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VYMÍRÁNÍ LESA

P íroda se sama o sebe dokáže postarat. Pravda, my se sice na jednu stranu snažíme ji chránit, 
na druhou stranu jí ale dost ubližujeme. Strom m – a to jak listnatým, tak jehli natým škodí nap íklad kyselé dešt . 
Poj me si názorn  ukázat, jak to v p írod  chodí...

Motivace:

Papírky, pro následný rozbor obrázek k rovce (lýkožrouta smrkového).

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Nejprve si hrá i zahrají hru a následuje rozbor a re  exe.

Simula ní hra

Hrá e rozd líme na ty i skupinky: kyselý déš , listnaté stromy, jehli naté stromy a k rovce. Nejvíce by m lo být 
strom , nejmén  k rovc  (p i 20 hrá ích nap íklad 12 strom , 3 k rovci, 5 kyselých deš ). 

Kyselé dešt  – b hají s rukama nad hlavou a honí stromy
Listnaté stromy – mohou mít u sebe dva papírky
Jehli naté stromy – mohou mít u sebe jen jeden papírek
K rovci – chodí po ty ech a honí nemocné stromy

V lese nebo na louce vyzna íme plochu, kde se mohou hrá i pohybovat, a rozházíme zde n kolik desítek papírk  
(po et je závislý na po tu hrá ). Následn  za íná samotná hra.

Kyselý déš  má za úkol poškodit stromy, které p ed ním utíkají. Kyselý déš  pokropí strom tím, že mu dá babu. Strom 
mu následn  musí odevzdat jeden papírek. Papírky rozházené po ploše p edstavují obranu proti dešti a stromy je 
mohou sbírat (listná  m že mít u sebe dva, jehli nan jeden). Pokud už strom nemá žádný papírek, onemocní a už 
dále nesmí b hat, ale jen chodit. V této chvíli na n j už mohou zaúto it k rovci a snaží se ho dotykem usmrtit. 
K rovci mohou p i zabíjení strom  spolupracovat. Postupn  samoz ejm  dojde k tomu, že všechny stromy onemocní 
a jsou usmrceny k rovci. Je velmi pravd podobné, že se n které dít  zeptá, pro  tuhle hru hrají, když stromy vyhrát 
nemohou. Práv  tuto otázku je t eba rozvíjet v následném rozboru.

Rozbor hry

Po h e by m la následovat diskuse o obou problémech. Co jsou kyselé dešt ? Pro  strom m škodí a jak? Jak takové 
kyselé dešt  vznikají, co k jejich vzniku p ispívá? Pro  jsou jehli nany náchyln jší? M žeme n jak pomoci? Když 
jsou stromy oslabeny kyselými dešti, jsou pro n  mnohem nebezpe n jší k rovci. Co p esn  je a jak vypadá takový 
k rovec? Znáte n kterého jménem? Dokázali byste ho popsat? Znáte v eské republice území, kde jsou k rovcem 
napadeny v tší plochy? Jaká je proti n mu obrana? V posledních n kolika letech se asto hovo í o problému k rovce 
na Šumav . Existují zde tzv. bezzásahové zóny, v nichž lov k nesm l kácet stromy. Práv  zde se však k rovec velmi 
dob e množí a ší í. Odborníci nejsou jednotní, zda zachovat ásti Šumavy bez zásah  nebo zda za ít kácet stromy 
a likvidovat k rovce i v t chto oblastech, kde asto rostou vzácné rostliny a žijí ohrožené druhy zví at.

Základní informace o kyselých deštích

Kyselý déš  je typ srážek s pH nižším než 5,6. Tuto kyselost zp sobují oxidy síry pocházející ze sope né innosti 
a spalování fosilních paliv (uhlí) a také oxidy dusíku, které produkují nap íklad automobily. Hlavním p irozeným 
zdrojem jsou tedy emise ze sopek, ale obrovským zdrojem je lidská innost – pr mysl, energetika, automobilová 
doprava a zem d lství. Plyny mohou být v atmosfé e p enášeny stovky kilometr , než spadnou na zem ve form  
deš . P íležitostn  dosahuje pH deš ových srážek v pr myslových oblastech, které bývají siln  obydlené, hodnot až 
2,4, což je kyselost octa!

Zvýšená kyselost v p d  a ve vodních tocích se nep ízniv  projevuje na rybách a rostlinstvu. Strom m škodí kyselé 
dešt  r znými zp soby. Mohou narušovat voskovitý povrch na listech a strom je tak náchyln jší v i mrazu, houbám 
a hmyzu. Mohou také zpomalit r st ko en , takže strom nemá dostatek výživy. Jehli nany ztrácí jehli í.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská, komunikativní.

Pochopení problematiky kyselých deš  a k rovc .

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

5 minut

as realizace

30–40 minut

Prostor

les, louka

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

20 a víc

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

U d tí s potížemi s pozorností a u d tí s lehkým mentálním hendikepem 
je vhodné namalovat nebo ve zjednodušené form  zapsat, kdo koho 

honí, kdo jak chodí, kolik kdo má líste k . Jednoduchý záznam napom že všem d tem v orientaci, omezí porušování 
pravidel.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

ešení: Mnohé pr myslové státy podepsaly dohodu o snížení emisí, tedy odpadových plyn . Ochránci p írody však 
tyto limity považují za nedostate né.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Základní informace o k rovci

K rovc  je cca 6 tisíc druh  a pat í mezi nejrozmanit jší skupinu hmyzu. Tito drobní brouci zabíjejí spolu s d evokaznými 
houbami miliony strom  po celém sv t .

K nejznám jším šk dc m pat í lýkovec smrkový, který dokáže p i p emnožení poškodit obrovské plochy smr in. 
A práv  ty jsou v našich lesích nej ast jší d evinou.

K rovec je asi 5 mm velký brou ek s válcovitým tvarem t la a ernohn dou barvou. Dosp lí jedinci napadají poškozené 
nebo poražené stromy, v sou asné dob  jsou však v mnoha oblastech p emnožení, takže napadají i zdravé stromy. 
Zavrtaní pod k rou strom  stráví v tšinu svého života. Živí se lýkem, které zajiš uje p enos vody a živin ve strom , 
ímž ho poškozují. Strom za ne usychat a nakonec uhyne.

Zdroj: cs.wikipedia.org

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Pravda a Poznání.


