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Všeobecný přehled z ekologie a příbuzných věd 

 

1. Co je to „ekologická stabilita“? 

a) schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené 
vlastnosti a funkce  

b) schopnost odolávat rizikům zranitelnosti s minimální újmou 

c) schopnost zachovat si reprodukční schopnosti v konkurenčním prostředí 

d) neschopnost odolávat rizikům zranitelnosti s minimální újmou 

 

2. Která z těchto nepůvodních druhů dřevin nemusí být odstraňována z cenných lokalit, z důvodu 
vykazování aleopatie: 

a)  douglaska tisolistá 

b) dub červený 

c) trnovník akát 

d) borovice vejmutovka 

 

3. Boreál, preboreál, atlantik, epiatlantik jsou pojmy vztahující se k: 

a) zeměpisu 

b) holocénu 

c) pleistocénu 

d) zoologii 

 

4. Ekoton je: 

a) Populace, na jejíž utváření se trvale podílí člověk. 

b) Přechodová populace na přechodu dvou ekosystémů. 

c) Přechodové společenstvo na přechodu dvou ekosystémů. 

d) Společenstvo, na jehož utváření se trvale podílí člověk. 

 

5. Apomixie je rostlinná strategie rozmnožování, která umožňuje: 

a) Vznik semen až po oplození jiným rostlinným druhem. 

b) Vznik semen až po oplození jinou rostlinou stejného druhu. 

c) Produkci malého množství vysoce kvalitních semen. 

d) Rychlý vývoj mnoha různých forem, variant a podruhů schopných přizpůsobit se místním podmínkám. 
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6. Která z uvedených druhů netýkavek je v České republice autochtonním druhem?  

a) netýkavka žláznatá 

b) netýkavka nedůtklivá 

c) netýkavka malokvětá 

d) netýkavka balzamínová 

 

7. Která z uvedených informací o tzv. „blbounu nejapném“ NENÍ pravdivá: 

a) jedná se druh ptáka, jehož správné pojmenování je dronte mauricijský 

b) neživý exponát blbouna nejapného se nachází v depozitáři Národního Muzea v Horních Počernicích 

c) nejedná se o vyhynulý druh ptáka  

d) jedná se vyhynulý druh ptáka, jehož „lidové pojmenování“ zní dodo 

 

8. Která informace o syslu obecném je pravdivá: 

a) je z krajiny vytlačován rozšiřující se plochou městské zástavby a golfových hřišť 

b) je ohrožen zánikem a zařazen mezi kriticky ohrožené druhy, jelikož je při rozmnožování rušen vibracemi z 
intenzivní automobilové a letecké dopravy 

c) vyhledává krátký travní porost o délce zhruba do 15 centimetrů 

d) přibývá díky zvyšujícímu se počtu golfových hřišť, a proto byl jeho záchranný program ukončen v roce 2011 

 

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

a) rosnatka okrouhlolistá 

b) tučnice obecná 

c) ďáblík bahenní 

d) vachta trojlistá 

 

10. Glaciální relikty jsou rostliny, … (vyberte správnou odpověď): 

a) jejichž areál výskytu byl výrazně zmenšen v důsledku střídání dob ledových a meziledových. 

b) které mají souvislé rozšíření v severské tundře a ostrůvkovité ve vysokých polohách hor. 

c) které unikly do střední Evropy před postupujícím pevninským ledovcem. 

d) které jsou schopné přežívat pouze na stanovištích s trvale zmrzlou půdou. 
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Člověk a životní prostředí ČR a hl. m. Prahy 

 

11. 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) Hlavními příčinami ohrožení existence velkých šelem na našem území je častý kontakt s turisty, kteří zvířata 
ruší při lovu a rozmnožování. 

