
BIODIVERZITA 
Ekofestival, 5. 6. 2012, Praha 

 
 

Pokyny: zaškrtněte správnou odpověď nebo odpovídejte slovně/ve větách.  

 

1. I ty jsi součástí biodiverzity 
Čemu říkáme biodiverzita? 

 souhrn všech živočichů v daném prostředí 
 souhrn všech rostlin v daném prostředí 
 souhrn všech živých organismů a jejich genových charakteristik 

 

 

2. Život je všude 
Kdo jsem? 
Jsem velký černobílý pták a žiji v chladných oblastech Kanady a Ruska. Živím se 
převážně malými hlodavci, kterým se říká lumíci. Vědecky mé jméno zní Nyctea 

scandiaca. 
Jmenuji se ....................................................................................................................... 
 
 
3. Život v neustálých proměnách 

 Člověk pochází ze šimpanze. 
 Šimpanz pochází z člověka. 
 Člověk i šimpanz mají společného předka. 

 
 
4. Člověk: síla projevující se v přírodě 
Narodili jsme se v Africe před 6 miliony let. Na celé Zemi je nás už 7 miliard! 
Umíme se přizpůsobit téměř na každé prostředí: žijeme na 5 ze 6 kontinentů. S námi 
se proměnila krajina: vytvořili jsme mozaikovitá pole v Provence (na fotografii), 
terasovitá rýžoviště v Asii anebo políčka zvaná „bocage“ v Normandii... 
 
Kdo jsme? ..................................................................................................................... 
 
 
5. Zanikání druhů 
Kterému živočichu patří toto oko? 

 krokodýl 
 chameleon 
 gekon 

 
Tento druh ohrožuje nejvíce: 

 legální a ilegální obchod s cizokrajnými zvířaty 
 kácení lesů 



6. Zničená prostředí 
Jak se jmenují živočichové žijící v koloniích, kteří tvoří tyto útesy? 
 
....................................................................................................................................... 
 
Co se stane, když zaniknou? 
 
....................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................... 
 
 
7. Velké putování druhů 
Vodní hyacinty pokrývají řeku Nil. Tato řeka protéká jednou z těchto tří zemí:  
 

 Česká republika 
 Francie 
 Egypt 

 
Jak se jmenuje původní oblast, odkud pochází tato invazivní rostlina? 
 
....................................................................................................................................... 
 
 
8. Změny podnebí 
V dnešní době dochází k oteplování podnebí a taje pobřežní led. Co z toho plyne pro 
ledního medvěda? 

 Jelikož umí plavat, potravu se vydá hledat do oceánu. 
 Život ledního medvěda zůstává beze změn. 
 Nemá, kde by našel potravu. 

 
 
9. Dary života 
Pokyny: spojte začátky a konce následujících vět. 

 
Rostlina potřebuje hmyz    ke své obživě 
 
Člověk potřebuje rostlinu   ke svému rozmnožování 
(a tím pádem i hmyz) 
 
Hmyz potřebuje rostlinu    ke své obživě, k léčení, 
       postavení si obydlí, získání tepla 
 
 
10. Vzduch, který dýcháme 
Jak se nazývá plyn, který do ovzduší uvolňují rostliny a který potřebujeme k životu? 

 oxid uhličitý (CO2)       kyslík (O2)       dusík (N) 


