
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 46. ročník – školský rok 2011/2012 

 

Krajské  kolo – Kategória C 

8. – 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom 

Prakticko-teoretická časť  

Úlohy 

1.  Vyrieš praktickú úlohu. 

Cieľ:        Rozlíšiť dreviny zmiešaných lesov 

Pomôcky:  Pracovný list - Obrázky lesných drevín – Príloha 1, nožnice, lepidlo 
Úlohy a postup: 
1. Pozorne si prezri obrázky rôznych častí lesných drevín v pracovnom liste. 
2.    Obrázky vystrihni a roztrieď ich do skupín: listnaté stromy, ihličnaté stromy a kry.  
3.    Roztriedené obrázky prilep na príslušné miesto (Zistenia a výsledky). 
4.    Pod každý obrázok  napíš rodový názov dreviny.  
 
Zistenia a výsledky: 

Kry  

 

 

 

 

 

 

 

Listnaté stromy 
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Ihličnaté stromy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Záver:. 
1)   Ktoré zo zobrazených drevín sú 

a) chránené: .............................................................................................................................................. 

b) liečivé kry: ............................................................................................................................................ 

 

2)   Podčiarkni znaky, ktoré sú typické pre ihličnany: 

ukryté semená v plode���� nahé semená���� obojpohlavné kvety����  

bylina����jednopohlavné kvety����neprebieha fotosyntéza  

 

3)   Ktoré listnaté stromy z pracovného listu majú plody, ktorými sa živí sviňa lesná? Napíš názov stromu 

a jeho plodu. 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 
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Po skončení praktickej úlohy pokračuj v riešení teoretických úloh. 

2. Dôkladne si prečítaj jednotlivé príspevky o lesoch, a odpovedz na otázky, ktoré súvisia s textami.  
 

„Zmiešaný les je les, v ktorom rastú ihličnany, listnaté širokolisté dreviny a byliny.  Rastie v nich naj-
viac druhov stromov a iných rastlín a sú najmenej napadnuté škodcami  pre väčšiu vzájomnú vzdiale-
nosť zástupcov jednotlivých druhov. Slovensko je bohaté  na lesy,  zaberajú približne 40 % územia a 
tvoria najcennejšie prírodné bohatstvo krajiny. Sú vyhľadávanými miestami na oddych, turistiku a 
rekreáciu...“ 

 
„Jeden hektár novovysadeného lesa pohltí 2,5 t oxidu uhličitého ročne, zmiešaný les mierneho pásma 
7,5 t a 1 ha dažďového pralesa 10 t ročne. Štúdie ukazujú, že schopnosť lesov viazať tento skleníkový 
plyn v rokoch 1990 až 2010 v Afrike, Ázii a Južnej Amerike výrazne klesá v dôsledku intenzívnej ťažby 
dreva. Spolu so spaľovaním fosílnych palív je to jedna z príčin  globálneho otepľovania. Fotosyntézou 
vyprodukuje 1 ha ihličnatého lesa za rok 30 t kyslíka a 1 ha listnatého lesa 15 t kyslíka. Rozdiel 
v hodnotách je spôsobený  dĺžkou obdobia olistenia ihličnatých a listnatých drevín.“ 

 
„Les pomáha chrániť životné prostredie, ide hlavne o čistotu ovzdušia. Les, ktorý má veľký aktívny 
povrch listov odstraňuje z ovzdušia hlavne prach a oxidy dusíka a síry. Tým, že tieto imisie zachytáva 
listami, veľmi intenzívne prečisťuje ovzdušie. Naopak sa vystavujú riziku poškodenia práve tými splo-
dinami, ktoré zachytávajú z ovzdušia, čo vedie k odumieraniu hlavne ihličnatých porastov .“     

 
„Dnes zaberajú tropické dažďové lesy len 7 % zemského povrchu, ale žije v nich až 50 % živočíchov 
a rastie tam zhruba 50 % všetkých rastlín. V posledných rokoch vzrástla intenzita ťažby dreva a zvlášť 
nekontrolovaného výrubu lesa v záujme rozšírenia poľnohospodárskej pôdy, čo vedie k erózii pôdy 
a záplavám. Ročne zmizne z povrchu našej planéty 150 až 210 tisíc km2 tropických lesov, čo je o 50 % 
viac, ako udávali prognózy v roku 1980.“ 

 

a) Prečo sú zmiešané lesy najzdravšie?  

