ZLATÝ VĚK
Téma: Zásahy člověka do krajiny
Zdravíme všechny Duhové střípkaře. Čas plyne jako voda, listí
ze stromu pomalu, ale jistě opadává, příroda postupně přechází do
zimního spánku a vám na oddílovky přišly v pořadí druhé Duhové
střípky. Tentokrát nás čeká zlatý věk. Vaše civilizace ušla už pořádný
krok kupředu, ale je potřeba jít ještě dále. V tomto číslo na vás čeká
téma zásahy člověka do krajiny.

ÚKOL PRVNÍ
MÍSTO VE KTERÉM ŽIJEME

A co že je to Zlatý věk?
znamená bájné období
blaženosti a nevinnosti
na počátku lidstva, kdy
lidé nepracovali,
nestárli a neubližovali
si navzájem. V
přeneseném smyslu
znamená období
největšího rozkvětu.

Místo ve kterém žijme, se nám otiskuje do paměti asi víc než
kterékoli jiné. Avšak člověk je tvor přičinlivý a má taky snahu
přetvořovat věci k obrazu svému. A snaží se o to i v případě krajiny.
Někdy se to povede citlivě, jindy je z toho velký průšvih. Zkuste se
zaměřit na to, jak člověk zasahoval do krajiny. Jak dalece se
v průběhu historie změnila tvář vašeho okolí? Co takhle najít u vašich
babiček a dědečků fotky vašeho města, lokality, nebo třeba jen
rybníku, který je za vesnicí. Jak asi ovlivnil vaše okolí rozmach
průmyslu a zemědělství. Jaké jsou podle vás cesty do budoucna, jak
byste vy vylepšili napáchané škody? Čím více příkladů z vašeho okolí
uvedete, tím budeme raději.

JAK ALE NA TO???

A) Zkuste si vyhledat informace o vašem okolí. Které
se váží k zásahům do krajiny, například staré
fotografie okolí. Pátrejte u pamětníků na internetu.
Hledejte, jak to vypadalo dřív, než v tom višňovém
sadu za klubovnou postavili tu novou výrobní halu,
nebo jak dřív vypadal ten plácek na fotbálek, než
tam postavili nové domy atd.
B) Nad těmito změnami se zamyslete a zkuste
pohovořit o tom, zda to bylo přínosné nebo ne.
Můžete se klidně zaměřit na období, ve kterém se
nachází vaše civilizace. Zkuste se vžít do situace
prvních zemědělců, kteří se snažili na primitivních
políčkách pěstovat první plodiny a vlastně tak cíleně
měnili krajinu. Ovlivňuje tedy zemědělství krajinu?

C)
tohle
všechno
spojte
a
vytvořte/namalujte
časovou
osu
s vyznačením
důležitých
událostí
v historii vašeho kraje, sežeňte dobové
fotografie, plány měst, prostě všechno
co na internetu najdete. Tohle všechno
srovnejte s dnešním stavem.

ÚKOL DRUHÝ
JAK TO NAPRAVIT
A teď prakticky. Máme problém. Určitě se ve vašem okolí nachází
nějaká už nevyužívaná budova, lom, továrna, důl, ropná věž, atd.
Možností je hodně. Zaměřte se na tohle území a navrhněte, co s ním.
Budete provádět tzv. rekultivaci krajiny. Že nevíte co to je? Tak hledejte.
Tento úkol proveďte tak, že nejprve zajistěte nějaké místo. To místo
nafoťte a pak navrhněte řešení co s tím. Podrobně to zpracujte,
navrhněte řešení a nezapomeňte nám to poslat. Hlavně se nebojte použít
vaši fantazii.
Takže:
1)
Zjistit co je rekultivace.
2)
Najít místo, kde bylo nešetrně zacházenou s okolní krajinou.
3)
Vymyslet co s takovým místem udělat.
4)
Všechny materiály nám poslat.

