
 

ANOTACE 

V rámci učiva o biomech se žák podrobněji seznamuje se smíšenými 

lesy. Dozvídá se nejdůležitější informace o tom, kde se nachází, které 

organismy se v nich vyskytují, o jejich významu, ohrožení atd.  

Součásti pracovního listu jsou také otázky, na které lze najít odpovědi 

v textu a dále otázky, k jejichž zodpovězení žák potřebuje 

encyklopedie či internet.  
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Smíšené lesy – pracovní text 

Smíšený les je lesní porost se zastoupením dvou nebo více druhů dřevin, zejména stromů. 

Procentuální zastoupení žádného z druhů tvořících smíšený porost nepřesahuje 90 %, 

případně 95% - potom se jedná o monokulturu. Smíšené lesy tvoří více něž 80 % celkové 

plochy našich lesů. Podíl monokultur (s příměsí do 10 %) tvoří necelých 20 % rozlohy našich 

lesů. Za uplynulých padesát let se v našich lesích téměř zdvojnásobil podíl listnatých dřevin. 

Hlavní složkou lesa a jeho nejvýraznějším prvkem jsou stromy. Právě ony vytvářejí svými 

větvemi a listy nejvyšší patro – klenbu lesa – stromové patro. V klenbě si staví hnízda mnoho 

ptáků a živí se rostlinnou stravou a hmyzem, který tu také žije. Hmyz se tu naopak živí 

dřevem, listy a semeny. Níže rostou malé stromy a keře a tento komplex se nazývá keřové 

patro. V tomto patře žije řada malých savců a ptáků. V lesním podrostu se pak 

nachází bylinné a mechové patro s nízkými rostlinami. 

- zástupci: stromy – jehličnaté – smrk, jedle, modřín, borovice, tis, jalovec 

  listnaté – dub, buk, habr, javor, jasan, lípa, bříza, jilm, osika, olše 

 keře – líska, růže šípková, bez černý, hloh 

 byliny – sasanka, černýš, hluchavka, orsej, starček 

 mechy – ploník, měřík, bělomech, rašeliník 

 

Z živočišné říše patří mezi nejznámější zástupce tito: 

 savci – kopytníci – jelen, srnec, daněk, muflon 

  šelmy – medvěd, vlk, rys, liška, jezevec, kuna, lasice, vydra 

  hlodavci a zajícovci – veverka, zajíc, myšice 

 ptáci – sovy – výr, puštík, kalous 

  dravci – jestřáb, káně, krahujec 

  hrabaví – tetřev 

  šplhavci – datel, strakapoud, žluna 

  pěvci – sojka, brhlík, žluva 

 plazi – ještěrka, slepýš, užovka, zmije 

 obojživelníci – skokan, ropucha, kuňka 

 

Ohrožení smíšených lesů není tak vysoké jako např. u tropických deštných lesů. Ale i přesto 

můžou být ohroženy např. imisemi a kyselými dešti. Kyselé deště se v ČR nejvýznamněji 

začaly projevovat v 70. letech 20. století, kdy prudce vzrostly emise oxidu siřičitého. Nejvíce 

poškozené jsou porosty v Krušných horách, v Lužických horách, v Jizerských horách a 

Krkonoších. 

Mezi nejvýznamnější škůdce lesů patří bekyně mniška, bekyně velkohlavá, obaleči a 

kůrovcovití brouci (především lýkožrout smrkový). Většinou jsou škůdci specializovaní na 

určitý druh stromu, takže pokud je v lese vysoká biodiverzita, nejsou následky tak velké. 

Nejvíc jsou vždycky postiženy smrkové monokultury a to i z toho důvodu, že jehličnany 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom


nejsou tak vhodné pro hnízdění hmyzožravých ptáků. Většina škůdců za normálních 

podmínek napadá pouze oslabené stromy, ovšem během kalamitního přemnožení, mohou 

napadat i stromy zdravé. Nejznámějším případem kalamitního přemnožení jsou kůrovcové 

kalamity na Šumavě - především ta ze 70. let, s níž se potýkáme dodnes. Jako nejlepší řešení 

se zatím osvědčilo ponechat les svému osudu. Několik desetiletí pak vypadá les úplně mrtvě, 

ale během této doby se vytváří bohatá půdní společenstva, která jsou pak základem obnovy 

zdravého, druhově bohatého a tím i odolného ekosystému. 

