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2, Označ, zda jsou tvrzení o páchníkovi pravdivá nikoliv

Fáchník hnědý je naším běžným druhem brouka.

Páchník obývá dutiny starých stromŮ,

Páchník škodí stromŮm podobně jako lýkožrout smrkový,

Páchník je velký asi 3cm,

Larvy páchníka jsou malé a červeně zbarvené.

Páchník není dobrli letec, jeho doletavá vzdálenost je maximálně 200m.
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3, Urči vyobrazené druhy stromů. Na ktených z nich páchníka
pravděpodobně nenajdeš a proč? (označ křížkem)

hrušeň
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4. Na fotkách vidíš dva typy vrb, přiřad'charakteristiky.

vytváří stabilní dutiny
nebezpečí rozlomení

hlavatá vrba nehrozí rozlomení

se o ni nestará přerostlé větvení
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TAK TADY BYCH

TEDA NEBYDLEL!

pravidelný ořez věWí tzv. na hlavu
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5. Křížovka
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1, Funkční soustava živých a neživých složek životního
prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem
energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují
a vyvíjejí v určitém prostoru a čase,

2, Oživená část zemské kŮry, živý obal Země.
3, Soubor organických a anorganických látek rostlinného a
živočišného pŮvodu nahromaděných v pŮdě v rŮzném stupni
rozkladu, vzniká činností pŮdních mikroorganismŮ.
4. Soubor živých a neživých činitelŮ, které vytváří životní
prostředí určitému organismu nebo organismŮm, též
stanoviště nebo habitat.

5. Soubor populací, sjedinečným vývojovým pŮvodem a

historií, tvořený podobnými jedinci, kteří se dakáží plodně

kříži a jsou reprodukčně izo[ováni od jiných podobných

skupin,

6. Nauka zabývající se popisem, analýzou a studíem vztahŮ

mezi organismy a jejích prostředím.

7, Druhová rozmanitost žívota, zahrnuje rozmanitost druhŮ i

ekosystémŮ.

8, Úzké soužití, většinou oboustranně výhodné, dvou i více
druhů.

9. Opětovné zhodnocení odpadŮ, Kerým je omezová-
na spotřeba surovin a snižováno zatíženi životního
prostředí.

10. Poloparazitichý kulovitý keřík napadající naše
stromy, též.'Používá se též jako vánoční ozdoba.

11. Lahvovibý plod naší rozšířené ovocné dřeviny.

12. Organišmus, ktery7 rrznikl na určitém území a
nikde jinde se nevyskytuje.

13. Jednobuněčný, pouze mikroskopicky pozorovatel-

ný,organismus.

14, Organismus nebo soubor organismÚ, jejichž

přítomnost na stanoviští mŮže být použita k posou-

zení stavu životního prostředí, např. přítomnost

líšejníku indikující čisté ovzduší.
15. Schopnost organismu přizpŮsobit se prostředí,

16. Vychle rostoucí opadarný strom, vyskytující se
zejména v oblastech s vysokou hladinou spodní vody,

kvete na jaře jako jeden z prvních a poslqtuje
potravu hmyzu.
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s- Čtvri dimenze -stromy v krajině (správně rozlad'skupiny souvislostí)

slavnosti, svatby,
příběhy a mýty o
staných stromech

místo pro život
v. l O

zlvoclcnu a ros-
tlin, ochrana lesa,
zásobárna vody,

koloběh látek, vliv
na místní klima

, stavební dřevo
(sruby), výroba
nábytku, výroba
papíru a hraček,

mulčování (kŮra a
štěpka), ovoce

ALERGIE HLINÍK
BADMINTON IKONA
BALETKA JANTAR
BANÁNovNíx Kouan
CIRKUS PADÁK
DEZERT Př}Ařř€E
DORUČENKA POVÍDKADozoR pŘíznnx
DŽUNGLE SLONÍK
ETIKETA

práva a povinno-
sti, místo

setkávání, místo
odpočinku

TEčKA
ZÁVODNICE
EIDAM
FLÉTNA
1KoNKA
JÍDELNA
MoUČNÍK
prčď
PLAVBA

PŘEPRAVA
SKENER
TAHÁK
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