
1. O kolik stupňů Celsia se liší teplota na louce oproti teplotě v lese?

a) o 6 °C

b) o 7 °C

c) o 4 °C

Zajímavost: Stromy absorbují více světla a méně jej odráží do ovzduší.

2. Kolik prachových částic dokáže zadržet 1 hektar lesa?

a) 30  – 70 t

b) 120 – 150 t

c) 4 – 9 t

Zajímavost: Struktura stromů umožňuje zachycování nejen prachových 

částic, ale i škodlivých látek. Tato schopnost je ovlivněna tvarem i 

strukturou listů. Velký vliv má i tvar větví a kmene.

3. Jak se nazývá schopnost stromů vsakovat a zadržovat vodu?

a) filtrační

b) vsakovací

c) infiltrační

Zajímavost: Kořeny stromů přispívají k infiltraci vody do půdy. Lesní 

porosty a lesní půdy umožňují velmi dobré zasakování vody do půdy a 

hromadění této vody ve svrchní části půdy a v půdě, tím zadržují vodu a 

výrazně omezují odtok vody po povrchu. Odtok vody z lesních porostů je 

tedy vyrovnanější. V době působení povodňových srážek zadržují vodu, 

která odtéká později, nemá tedy takový vliv na zvyšování stavů vody v 

tocích při přívalech a následných povodních.
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4. Jak se nazývá jev, kdy jsou přívalovými dešti odnášeny jemné 

půdní částice?

a) imise

b) degradace

c) eroze

Zajímavost: Půdní eroze je proces degradace půdy. Během eroze dochází 

k omezení nebo úplné ztrátě produkčních schopností. Nejčastěji se eroze 

objevuje na zemědělských půdách, ale může k ní docházet i na lesních 

půdách. Půdní částice, které se uvolňují erozí, se dostávají splachem do 

toků ve formě plavenin. Intenzita eroze je závislá na několika faktorech –

podloží (horniny), sklon svahu, charakter vegetačního pokryvu (pole, 

louky, lesní porosty) a antropogenních vlivech (vlivy způsobené 

člověkem).

5. O kolik procent dokáže zabránit lesní porost (část lesa) vysychání 

oproti zemědělské půdě?

a) o 200%

b) o 800%

c) o 50%

Zajímavost: Lesní porosty prodlužují dobu tání sněhu, tím umožňují lepší 

zasakování. Dále zabraňují vysychání půdy.
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6. Jaká dřevina má hluboké kořeny, má schopnost kořenové 

výmladnosti a svým rozkladem opadu (spadané listí nebo jehličí) 

obohacuje půdu o živiny?

a) javor

b) bříza

c) borovice

Zajímavost: V ČR přirozeně roste javor mléč, javor klen a javor babyka. 

Všechny tři druhy rostou na území celé Evropy. Javor mléč roste často v 

suťových a roklinových lesích. Javor klen pak roste na podobných místech 

jako javor mléč, ale navíc se objevuje i ve vyšších nadmořských výškách. 

Nejméně se v ČR vyskytuje javor babyka, která se objevuje v teplých 

oblastech.

7. Jak se jmenuje plyn, který je uvolňován živočichy při vydechování a 

je pohlcován zelenými rostlinami?

a) SO2

b) CO2

c) NOx

Zajímavost: Oxid uhličitý (CO2) je plyn, který je součástí zemské atmosféry. 

Patří také ale k nejvýznamějším antropogenním zdrojům uhlíku vznikajícím 

spalováním uhlíkatých látek (doprava, průmysl, vytápění domů). Běžná 

koncentrace oxidu uhličitého není škodlivá, vyšší koncentrace mohou 

způsobit závažné zdravotní problémy. Oxid uhličitý pohlcuje infračervené 

záření a přispívá tím ke zhoršování vlivu tzv. skleníkového efektu.
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8. Jak se jmenují kořeny, kterými rostliny vstřebávají vodu a živiny?

a) hlavní

b) vlásečnicové

c) postranní

Zajímavost: Kořenové vlásečnice a nejmenší kořenové vlásky přijímají 

kyslík a mikročástice. Postranní kořeny mají na starost příjímání živin a 

vody. Hlavní kořeny udržují rostliny v půdě.

