavně tím, žekácí lesy. Povodním zabráníme kácenímlesů, protože stromy tu vodu zadrží (to jetrošku neobratně napsané, ale chápemepozn. Redakce).
Dále pokračují o stromech a obchodech:
Když má strom vážnou nemoc, která sepřenáší, tak by se ty stromy měly vykácet. Když lidi budou dělat to, co dělají,stavět velkoobchody, to zas tak moc nevadí, lidi totiž nakupovat potřebují, alehorší je to, že staví tak velké parkoviště,kde stojí 4 auta, tak nebudou rostliny anebude kyslík.
A také nám poslali obrázek z Jehnic, doprovozený textem: V Jehnicích vykácelimoc velké množství stromů. Sice vysázelinové, ale když přijdou záplavy atd., takvše se sesune z toho kopce. Kdyby tam ty

stromy nechali nebo vykáceli by jich méně, tak ty stromy tu vodu udrží.
Také žlutí nám poslali svůj názor na různé problémy a jak jim zabránit:
1. Stávkovat proti stavění továren.
2. Shrabávat listí (tím pomůžeme, abynikdo nikde cizí nepálil listí)
3. Sesuvu půdy můžeme zabránit shrabáním půdy (tak tomu tedy nerozumíme,shrabeme to a eroze pak už nebude mítco odnést? :))
4. Přikrmování zvířat (krmítka a tak dále)
5. Děláním děr do ledu pro ryby
6. Třídění odpadu
7. Čištěním cestiček v přírodě
8. Nepotřebný textil dávat do textilu a nevyhazovat do přírody.
9. Zařídit si, mít kompost
10. Stavět spíš solární než jaderné elektrárny
11. Používání úsporných věcí
12. Jezdit hromadnou dopravou než autem
Tak to je celá rekapitulace posledníhoúkolu. Musím říci, že jsme byli velmispokojení. Protože už vyhodnocení a předání cen proběhlo, tak o tom, kdo vyhrálvíte moc dobře. Proto jen pro přehled přikládáme tabulku vítězů a poražených.Spolu s tímto zpravodajem vám posíláme i poslední obraz, abyste měli sbírkuz letošního roku kompletní.
Nezbývá, než vám tedy poděkovat zaúčast v tomto ročníku a popřát vámhodně úspěchů i v příštím roce, kdy seopět můžete těšit na nové DuhovéStřípky
Ctibor et al. :)

Skupina Společný Jednotlivci Celkem

Starší

Červení 4 1 21

Postižení medvědi 5 0 19

Ostrý tesák 4 0 18

Modrá krev 3 0 14

Žlutí 3 1 11

Zelení - - 3

Sněženky a Kamzíci - - -

mladší

Vohryzci 3 1 16

Dropci 3 0 13

Milášci 3 0 11

Prvoci 4 - 8

Ještěrky - - 5

Vlkani - - 4

Veverky - - -




