Ekologická
olympiáda
Sborník 19. ročníku
ve školním roce 2013/14
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O soutěži
Ekologická olympiáda (EO) je tradiční celostátní soutěž středoškoláků
zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie,
ochrany přírody a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem
ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na jejich praktické využití při
řešení konkrétních problémů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí a na rozvoj týmové spolupráce.

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků,
které reprezentují vysílající subjekt (školu, občanské sdružení apod.).
Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti: testy, poznávání přírodnin,… a z části prověřující dovednosti. Součástí
prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů
probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna
o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.
Pedagogové si podle průzkumu a každoročních ohlasů na EO nejvíce
cení právě propojení teorie s praxí, využití znalostí přímo v terénu
a týmovou spolupráci soutěžících. Většina pravidelných účastníků uvádí,
že jim vyhovuje formát a charakter soutěže, který ji odlišuje od ostatních
přírodovědných celostátních soutěží. Prakticky všechna krajská kola jsou
vícedenní.
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Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové, popř. úspěšní
řešitelé krajských kol jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, nebo se
jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení.
Příkladem může být Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta
životního prostředí České zemědělské univerzity, Mendelova lesnická
a zemědělská univerzita, Univerzita Hradec Králové ad.
Celostátním koordinátorem Ekologické olympiády je Sdružení mladých
ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody (SMOP ČSOP).
Krajská kola zajišťují převážně základní organizace ČSOP, se kterými
spolupracuje též řada dalších subjektů (ekocentra, odbory ŽP, ZOO,
muzea, správy CHKO ad.). Některá krajská kola pořádají spřízněné organizace a instituce mimo ČSOP. Na podpoře a odborné spolupráci se
dlouhodobě podílí státní podnik Lesy ČR. Nejvýznamnějším sponzorem
a generálním partnerem soutěží ČSOP, tedy i Ekologické olympiády,
je společnost NET4GAS. Spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády
je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které také pravidelně
podporuje konání národního kola.
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Krajská kola
Krajská kola Ekologické olympiády proběhla ve 12 z 14 krajů.
V Olomouckém a Plzeňském
kraji, v Praze, Středočeském
a Ústeckém kraji, na Vysočině
a ve Zlínském kraji proběhla krajská kola na podzim roku 2013.
V Jihočeském, Jihomoravském,
Královéhradeckém, Libereckém
a Pardubickém kraji se krajská
kola konala na jaře roku 2014.
Průměrné krajské kolo trvalo
téměř 2,5 dne.
Celkem se 19. ročníku zúčastnilo na krajské úrovni 379
soutěžících studentů, což je
průměrně 32 studentů na krajské kolo. Vzhledem k tomu, že
soutěží tříčlenné týmy, připadá
na krajské kolo průměrně 13
soutěžních týmů.
Známé náklady na uspořádání krajských kol přesáhly částku 400.000 Kč.
Náklady nezahrnují dobrovolnickou práci desítek pořadatelů, bezplatnou materiální podporu spolupořadatelů či pomocníků, věcné dary
jako ceny do soutěže. Odhadujeme, že při započtení těchto nákladů
by byla celková částka zhruba dvojnásobná. Ekologickou olympiádu
na celostátní úrovni významně finančně podpořila společnost
NET4GAS, s. r. o. a státní podnik Lesy České republiky. Tato podpora
se týkala i krajských kol. V osmi krajích soutěž finančně podpořily také
krajské úřady.
Výše uvedené údaje se týkají pouze krajských kol. Nezahrnují údaje
o místních (školních) kolech, která často probíhají bez ohlášení.
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Krajská kola 19. ročníku
(řazeno abecedně podle krajů)

Jihočeské
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
		
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

24.–26. dubna 2014
Blatnice u Mladé Vožice
15/06 ZO ČSOP Šípek,
Náměstí Svornosti 15, 381 01 Český Krumlov
Ing. Leoš Lippl
leos.lp@tiscali.cz
720 200 594
www.ekocentrumsipek.cz

Jihomoravské
Datum:
Místo: 		
Pořadatel:
		
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

14.–16. dubna 2014
Krásensko, pracoviště Lipky Rychta
Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Lipová 20, 602 00 Brno-Pisárky
Marek Soviš
marek.sovis@lipka.cz
517 385 429
http://www.lipka.cz/rychta

Královéhradecké
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
		
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:

15.–16. dubna 2014
Ekocentrum Orlice, Krňovice 33
ZO ČSOP Orlice, Lhotecká 179,
500 09 Hradec Králové 9
Ing. Adam Záruba
adam.zaruba@krnovice.cz
604 751 265

Liberecké
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
		
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

25.–27. dubna 2014
Hrádek nad Nisou
36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory,
Gen. Píky 803/4, 46001 Liberec 1
MUDr. Tomáš Klimovič
xtbk@centrum.cz
737 971 748
www.volny.cz/csopschkojh

5

Olomoucké
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

24. října 2013
zasedací sál radnice, Město Litovel
Dům dětí a mládeže Litovel, Komenského 6, Litovel
Ing. Pavel Sova
p.sova@ddmlitovel.cz
585 342 448, 775 550 964
www.ddmlitovel.cz

Pardubické
Datum:
Místo: 		
Pořadatel:
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

29.–30. dubna 2014
Chrudim
Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86
Mgr. Simona Vylíčilová
vylicilova.muzeumcr@seznam.cz
602 864 609
www.muzeumcr.cz

Plzeňské
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
		
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

11.–12. října 2013
Zámecká 1, Spálené Poříčí (zámek)
ZO ČSOP Spálené Poříčí, Plzeňská 55,
335 61 Spálené Poříčí
Ing. Lenka Krabcová
kajnel@seznam.cz
728 082 028
www.ekocentrum.cz

