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Přehled z ekologie a příbuzných věd

1. Forézie je:

a)     Mezipopulační vztah, při kterém populace jednoho druhu využívá populaci jiného druhu   
k     transportu.  

b) Mezipopulační vztah, kdy populace jednoho druhu žije na druhé, aniž by ji negativně 
ovlivňovala.

c) Mezipopulační vztah, kdy populace jednoho druhu vyhledává sousedství populace jiného 
druhu z důvodu ochrany před predátorem.

d) Mezidruhový vztah, kdy se populace jednoho druhu živí potravními zbytky populace jiného 
druhu.

2. Tzv. „Bergmannovo pravidlo“ zní:

a) Čím živočich žije v teplejších oblastech, tím je tmavší než jeho příbuzné formy žijící v 
chladnějších oblastech.

b)     Teplokrevní živočichové jsou v chladnějších oblastech větší než jejich příbuzné formy žijící v   
oblastech teplejších.

c) Živočichové mají v chladnějších oblastech kratší končetiny, uši, zobáky, než příbuzné formy v 
teplejších oblastech.

d) Živočichové žijící v chladnějších oblastech mají světlejší pokryv těla (srst, peří, šupiny,…) než 
jejich příbuzné formy žijící v teplejších oblastech.

3. Vyberte  sestupně  seřazenou  řadu  druhů  dřevin  podle  významu  pro  tuzemské  druhy
živočichů (pozn.: na první pozici tedy bude nejvýznamnější z řady, na posledním nejméně
významný). Vyberte nejlepší řadu z pohledu druhů ČR: 

a)     dub zimní – hloh obecný  – líska obecná   

b) jasan ztepilý – trnovník akát – jírovec maďal 

c) bříza bělokorá – smrk ztepilý – javor mléč 

d) vrba jíva – pajasan žláznatý – borovice černá 
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4. Jako saproxylický druh označujeme:

a)     Druh organismu, který je v některé části svého vývoje závislý na mrtvém (odumřelém) a  
tlejícím dřevě v     různém stupni rozkladu.  

b) Druh dřeviny, která ve svých fázích odumírání a rozkladu poskytuje potravu pro dřevokazné
organismy.

c) Druh dřeviny, která obsahuje dutiny, tedy poskytuje úkryt či místo pro rozmnožení dutinovým
ptákům, netopýrům a dalším drobným savcům, jako je například plch nebo veverka.

d) Druh houby, která je svým vývojem vázaná na odumírající kořenový systém dřevin.

5. Jako „zdomácnělé“ jsou označovány druhy:

a) Druhy trvale se vyskytující v lidských příbytcích. 

b) Druh v místě výskytu nepůvodní, trvalého výskytu s pronikáním do původních společenstev.

c) Druh v místě výskytu nepůvodní, občasně se vyskytující v původních společenstvech.

d) Druhy vyskytující se pouze v ekosystémech ovlivněných člověkem. 

6. Co znamená pojem heliofyt?

a) Rostlina, která vyplňuje svoje plody (měchýřky) heliem.

b) Rostlina, která vyhledává pouze slaništní biotopy.

c)      Světlomilná rostlina, která obvykle nesnáší zastínění.  

d) Stínomilná rostlina, která ale vyžaduje silné oslunění na několik minut denně.

7. Hemikryptofyty jsou:
a) rostliny, které polovinu své vegetační sezóny přetrvávají pouze ve stadiu listu.

b) rostliny, jejichž obnovovací pupeny se nacházejí výš než 30 cm nad zemí.

c)      rostliny s obnovovacími pupeny při povrchu země.  

d) dvouleté rostliny, které kvetou až druhé vegetační období.