.................................................................................................................................................................... 

b) Človek využíva les pre svoje potreby, o ktorých sa píše v príspevkoch.  Vymenuj ich. 

.................................................................................................................................................................... 

c) Čo je príčinou znižovania množstva viazaného CO2  zo vzduchu v Afrike, Ázii a Južnej Amerike za pos- 
    ledných 20 rokov?  

.................................................................................................................................................................... 

d) Viazanie oxidu uhličitého rastlinami je v prírode dôležitý proces. Uveď dva významy tohto procesu. 

................................................................................................................................................................... 

e) Prečo vplyvom znečisteného ovzdušia  odumierajú celé porasty ihličnatých drevín a listnatým  

    porastom sa to stáva oveľa zriedkavejšie? 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

f) Ako sa volá proces, pri ktorom rastliny produkujú  kyslík? 

........................................................... 

g) Prečo 1 ha listnatého lesa za rok vyprodukuje 15t  kyslíka a ihličnatý les až 30 t?  

.................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 
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h) S akým ekologickým pojmom súvisí fakt, že v dažďových pralesoch, ktoré sa  rozprestierajú na 7 %  
     zemského povrchu žije až 50 % všetkých živočíchov a rastie tam  asi 50 % všetkých rastlín?   

........................................................................................................................................................ 

 

3. Pozorne si prezri tabuľku a graf. Tabuľka znázorňujú percentuálne zastúpenie lesných typov  a graf 

percentuálne zastúpenie drevín v lesoch Slovenskej republiky. Rieš úlohy súvisiace s obsahom grafu a 

tabuľky. 

Porastový typ  %  

kosodrevina   
smrečiny   
boriny   
dubiny   
bučiny   
dubové bučiny   
bukové dubiny   
agátiny 
smrekovo-jedľové bučiny   
bukovo-jedľové smrečiny   
bukové jedliny 

1,15 
18,92 
6,59 
8,36 

21,30 
8,33 
5,42 
1,86 

13,41 
11,29 
3,37 

 
a) Napíš 3 rodové názvy ďalších ihličnatých drevín, ktoré podľa grafu patria do kategórie „ostatné 

ihličnany“: .............................................................................................................. 

b) Koľkými percentami sú na Slovensku zastúpené: 

listnaté dreviny - zisti z grafu ...........................................  

listnaté lesy - zisti z tabuľky .............................................. 

c) �Buk tvorí samostatné spoločenstvá a vyskytuje sa aj vo viacerých lesných typoch.  Z tabuľky  

    zisti koľko percentuálne zastúpenie majú všetky lesné porasty,  v ktorých sa vyskytuje buk. 

...................... % 

�Prečo sa tento údaj nezhoduje s údajom o zastúpení buku z grafu – 30 %?  

...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

 

% 
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4.  Prečítaj si  výstrižok   
z novín, premýšľaj 
a odpovedz na otázky. 
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Víchricou boli poškodené 19. novembra 2004 národné parky Muránska Planina, Napant, Pieniny, 

Slovenský raj a v najväčšej miere Tatranská národný park. Ktoré národné parky Slovenska neboli 

víchricou zasiahnuté?  

.................................................................................................................................................. 

b) Jeden z mála druhov stromov, ktoré v Tatrách po víchrici ostali stáť, bol smrekovec opadavý. 

Vysvetli prečo? 

         .................................................................................................................................................. 

c)  Napíš dva druhy nežiaduceho hmyzu, ktoré najčastejšie spôsobujú poškodenie smrekových porastov?  

.................................................................    a   ........................................................... 
 

c) Premnoženie podkôrneho hmyzu spôsobuje v prírode narušenie biologickej rovnováhy.  Aký stav 

biologickej rovnováhy  znázorňuje váha na obrázkoch?  Napíš do riadkov ku každému obrázku. 

 

1. .............................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

 

         

2. ............................................................................................................... 

.................................................................................................................. 
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    3. .................................................................................................. 

    ..................................................................................................... 

     

 

 

d) Okrem biologického spôsobu ničenia nežiaduceho lesného hmyzu,   

sa využíva aj biotechnický spôsob pomocou lapačov. Princíp lapača súvisí 

s chemickou látkou (hormónom)  feromónom, ktorý ovplyvňuje rozmnožo-

vanie hmyzu. Napíš, ako funguje lapač hmyzu na obrázku.  