Pražské
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
		
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

6

8.–9. listopadu 2013
Česká zemědělská univerzita, Praha 6 – Suchdol
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP,
Michelská 48/5, 140 00 Praha 4
Jaroslav Síbrt
jaroslav.sibrt@csop.cz
775 724 545
www.smop.cz

Středočeské
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

20.–21. září 2013
Vlašim
ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim
Mgr. Lenka Suchanová, Jiří Pavelka
jlenka.suchanova@csop.cz, jiri.pavelka@csop.cz
317 845 169
www.csopvlasim.cz

Ústecké
Datum: 		
11. – 13. 10. 2013
Místo: 		
Klášterec nad Ohří
Pořadatel:
4. ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, Kyjovská 15a, 407 46,
		Krásná Lípa
Koordinátor:
PaedDr. Jan Eichler
E-mail: 		
tiliacz@volny.cz
Telefon:
724 101 150
Web: 		
http://www.csop-tilia.cz/

Vysočina
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

31. října – 1. listopadu 2013
Jihlava/Kněžice
ZO ČSOP Kněžice, Kněžice 109
Martin Kříž
martin.kriz@chaloupky.cz
775 740 221
www.csopknezice.cz

Zlínské
Datum: 		
Místo: 		
Pořadatel:
		
Koordinátor:
E-mail: 		
Telefon:
Web: 		

3.–5. října 2013
Valašské Klobouky
ZO ČSOP Kosenka, Brumovská 11,
766 01 Valašské Klobouky
Pavlína Kolínková
pavlinakolinkova@seznam.cz
737 609 605
www.kosenka.cz
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Národní kolo
Termín konání: 12.–14. června 2014
Místo konání: Letní výuková základna Zdravotně sociální fakulty
		
Jihočeské univerzity Hradce u Lipí
GPS souřadnice místa konání: 48°55’56.674”N, 14°21’32.972”E

Rámcový program národního kola
Čtvrtek 12. 6.

do 15.30
16.30–18.00
			
18.00–18.30
19.00–21.00
21.00

příjezd a ubytování účastníků
odchod do terénu, zadání praktického úkolu
a práce na praktickém terénním úkolu
večeře
přednáška: prof. Karel Prach: Ekologie obnovy
losování pořadí na stezku

Sobota 14. 6.

Pátek 13. 6.

8.00–9.45
test teoretických znalostí
10.00–17.00
soutěžní stezka – průběžně odchody na 		
			
soutěžní stezku, oběd, práce na praktickém
			úkolu
18.00–19.00
večeře
19.00–??
hry, relaxace, volno
8.00–12.00
obhajoby praktického úkolu
12.00–12.30
oběd
12.30–13.00
vyhlášení výsledků
po 13.00
ukončení soutěže, odjezd účastníků do
			Č. Budějovic
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Informace k soutěži na národním kole
Tyto informace dostali soutěžící přibližně měsíc před národním kolem.
Téma národního kola je shodné s tématem celého ročníku, tedy
Obnova a rekultivace. Soutěž se bude skládat z teoretické části
a praktického úkolu, tak jak je tomu i na krajských kolech. Krom zadání
praktického úkolu proběhne v terénu i větší díl teoretické znalostní části,
kde vás na soutěžní stezce bude čekat zhruba deset stanovišť
s odborníky a poznávání bylin a dřevin.
Doporučené zdroje informací pro teoretickou přípravu na národní kolo
jsou uvedeny níže, můžete si je uložit a používat při zpracování praktického úkolu. (V areálu není k dispozici připojení k internetu.)
Weby
www.ekologieobnovy.cz
Prosazování spontánní, či člověkem rozumně řízené sukcese při obnově
narušených míst.
Stránky pracovní skupiny ekologie obnovy Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity.
www.postindustrial.eu
Postindustriální stanoviště/Ekologie a obnova postindustriálních stanovišť.
Stránky pracovní skupiny zabývající se výzkumem biodiverzity postindustriálních stanovišť, neformálního uskupení výzkumníků a studentů
Laboratoře temperátní biodiverzity Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR a katedry zoologie Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity.
www.calla.cz/piskovny/ke_stazeni.php
Jihočeské pískovny.
Stránky Calla - Sdružení pro záchranu prostředí.
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Publikace
(všechny publikace byly volně ke stažení na internetu)
Tichý L. 2005. Rekultivace blízké přírodě. ZO ČSOP Pozemkový spolek
Hády. Brno.
Sádlo J., Tichý L. 2002. Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě.
Tržní rány v krajině a jak je léčit. ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády.
Brno.
Jongepierová I., Prach K., Pešout P. [eds.] 2012. Ekologická obnova
v České republice. AOPK ČR, Praha.
Řehounek J., Řehounková K. & Prach K. 2010: Ekologická obnova
území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Sdružení Calla, České Budějovice.
Tropek R. & Řehounek J. 2012: Bezobratlí postindustriálních stanovišť:
význam, ochrana a management. Entomologický ústav AV ČR a Calla,
České Budějovice.
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Terénní úkol
Nacházíte se v opuštěném kamenolomu. Celý úkol se týká tohoto lomu
a jeho blízkého okolí. K tomuto úkolu dostanete složku přírodovědných
dat, která jsou dosud k lomu a okolí Hradců k dispozici.

1

Zmapujte lom s důrazem na biotopy. Pořiďte jednoduchý
plánek (s přesným měřítkem se nezatěžujte). Zakreslete základní biotopy a dokumentujte ochranářsky zajímavé druhy, jejichž
výskyt sami zjistíte. Zhodnoťte, pro které skupiny organizmů
bude podle vašeho názoru lom důležitý.

2

Zmapujte okolí lomu do vzdálenosti zhruba 100 m od hrany
lomu (zákres okolí bude součástí plánku z bodu 1). Zaměřte
se na biotopy, dokumentujte také ochranářsky zajímavé druhy,
jejichž výskyt sami zjistíte.

