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NAUČNÁ STEZKA CVILÍN
Člověk a les
7. zastávka
Co lesu škodí
Kromě vítaných návštěvníků lesa, využívajících pestrou nabídku rekreačního vyžití, najdou se mezi námi i tací, kteří vědomě poškozují les
a tím ohrožují plnění jeho funkcí. Stálým problémem je vytváření černých skládek odpadů. Tyto skládky jsou pak na dlouhou dobu jizvou
na krásném lesním prostředí a toxické látky, které mohou obsahovat, jsou nebezpečím pro spodní vody a tím i pro člověka samotného.
Rušivě působí i jednotlivě odhozené obaly od potravin a PET láhve, které hyzdí naší přírodu. Vlastníci lesů a orgány státní správy pak musí
vynakládat nemalé prostředky na jejich likvidaci.
Lidé, kteří využívají les k aktivnímu odpočinku formou jízdy na kole, na koni nebo na lyžích, jsou v lese vždy vítáni. Je však třeba si
uvědomit, že k těmto aktivitám slouží lesní cesty nebo vyznačené trasy a ne lesní porosty, které se tak mohou poškodit.
Zdrojem znečištění lesa jsou také výfukové plyny a hluk z motorových vozidel. Návštěvníci lesa si mohou svá vozidla nechat na
upravených parkovacích plochách při vyústění lesních cest na veřejné komunikace. Naši zdravotně a tělesně postižení spoluobčané nebo
ti, kteří k tomu mají vážný důvod, jako například včelaři nebo vlastníci nemovitostí v lesích, mohou od vlastníka lesa obdržet výjimku ze
zákazu vjezdu.
Pro les jsou nebezpečné také všechny činnosti, které mohou způsobit jeho požár. Proto bychom v něm neměli kouřit a rozdělávat otevřené
ohně. Lesní požáry většinou vznikají lidskou neopatrností a jen výjimečně jsou způsobeny bleskem.

zde stojíte

Poznáte stromy?
Vyberte takovou část lesa, kde roste hodně různých druhů
stromů a keřů. Před hrou les projděte a připravte například
tento seznam:
A - bříza, B - buk, C - smrk, D - jasan, E - jedle, F - modřín,
G - dub, H - javor mléčný, CH - borovice černá, I - olše lepkavá.
Pak seznam nadiktujte všem účastníkům. Nemáte-li pro
každého deset lístků jiné barvy, rozdejte lístky bílé; ještě než
se hráči rozběhnou po lese, označí si svých deset papírků
vlastním znakem a pořadovým písmenem A - I. A pak už mají
jediný úkol. Najít co nejrychleji stromy podle seznamu
a upevnit na ně lístek s odpovídajícím písmenem. Na kmen
břízy písmeno A, na kmen jasanu D.
Když hráči vypátrají všech deset druhů dřevin, vrátí se na
tábořiště a hlásí se u vedoucího. Po návratu posledního
projdete společně les a zjistíte, zda byly lístky připevněny
na správné stromy. Hráč, který umístil nejvíc lístků na
příslušné druhy, zvítězil. Při stejném počtu rozhoduje o vítězích čas.
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