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Správa Krkonošského národního parku vyhlašuje tradiční odbornou přírodovědnou soutěž pro studenty 
středních škol (včetně nižších ročníků víceletých gymnázií). Správná odpověď je vždy jen jedna. Takové 
odpovědi označte do tabulky a zašlete do 20. 4. 2014 na adresu knyvltova@krnap.cz. Tabulku najdete ke 
stažení na webových stránkách www.krnap.cz/akce-environmentalni-vychovy/.

Třicet nejúspěšnějších řešitelů bude pozváno na odborný zoologický kurz, který se bude konat                       
2.–6. června 2014 na Friesových boudách. Jeho cena bude 1400 Kč a je v ní zahrnuto ubytování, strava     
i náklady na program. Program budou tvořit především terénní exkurze pod vedením zoologů Správy 
KRNAP, přednášky a hry. Studenti zažijí i celodenní výlet atraktivními částmi Krkonoš. Přejeme šťastnou 
volbu při hledání správných odpovědí.

1) Předmětem ochrany na území Ptačí oblasti Krkonoše jsou: 
a) orel skalní, lejsek malý a sýc rousný 
b) tetřívek obecný, čáp černý a káně rousná 
c) chřástal polní, slavík modráček tundrový a datel černý 

 
2) Lapáky v lesnictví rozumíme: 

a) zařízení na odchyt a kontrolu populace kůrovců na bázi feromonů 
b) zařízení na odchyt imág ploskohřbetky smrkové 
c) pokácené smrkové kmeny, které vydávají po přikrytí chvojím vůni lákající kůrovce 

 
3) V bystrých vodách krkonošského podhůří dravá rybka vranka obecná: 

a) vlivem kolísajících průtoků odčerpáváním vody do sněhových děl a vodních elektráren vyhynula 
b) žije jako jediný zástupce rodu 
c) vlivem znečištění a okyselení vod vyhynula 

 
4) Lasicovité šelmy usmrcují svoji kořist tak, že: 

a) jí prokousnou zátylek 
b) se jí zakusují do slabin nebo břicha 
c) ji drápy rozervou 

 
5) Co mají společného tito živočichové – kulík hnědý, šídlo horské, hraboš mokřadní: 

a) jsou to endemity Krkonoš 
b) jsou to v Krkonoších vyhynulé druhy 
c) jsou to glaciální relikty Krkonoš 

 
6) Vzácným ptačím druhem v Krkonoších je slavík modráček tundrový: 

a) je jich tam asi 60 párů, jejich většímu rozšíření brání mj. drsné klima vrcholových partií 
b) je jich tam si 25 párů, jejich většímu rozšíření brání mj. lasice hranostaj, která plení jeho podzemní 

hnízda 
c) je jich tam asi 90 párů, jejich většímu rozšíření brání mj. toulavé kočky kolem horských bud 

 
7) Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) se v Krkonoších: 

a) nevyskytuje vůbec, je tu na něho příliš chladno 
b) vyskytuje jako synantropní druh ve starých hnojištích a kompostech 
c) nevyskytuje vůbec, dříve však běžný druh obývající zachovalé listnaté lesy v podhůří 

 
8) Jakým způsobem zjistí šplhavec (např. datel, strakapoud), kde se pod kůrou právě vyskytuje 

škůdce: 
a) čichem 
b) sluchem, tzv. rezonancí dřeva 
c) čichem, a pokud je škůdce slyšet jak se pohybuje, tak i sluchem 
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9) Návrat velkých šelem do Krkonoš je žádaný i pro redukci přemnožené jelení zvěře. V současnosti 
je v KRNAP  stříleno ročně: 
a) cca 100 kusů jelení zvěře 
b) cca 250 kusů jelení zvěře 
c) cca 350 kusů jelení zvěře 

 
10) Vydra říční loví v Krkonoších např.: 

a) pstruha potočního, mníka jednovousého, skokana hnědého 
b) sivena amerického, lipana podhorního, ropuchu obecnou (tu kromě hlavy) 
c) vranku obecnou, střevli potoční, ropuchu zelenou (tu kromě hlavy) 

 
11) Je pravda, že tchoř tmavý: 

a) dobře plave, při páření se samec zakusuje samici do krku a jeho lov je u nás zakázán 
b) dobře plave, nepotápí se a je zařazen v kategorii ohrožených druhů 
c) dobře plave, mláďata jsou zpočátku slepá a jeho lov je u nás povolen 

 
12) Kovové barvy na křídlech modrásků a batolců jsou způsobeny: 

a) chemickými barvivy 
b) složitými jevy souvisejícími s lomem a skládáním světla na šupinkách křídel 
c) složitými fyzikálními pochody souvisejícími s tepelným vyzařováním 

13) Staví si všichni naši pavouci, 
kteří používají pavučinu pro lov kořisti, 
kolové sítě?: 
a) ne 
b) ano, ale pouze na podzim 
c) ano 

14) Vzácným ptačím druhem v Krkonoších 
je kulík hnědý: 
a) poslední hnízdění zde bylo prokázáno 

v roce 1946 
b) o mláďata se stará a na vejcích sedí 

samec 
c) dříve byl v Krkonoších střílen a jeho 

návratu pomohl transport několika kusů 
ze Skandinávie 

15) Důležitými přirozenými nepřáteli 
housenic ploskohřbetky smrkové jsou: 
a) sojka obecná, Isaria fumosorosea, 

lesklec Rhizophagus grandis 
b) kuna skalní, pevník Amylostereum, 

kuklice 
c) prase divoké, drobněnka Trichogramma 

cephalcie, lumci 

Jméno a příjmení:   

Email:   

Adresa bydliště + PSČ:   

Adresa školy + PSČ:   

Otázka číslo       Počet 
bodů 

1 a b c 1 
2 a b c 1 
3 a b c 1 
4 a b c 1 
5 a b c 1 
6 a b c 2 
7 a b c 2 
8 a b c 2 
9 a b c 2 
10 a b c 2 
11 a b c 3 
12 a b c 3 
13 a b c 3 
14 a b c 3 
15 a b c 3 

Datum odeslání:   Celkem:   

 