8. Který  z  těchto  druhů  silně  ohrožených  rašeliništních  rostlin  vyžaduje  ke  svému  růstu
obnažená stanoviště, nejčastěji spojená s určitými formami disturbance?

a) rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia)

b)     tučnice obecná   (Pinguicula vulgaris)  

c) ďáblík bahenní (Calla palustris)

d) vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)
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9. Jak můžeme definovat pojem extinkce?

a)     vymírání  

b) dlouhodobý výskyt monokultury

c) znovuobjevení domněle vyhynulého druhu

d) náhlá změna chování

10. Co znamená pojem Dehnelův fenomén?

a)     menší velikost těla u zvířat žijících na severu

b)    zmenšení velikosti těla a některých vnitřních orgánů v zimním období

c)     tmavší srst u zvířat žijících více na severu

d)    pozastavení březosti v nepříznivých podmínkách
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Člověk a ochrana životního prostředí a přírody v ČR a hl. m. Praze

11. Při které rezortní organizaci  je uložen ústřední seznam ochrany přírody, ve kterém jsou
evidovány památné stromy:

a)     Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

b) Botanický ústav Akademie věd ČR

c) Ministerstvo životního prostředí ČR

d) Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

12. Které tvrzení univerzálně platí o pražských sadech v majetku hl. m. Prahy:

a)     Můžete si  v     nich natrhat  ovoce pro vlastní  potřebu,  a  to  bez souhlasu orgánu ochrany  
přírody a krajiny.

b) Můžete  si  v nich  natrhat  ovoce  pro  vlastní  potřebu,  výhradně  ale  se  souhlasem  orgánu
ochrany přírody a krajiny.

c) Vzhledem k tomu, že se často jedná o významné krajinné prvky, tak je v nich sběr ovoce
povolen pouze v měsíci září.

d) Vzhledem k tomu, že se často jedná o významné krajinné prvky,  tak je v nich sběr ovoce
zakázán.

13. Která zákonem stanovená kategorie lesů dominuje na území hl. m. Prahy?

a) lesy hospodářské

b) lesy městské

c) lesy ochranné

d)     lesy zvláštního určení  

14. Posledním v Praze vyhlášeným přírodním parkem v roce 2010 je:

a) přírodní park Záběhlice - Hostivař

b)   přírodní park Smetanka  

c) přírodní park Botič - Milíčov

d) přírodní park Košíře - Motol
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15. Botanická zahrada v Praze Na Slupi patří:

a) Magistrátu hlavního města Prahy

b) Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v     Praze  

c) Městské části Praha 1

d) soukromému podnikateli

16. Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy provozovaná Lesy hl. m. Prahy se
nachází v pražské čtvrti:

a) Bubeneč

b)     Jinonice  

c) Petrovice

d) Zličín

17. Dálkové migrační koridory jsou:

a)     základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro velké  
savce.

b) plošné krajinné struktury délky desítek kilometrů.

c) liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které nepropojují
oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců.

d) k zajištění alespoň maximální udržitelné konektivity krajiny.

18. Který z uvedených druhů má status kriticky ohroženého druhu v České republice a trvale
žije na území Prahy:

a)     užovka podplamatá (Natrix tessellata)  

b) medvěd hnědý (Ursus arctos)

c) mihule říční (Lampetra fluviatilis)

d) linduška horská (Anthus spinoletta)

19. V rámci  kampaně  „Místo  pro  přírodu“  je  první  vykoupenou  přírodní  lokalitou  Českého
svazu ochránců přírody v Praze mokřad nazývaný: 

a) Klíčov

b) Šeberák

c) Robotka

d)     Triangl  
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20. Ptačí oblasti a evropsky významné lokality vyhlašuje:

a) EU

b) místní samospráva

c) ČSO ve spolupráci s AOPK

d)     vláda ČR   
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Druhová ochrana

21. Naše druhy netopýrů:

a) jsou téměř slepé.

b)      mají oči dobře přizpůsobené k nočnímu vidění; vnímají barvy, ale v menším rozsahu než   
většina jiných živočichů 

c) mají oči dobře přizpůsobené k nočnímu vidění; nemohou žádným způsobem vidět barvy

d) mají oči dobře přizpůsobené k nočnímu vidění; vnímají barvy a to dokonce lépe než většina 
jiných živočichů

22. Který z následujících výroků o psovité šelmě šakal obecný (Canis aureus) je pravdivý?

a) Délka ocasu šakala je 40 – 60 cm a dosahuje tak téměř délky zbytku těla.

b) V Evropě je jeho výskyt nepůvodní. Jeho domovinou je Afrika.

c) Jeho výskyt byl opakovaně zaznamenán v     ČR.  

d) Šakal se vyskytuje v Evropě pouze z důvodů nezodpovědnosti soukromých chovatelů.