9. Jakou funkci mají u stromu asimilační orgány (listy a jehlice)?

a) dýchání

b) odrážení světla

c) ochlazování

Zajímavost: Listy a jehlice mají několik funkcí – výměnu plynů s okolním 

prostředím, fotosyntézu a odpařování vody. Pokud má strom nedostatek 

vody, začne shazovat listy, aby zabránil ztrátě vody.

10. Vyberte strom, který se řadí do skupiny tzv. pionýrských dřevin 

(přípravných dřevin).

a) smrk ztepilý

b) bříza bělokorá

c) dub letní

Zajímavost: Pionýrskou dřevinou se rozumí drzh, který osidluje nově 

vznikající stanoviště. Tyto druhy připravují stanoviště pro další druhy stromů 

i ostatních organizmů. V lesních porostech se pionýrské dřeviny často 

objevují na kalamitních plochách. Jsou to druhy, které jsou světlomilné a 

nenáročné na vodu.
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11. Jak nazýváme lesy, které jsou podmáčené, je v nich vysoká hladina 
podzemní vody a jsou pravidelně zaplavované?

a) listnaté

b) olšové

c) lužní

Zajímavost: Lužní lesy jsou druhově nejrozmanitější ekosystémy. 
Nejdůležitějším znakem je přítomnost vodního toku (řeka, potok) a vysoká 
hladina podzemní vody. Díky výskytu podmáčené půdy se tu objevují 
vlhkomilné druhy stromů, rostlin i živočichů. Typickými dřevinami lužních 
lesů jsou vrby, olše, duby a jasany.

12. Jak se nazývají lesy, ve kterých je zastoupena jako dominantní 
dřevina borovice lesní?

a) bory

b) boroviny

c) borovčiny

Zajímavost: Bory, tedy lesy s převahou borovice, rostou na chudých půdách, 
na místech s nedostatkem vlhkosti ale i naopak na místech trvale 
ovlivněných vodou. Borovice lesní je velmi nenáročná dřevina a to je důvod, 
proč roste na místech, která nevyhovují jiným stromům.

13. Jak se na stromech projevuje nedostatek vody?

a) prasklinami

b) nádory

c) odpadáváním kůry

Zajímavost: Praskliny se objevují zejména na listnatých stromech – duby, 
lípy, javory a ovocné dřeviny. Prasklinami se rozumí poranění kůry a později 
i kmenů při nedostatku vody v půdě. Následuje infekce houbovou infekcí a 
později dřevokaznými houbami nebo hmyzem.
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14. Zachycují lépe škodliviny z ovzduší listnaté nebo jehličnaté 

dřeviny?

a) listnaté i jehličnaté (rovnoměrně)

b) jehličnaté

c) listnaté

Zajímavost: Listnaté dřeviny zachycují škodliviny mnohem lépe než 

jehličnany, a to proto že listnáče každoročně obnovují své listy. Také jsou 

méně citlivé než jehličnaté dřeviny.

. 

15. Kterých dřevin je co do počtu druhů v ČR nejvíce? 

a) jehličnatých 

b) listnatých

c) jehličnatých i listnatých je stejně

Zajímavost: V ČR roste 6 druhů původních jehličnatých dřevin – smrk 

ztepilý, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý, borovice kleč, 

jalovec obecný, tis červený. Listnatých dřevin v ČR roste více než 35 druhů 

– duby, jilmy, jasany, buk lesní, javory, habr obecný, břízy, lípy, olše, vrby, 

topoly, jírovec maďal, ořešák královský, třešeň ptačí, slivoň švestka, jabloň 

lesní, hrušeň polní a jiné. V ČR roste také celá řada introdukovaných stromů 

(nepůvodní strom, dovezené z ciziny) – douglaska tisolistá, dub červený, a 

jiné.
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Správné odpovědi a zajímavé informace naleznete na adrese:

http://www.slszlutice.cz/lesni-pedagogika/

Nashledanou na dalším Týdnu lesů
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