3

Zmapujte výskyt invazních druhů rostlin v lomu a jeho blízkém
okolí (cca do 100 m od hrany lomu). Zhodnoťte, zda můžou tyto
druhy změnit směr ekologické sukcese v lomu nežádoucím
způsobem. Pokud ano, navrhněte, jak jejich výskyt potlačit.

4

S ohledem na vlastní průzkumy a materiály, které jste dostali,
navrhněte opatření, která by pomohla zachovat nebo zvýšit
biodiverzitu v lomu, podpořila ochranářsky cenné biotopy
a ohrožené druhy organizmů.

5

Projekt by měl obsahovat také návrh následné péče o cenné
biotopy, pokud je tato péče zapotřebí.

6

Součástí projektu by mohl být také odhad finančních nákladů
všech opatření.
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Zmapování biotopů v lomu a jeho okolí, stejně jako dokumentace
ochranářsky významných a invazních druhů není cílem vašeho snažení,
ale prostředkem pro zpracování projektu obnovy. Výstupem praktického
úkolu bude projekt přírodě blízké obnovy lomu formou powerpointové
prezentace. Nejste nijak omezeni objemem financí pro váš projekt, při
jeho hodnocení však bude brána v úvahu nejen kreativita, ale i účelnost, reálnost a realizovatelnost projektu. Komentář k území a rozdaným
materiálům vám bude sdělen při zadávání praktického úkolu. Výkup či
pronájem pozemků považujeme pro účely praktického úkolu za vyřešený.
Kritéria hodnocení
1. Prezentace: kvalita prezentace, projev, logické provázání jednotlivých částí (10 bodů)
2. Pohotovost a správná argumentace při odpovědích na
dotazy (10 bodů)
3. Kvalitní zmapování biotopů v lomu a okolí (popřípadě invazních
rostlin a ochranářsky zajímavých druhů), výběr relevantních 		
známých dat (10 bodů)
4. Adekvátnost navržených managementových opatření 			
vzhledem k vybraným skupinám (10 bodů)
5. Reálnost a finanční rozvaha projektu obnovy (10 bodů)
6. Udržitelnost managementových opatření a následná péče
o lokalitu, zapojení veřejnosti do ochrany přírody, příp.
managementu ploch (10 bodů)
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Zadání terénního úkolu připravili: K. Řehounková, J. Řehounek, P. Veselý, M. Lučanová