 

Otázky z textu: 

1. Jaké rostliny převažují ve smíšeném lese? 

2. Vyjmenuj jednotlivá lesní patra a ke každému uveď příklad rostliny. 

3. Vyjmenuj několik zástupců lesních šelem a ptáků patřících mezi šplhavce. 

4. Kde v ČR byly lesy nejvíce poškozeny kyselými dešti? 

5. Které organismy patří mezi největší lesní škůdce? 

 

Otázky pro zvídavé: 

1. Co si předzvíš pod pojmem smrková monokultura? 

2. Jaké jsou klady a zápory vysazování smrkových monokultur? 

3. Období pohlavní aktivity u savců se nazývá říje. Velice výrazná je například u jelenů. Víš, ve 

kterém měsíci v roce jelení říje probíhá? 

4. Víš, který je největší volně žijící přežvýkavec v Evropě? Je zavalitý, s těžkou masivní hlavou 

a díky člověku se dostal na pokraj svého vyhubení. 

5. Jak se nazývají plody dubu a buku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Křížovka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Největší český sudokopytník 

2. Pro jaké lesní patro je typická sasanka? 

3. Jak se nazývají lesy, ve kterých převládá jeden druh stromu? 

4. Který kopytník se k nám rozšířil ze Středomoří? 

5. Název našeho nejedovatého hada 

6. Typický hlodavec našich lesů 

7. Mech vytvářející pravidelné „bochánky“ 

8. Pták s velkýma „ušima“ 

9. „Hluchý“ lesní pták 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kteří z těchto živočichů žijí ve smíšených lesích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text byl použit z www.wikipedia.org a obrázky z: 

sovice - http://ailinonaldea.blog.cz/1107/sovice-snezni 

gepard - http://cs.wikipedia.org/wiki/Gepard_%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD 

tučňák - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%8D%C5%88%C3%A1ci 

velbloud - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a0ea5c30-8d33-4a4b-8478-

fe183535971b 

los - http://www.zemesveta.cz/archiv/rocnik-2006/kanada-3-2006/713-3/los-nebo-jelen 

kosatka - http://zivazeme.cz/atlas-savcu/kosatka-drava 

štír - http://ucivo.webnode.cz/album/klepitkatci/klepitkatci-pavoukovci-stiri-stir-stredomorsky-jpg/ 

slon - http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/slon-jihoafricky/ 

zebra - http://www.desibucket.com/tag/zebra/ 

liška polární - http://zrzka11.blog.cz/0806/lisky 

vydra - http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/savci/vydra-ricni/fotogalerie 

sob - http://www.faunasveta.czweb.org/gronsko.html 

medvěd - http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD 

tukan - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukan_obrovsk%C3%BD 

šimpanz - http://www.photonature.cz/clanky/priroda/62-fotografovani-simpanzu-v-africe.html 

chobotnice - http://zabaci.cz/fauna-a-flora/104-chobotnice.html 

vlk - http://vlk.wbl.sk/O-Vlkoch.html 

lenochod - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenochodi 

bizon - http://indiani.cz/clanky/index.php?a=americky-bizon-puvod-charakteristika-zivot-rije-zvireci-

predace 

bažant - http://www.naturephoto.cz/priroda/ptaci/256-bazant-ktery-se-vubec-nebal.html 

sysel - http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=1914239 

srnec - http://www.sumavskazverina.cz/sortiment.php 

rypouš - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rypou%C5%A1_severn%C3%AD 

fenek - http://cumilka-cumilka.blog.cz/galerie/zvirata/savci/selmy/psoviti/obrazek/58385985 

prase - http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=394 

lední medvěd - https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD 
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