 

12. Koliha velká zřejmě hnízdí jen na jediném místě v České republice. Je to v Praze na: 

a) mokřadních loukách u Šeberova 

b) letišti v Letňanech 

c) Trojském ostrově 

d) Ruzyňském letišti 

 

13. V kterém roce naposledy byl v Praze zjištěn výskyt vztekliny a u kterého to bylo živočicha? 

a) 2015, jezevec 

b) 2015, netopýr 

c) 1985, člověk 

d) 1985, liška 

 

14. V pražské ZOO v posledních letech hnízdí několik párů divokých: 

a) čápů bílých 

b) orlů mořských 

c) kvakošů nočních 

d) husic rezavých 

 

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

a) Brčálník 

b) Šeberák 

c) Rezavka 

d) Triangl 
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16. Nejrozšířenější šelmou v Praze 1 je: 

a) jezevec lesní 

b) kuna lesní 

c) vydra říční 

d) kuna skalní 

 

17. Na území Prahy zasahuje jediné velkoplošné chráněné území. Které to je? 
a) CHKO Prokopské a Dalejské údolí 

b) NPR Divoká Šárka 

c) EVL Klánovický les 

d) CHKO Český kras 

 

18. Významná populace sysla obecného se v Praze vyskytuje na této chráněné lokalitě: 

a) EVL Xaverovský háj a Blatov 

b) EVL Letiště Letňany 

c) VKP Černá strouha 

d) VKP Louka u Golfu 

 

19. Oblíbené krmení vodního ptactva na nábřežích měst pečivem je „medvědí služba“ nejen jim, ale také 
člověku. Příčinou tohoto přikrmování je: 

a) Zhoršení kvality vody v důsledku hnití nespotřebovaného krmiva. 

b) Eutrofizace spojená s výskytem vysoké koncentrace ptactva na jednom místě. 

c) Zvýšené promoření plžů parazitickými motolicemi (miracidia, redie) a riziko napadení cerkariemi. 

d) Riziko přenosu tasemnice kachní. 

 

20. Kolik se kvalifikovaným odhadem aktuálně na území hl. m. Prahy nachází naučných stezek a tras? 
Vyberte správnou možnost: 

a) do 10 

b) přibližně 20 

c) méně než 30 

d) více než 40 
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21. Mezi nepůvodní invazivní druhy vyskytující se hojně také v Praze řadíme: 

a) kormorána velkého 

b) prase divoké 

c) želvu nádhernou 

d) bažanta obecného 

 

22. Který typ chráněného území je vyhlašován z důvodu ochrany krajinného rázu? Vyberte správné označení: 

a) národní krajinná rezervace 

b) přírodní park 

c) významné krajinné území 

d) chráněné krajinné území 

 

23. Ve které pražské čtvrti se nachází sídlo Ministerstva životního prostředí: 

a)   Dejvice 

b)  Holešovice 

c)  Vršovice 

d) Zbraslav 

 

24. Mezi tzv. významné krajinné prvky (VKP) automaticky nepatří, ale lze jako VKP registrovat: 

a) lesy 

b) údolní nivu či rašeliniště 

c) naleziště nerostů a zkamenělin 

d) vodní toky, rybníky a jezera 

 

25. Mezi pražské přírodní parky nepatří (označte smyšlený název přírodního parku): 

a)  přírodní park Záběhlice - Hostivař 

b)  přírodní park Smetanka 

c)  přírodní park Botič - Rokytka 

d)  přírodní park Košíře - Motol 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
TEST- Ekologická olympiáda 2015/2016 - Pražské krajské kolo 

 
 
Soutěžní název týmu: …………………………………………………….. 
 

 

6 

Cestovní ruch, šetrný turismus, sport a související ochrana přírody a krajiny 

 

26. Jak nazýváme 3 základní pilíře teorie trvale udržitelného života (rozvoje): 

a) Ekonomický, Sociální, Environmentální 

b) Lokální, Kontinentální, Globální 

c) Výrobní, Obytný, Rekreační  

d) Finanční, Přírodní, Zdravotně-hygienický 

 

27. Evropská úmluva o krajině zahrnuje plochy: 

a) Výhradně vnitrozemského rázu 

b) Pevninského rázu, vnitrozemské vodní plochy a mořské oblasti 

c) Pouze kulturního a přírodního dědictví 

d) Výhradně lesních a vodních ekosystémů 

 

28. Historicky prvním národním parkem na světě se stal: 

a) americký Yellowstonský národní park v roce 1782 

b) americký Yellowstonský národní park v roce 1872 

c) australský Královský národní park v roce 1782 

d) australský Královský národní park v roce 1872 

 