Test teoretických znalostí
V závorce je vždy uveden maximální bodový zisk, kterého je možné
dosáhnout u konkrétní otázky.
1. Vysvětlete větu: SPSR je součástí POPD. (1 bod)
Souhrnný plán sanace a rekultivace je součástí plánu přípravy,
otvírky a dobývání.
2. Jedno z níže uvedených posttěžebních území je vždy po 		
dokončení těžebních prací několik let ponecháno spontánní sukcesi a teprve poté na něm velkoplošně proběhne
rekultivace. Které? (1 bod)
a/ výsypka po těžbě hnědého uhlí
b/ těžené rašeliniště
c/ pískovna
d/ kaolínový lom
3. Která z následujících rostlin neroste na iniciálních stanovištích
(cca do tří let od vytvoření)? (1 bod)
a/ paličkovec šedavý
b/ rosnatka okrouhlolistá
c/ plavuňka zaplavovaná
d/ svízel vonný
4. Ve kterém lomu nerostou bazifyty? (1 bod)
a/ vápencový
b/ hadcový
c/ bazaltový
d/ granitový
5. Který z následujících živočichů typicky hnízdí v norách
a solitérně? (1 bod)
a/ břehule říční
b/ pískorypky rodu Andrena
c/ ledňáček říční
d/ vlha pestrá
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6. Pro kterého obojživelníka nejsou postindustriální stanoviště
důležitá? (1 bod)
a/ mlok skvrnitý
b/ čolek velký
c/ ropucha krátkonohá
d/ blatnice skvrnitá
7. Uprostřed CHKO České středohoří vede silnice na náspu. Které
z následujících opatření nejvíce podpoří výskyt ohrožených
druhů z okolních biotopů? (1 bod)
a/ samovolný vznik trávníku, jeho každoroční pásové sekání
a občasné projetí traktorem
b/ zalesnění smíšeným lesem
c/ zatravnění komerční travní směsí a pravidelné pásové sekání
d/ samovolný vznik trávníku s pravidelným prořezáním dřevin
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8. V opuštěné pískovně vznikly čtyři základní biotopy. Který (-é)
z těchto biotopů nejsou podle zákona významnými krajinnými
prvky? (1 bod)
a/ nejstarší (asi třicetiletý) lesík s převahou borovice
b/ malé rašeliniště
c/ potůček napájený pramenem ve stěně
d/ rozvolněný trávník využívaný jednou ročně pro táboření skautů.
9. Který typ lesního hospodaření u nás v současné době
převažuje? (1 bod)
a/ pařezení
b/ pasečné hospodaření
c/ střední les
d/ bezzásahový režim
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10. Za zakladatele oboru ekologie obnovy je považován (1 bod)
a/ Aldo Leopold
b/ Henry David Thoreau
c/ James Lovelock
d/ Richard Dawkins
11. Zakladatel ekologie obnovy z předchozí otázky je autorem
vůbec prvního projektu ekologické obnovy. Tento jeho experiment mimochodem běží dodnes a je stále sledován odborníky.
Čeho se tento projekt týká? (1 bod)
a/ obnovy prérie ve Wisconsinu (tzv. Curtis prairie)
b/ obnovy vápencového kamenolomu v Tennessee
(tzv. Curtis quarry)
c/ obnovy železnorudného dolu v Ohiu (tzv. Curtis iron ore mine)
d/ obnovy stepních trávníků na orné půdě ve Wyomingu (tzv. Curtis
steppe)
12. Napište alespoň dva důvody, proč jsou odkaliště významnými
stanovišti pro ohrožené druhy organizmů. (2 body)
- nahrazují přirozená stanoviště písečných náplavů, která dnes
v přírodě téměř nenajdeme
- možnost výskytu konkurenčně slabých rostlin, vhodné stanoviště
pro psamofilní hmyz…
13. Kde jsou v České republice těžebny nejvíce ohroženy invazemi
nepůvodních druhů rostlin? Vysvětlete proč. (1 bod)
a/ mezofytikum
b/ oreofytikum
c/ termofytikum
d/ je to jedno
14. Těžba rašeliny, písku, kamene a uhlí se řídí stejnou legislativou.
(1 bod)
a/ ano
b/ ne
c/ jen rašelina, písek a kámen
d/ jen písek, kámen a uhlí
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15. Jak se jmenuje dokument, podle kterého se provádí rekultivace těžebních prostorů? (1 bod)
a/ souhrnný plán sanace a rekultivace
b/ plán otvírky, přípravy a dobývání
c/ rekultivační plán
d/ plán obnovy po ukončení těžby
16. V jaké kategorii jsou nejčastěji vyhlašována zvláště chráněná
území v těžebních prostorech? (1 bod)
a/ PP
b/ NPR
c/ NPP
d/ EVL
17. Opuštěná pískovna zarůstá. Kdo zmizí první? (1 bod)
a/ svižník polní
b/ saranče modrokřídlá
c/ saranče blankytná
d/ krtonožka
18. Čerstvě vytvořené tůně v opuštěné pískovně jsou pro jednu
z následujících žab ideálním prostředím. S postupující sukcesí
z lokality tento druh brzy vymizí. (1 bod)
a/ ropucha krátkonohá
b/ rosnička zelená
c/ skokan zelený
d/ skokan hnědý
19. Stepní druhy se mohou do lomu šířit a samovolně jej kolonizovat… doplňte větu (1 bod)
a/ pokud se vyskytují v okolí lomu
b/ jen ve středně starých sukcesních stadiích vyskytujících se v lomu
c/ jen pokud jsou dosety
d/ není to možné
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20. Z následujících skupin čtyř organizmů vyberte vždy jeden,
který mezi ně logicky nepatří. Své rozhodnutí zdůvodněte.
(10 bodů)
a/ netopýr, vrápenec, kaloň, tadarida (potrava)
b/ žralok liščí, žralok velrybí, žralok lidožravý, žralok tygří (potrava)
c/ psohlavec, krajta, hroznýš, mamba (způsob lovu kořisti)
d/ vrba křehká, topol osika, topol bílý, bříza bradavičnatá
(způsob opylení)
e/ chmel otáčivý, lilek potměchuť, plamének plotní, vrbina obecná
(růstová forma)
f/ levhart, irbis, ocelot, serval (zoogeografie)
g/ krajta, mamba, kobra, chřestýš (zoogeografie)
h/ sasanka pryskyřníkovitá, dymnivka dutá, starček vejčitý, šťavel
kyselý (fenologie)
i/ česnek medvědí, snědek okoličnatý, křivatec žlutý, konvalinka
vonná (zásobní orgány)
j/ užovka hladká, užovka stromová, užovka podplamatá, užovka
obojková (rozmnožování)
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21. V následujícím přehledu jsou uvedeny čtyři druhy ohrožených
organizmů. Ke každému z uvedených organizmů přiřaďte faktor z následujícího seznamu, který nejvíce ovlivňuje úbytek
tohoto druhu v ČR. (2 body)
a/ vlha pestrá 		
b/ sysel obecný		
c/ kudlanka nábožná
d/ páchník hnědý		

C
A
E
B

A. zarůstání krátkostébelných stepí
B. odstraňování starých stromů z parků a alejí
C. regulace sprašových břehů, těžba nerostných surovin
D. zarůstání skalnatých strání (např. vápencových sutí)
E. devastace křovinatých stepí a používání pesticidů
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22. Seřaďte uvedené popisy vzestupně podle stupně globální
ohroženosti uvedené v červeném seznamu IUCN z roku 2001.
Odpovídejte pouze a, b, c,… (1 bod)
a/ téměř ohrožený
b/ zranitelný
c/ vyhynulý v přírodě
d/ málo dotčený
e/ kriticky ohrožený
f/ vyhynulý
g/ ohrožený
d, a, b, g, e, c, f
23. Který z následujících vzorků má největší funkční diverzitu?
(1 bod)
a/ svižník Cicindella hybrida 3 ks, hnojník Aphodius fimetarius
4 ks, pestřenka Episyrphus balteatus 7 ks, dřepčík Phyllotreta
nemorum 10 ks
b/ střevlík Carabus cancellatus 1ks, slíďák Lycosa singoriensis 1 ks,
mravkolev Euroleon nostras 13 ks, stonožka Lithobius forficatus 2 ks
c/ dřepčík Phyllotreta nemorum 12 ks, bázlivec Agelastica alni 24
ks, můra Autographa gamma 19 ks, saranče Chorthippus scalaris 16 ks
d/ svižník Cicindella hybrida 3 ks, střevlík Carabus cancellatus 1ks,
slíďák Lycosa singoriensis 1 ks, saranče Chorthippus scalaris 76
ks, skákavka Salticus scenicus 1 ks
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24. Které opatření dlouhodobě nejvíce poškodí biodiverzitu 		
psamofilního hmyzu PR Slepičí vršek u Lužnice? (1 bod)
a/ oplocení a zákaz vstupu
b/ vysekávání křovin
c/ vypalování trávy v zimě
d/ volné pobíhání psů

