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BADATEL V IGAJINE- PRACOVNI LIST

DATUM: -n ,//.

]MÉno Ž^l(A:

I(RAJINA, MOJE Mrsro t( zlvoTu
Nejbtižší ol<oI'í našeho domova je krajina, Ve

I<teré Žijeme. ol<oto vesnic na Plze sku jsou
většinou poLe a lesy se sítí silnic a cest,
setl<áme se zde s rybníl<y, lomem nebo
ovocnym sadem. Vzhled této !<rajiny

v' znamně ovliv uje č[ověk.

Kdo vyznamně ovliv uje vzhled dnešní krajiny?

OD PRIRODNI I(E I(ULTURNI I(RAJINE

V dávn ch dobách byla česl<á l<rajina na
většině míst pol<ryta neprostupnym les lTl,

byl'a to I<rajina p írodní. Teprve později člověk
svou činností, obděláváním prjdy a stavbou
trvat ch obydtí, utvo iI l<rajinu l<ulturní, ja!< ji
známe dnes. V l<rajině probíhá odpradávna
vzájemné vyvaŽování dvou si[, té, l<terá

Vychází z PYírody, a té, která vychází od čtověka. P íl<ladem pro
tal<ovy děj mohou b t LouI<y, l<teré vznikly vyl<ácením tesa a
následnym pravideln m sečením, to znamená zásahem čI.ověl<a.

V okamŽiI<u, kdy č[ověl< s pravidetnou sl<lizní trávy p estane, začne
postupně louka zar stat l< ovinami a stromy a smě uje l<e své
p edchozi podobě.

]ak vypadala iáska krajina v davnych dobach?
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]ak se nazyvají dva zakladní typy krajiny?

Co se stane s loukou, kterou člověk p estane sekat?
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I(RAJINNÁ sTRUlfiURA
I(dyŽ se podíváme na !<rajinu shora, mŮŽeme
v ni pojmenovat t i základní prvky@ je
druh povrchu, kterého je v ní nejvíc a je vět-
šinou souvisL , naz váme jej krajinná matrice.
V krajině na Plze sku je to zeměděI'ská prjda,
ale nap íl<tad v okolí Dob íva je to spíše [es.
ZadrulÉ v tomto povrchu mrjŽeme vidět

menší6Toch} l<teré se od něj [iší. P íktadem pLochy v polích je
maty [esíl<, v lesích to mrjŽe b t t eba rybník.@
V l<rajině je také mnohoa - !<oridor , nap íI<l'ad cest nebo
potol<r3 a ek. l(oridory jsou zdrojem rozmanitosti l<rajiny,
napomáhají stěhování rostLinn; ch a Živočišn ch druhtj. Některé
a[e, nap íl<[ad dátnice, tvo í v l<rajině nep ekonatelnou p el<áŽl<u.

P íI<tadem l<oridoru vznil<lého lidsl<ou činností je silnice,
p irozenym l<oridorem je t eba el<a.

Které t i zaktadní Prvky tvo í strukturu krajiny?

Ktery z prvk napomáha stěhovaní rostlin'a živočich v krajině?
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l(rajina je domovem také pro spoustu rostlin
a Živočichrj. Typ p dy, mnoŽství vody a sluneč-
ního svitu ovliv uje to, l<o[iI< a jal<ych druhrj
Živočichrj a rostlin se v l<rajině nacházi. Mezi
jednotlivymi prvl<y l<rajiny probíhá ve všech
směrech neustálá vyměna látek a energie.

Co ovliv uje, jaké druhy rostlin a živočichťt se v krajině vyskytují?

co slovo I(RAJINA TEDY ZNAMENÁ?

Většina Vysvětlení slova ,,l<rajina" V sobě
spojuje neŽivou (nap . sl<ál'a) a Živou (rostliny
a Živočichové) p írodu, p sobení č[ověl<a.

Právě paměť l<rajiny a souvisl vyvoj v ní
dávají vzhted našemu místu l< Životu.
Z lidsI<ého hledisl(a mrjŽeme l<rajinu vnímat
l<terá má určit ol<raj a uvnit má poměrnějako součást souše,

stejnoro d charal<ter a typiclry ráz.

Co pat í nap íklad k neživé p írodě?

Co pat ínap íklad k živé p írodě?
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Co se ještě objevuje ve vysvětleních slova krajina?

Poltud ti zbyl čas navíc, vyPracuj následující tÍkoly:

]ak se jmenuje obec, ve které bydlíš?

okolí oblíbené místo?aš v jejímM
v

V obrazku najdi místo, které je p írodní a označ jej zelenym
puntíkem.

V obrazku najdi místo, které velmi ovlivnil člověk a označ jej
červenym puntíkem.

Na obrazku najdi:
o povrch,kterého je nejvíc= M
o p íklad plochy V něm=
. p íklad čary-koridorll- "&

Na prazdnou samolepku napiš nějakého živočicha a nalep ji na
místo, kde v krajině tento živočich pobyva.

Na prazdnou samolepku napiš nějakou rostlinu a nalep ji na místo,
kde tato rostlina roste.
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