29. Která z uvedených památek NENÍ zapsaná v seznamu kulturního dědictví UNESCO: 

a) Vila Tugendhat v Brně 

b) Historické centrum města Telč 

c) Zahrady a zámek v Kroměříži 

d) Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě 

 

30. Soustavu NATURA 2000 mimo jiné tvoří: 

a) Ptačí oblasti  

b) Oblasti vyhlášené pod programem Man and Biosfere (UNESCO) za Biosférické rezervace 

c) Evropsky nevýznamné lokality 

d) Pouze Velkoplošná zvláště chráněná území  
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31. Za nejstarší naučnou stezkou na území Česka je považována Köglerova naučná stezka u Krásné Lípy, 
vybudovaná v roce: 

a) 1941 

b) 1961 

c) 1981 

d) 2001 

 

32.  V novém návštěvnickém centru národního parku Šumava v Srní můžete mimo jiné vidět výběh 
s původně běžnými predátory, jsou to: 

a) rysi 

b) vydry 

c) vlci 

d) medvědi 

 

33. V Národním parku Šumava je: 

a)  umožněn pěší pohyb osob pouze po vyznačených turistických trasách, pohyb osob na lyžích je možný pouze 
po lyžařských turistických trasách a běžkařských okruzích 

b)  umožněn pěší pohyb osob mimo vyznačené trasy po celém území národního parku vyjma území I. zóny 
ochrany přírody národního parku 

c)  umožněn pohyb osob na lyžích mimo vyznačené trasy pouze v lesních porostech mimo I. zónu, vjíždět mimo 
trasy do bezlesého území je zakázáno na celém území parku 

d) zakázána jízda na kolech mimo silnice 

 

34. Negativní vliv sjezdovek v horské krajině je předmětem rozsáhlých debat a sporů. Který negativní vliv je v 
současnosti považován za nejpodstatnější: 

a) ovlivnění půdních poměrů 

b) ovlivnění vodních poměrů 

c) eutrofizace 

d) hlukové a světelné znečištění 

 

35. Pro které druhy rostlin může být sjezdová trať s optimálním managementem vhodným náhradním 
stanovištěm: 

a) Orchideovité, Liliovité 

b) Plavuníky, Hořcovité 

c) Lomikamenovité, Jestřábníky 

d) Erikoidní rostliny 
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36. Které z následujících biotopů NEJSOU ohroženy sešlapem turistů: 

a) subalpínská prameniště, acidofilní vegetace alpínských skal a drolin 

b) zapojené alpínské trávníky, skalní vegetace sudetských karů 

c) alpínská vřesoviště, subalpínská brusnicová vegetace 

d) jednoletá vegetace písčin, kostřavové trávníky písčin 

 

37. Hromadná rekreace spojená s koupáním: 

a) působí negativně na pobřežnici jednokvětou, naopak podporuje šíření bahničky jehlovité a sítiny 
cibulkaté 

b) působí negativně na pobřežnici jednokvětou, bahničku jehlovitou a sítinu cibulkatou 

c) vede k sešlapávání dna a negativně tak ovlivňuje všechna vodní makrofyta 

d) dodává vodním biotopům živiny a pozitivně tak ovlivňuje všechna vodní makrofyta 

 

38. Veřejná akce spojená se splutím jednoho z pražských vodních toků se jmenuje: 

a) Rokytkou na lodi 

b) Velká Kunratická 

c) Rio Botičo 

d) Navždy Vltavan 

 

39.  Klub českých turistů byl založen v roce: 

a) 1697 

b) 1888 

c) 1926 

d)  1957 

 

40. V lesích je povoleno (vyberte NESPRÁVNOU odpověď): 

a) rozdělávat oheň na vlastní nebezpečí 

b) vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí pokud není orgánem státní správy lesů vyhlášen zákaz vstupu do lesa 

c) lovit zvěř za dodržení všech podmínek daných zákonem o myslivosti a dalších navazujících předpisů 

d) sbírat houby a ostatní lesní plody pro vlastní potřebu s výjimkou chráněných druhů rostlin a hub 

 

 