25. Zhodnoťte úskalí a důsledky návratu vymřelého druhu do 		
přírody. Uveďte alespoň dva argumenty pro (+) a proti (-) 		
například na bobrovi evropském. (2 body)
+ byl zde přítomen, zvýšení druhové diverzity, udržuje břehy
		
před náletovými dřevinami
změna území (záplavy), nejsou volné niky, způsobuje velké
		 škody
26. Pokuste se popsat na příkladu vlka a střevíčníku pantoflíčku,
jak by se měla provádět jejich ochrana ex situ a in situ. Napište
alespoň několik příkladů ke každému z organizmů. (2 body)
ex situ:
- vlk: např. ZOO, zachování dostatečné genetické variability, zajistit
co nejpřirozenější podmínky
- střevíčník: množení v botanických zahradách, reintrodukce
z jiných lokalit, uchování semen
in situ:
- vlk: dělat osvětové akce, platit náhrady škod, zajistit ochranu…
- střevíčník: zajistit ochranu lokalit, provádět správný management, zákaz vstupu v době květu…
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27. Pokuste se pomocí následující tabulky vysvětlit, proč je 		
druhová rozmanitost společenstva vyšší ve středním stadiu
sukcese než v klimaxu. (1 bod)

Je zde vyšší diverzita biotopů, disturbance způsobují mezery 		
vhodné ke kolonizaci, přežívání druhů z raných sukcesních stadií…
28. Na konkrétním příkladu vysvětlete synekologické pojmy:
(3 body)
a/ dominantní druh:
převládá
b/ klíčový druh:
vymření způsobí rozvrat ekosystému, je ho menší množství
(opylovač, predátor, lýkožrout…)
c/ deštníkový druh:
jejich ochranou zajistíme ochranu jiných druhů, mohou být
eury- i stenovalentní (perlorodka, párník, velcí kopytníci, 		
střevíčník…)
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29. Do pokusné vodní nádrže bylo přidáno větší množství 		
dusíkatého hnojiva v podobě směsi dusičnanů a amonných solí. Tento zásah vyvolal změny v množství biomasy řas
(přerušovaná čára) a perlooček (plná čára). Který z následujících grafů tyto změny nejlépe vystihuje? (1 bod)
										

graf č. 3
30. Představte si nějakou kosmickou katastrofu, která by způsobila, že osa Země by už nebyla vychýlena tak, jak je tomu
v současnosti. Osa Země by byla kolmá na přímku spojující
Zemi a Slunce. Nejpravděpodobnějším následkem tohoto
stavu by bylo: (1 bod)
a/ den by už nebyl rozdělen na den a noc
b/ ochlazení na rovníku
c/ nebyla by roční období v severních a jižních šířkách
d/ došlo by ke změně v délce roku
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31. Obnově přirozenějšího složení našich lesů dnes nejvíce brání –
zaškrtněte tři nejvýznamnější faktory. (1,5 bodu)
a/ vysoké stavy zvěře
b/ politika lesních podniků, především Lesů ČR
c/ nedostatek vhodných diaspor (semen), protože velké plochy
lesů byly přeměněny na nepůvodní porosty
d/ znečištění ovzduší
e/ klimatická změna
f/ přemnožení xylofágního hmyzu
32. Co neplatí pro páchníka hnědého a zlatohlávka skvostného.
(1 bod)
a/ patří mezi listorohé brouky
b/ potřebují pro svůj vývin staré stromy
c/ jejich larvy se živí larvami saproxylických kovaříků
d/ vyvíjejí se ve stromových dutinách
33. Které z vymřelých druhů zvířat v ČR v současné době nenahrazuje žádný nepůvodní druh kopytníka? (1 bod)
a/ divoký kůň (tarpan)
b/ zubr
c/ pratur
d/ kamzík horský
34. Proč přežili zubři, pratuři a divocí koně dlouho v polských pralesích? (1 bod)
a/ nížinný prales je pro ně optimální biotop
b/ byli do tohoto ne zcela vyhovujícího biotopu zatlačeni, ale byli
chráněni
c/ byli odchytáváni a do těchto pralesů převáženi
d/ protože za zabití zubra v Bělověžském pralese hrozil trest smrti
35. Která kombinace zvířat dokáže udržovat nejpřirozeněji přírodovědně hodnotné bezlesí? (1 bod)
a/ jelen a daněk
b/ ovce a koza
c/ zubr a kůň
d/ jelen, daněk, srnec, los a muflon
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Test připravili: K. Řehounková, J. Řehounek, O. Nedvěd, J. Robovský, K. Prach, S. Mihulka

Soutěžní stezka
Stanoviště Savci (J. Robovský)
1. Jmenuj čtyři nepůvodní druhy kopytníků. (2 body)
např. sika, jelenec, kamzík, daněk, koza bezoárová
2. Jmenuj čtyři původní druhy kopytníků. (2 body)
např. prase, srnec, jelen, los, zubr, uznávaly se i druhy historicky
vymřelé divoký kůň tarpan, pratur
3. Jmenuj dva naše největší savce. (2 body)
los a medvěd
4. Jmenuj alespoň dva druhy savců s odlišným zbarvením ocasu,
např. pruhovaný, světlá x tmavá špička, ... (2 body)
např. tchoř stepní, liška, lasice hranostaj, plch zahradní, mýval
5. Jaký/jaké druh/druhy v potravě preferuje (2 body)
a/ rys – srnec
b/ bobr – vrba, olše, topol
• Poznávačka: lebka laně, lebka jezevce, vycpanina norníka
rudého, stopa bobra, obrázek: tchoř stepní (5 bodů)
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Stanoviště Ptáci (P. Veselý)
Zobrazená společenstva ptáků přiřaďte k jednotlivým biotopům reprezentujícím postupná sukcesní stádia mezofilních až xerofilních stanovišť.
Zakroužkovaný druh určete.
Biotop A
Nízkostébelné trávníky s plochami holé země skalní suti a výchozů
a písečnými plochami (odpovídá kategoriím S1, T3, T5, T6 a T8 soustavy
NATURA 2000)
• Společenstvo 3
chocholouš obecný, bělořit šedý, linduška úhorní
• Poznávačka
chocholouš obecný
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Biotop B
Vysokostébelné suché až mezofilní trávníky (odpovídá kategorii T1
soustavy NATURA 2000)
• Společenstvo 1
křepelka polní, chřástal polní, skřivan polní, linduška luční, rákosník zpěvný, cvrčilka zelená, bramborníček hnědý, bramborníček
černohlavý
• Poznávačka
chřástal polní

