Zestaw pytań na konkurs YPEF – etap krajowy w Polsce 2011/2012

1. Zasobność drzewostanów to:
a) Liczba drzew na
b) Miara przydatności dla
jednostkę powierzchni
turystyki
prawidłowa odpowiedź: D

c) Bogactwo gatunków

d) Miąższość drewna na
jednostkę powierzchni

2. Najwyższy udział gatunków liściastych w lasach występuje w następujących krajach:
a) Węgry i Włochy
b) Norwegia i Irlandia
prawidłowa odpowiedź: A

c) Hiszpania i Portugalia

d) Polska i Litwa

c) W krajach Europy
Wschodniej

d) W krajach alpejskich

c) Nie przekracza przyrostu

d) Jest równe 10%
przyrostu

c) Naprzemian zwiększa
się i zmniejsza

d) nie zmienia się

c) W zależności od
odległości od wybrzeża

d) Tylko w kierunku
wschód-zachód

c) Naprzemian zwiększa
się i zmniejsza

d) Nie zmienia się

3. Ekosystemy leśne zostały najbardziej przekształcone:
a) W krajach basenu
b) w krajach nordyckich
śródziemnomorskiego i na
wyspach brytyjskich
prawidłowa odpowiedź: A
4. Roczne pozyskanie w krajach Europy:
a) Dwukrotnie przewyższa
b) Jest równe przyrostowi
przyrost
prawidłowa odpowiedź: C
5. Popyt na drewno i produkty z drewna w Europie:
a) Zwiększa się

b) Zmniejsza się

prawidłowa odpowiedź: A
6. Formacje roślinne lasów Europy zmieniają się:
a) Tylko w kierunku
północ-południe

b) w kierunkach północpołudnie i wschódzachód (klimat
kontynentalny i
atlantycki)

prawidłowa odpowiedź: B
7. Udział starych lasów w Europie na dzień dzisiejszy:
a) Zwiększa się

b) Zmniejsza się

prawidłowa odpowiedź: A
8. Szkody spowodowane wiatrem zwykle występują w europejskich lasach:
a) W lasach nadbrzeżnych
jako rezultat sztormów

b) na bagnach

c) W górskich i
wyżynnych lasach
świerkowych

d) W lasach bukowych i
jodłowych

b) Wysusza górną
warstwę gleby,
zwiększając ryzyko erozji
wiatrowej

c) Jest powodem
powstawania osuwisk

d) Chroni glebę przed
erozją

prawidłowa odpowiedź: C
9. Las na zboczu górskim:
a) Wpływa na strukturę
gleby, powodując jej
erozję
prawidłowa odpowiedź: D
10. Średnia lesistość w krajach Europy Zachodniej wynosi około:
a) 15 %
b) 25 %
prawidłowa odpowiedź: C

c) 30 %

d) 47 %

11. Lasy często pokrywają obszary górskie ze względu na:
a) Duże opady, które
umożliwiają duży
przyrost drewna

b) bardziej żyzną glebę
niż na nizinach

c) Wodochronne i
glebochronne właściwości
lasu

d) Tylko walory
krajobrazowe

prawidłowa odpowiedź: C
12. Największy udział ściśle chronionych obszarów jest w:
a) Luksemburgu
b) Liechtensteinie
prawidłowa odpowiedź: B

c) Monako

d) Watykanie

13. Drzewo występujące w najwyżej położonych lasach górskich Austrii to:
a) Dąb (Quercus)

b) Jodła (Abies)

c) Sosna limba (Pinus
cembra)

d) Grab (Carpinus)

c) 6

d) 10

c) W Belgii jest tyle samo
lasów liściastych co
iglastych

d) Żadne z tych zdań

c) 0

d) 480.000.000

prawidłowa odpowiedź: C
14. Ile parków narodowych jest w Austrii?
a) 2
b) 7
prawidłowa odpowiedź: C
15. Które zdanie jest prawdziwe?
a) W ciągu 150 lat
powierzchnia lasów w
Belgii wzrosła o 15%

b) 21 % lasów Belgii
znajduje się w Walonii

prawidłowa odpowiedź: D
16. Ile ton ekwiwalentu CO2 magazynują lasy Belgii?
a) 180.000.000
b) 15.000
prawidłowa odpowiedź: D

17. Jednym z głównych czynników, który zwiększa niebezpieczeństwo pożarów na terenach wiejskich na
Cyprze jest:
a) urbanizacja

b) wylesianie

c) rosnące znaczenie
transport drogowego

d) rosnące znaczenie
transport kolejowego

c) drzewostany cedrowe

d) gęste zarośla

prawidłowa odpowiedź: A
18. Frygana jest typem roślinności która obejmuje:
a) rośliny czystkowate
b) gęste lasy sosnowe
(Cistaceae), macierzankę
(Thymus), krwiściąg
ciernisty (Sarcopoterium
spinosum) , kolcolist
(Ulex), szałwię (Salvia),
itp.
prawidłowa odpowiedź: A