23. Jaká je ochrana špačka obecného (Sturnus vulgaris) v České republice? 

a) Je chráněn stejně jako kterýkoliv jiný volně žijící pták bez výjimek. 

b) Je chráněn více než kterýkoliv jiný volně žijící pták s výjimkou vinic na Moravě. 

c)      Je chráněn stejně jako kterýkoliv jiný volně žijící  pták s výjimkou mezi 15. srpnem a 31.  
říjnem na vyhláškou specifikovaných územích ČR. 

d) Není chráněn. 

24. Vyberte pravdivé tvrzení:

a)     Rys, medvěd a vlk se v historických dobách vyskytovali na území celé ČR.  

b) Rys plní v lesních ekosystémech důležitou regulační funkci u populací spárkaté zvěře, a jeho
výskyt je tak podporován jak lesníky, tak myslivci.

c) Zatímco rys a vlk mohou způsobovat škody na hospodářském zvířectvu, medvěd vyhledává
výhradně divokou kořist.

d) Hlavní příčinou ohrožení existence velkých šelem na našem území je častý kontakt s turisty,
kteří zvířata ruší při lovu a rozmnožování.
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25. Co je to lapák?

a)     pokácený, zdravý, často odvětvený a větvemi zakrytý dospělý smrk nebo jeho část  

b) nástroj pro chytání vodních polutantů

c) slangové označení lesníka hlídajícího skládku dřeva

d) koncová část harvestoru pro uchycení káceného stromu

26. Co je třeba k tomu, aby ryby plující proti proudu řeky byly úspěšně navedeny do rybího
přechodu?

a) malé kameny na začátku přechodu

b) zákaz rybolovu v okolí přechodu

c)      vábící proud vody  

d) dostatečně vysoký jez

27. Okáč  metlicový  (Hipparchia  semele) byl  ještě  na  začátku  minulého  století  v  ČR  plošne
rozšířen  s  výjimkou  horských  oblastí.  Dnes  je  ale  kriticky  ohroženým  druhem.  Který  z
faktorů byl zásadní příčinou vymírání tohoto druhu?

a) Cílené zalesňování xerotermních strání

b) Zavážení pískoven a celková rekultivace vytěžených ploch v krajině

c)      Útlum extenzivního zemědělství a eutrofizace krajiny  

d) Rozvoj dopravní infrastruktury a s tím spojená výstavba skladových jednotek na polích.

28.  Jesenická populace kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) je:

a) v Jeseníkách původní

b) introdukovaná z tatranské populace

c)       introdukovaná z Alp  

d) vznikla křížením původních kamzíků s jedinci přivezenými z Bělověžského pralesa

29.  Který z vybraných druhů je považován ze jediného českého endemického obratlovce?

a) čolek horský (Ichthyosaura alpestris) 

b)     myšice Cimrmanova (Apodemus microps cimrmani)  

c) kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

d) rak říční (Astacus astacus)
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30. Jaký z vybraných biotopů preferuje pro hnízdění vlha pestrá (Merops apiaster)?

a) dutiny ve stromech alespoň 3 metry vysoko nad zemí

b) husté porosty rákosu na březích stojatých vod

c)      hlinité nebo písčité stěny  

d) půdy zemědělských usedlostí, které nejsou trvale využívány

31. Jaká je doporučovaná první pomoc při nálezu ptáka, který narazil do skleněné plochy?

a) Opatrně  vložím  ptáka  do  papírové  krabice  vhodné  velikosti,  uzavřu  ji  a  přenesu  do  
temného a tichého prostoru. Následně zavolám do nejbližší záchranné stanice pro divoká
zvířata.

b) Ptáka  přenesu  na  nejbližší  vyvýšené  místo,  aby  se  k  němu  nedostal  pes  nebo  kočka.
Zanechám ho tam a budu ho pravidelně kontrolovat.

c) S ptákem si udělám selfie a poté zavolám do záchranné stanice.
d) S  ptákem  nebudu  hýbat,  do  jeho  těsné  blízkosti  položím  misku  s  vodou  a  zrním  a  v

pravidelných intervalech ho budu chodit kontrolovat.