Biotop C
Křoviny s převahou růže, hlohu a trnky (odpovídá kategorii K3 soustavy
NATURA 2000)
• Společenstvo 4
krutihlav obecný, ťuhýk obecný, pěnice vlašská, pěnice hnědokřídlá,
strnad obecný, strnad luční, zvonek zelený, konopka obecná
• Poznávačka
krutihlav obecný
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Biotop D
Světlá dubohabřina s převahou dubu, habru, topolu a olše (odpovídá
kategorii L3 soustavy NATURA 2000)
• Společenstvo 2
ostříž lesní, žluva hajní, budníček lesní, sedmihlásek hajní, lejsek
bělokrký
• Poznávačka
ostříž lesní
Biotop E
Světlý bor s převahou borovice, dubu a břízy (odpovídá kategoriím L7
a L8 soustavy NATURA 2000)
• Společentsvo 5
hrdlička divoká, lelek lesní, dudek chocholatý, skřivan lesní, linduška lesní
• Poznávačka
hrdlička divoká
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Stanoviště Obojživelníci a plazi (P. Robovská)
1. Vývoj pulce – seřaď po sobě události. (2 body)
žábry – přední nohy – zadní nohy – plíce
2. Kde žijí červoři? (1 bod)
v tropických pralesích pod zemí
3. Která žába vydrží nejdéle pod vodou? (1 bod)
výběr z: drápatka, pralesnička, blatnice, ropucha
4. Vyjmenuj aspoň tři aspekty, které brání výskytu obojživelníků
na lokalitě. (1 bod)
strmé břehy, moc zarostlá hladina, velké znečištění, rybí obsádka,…
5. Který náš had vyžaduje blízkost tekoucí vody? (1 bod)
užovka podplamatá
6. Která skupina žab leze na jaře do vody jako první? (1 bod)
hnědí skokani – rod Rana
7. Popiš rozmnožování čolků. (1,5 bodu)
zbarvení samců, zásnubní taneček, vnitřní oplození přes spermatofor, vajíčka po jednom na vodní rostliny
8. Na modelu kostry žáby ukaž aspoň tři odlišné věci oproti ocasatým obojživelníkům. (1,5 bodu)
srostlé kosti loketní a vřetení a lýtková a holení, odlehčená lebka,
redukovaná žebra, zkrácená páteř, přestavěný pánevní pletenec –
protažené kosti kyčelní + urostyl
• Poznávačka: červor, čolek horský, kuňka obecná (+ pohlaví), hlas
– ropucha zelená (5 bodů)
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Stanoviště Ryby (M. Tušer)
1. Urči druh živých exemplářů ryb. (5 bodů)
vranka obecná, ježdík obecný, okoun říční, ouklej obecná
2. Co je to hydrická rekultivace? (2 body)
rekultivace vodou, která spočívá v zaplavení území vodou, 		
čímž vznikne jezero
3. Vysvětlete, jakým způsobem mohou ryby (re)kolonizovat tyto
nové vodní plochy (příklad nových krušnohorských jezer)?
(2 body)
dosazování, čerpání vody pro zaplavení území, záplavové události,
přenos ptactvem
4. Při zvýšeném přítoku živin se kvalita jezerní vody zhoršila 		
(výskyt sinicového květu) a její rybí obsádka přešla z okounovité do cyprinidní fáze (vysoká početnost zooplanktonofágních
ryb). Jaké řešení by pomohlo ke zlepšení kvality vody (biomanipulace)? (3 body)
dosazování dravých ryb, účelový odlov zooplanktonofágních ryb
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5. Jaký následek může mít říční fragmentace (jezy, hráze) na
společenstvo ryb? Jaké postupy byste navrhli na obnovu?
(3 body)
zamezení migračních aktivit (př. lososi), ztráta původních habitatů;
rybí přechody či výtahy, odstranění dotyčných staveb
Stanoviště Suchozemští bezobratlí (J. Řehounek)
1. Pojmenujte tyto živočichy rodovým i druhovým jménem česky
nebo latinsky. (6 bodů)
Svižník polní, svižník písčinný, svižník německý
• Jakým způsobem žijí larvy tohoto rodu brouků (kde se ukrývají, čím se živí)?
V chodbičkách kolmých na povrch půdy, dravci.
• Všichni jsou zvláště chránění ve stejné kategorii ohrožených
druhů, jeden z nich je v naší krajině i přesto běžný. Který?
Svižník polní
• Jeden z nich má u nás většinu známých lokalit na struskopopílkových odkalištích. Který?
Svižník písčinný
2. Pojmenujte tohoto živočicha rodovým a druhovým jménem
(česky nebo latinsky). Napovíme, že tento dříve plošně 		
rozšířený druh je dnes na našem území veden jako regionálně vyhynulý. V jeho čeledi je v ČR do této kategorie červeného
seznamu zařazeno 10 druhů z celkových 22. (4 body)
Majka duhová
• Proměna tohoto druhu (podobně jako u celé čeledi) je velice
složitá. Jak se tento typ proměny nazývá? Kde probíhá její
hlavní část? (5 bodů)
Nadproměna (hypermetabolie), v hnízdech samotářských včel
• Tento brouk je jedovatý. Jak se jmenuje jed, který jeho tělo
obsahuje?
Cantharidin