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

f)  Vyber a podčiarkni správny výraz na konci vety.  

     V Národnom parku sa smie ťažiť iba drevo, ktoré je poškodené, napadnuté nežiaducim hmyzom  

      ����zdravé ����kalamitné ����ťažobné����stavebné  drevo.   

 g)   Podčiarkni ďalšie činnosti, ktoré sa v národnom parku nesmú vykonávať : 

lov zvery � zber liečivých rastlín  �vypaľovanie suchej trávy  � turistika � pasenie hospodárskych 

zvierat �  voľný pohyb psa � rušiť pokoj a ticho 

 
 

 

5. Vyber a napíš k uvedeným charakteristikám príslušných živočíchov zo zoznamu. 

líška hrdzavá � sviňa divá � jeleň lesný � kuna lesná �veverica stromová � netopier veľký � jazvec 

lesný � mačka divá 

 

a) Všežravý párnokopytník       .................................................................. 

b) Zákonom chránený hmyzožravý živočích     .................................................................. 

c) Prežúvavý párnokopytník         ................................................................. 

d) Mäsožravý živočích loviaci skokom      ................................................................. 

e) Mäsožravý živočích pohybujúci sa aj v korunách stromov    .................................................................. 

f) Hlodavec vyskytujúci sa aj v mestských parkoch      .................................................................. 

g) Zákonom chránený všežravec loviaci počas noci    ................................................................. 

h) Do akej skupiny (triedy) patria uvedené živočíchy?            ................................................................. 

i)    Ktorý živočích ostal v zozname nezaradený?    ................................................................. 

j)    Akú nákazlivú chorobu môže tento živočích prenášať aj na človeka? ....................................................   

 

 



7 

 

6. Dôkladne si prezri obrázok a odpovedz na otázky. 

 

 

a) Aké vzťahy znázorňujú šípky na obrázku? ..................................................................................... 

b) Priraď a napíš k jednotlivým organizmom na obrázku číslice: 1 – producent, 2 - bylinožravý konzu-

ment, 3 – mäsožravý konzument. 

c) Skupina organizmov, ktorá súvisí s potravovým reťazcom nie je na obrázku lesného spoločenstva 

organizmov  znázornená. O akú skupinu ide?.......................................................................................   

         Aký význam majú tieto organizmy v prírode? ......................................................................................          

............................................................................................................................................................... 

 

7. Prečítaj si odborný článok.  

        „Katarantus ružový je rastlina, ktorá rastie len na ostro-

ve Madagaskar. Farmaceutický koncern Eli Lilly získal 

v 60. rokoch minulého storočia túto rastlinu, ktorá ob-

sahuje látky s  priaznivým účinkom na liečbu leukémie. 

Madagaskar, krajina s bohatými genetickými zdrojmi 

vyšla však naprázdno. Aby sa zabránilo takémuto „bio-

pirátstvu“ prijal sa „Dohovor o biologickej diverzite“. 

Krajinám s takýmto nevyčísliteľným rastlinným bohat-

stvom, ako je Madagaskar sa zabezpečil  spravodlivý  podiel na zisku z ich zdrojov.“  

 

a) Niektoré organizmy sa vyskytujú len na jednom mieste na svete, podobne ako katarantus ružový na 

Madagaskare alebo lykovec muránsky a kamzík vrchovský tatranský u nás.  

 

Ako sa nazývajú  takéto organizmy?  Podčiarkni správnu možnosť:  
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endemity ���� relikty ����indikátory ����parazity 

 

b) Liečivé byliny sa nevyskytujú len na Madagaskare, ale aj v našich lesoch. V zozname lesných bylín 
nájdi a podčiarkni, ktoré z nich sú liečivé.  

 
praslička lesná �prvosienka vyššia � fialka voňavá �papraď samčia �pľúcnik lekársky 

 

Predpokladám, že si sa pri riešení úloh naučil/a  aj niečo nové. A vďaka tejto súťaži, budeš sa na les poze-
rať inými očami. Ak niekedy budeš vidieť  uvedené logo na výrobkoch z dreva, pamätaj si, že pochádzajú 
z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov. 
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