19. Głównym drzewiastym gatunkiem produkcyjnym preferowanym na żyznych glebach nizinnych i wyżynnych
(do 400 m.n.p.m.) w Czechach jest:
a) Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

b) Dąb bezszypułkowy
(Quercus petraea) i dąb
szypułkowy (Quercus
robur)

c) Buk zwyczajny (Fagus
sylvatica)

d) Świerk pospolity
(Picea abies)

prawidłowa odpowiedź: B
20. Następującą część lasów w Czechach zajmują lasy państwowe:
a) 32 %
b) 47 %
prawidłowa odpowiedź: C

c) 60 %

d) 78 %

21. Największym zwierzęciem mięsożernym w lasach Estonii jest:
a) Łoś (Alces alces)

b) Niedźwiedź brunatny
(Ursus arctos)

c) Dzik (Sus scrofa)

d) Sarna (Capreolus
capreolus)

prawidłowa odpowiedź: B
22. Jaki procent powierzchni kraju zajmują lasy w Estonii?
a) 33 %
b) 48 %
prawidłowa odpowiedź: C

c) 53 %

d) 62 %

23. Ostatnia epoka lodowcowa skończyła się …….. lat temu.
a) 100
b) 10,000
prawidłowa odpowiedź: B

c) 100,000

d) 1000

24. Jaki jest najbardziej popularny gatunek zwierzyny łownej w Finlandii?
a) Wilk (Canis lupus)

b) Niedźwiedź (Ursus
arctos)

c) Orzeł bielik
(Haliaeetus albicilla)

d) Łoś (Alces alces)

prawidłowa odpowiedź: D
25. W jakim landzie w Niemczech żyje najwięcej wilków?
a) w Bawarii
b) w Saksonii
prawidłowa odpowiedź: B

c) w Brandenburgii

d) w Hesji

c) “Grab”

d) “Jawor”

26. Jak nazywa się ”Drzewo Roku 2011”?
a) “Jarząb”
b) “Dąb szypułkowy”
prawidłowa odpowiedź: A

27. Na jakich wysokościach w Grecji występuje roślinność?
a) 0-700 m n.p.m.
b) 0-1800 m n.p.m.
prawidłowa odpowiedź: D

c) 0-2200 m n.p.m.

d) 0-2917 m n.p.m.

c) Las tropikalny

d) Las iglasty

c) Występują tylko lasy
państwowe

d) Występują tylko lasy
prywatne

c) Lasy bukowe (Fagus
silvatica) są najbardziej
zasobne

d) Drzewa bukowe
(Fagus silvatica) rosną na
największą wysokość

c) 50 %

d) 55 %

28. Jaki jest typowy dla Grecji rodzaj lasu?
a) Las borealny

b) Las strefy
umiarkowanej

prawidłowa odpowiedź: B
29. Jaki jest udział prywatnych lasów na Węgrzech
a) Nieznacznie mniejszy
b) Podobny do udziału
niż lasów państwowych
lasów gminnych
prawidłowa odpowiedź: A
30. Na Węgrzech:
a) Udział drzewostanów
b) Drewno bukowe
bukowych (Fagus
(Fagus silvatica) jest
silvatica) jest największy najbardziej wartościowe
prawidłowa odpowiedź: C
31. Jaka jest lesistość na Łotwie?
a) 40 %
b) 45 %
prawidłowa odpowiedź: C

32. Jaki procent lasów na Łotwie stanowią lasy państwowe?
a) 45 %
b) 50 %
prawidłowa odpowiedź: B

c) 55 %

d) 60 %

33. Zgodnie z programem zalesiania Republiki Litwy zatwierdzonym w 2003 r. przewiduje się że powierzchnia
lasów wzrośnie w przeciągu najbliższych 20 lat:
a) o 3 %
prawidłowa odpowiedź: A

b) o 10 %

c) Do 31 % powierzchni
kraju

d) Do 41 % powierzchni
kraju

34. Powierzchnia lasów per capita (na głowę mieszkańca) na Litwie jest:
a) niższa niż w Polsce

b) niższa niż na Łotwie

c) wyższa niż w Estonii
Estonia

d) niższa niż na Węgrzech

prawidłowa odpowiedź: B
35. Parki Narodowe w Norwegii są jedną z form ochrony przyrody i razem z czterema pozostałymi (parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody i obszary chronione), obejmują
a) 5 % stałego lądu
b) 12 % stałego lądu
prawidłowa odpowiedź: B