31

3. Pojmenujte tohoto živočicha rodovým i druhovým jménem.
Jasoň červenooký
• Kdysi žil u nás v mnoha oblastech. Jmenujte dvě z těchto
oblastí.
České středohoří, Podkrkonoší, Karlovarsko, Pošumaví, Prachaticko, Nízký a Hrubý Jeseník, Podbeskydí, Vsetínsko, Javorníky,
Moravský kras, Bílé Karpaty, Podyjí
• Dnes se však vyskytuje na jediném místě ČR, kde proběhl
rozsáhlý reintrodukční program. Kde to je?
okolí Štramberka
• Má úzkou vazbu na živnou rostlinu – která to je?
rozchodník (konkrétně u nás rozchodník bílý a rozchodník velký).
Stanoviště Vodní bezobratlí (P. Sroka)
K dispozici byly ilustrace vodních bezobratlých, vyskytujících se v ČR.
Úkolem bylo vybrat z nich ty druhy, jejichž výskyt je možné očekávat
v čerstvě vyhloubené tůni rekultivované pískovny, rok po jejím napuštění. Soutěžící měli v zásadě vyloučit druhy z tekoucích vod a druhy,
které osidlují až pozdější sukcesní stádia vodních nádrží.
Dalším úkolem bylo určit některé vybrané jedince (ve většině případů
do úrovně řádu, u vybraných skupin pak do čeledi) a přiřadit k sobě
kořist a jejího predátora.
Na ilustracích byly zastoupeny následující skupiny:
jepice (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera), vážky (Odonata),
chrostíci (Trichoptera), brouci (Coleoptera), čeledi potápníci (Dytiscidae) a vírníci (Gyrinidae), ploštice (Heteroptera), dvoukřídlí (Diptera),
různonožci (Amphipoda).
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Stanoviště Botanika (L. Lippl)
1. K jednotlivým číslům v leteckém snímku vápencového lomu
doplň rostliny z předloženého seznamu dle jejich ekologických
nároků. Navrhni způsob péče o jednotlivá stanoviště tak, aby
se tam druh mohl udržet. (0,5 bodu za správné přiřazení rostliny k lokalitě, 1 bod za správný návrh managementu, celkem
1,5 bodu za položku, 7,5 bodu za otázku)

