ERANA - rekapitulace projektu - září
2013
Eric Frenette, kanadský vedoucí mezinárodního projektu debrujárů ERANA,
zpracoval společné výsledky sledování v jednotlivých zemích.
Přehled dílčích částí z průběžného hodnocení v září 2013 najdete v tomto článku.
Pro rok 2014 počítáme s dalším rozšířením o pozorování národních stromů v rozdílných
podmínkách.
O možnosti zapojení vás budeme včas informovat.
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Pro rok 2014 počítáme s dalším rozšířením o pozorování národních stromů v
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Kluby, které budou mít zájem o zapojení si ve svém okolí vyhledají jeden z národních
stromů účastnických zemí:
Belgie = jabloň
Česká republika = lípa
Kanada = javor
Německo = dub
Rusko = bříza
atd.
Bude stačit v daném, cca měsíčním intervalu, pozorovat vybrané stromy a fotograficky
dokumentovat růstové změny.
Zasílanou fotodokumentaci budeme zveřejňovat pro porovnání na našich webových
stránkách.

O možnosti zapojení a přesných podmínkách vás budeme včas informovat.

Z průvodního dopisu Erika Frenetta:
Ahoj,
vrátil jsem se z Evropy a hned potom odjel na trénink týmové práce v USA. Strávil

jsem první týden v Sept-Iles, kde jsme přezkoumávali všechny společné projekty a
diskutovali.
Můžete se těšit na příjem soutěžních dokumentů pro soutěž Science Cup - Pohár vědy KVARK 2014. Budu mít také setkání na podporu Kvark 2014 mezi učiteli. Jsme rádi
nápadu Andrey ke sledování národních stromů javoru a hledáme u nás lípu i další...
Posílám je poslední verzi dokumentu ERANA, který rozpracovávám a stále doplňuji.
Videoklipy jsou v odkazech na první stránce s projektovou dokumentací. Modré webové
odkazy vedou na stávající videoklipy. Ale Mac trpí problémy s tvorbou webových odkazů.
Tato chyba bude opravena v další verzi.
Gratulujeme k poslední podkladům. Andrea, Emil a ostatní jste udělali briliantní práci!
Eric Frenette

