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Přehled z ekologie a příbuzných věd 

 

1. Periodické změny tvaru a velikosti těla a tělních výběžků způsobené měnící se 

teplotou vody v průběhu vegetačního období se nazývá: 

a) mněňavkovitost 

b) metamorfóza 

c) elasticita buněčné stěny 

d) cyklomorfóza 

 

2. Proces přečkávání nepříznivých podmínek během teplých měsíců (tzv. “letní 

spánek”) u živočichů nazýváme: 

a) estivace 

b) hibernace 

c) dormance 

d) nepravý zimní spánek 

 

3. Z nabídky vyberte dvojici organismů, která je nejvýznamnější v iniciálních stádiích 

sukcese na odkališti po průmyslové výrobě. 

 

a) houby a extremofilní bakterie 

b) extremofilní bakterie a trávy 

c) trávy a halofilní byliny 

d) halofilní byliny a stromy 

 

4. 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 

 

5. Čím se zabývá ekologické odvětví s názvem demekologie? 

a) studuje vztahy mezi bakteriemi a obratlovci 

b) studuje vztahy mezi populacemi a jejich prostředím 

c) studuje vztahy jedince k prostředí 

d) studuje vztahy na úrovni společenstev a ekosystémů 

 

6. Alelopatie je: 

a) snížení fitness jedince v závislosti na zdroji, který je dostupný v omezeném množství 

b) inhibice růstu rostlin chemickými látkami (kořenové výměšky, těkavé látky z 

listů, opad) 

c) je vlastnost rostlin, které díky parazitismu postrádají chlorofyl (např. kokotice, záraza) 

d) je označení vztahu mezi hostitelem a houbou při arbuskulární mykorhize 
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7. Mezi hluchavkovité NEPATŘÍ: 

a) šalvěj přeslenitá 

b) tymián obecný  

c) levandule lékařská  

d) kopřiva dvoudomá  

 

8. 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 

 

9. Jaký vliv NEMÁ herbivorie na rostliny?  

a) redukce listové plochy 

b) vyšší náchylnost k infekci patogeny 

c) nižší produkce semen 

d) stimulace fotosyntézy a růstu 

 

10. Najděte NEPRAVDIVÉ tvrzení o jevu avoidance u rostlin: 

a) je jedním z typů obrany proti herbivorii 

b) může být mechanická, chemická či biologická 

c) najdeme ji především u krátkověkých druhů 

d) je opakem tolerance 

 

Životní prostředí ČR a hl. m. Prahy 

 

11. Který z uvedených druhů má status kriticky ohroženého druhu v České republice a 

trvale žije na území Prahy: 

a) užovka podplamatá 

b) medvěd hnědý 

c) mihule říční 

d) linduška horská 

 

12. Která chráněné krajinná oblast zasahuje na území hlavního města Prahy? 

a) Český kras 

b) Barrrandien 

c) Prokopské údolí 

d) žádná 

 

13. Tzv. kolektivizace za minulého režimu v tehdejším Československu mimo jiné 

způsobila: 

a) zkrácení říční sítě asi o 50 % 

b) zvětšení plochy lesů asi o 50% 

c) zjemnění zrna krajinné mozaiky 

d) přeorientování zemědělství na exotické plodiny 
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14. Který z uvedených systémů zemědělského hospodaření začíná v období neolitu? 

a) přílohový systém 

b) žďárový systém 

c) střídavý systém 

d) trojpolní systém 

 

15. Jaká je aktuálně v ČR nejpěstovanější hospodářská plodina? 

a) cukrová řepa 

b) řepka olejka 

c) pšenice 

d) chmel 

 

16. Vyberte rostlinu, která se v ČR vyskytuje pouze ve stádiu gametofytu: 

a) kapradina vláskatec tajemný  

b) kapradina hasivka orličí  

c) jednoděložná rostlina bledule jarní  

d) nahosemenná dřevina modřín opadavý  

 

