EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA v Moravskoslezském kraji
Letošní téma: Management v ochraně přírody
Ekologická olympiáda je tak trochu jiná olympiáda než ostatní. Soutěží se v tříčlenných
týmech, u účastníků se předpokládají znalosti jak z biologie, tak i z matematiky, zeměpisu a
všeobecný přehled. Celostátním pořadatelem a koordinátorem soutěže je Český svaz ochránců
přírod. Nižší postupová kola soutěže pořádají spolupracující partneři, v Moravskoslezském
kraji je to Muzeum Beskyd, které spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně.
Studenti 5. A Adam Vavrečka, Lukáš Polášek a Inocenc Drábek se 11.a 12. dubna na zámku
v Bartošovicích zúčastnili krajského kola ekologické olympiády. Pro přijetí do tohoto kola
museli splnit nominační vstupní úkol, který se tentokrát týkal managementových opatření
v krajině. Kluci měli za úkol vybrat ve svém okolí maloplošné chráněné území (MZCHÚ), ve
kterém je předmětem ochrany mokřadní ekosystém, vypracovat krátkou charakteristiku tohoto
MZCHÚ,charakterizovat klady a zápory současného stavu území, popsat vodní režim
MZCHÚ ve vztahu k okolí, navrhnout zlepšení stavu pomocí praktických managementových
opatření na udržení vody v území i v okolní krajině a navrhnout zapojení veřejnosti do
ochrany.
Krajské kolo olympiády probíhalo ve dvou dnech, během kterých kluci plnili rozmanité
úkoly. Patřil mezi ně test všeobecných znalostí, poznávačka přírodnin, rostlina a živočichů,
recesní akce „ Znám křišťálovou studánku, …kde není žádná voda“, praktický úkol sestrojení
ptačí budky a odlévání stop, obhajoba vstupního nominačního úkolu a obhajoba projektu.
Projekt se týkal přírodní rezervace Kotvice, kterou kluci během prvního dne navštívili a
potom měli vymyslet, jak zlepšit finanční soběstačnost PR, jak území lépe chránit, ale
zároveň umožnit veřejnosti jeho návštěvu.
Náročnost soutěže spočívá i v tom, že během celé dvoudenní akce není čas na odpočívání a
relaxaci a pokud soutěžící chtějí všechny úkoly splnit, musí pracovat rychle a intenzivně.
Kluci se domů vraceli pořádně unavení a nevyspaní.
V Moravskoslezském kraji obsadili krásné 5. místo.
Gratulujeme!
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