a/ Střevičník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
Roste na neutrálních nebo zásaditých půdách, většinou na vápnitém podloží (kalcifyt), částečně vlhkých substrátech. Střevíčníku
vyhovuje částečné zastínění (heliosciofyt) a proto často roste
v bylinném patře světlých lesů. Zpočátku se vyživuje mykotrofně,
poté co mu narostou listy, přechází na klasický autotrofní způsob
výživy.
b/ Kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)
Druh rostoucí na řadě biotopů a stanovišť od světlých borových
lesů, lemů, pasek, pastvin, přes vřesoviště, horské smilkové trávníky,
rovněž na mezích a při okrajích cest. Preferuje čerstvě vlhké půdy,
mělké, na živiny chudší substráty, kyselé silikátové podloží.
c/ Kyvor lékařský (Ceterach officinarum)
Kyvor je druhem chasmofytickým, osidlujícím skalnatá stanoviště,
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výchozy, štěrbiny s vyšší vlhkostí. Preferuje místa osluněná až mírně
zastíněná, na bazických substrátech. Z našeho území je znám
z několika sekundárních stanovišť, antropicky ovlivněných, jako
jsou kamenné zídky, železniční náspy a lomy. Jako diagnostický
druh je uváděn pro skalní vegetaci třídy Asplenietea trichomantis.
d/ Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens)
Roste od planárního do montánního stupně, výhradně na 		
vápencích, na křovinatých lesostepních stráních (sv. Berberidion),
světlých listnatých (sv. Carpinion, Fagion) i jehličnatých borových
(sv. Cytiso ruthenici – Pinion sylvestris) lesích, vápencových skalách
a sutích (sv. Cystopteridion) a také např. ve společenstvech mezofilních bylinných lemů sv. Trifolion medii. Je teplomilný, polostinný.
e/ Vratička měsíční (Botrychium lunaria)
Vratička měsíční patří mezi druhy s nepříliš známými a vyhraněnými
ekologickými nároky. Preferuje suché až vlhké louky, pastviny, 		
prosvětlená místa v lesích, hole subalpínského pásu. Jedná se
o konkurenčně velmi slabý druh.
č. 1 – c/ kyvor lékařský – prosvětlení skalní stěny, nikoliv však úplné
odkrytí
č. 2 – a/ střevičník pantoflíček – prosvětlení porostu tak, aby vznikl
řídký stromový zápoj
č. 3 – d/ kruštík tmavočervený – v současné době bez zásahu, 		
později zamezit zarůstání lokality
č. 4 – e/ vratička měsíční – intenzivně zabraňovat šíření 		
konkurenčně silných druhů z okolí
č. 5 – lokalitě neodpovídá žádná rostlina (kociánek dvoudomý je
druh silikátových hornin, na vápenci by nikdy nerostl).
2. Z následujících druhů vyber ty, které by ještě mohly v lomu
růst. (0,5 bodu za jednu rostlinu, celkem 2,5 bodu za otázku)
borovice lesní, sleziník hadcový, rosnatka okrouhlolistá, turan 		
kanadský, prstnatec májový, sleziník routička, třtina křovištní, sleziník severní, bažanka vytrvalá, černohlávek velkokvětý
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Stanoviště Ekologie obnovy (K. Řehounková)
1. Spojte primární biotop s postindustriálním, který za něj nabízí
organizmům náhradní stanoviště. (2 body)
Písečné přesypy – struskopopílková odkaliště
Slaniska – rudní odkaliště
Blatkové bory – těžená rašeliniště
Sutě – kamenolomy
2. Rozhodněte, zda naše původní dřeviny většinou dominují
dříve v opuštěných vápencových nebo v kyselých lomech 		
České republiky. Proč? (2 body)
V kyselých lomech; kyselé lomy jsou většinou ve vlhčích a chladnějších oblastech, je zde rychlejší postup sukcese, navíc podloží
není propustné jako u vápenců; vápencové lomy jsou většinou
v teplejších a sušších oblastech, podloží je propustné, sukcese je
zpomalena nebo i případně blokována konkurenčně zdatnými
druhy bylinného patra.
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3. V pískovnách České republiky dospěje spontánní sukcese vegetace ve starých sukcesních stadiích (po více než 40 letech bez
následného narušování) na suchých stanovištích. (1 bod)
a/ vždy ke smíšenému lesnímu porostu
b/ ke smíšenému lesnímu porost nebo vřesovištím
c/ k otevřeným suchým trávníkům, smíšeným lesním porostům
a vrbovo-olšovým porostům
d/ smíšeným lesním porostům nebo křovinatým trávníků
4. Jaký je rozdíl mezi spontánní a řízenou sukcesí (uveďte jeden
klad a jeden zápor u každého z těchto dvou způsobů obnovy?
(3 body)
spontánní (samovolný) vývoj využívající pouze přírodní procesy:
+ podpora druhů lépe adaptovaných na lokální stanovištní pod
mínky
+ široce využitelná na většině stanovišť (kromě extrémních)
+ kromě extrémních podmínek vede k dosažení souvislého vegetačního krytu v relativně příznivé době
+ levná
- pomalejší
- nebezpečí změny směru sukcese (expanze nepůvodních a ruderálních druhů z okolí)
řízená sukcese – přírodní procesy usměrňované člověkem směrem
k cílovému stavu:
+ rychlejší
+ vlastní volba cílového společenstva (možnost nasměrování sukcese k cílovému společenstvu)
+ využitelná i na extrémních stanovištích
- omezeno řadou faktorů (např. přenos biomasy – problém dostupnosti cílových druhů a společenstev, nebezpečí zavlečení
nežádoucích druhů)
- většinou nákladnější (časově i finančně)
- druhy nemusí být tak dobře adaptovány na lokální stanovištní
podmínky
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5. Jaká invazní dřevina může v naší republice nejčastěji změnit
směr sukcese v opuštěných těžebních prostorech? Uveďte alespoň dva mechanismy, které tuto dřevinu zvýhodňují
v konkurenci s ostatními druhy. (2 body)
akát – alelopatie, poutání vzdušného dusíku (hlízkové bakterie),
šíření pomocí semen i vegetativně
Stanoviště Geologie (S. Venclová, P. Rajlich)
1. Jaký je nejčastější prvek, který znečišťuje důlní vody? (1 bod)
síra
2. Vzorec a název hlavní složky zemního plynu? (1 bod)
metan, CH4
3. Z čeho se hlavně skládá oceánská kůra? (1bod)
čedič
4. Jaká je nejrozšířenější usazená hornina vzniklá činností organizmů? (1 bod)
vápenec
5. Vyjmenujte horniny podle stupňů přeměny jílovitých břidlic.
(1 bod)
fylit, svor, pararula
6. poznávačka 20 položek: nerosty a horniny (10 bodů)
Poznávačka bylin a polokeřů (L. Lippl)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus)
orobinec úzkolistý (Typha angustifolia)
čilimník černající (Cytisus nigricans), syn. čilimníkovec černající
hadinec obecný (Echium vulgare)
kručinka barvířská (Genista tinctoria)
kokořík vonný (Polygonatum odoratum)
černýš luční (Melampyrum pratense)
rozrazil lékařský (Veronica officinalis)
hasivka orličí (Pteridium aquilinum)
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10.
11.
12.
13.

mochna stříbrná (Potentilla argentea)
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), syn. metlice křivolaká
papratka samičí (Athyrium filix-femina)
vrbka úzkolistá (Chamaenerion angustifolium), syn. vrbovka
úzkolistá
14. silenka nící (Silene nutans)
15. puškvorec obecný (Acorus calamus)
Poznávačka stromů a keřů (L. Lippl)
1.
2.
3.
4.
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topol osika (Populus tremula)
olše lepkavá (Alnus glutinosa), syn. olše černá
vrba jíva (Salix caprea)
srstka angrešt (Grossularia uva-crispa), syn. meruzalka srstka

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

hrušeň obecná (Pyrus communis)
jalovec obecný (Juniperus communis)
bez hroznatý (Sambucus racemosa)
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), syn. jeřáb obecný
krušina olšová (Frangula alnus)
lípa širolistá (Tilia platyphyllos), syn. lípa velkolistá
střemcha hroznovitá (Padus racemosa), syn. střemcha obecná, 		
slivoň střemcha
vrba křehká (Salix fragilis)
tavolník sp. (Spiraea sp.)
pámelník poříční (Symphoricarpos rivularis)
ořešák královský (Juglans regia)
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Partneři Ekologické olympiády
Celostátní partneři

Děkujeme společnosti NET4GAS a státnímu podniku Lesy České republiky za
spolupráci a významnou finanční podporu!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je spoluvyhlašovatelem Ekologické
olympiády a finančně podpořilo konání národního kola.
Děkujeme všem pořadatelům a jejich spolupracovníkům, kteří se často bezplatně, nebo za symbolickou odměnu podíleli na uspořádání kteréhokoliv kola
19. ročníku Ekologické olympiády. Bez vás by to šlo jen stěží!

Partneři národního kola
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Pořadatelem Ekologické olympiády je Sdružení mladých ochránců přírody
ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha, tel.: 775 724 545, e-mail: smop@csop.cz.
Podrobné informace o soutěži naleznete na webu www.ekolympiada.cz.
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