17. Lesní porosty zaujímají z plochy Prahy přibližně: 

a) 2 % 

b) 7 % 

c) 10 % 

d) 18 % 

 

18. Soustava území NATURA 2000 zasahuje i do Prahy, jak je zde zastoupena? 

a) Na území hl.m. Prahy se nachází 11 evropsky významných lokalit. Jedná se 

především o přírodní památky, přírodní rezervace a národní přírodní památky 

b) Souborem 3 ptačích oblastí (PO), které se táhnou podél biokoridoru Vltavy, Botiče a 

Rokytky. 

c) Souborem 27 významných krajinných prvků (VKP) 

d) Praha je známá svou bohatostí, do NATURY 2000 patří všechna maloplošná i 

velkoplošná zvláště chráněných území (dohromady 94 a 2 234 ha) 

 

19. Proč je v kategorii přírodní památka chráněno pražské návrší Rohožník? 

a) vyskytuje se zde několik druhů lesních orchidejí 

b) žije zde roháč obecný 

c) nalézá se zde výšinné sídliště z doby kamenné 

d) jde o významnou geologickou lokalitu 
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20. V období podzimu lze v našich zeměpisných šířkách pozorovat koncert jindy 

nevídaných barev v krajině. Ten je způsoben: 

a) schopností stromů vytvářet na podzim nové pigmenty, které zachytí i čím dál méně 

dostupné světlo 

b) degradací pigmentu chlorofylu, díky níž začnou být viditelné ostatní pigmenty, 

které byly v listech přítomné celou dobu jejich růstu 

c) ve snaze stromů přilákat poslední aktivní opylovače 

d) ve snaze stromů splynout s barvami povrchu půdy s rozkládajícím se opadem 

 

Management v ochraně přírody 

 

21. Proč je hospodaření lesa pařezinovým způsobem vhodné z hlediska ochrany 

biodiverzity? 

a) vznikají paseky bez kompaktního travního porostu a množství stařiny 

b) jedná se o jediný způsob, jak lze vytvořit v lese paseku 

c) les je tvořen pouze pařezy stromů a je proto vhodný pro druhy, které nesnáší zástin 

d) pařezinový les je tmavý, dominuje zastínění, proto je zde možné chránit stínomilné 

druhy rostlin 

 

22. Jaký je ideální stav obhospodařování malého rybníku, aby se v něm nejlépe 

podpořila biodiverzita hmyzu a jiných bezobratlých živočichů? 

a) rybník lze využívat k chovu ryb bez jakýchkoliv omezení 

b) rybník lze využívat k chovu ryb s příkrmy, ale zásadně se nesmí hnojit a vápnit 

c) rybník lze využívat k chovu ryb, pokud je na něm umístěn chov vodní drůbeže, která 

ryby zkrmuje 

d) rybník lze využívat k chovu ryb, pokud je citlivě stanoveno zastoupení 

jednotlivých druhů a množství jedinců 

 

23. V Milíčovském lese v Praze je vyhlášená EVL vymezená pro ochranu tesaříka 

obrovského. Jaký je na lokalitě ideální management pro podporu tesaříka? 

a) zachování starých a odumírajících dubů na hrázích rybníků a zachování 

přístupu světla ke kmeni a hlavním větvím. 

b) zachování starých a odumírajících bříz v okolí rybníků a zachování přístupu světla ke 

kmeni a hlavním větvím 

c) vykácení veškerých dubů v okolí stromů, na kterém žijí tesaříci 

d) intenzivní výsadba vhodných stromů, především buků a vrb 

 

24. Ve smíšeném stádu je pro účely managementu sekundárně bezlesých stanovišť 

výhodnější převaha koz oproti ovcím. Proč tomu tak je? 

