HISTORIE podněty pro výuku
Římané: zavlečení nepůvodních druhů rostlin

Egypťané - mumifikace

Vliv Římské říše na evropskou flóru

Staňte se ‘balzamovačem’ - mumifikujte rajče

Cíl: Pochopit dopady migrace osob na rozšíření nepůvodních druhů rostlin.

Cíl: Ověřit použití lišejníků v procesu mumifikace

Společně s rozšiřováním Římského impéria přicházely také rostliny... a králíci! Některé
druhy zeleniny (tuřín, celer, mrkev) a ovoce (třešně, hroznové víno a švestky) byly do
severní Evropy dováženy záměrně. Jiné rostliny byly rozšířeny neúmyslně a dorazily
například na dovezeném obilí nebo oděvech a látkách.

Lišejníky byly používané ve staroegyptském procesu mumifikace. Vkládaly se dovnitř
lidských těl jako vycpávka. Zjistěte o tomto postupu více s pomocí knihovny nebo
internetu.

Botanici popisují rostliny dovezené na české území před rokem 1500 n. l., které dnes
rostou v přírodních stanovištích jako archeofyty.
Zdroje:
•
Průzkum internetu
•
Místní příklady nepůvodních dovezených rostlin
Podněty k aktivitám:
•
Žáci prozkoumávají rostliny dovezené Římany – například fenykl, který má využití
v kuchyni, jako bylinný čaj, v zubních pastách, nebo k podpoře zažívání.
•
Prozkoumejte rostliny, které ‘přijely stopem’ a nyní jsou považované za plevel.
•
Nalezněte místní příklady užitečných dovezených rostlin nebo některé vypěstujte,
třeba fenykl, celer a mrkev.
•
Zasaďte na školním pozemku třešeň a švestku (pokud zde už nerostou) jako odkaz
pro budoucí žáky studující Římany.
Klíčová slova:
archeofyty, domorodé/původní
Kritéria úspěchu
ü Žáci chápou a dokáží vysvětlit, proč některé rostliny na českém území nejsou
původní a jsou schopni vysvětlit, jak se sem dostaly.

Zdroje:
•
Rajčata
•
Sůl
•
Bikarbonát sodný (jedlá soda)
•
Lišejníky, piliny
•
Bavlněné obvazy
Aktivita:
Použijte lišejníky při mumifikaci rajčete. Příklady postupu
naleznete na internetu.
•
Rajčata jsou nejprve ‘vypitvána’ (odstraňte ‘vnitřnosti’,
lžičkou vyškrábněte semena a dužinu)
•
Vysušte je směsí soli a jedlé sody (zvažte rajče před a po
vysušení)
•
Po 2 týdnech zkontrolujte průběh a případně přidejte sůl.
•
Zvažte výsledná suchá rajčata a porovnejte výsledky.
•
Po vysušení můžete dutinu vyplnit lišejníkem (porovnejte
s jinými výplněmi, například pilinami a zabalte rajče do
obvazu.

Mumifikujte rajče
Klíčová slova: vysušení, vykuchání, mumifikace
Kritéria úspěchu
ü Žáci dokáží popsat proces mumifikace
ü Chápou, proč byli faraoni mumifikováni

www.pappusproject.eu

