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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

5|minut

30–40 minut

les, louka

jaro–podzim

20 a|víc

12–14 let

V YMÍRÁNÍ LESA
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: obêanská, komunikativní.

Konkrétní cíl:|||

Pochopení problematiky kyselých dešĹŃ a|kŃrovcŃ.

Motivace:||| Pįíroda se sama o| sebe dokáže postarat. Pravda, my se sice na| jednu stranu snažíme ji chránit,
na|druhou stranu jí ale dost ubližujeme. StromŃm – a|to jak listnatým, tak jehliênatým škodí napįíklad kyselé deštø.
Pojìme si názornø ukázat, jak to v|pįírodø chodí...
Potįeby:||| Papírky, pro následný rozbor obrázek kŃrovce (lýkožrouta smrkového).
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Nejprve si hráêi zahrají hru a|následuje rozbor a|re˭exe.
Simulaêní hra
Hráêe rozdølíme na| êtyįi skupinky: kyselý déšĹ, listnaté stromy, jehliênaté stromy a| kŃrovce. Nejvíce by mølo být
stromŃ, nejménø kŃrovcŃ (pįi 20 hráêích napįíklad 12 stromŃ, 3|kŃrovci, 5|kyselých dešĹŃ).
Kyselé deštù – bøhají s|rukama nad hlavou a|honí stromy
Listnaté stromy – mohou mít u|sebe dva papírky
Jehliënaté stromy – mohou mít u|sebe jen jeden papírek
Kńrovci – chodí po|êtyįech a|honí nemocné stromy
V| lese nebo na| louce vyznaêíme plochu, kde se mohou hráêi pohybovat, a| rozházíme zde nøkolik desítek papírkŃ
(poêet je závislý na|poêtu hráêŃ). Následnø zaêíná samotná hra.
Kyselý déšĹ má za|úkol poškodit stromy, které pįed ním utíkají. Kyselý déšĹ pokropí strom tím, že mu dá babu. Strom
mu následnø musí odevzdat jeden papírek. Papírky rozházené po| ploše pįedstavují obranu proti dešti a| stromy je
mohou sbírat (listnáê mŃže mít u|sebe dva, jehliênan jeden). Pokud už strom nemá žádný papírek, onemocní a|už
dále nesmí bøhat, ale jen chodit. V| této chvíli na| nøj už mohou zaútoêit kŃrovci a| snaží se ho dotykem usmrtit.
KŃrovci mohou pįi zabíjení stromŃ spolupracovat. Postupnø samozįejmø dojde k|tomu, že všechny stromy onemocní
a|jsou usmrceny kŃrovci. Je velmi pravdøpodobné, že se nøkteré dítø zeptá, proê tuhle hru hrají, když stromy vyhrát
nemohou. Právø tuto otázku je tįeba rozvíjet v|následném rozboru.
Rozbor hry
Po|hįe by møla následovat diskuse o|obou problémech. Co jsou kyselé deštø? Proê stromŃm škodí a|jak? Jak takové
kyselé deštø vznikají, co k| jejich vzniku pįispívá? Proê jsou jehliênany náchylnøjší? MŃžeme nøjak pomoci? Když
jsou stromy oslabeny kyselými dešti, jsou pro nø mnohem nebezpeênøjší kŃrovci. Co pįesnø je a|jak vypadá takový
kŃrovec? Znáte nøkterého jménem? Dokázali byste ho popsat? Znáte v| éeské republice území, kde jsou kŃrovcem
napadeny vøtší plochy? Jaká je proti nømu obrana? V|posledních nøkolika letech se êasto hovoįí o|problému kŃrovce
na|Šumavø. Existují zde tzv. bezzásahové zóny, v|nichž êlovøk nesmøl kácet stromy. Právø zde se však kŃrovec velmi
dobįe množí a|šíįí. Odborníci nejsou jednotní, zda zachovat êásti Šumavy bez zásahŃ nebo zda zaêít kácet stromy
a|likvidovat kŃrovce i|v|tøchto oblastech, kde êasto rostou vzácné rostliny a|žijí ohrožené druhy zvíįat.
Základní informace o|kyselých deštích
Kyselý déšĹ je typ srážek s| pH nižším než 5,6. Tuto kyselost zpŃsobují oxidy síry pocházející ze sopeêné êinnosti
a| spalování fosilních paliv (uhlí) a| také oxidy dusíku, které produkují napįíklad automobily. Hlavním pįirozeným
zdrojem jsou tedy emise ze sopek, ale obrovským zdrojem je lidská êinnost – prŃmysl, energetika, automobilová
doprava a| zemødølství. Plyny mohou být v| atmosféįe pįenášeny stovky kilometrŃ, než spadnou na| zem ve| formø
dešĹŃ. Pįíležitostnø dosahuje pH dešĹových srážek v|prŃmyslových oblastech, které bývají silnø obydlené, hodnot až
2,4, což je kyselost octa!
Zvýšená kyselost v|pŃdø a|ve|vodních tocích se nepįíznivø projevuje na|rybách a|rostlinstvu. StromŃm škodí kyselé
deštø rŃznými zpŃsoby. Mohou narušovat voskovitý povrch na|listech a|strom je tak náchylnøjší vŃêi mrazu, houbám
a|hmyzu. Mohou také zpomalit rŃst koįenŃ, takže strom nemá dostatek výživy. Jehliênany ztrácí jehliêí.
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įešení: Mnohé prŃmyslové státy podepsaly dohodu o|snížení emisí, tedy odpadových plynŃ. Ochránci pįírody však
tyto limity považují za|nedostateêné.
Zdroj: cs.wikipedia.org
Základní informace o|kŃrovci
KŃrovcŃ je cca 6 tisíc druhŃ a|patįí mezi nejrozmanitøjší skupinu hmyzu. Tito drobní brouci zabíjejí spolu s|dįevokaznými
houbami miliony stromŃ po|celém svøtø.
K| nejznámøjším škŃdcŃm patįí lýkovec smrkový, který dokáže pįi pįemnožení poškodit obrovské plochy smrêin.
A|právø ty jsou v|našich lesích nejêastøjší dįevinou.
KŃrovec je asi 5 mm velký brouêek s|válcovitým tvarem tøla a|êernohnødou barvou. Dospølí jedinci napadají poškozené
nebo poražené stromy, v|souêasné dobø jsou však v|mnoha oblastech pįemnožení, takže napadají i|zdravé stromy.
Zavrtaní pod kŃrou stromŃ stráví vøtšinu svého života. Živí se lýkem, které zajišĹuje pįenos vody a|živin ve|stromø,
êímž ho poškozují. Strom zaêne usychat a|nakonec uhyne.
Zdroj: cs.wikipedia.org
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Pravda a|Poznání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

U|døtí s|potížemi s|pozorností a|u|døtí s|lehkým mentálním hendikepem
je vhodné namalovat nebo ve| zjednodušené formø zapsat, kdo koho
honí, kdo jak chodí, kolik kdo má lísteêkŃ. Jednoduchý záznam napomŃže všem døtem v|orientaci, omezí porušování
pravidel.
Moje poznámky:|||
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