a) kozy jsou méně selektivními spásači bylin - přispívají k jednolitější podobě 

vypásaného území  

b) kozy spásají především stařinu, která utlačuje preferované druhy rostlin 

c) kozy jsou lepšími a selektivnějšími spásači dřevin - přispívají k zachování větší 

mozaikovitosti vypásaného území 

d) ovce přednostně spásají dřeviny a jejich větší počet způsobuje zánik všech dřevin na 

vypásaném území 
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25. Které faktory a činnosti mohou pozitivně ovlivnit populaci modráska bahenního na 

chráněné lokalitě? 

a) plošné sečení a pastva bez ponechaných neposečených/nepasených enkláv 

b) používání biocidů a hnojiv na lokalitě 

c) zmenšování rozlohy vhodných biotopů 

d) zamezení odvodňování luk 

 

26. Který z těchto kroků není součástí revitalizace toku? 

a) zahloubení koryta 

b) zpomalení odtoku vody zdrsněním dna 

c) vrácení toku do původního koryta 

d) odstranění tvrdých technických úprav toku 

 

27. Pozemkový spolek je: 

a) instituce spravující pozemky ve vlastnictví státu 

b) společenství vlastníků zemědělské půdy, snažící se zajistit ekologické hospodaření 

na svých pozemcích 

c) nezisková organizace, pečující o přírodně cenné lokality na základě vlastnictví 

či užívacích smluv 

d) neformální občanská iniciativa, zaměřená na zvelebování přírodně cenných pozemků 

a veřejných prostranství ve svém okolí 

 

28. Zásadní rozdíl mezi kosením a pastvou je v tom, že: 

a) kosení biologickou hodnotu lokality zvyšuje, zatímco pastva snižuje 

b) kosení působí na luční porost plošně, zatímco pastva výběrně 

c) pastva je finančně mnohem náročnější, než kosení 

d) mezi oběma způsoby managementu není zásadní rozdíl, kosení a pastva jsou 

srovnatelné, kdykoliv vzájemně nahraditelné metody 

 

29. Jaký zásadní způsob šíření semen při osidlování zapojené kosené louky 

dlouhodobě ovlivňuje skladbu bylin? 

a) šíření záplavami 

b) šíření větrem 

c) šíření zoochoricky na srsti hlodavců 

d) šíření pomocí mravenců (myrmekochorie) 

 

30. Jakou zásadní roli hrají tzv. pastevní plevele (pcháče, máčka,..)? 

a) fungují jako kryt zajícům a hlodavcům při migraci 

b) drží drn a zabraňují splavu půdy 

c) tyto plevele spásají pouze ovce, ve smíšených stádech tedy mají vždy co jíst 

d) jsou nejspásanějšími bylinami, tedy se zamezuje jejich přemnožení a šíření do 

krajiny 
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31. V čem spočívá problém se spárkatou zvěří ve starých (často chráněných) lesích? 

a) Zvěř svým hrabáním a pochůzkami narušuje kořenový systém stromů, ty jsou pak 

zesláblé a náchylné na choroby. 

b) Semenáčky jedle jsou rychle spasené a kvůli vysoké denzitě spárkaté zvěře 

nepřežije téměř žádný. Dlouhodobě je tedy ohrožena genová kontinuita 

populace zdravých jedlových výstavků. 

c) Buky jsou kvůli okusu a vytloukání paroží zdeformované a náchylné na choroby. 

Nedožívají se požadovaného věku. 

d) Popadané kmeny výrazně ztěžují migraci spárkaté zvěře. Problém tedy mají zejména 

lesní hospodáři, kteří musí řešit stavy zvěře ve svých revírech a zvěř se takovým 

oblastem vyhýbá. 