VĚDÁTORSKÁ SOUTĚŽ
CIZINCI V NAŠÍ PŘÍRODĚ.
Naše příroda je plná hezkých rostlin, zvířat a dalších
organismů. Ale určitě jste už slyšeli o introdukci. Tedy
postupu, kdy se rostliny nebo živočichové dostávají na
místa, kde dříve nerostly nebo nežily. Najít takových
příkladů lze dost. Týká se to především stromů a bylin.
Historicky nejznámější jsou případy hospodářských plodin.
Vašim úkolem bude vyplnit co nejvíce informací do
přiložené karty. A samozřejmě čím víc druhů popíšete, tím
lépe pro vás. Kdo objeví druh, který nepopíše nikdo jiný,
dostane speciální bonus.
Pokud vás nebaví cizí kraje, ale raději se poohlédnete po něčem v okolí,
máme pro vás jiný úkol. Vyhledejte nejstarší stojící a pokud možno
obývanou budovu ve vašem městě. Nebo vesnici. Zkuste zmapovat její
historii co možná nejvíce do hloubky, jak to půjde. Nenajdete-li žádný
zvláštně starý dům ve vaší obci, klidně se rozhlédněte i v širším okolí.
Bereme všechno, staré hrady, kostely, zámky i obyčejné domy.
Nejstarší objekt ze všech dostane speciální bonus.

Inčina Lušťovka
1
2
3
4
5
6
7
1. Velké komíny většinou signalizují co?
2. Jak se říká tomu, když člověk zasadí například v lese jenom jeden druh stromu?
3. Místo, kde se těží kámen.
4. Potěšení pro lyžaře, pohroma pro horskou přírodu.
5. Na mapě velká tlustá čára, ve skutečnosti tisíce aut, hluk a nesvoboda.
6. Místo, odkud vidím celou krajinu z výšky.
7. Vranov, Brno, Nové Mlýny, Šance, Orlík, Lipno

Pokyny k mapě
Z minulého čísla už víme, že letos duhové střípky mají i herní mapu. Kdybyste si
náhodou nepamatovali, jak to s tou mapo je, tak vám to ještě jednou zopakujeme. Ale
tentokrát jen v 10 bodech.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Uprostřed mapy se nachází město, Vaše civilizace
Jednotlivé éry, kterými budeme procházet, jsou od sebe na mapě barevně odděleny.
Teď se nacházíme v druhé éře, zlatý věk, jsme tedy v zelené barvě.
Kolem Vašeho města, je pět políček s různými surovinami.
Možnost využití těchto surovin je uvedena níže.
Vy si vyberete 3 z 5 možností.
Svoji volbu krátce zdůvodníte.
Spolu se splněnými úkoly, pošlete i 3 souřadnice (políčka), které využijete
Body už sečteme my.
Mapa a práce sní je pouze doplněk Duhových střípků. Hlavní
je plnit jednotlivé
úkoly, které jsou zadány v Duhovém
zpravodaji.

Herní operace v druhém kole
Zlatý věk

Souřadnice/Operace

Bodové ohodnocení

B1
Postavit pilu

PB
3

RB
2

B2
Vybudovat ovocné sady

PB
4

RB
1

B3
Těžba železa

PB
5

RB
0

B4
Těžba železa

B5
Kamenolom

PB
5

PB
5

RB
0

RB
1

PB - populační body, přičítají se
k bodům, které lze získat za splněné
úkoly

RB - rekultivační body, body které se
budou hodit ve finálních fázích hry.
Určitě je nepodceňte

Uzávěrka druhého úkolu je
do 7. 12. 2012
Adresa pro odeslání úkolu a přihlášek
Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO,
Hvězdová 10, 602 00 Brno.
email: sekce.brdo@brontosaurus.cz
Tento zpravodaj je také na internetu na adrese:
http: //brdo.brontosaurus.cz v sekci "Souteže"