32. Pro které živočišné druhy ohrožené vyhynutím jsou přijaté záchranné programy Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR?

a) vlk obecný, bobr evropský, velevrub malířský, užovka podplamatá, sova pálená, tesařík alpský

b) zubr evropský, svišť horský, bourec trnkový, zmije obecná, škeble potoční

c)      hnědásek osikový, užovka stromová, perlorodka říční, sysel obecný, sýček obecný  

d) užovka  obojková,  puštík  obecný,  vydra  říční,  medvěd  hnědý,  škeble  rybničná,  hnědásek
jitrocelový

33. U lokalit písečných přesypů (Třeboňsko, Polabí, Jižní Morava) je základním opatřením pro
zachování původních biotopů:

a) Vysazovat stromovou a keřovou vegetaci, aby byl vytvořen stín, udržela se vlhkost a přesyp se
nerozfoukal.

b)     Odstraňovat  náletové  dřeviny  a  narušovat  zapojený  drn  vegetace,  aby  byly  zachovány  
otevřené písečné plochy pro hmyz a jednoletou vegetaci písčin.

c) Osévat vojtěškou (zelené hnojení) nebo hnojit chlévskou mrvou, aby byl dodán do chudých
písečných půd humus.

d) Vysazovat  větrolamy z  akátů,  které  zabraňují  rozvolnění  přesypu a současně fungují  jako
medonosné stromy.
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34. Plavín  štítnatý  (Nymphoides  peltata),  stulík  žlutý (Nuphar  lutea) a  rdest  plovoucí
(Potamogeton natans) mají společnou vlastnost:

a)     jsou to ve dně pevně zakotvené rostliny s plovoucími listy na hladině  

b) všechny tyto druhy kvetou bíle

c) jsou  to  ve  vodě  volně splývající  vodní  rostliny  s  niťovitými  listy  rozmístěnými ve  vodním
sloupci

d) všechny patří do čeledi leknínovitých (Nymphaeaceae)

35. Teorie „anemo-orografických systémů“ vysvětluje mimo jiné:

a) pravidla větvení „divočících“ horských řek popsané z Beskyd

b) disperzi vstavačovitých rostlin na horských květnatých loukách v Alpách

c) proměnlivost  horského  počasí  a  mlh  ve  vztahu  k  výškové  zonaci  horských  smíšených  a
jehličnatých lesů na Šumavě

d)     druhovou bohatost rostlinných společenstev závětrných horských údolí tzv. „zahrádek“ v  
Krkonoších

36. Ochrana rostlin „in situ“ znamená:

a) uchovávání druhu v kultuře v laboratoři nebo botanické zahradě

b) cílené pěstování a rozšiřování rostlin mimo jejich přirozené stanoviště

c)      ochranu na jejich přirozeném stanovišti realizovanou zpravidla managementovými zásahy  
upravující podmínky stanoviště

d) zápis druhu do seznamu CITES I

37. Na  hadcové  (serpentinitové)  podloží  se  váže  jen  úzce  specializovaná  vegetace.  Toto  je
způsobeno:

a) pomalým zvětráváním

b) extrémně nízkým pH

c) vysokým obsahem těžkých kovů v hornině

d)      vysokým obsahem hořčíku  
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38. Na kolik párů byla v srpnu 2022 odhadnuta velikost populace sýčka obecného na našem
území?

a)     70–100 párů

b)    100–130 párů

c)     130–190 párů

d)    190–250 párů

39. Jaký z vybraných biotopů preferuje sysel obecný (Spermophilus citellus)?

a) vysokohorský les s rozsáhlými kamenitými poli, která poskytují dostatečné množství úkrytů

b) lužní les s pravidelným zatopením po dobu alespoň dvou týdnů

c)      travnaté porosty se solitérními stromy nebo keři  

d)  hustý keřový porost jalovce nebo trnky

40. Kterou organizaci nalezneme pod zkratkou EAZA?

a) Evropská agentura pro udržitelný rozvoj v ochraně přírody

b) Evropská asociace záchranných stanice pro divoká zvířata

c) Evropská agentura neziskových organizací v ochraně přírody

d)     Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií  