 

32. Stržení drnu těžkou technikou 

a) je jedna z metod disturbančního managementu 

b) je možné v případě, kdy porost je tvořen z více jak 80 % invazivními druhy rostlin 

c) je možné pouze ve speciálních případech, na základě povolení Ministerstva životního 

prostředí 

d) je z hlediska ochrany přírody nepřijatelné 

 

33. Pokud se chci starat o zarůstající louku s mizící populací hořečku českého, chci 

nabídnout dohodu majiteli pozemku, ale nevím, kdo je majitelem… Kde budu 

nejjednodušeji hledat tuto informaci? 

a) Ve volně přístupné databázi Státního pozemkového úřadu (www.spucr.cz) 

b) Pomocí volně přístupné služby Nahlížení do katastru nemovitostí 

(www.cuzk.cz) 

c) Zanechám vzkaz pro majitele na poptávaném pozemku 

d) Podívám se do Databáze opuštěných parcel ČR (www.prazdnepozemky.cz ) 

 

34. Na rybnících jihoměstském území Milíčovský les a rybníky (konkrétně rybník 

Homolka) je oblast ochrany živočichů směřována zejména na obojživelníky. Je to 

však rekreačně vytížená oblast, což působí jistý konflikt. Jaký nejvhodnější plán péče 

byste zvolili pro podporu žab a čolků? 

a) Výsadbu dravých ryb (štika, sumec), která pomůže od kachen. Ty se na rybníky kvůli 

přikrmování lidmi stahují, zároveň se ale krmí i larvami a pulci obojživelníků. 

b) Podpořením přístupu živin do vody například přihnojením. Pulci se na substrátu 

dobře vyživí. 

c) Omezit možnosti volného pobíhání psů zejména v jarních měsících, kdy psi v 

litorálu ničí snůšky vajíček. 

d) Nechat hustě zarůst příbřežní oblasti rákosem a křovinami kvůli volavkám, které jinak 

populace obojživelníků nevybíravě decimují. 

 

35. Vyberte biotop, kterému jako management nejlépe vyhovuje požár: 

a) bylinné lemy 

b) měkký luh 

c) rašeliniště 

d) vřesoviště 

http://www.cuzk.cz/
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36. Pro záchranu druhově bohatých společenstev mokrých luk je zvláště důležité: 

a)  zcela vyloučit činnost člověka na dané lokalitě 

b)  hnojení v zimním období, aby se obnovila zásoba dusíku v půdě 

c)  pravidelné kosení porostů s následným odstraněním biomasy 

d) vysadit v louce několik vrbových a olšových remízů k zábraně nadměrného 

vypařování 

 

37. Zásadním důsledkem regulace vodních toků je: 

a) navýšení diversity vodních organismů, snížení eroze půdy 

b) snížení retence vody v území, snížení diverzity vodních organismů 

c)urychlení toku vody a vytvoření vhodného biotopu pro pstruhy 

d) zkrácení vodního toku s čímž souvisí možnost vypouštět do toku více znečišťujících 

látek dle zákona o vodách 

 

38. Poldr je označení pro: 

a) výsek lesa určený k osázení mladými stromky 

b) sopečný kráter 

c) hlubokomořský příkop 

d) přirozeně nebo uměle omezený prostor přilehlý k toku, který po naplnění vodou 

při povodni plní retenční funkce snižuje povodňový průtok toku 

 

39. Z nabídky vyberte zásah provedený na výsypce po těžbě uhlí, který významně 

NEURYCHLÍ sukcesi na daném stanovišti: 

a) zarovnání povrchu výsypky, která je zvlněná v důsledku pojezdu rypadla, a navezení 

vrstvy půdy z jiné lokality na povrch výsypky 

b) osázení výsypky pionýrskými (kompetičně málo zdatnými) druhy rostlin, např. topol 

osika 

c) osázení výsypky druhy rostlin, které významně pozmění úživnost půdy na lokalitě 

(např. olše lepkavá) 

d) ponechání výsypky přirozenému (přírodnímu) vývoji 

 

40. Které typy péče o chráněná území rozlišujeme: 

a) asanační a regulační 

b) centrální a okrajový 

c) totální a skokový 

d) zásadní a méně významný 

 

 

 

 

 

 

 