c) 15 % stałego lądu

d) 20 % stałego lądu

36. Na wyspie Svalbard (Szpicbergen) istnieje siedem Parków Narodowych, razem pokrywają one ponad 60%
powierzchni. W jednym z nich zostały odkryte pozostałości archeologiczne po norweskich i rosyjskich
myśliwych i wielorybnikach. W którym?
a) Park Narodowy
b) Park Narodowy
Jotunheimen
Forlandet
prawidłowa odpowiedź: B

c) Park Narodowy
Hardangervidda

d) Park Narodowy
Jostedalsbreen

c) Parki krajobrazowe

d) Pomniki przyrody

37. Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce są::
a) Rezerwaty przyrody
b) Parki narodowe
prawidłowa odpowiedź: B

38. Wprowadzenie sieci NATURA 2000 w Polsce doprowadziło do:
a) Wyznaczenia1,000,000
ha Specjalnych Obszarów
Ochrony Siedlisk (SAC) i
500,000 ha SPA
obszarów specjalnej
ochrony ptaków

b) Wyznaczenia ponad
2,000,000 ha Specjalnych
Obszarów Ochrony
Siedlisk (SAC) i ponad
1,000,000 ha SPA
obszarów specjalnej
ochrony ptaków

c) Wyznaczenia
Specjalnych Obszarów
Ochrony Siedlisk (SAC) i
SPA obszarów specjalnej
ochrony ptaków które
stanowią 10% całkowitej
powierzchni lasów
państwowych

d) Nie doprowadziło do
wyznaczenia żadnych
obszarów

prawidłowa odpowiedź: B
39. Który z następujących gatunków ssaków w Portugalii jest zagrożony?
a) Ryś iberyjski (Lynx
b) Jeż europejski
pardinus)
(Erinaceus europaeus)
prawidłowa odpowiedź: A

c) Zając iberyjski (Lepus
granatensis)

d) Rosomak (Gulo gulo)

40. Który z następujących krajów jest wiodącym producentem, eksporterem oraz krajem przetwarzającym
korek?
a) Hiszpania
b) Portugalia
prawidłowa odpowiedź: B

c) Włochy

d) Grecja

41. Z całej powierzchni lasów w Rumunii, lasy państwowe stanowią około:
a) 35 %
b) 53 %
prawidłowa odpowiedź: B

c) 68 %

d) 85 %

c) 3 bioregiony

d) 1 główny bioregion

42. Ile bioregionów można wyodrębnić w Rumunii?
a) 2 bioregiony
b) 5 bioregionów
prawidłowa odpowiedź: B

43. Przybliżona liczba niedźwiedzi na Słowacji na podstawie statystyk łowieckich wynosi:
a) 0
b) 50
prawidłowa odpowiedź: D

c) 500

d) 1000

44. Jaki jest przeważający gatunek drzew w słowackich lasach?
a) Dąb (Quercus)
b) Jodła (Abies)
prawidłowa odpowiedź: D

c) Świerk (Picea)

d) Buk (Fagus)

45. Ile Parków Narodowych (wg kategorii IUCN) posiada Słowenia?
a) 1
b) 2
prawidłowa odpowiedź: A

c) 3

d) 4

46. Ile Parków Regionalnych (wg kategorii IUCN) posiada Słowenia?
a) 1
b) 3
prawidłowa odpowiedź: B

c) 5

d) 7

c) 11

d) 18

47. Ile gatunków drzew występuje w Szwajcarii?
a) 53

b) 42

Pytanie nr 47 wycofane (nie brane pod uwagę przy ocenie).
48. Trzebieże to wycinka :
a) młodych i starych
b) tylko starych drzew
drzew
prawidłowa odpowiedź: A oraz D

c) tylko młodych drzew

d) niewielkiej liczby
drzew

49. Jaka kopytna zwierzyna łowna jest najbardziej powszechna w lasach Ukrainy?
a) Dzik (Sus scrofa)

b) Łoś (Alces)

c) Sarna (Capreolus
capreolus)

d) Daniel (Dama dama)

prawidłowa odpowiedź: C
50. O ile zwiększył się procentowy udział lasów od czasów proklamacji niepodległości Ukrainy (1991-2011)?
a) o 5 %

b) o 1,4 %

c) o 20 %

d) zmniejszył się o
połowę

Pytanie nr 50 wycofane (nie brane pod uwagę przy ocenie).

Uwagi
- Dokonano korekty odpowiedzi 15 (błąd w arkuszu odpowiedzi). Prawidłowa odpowiedź D.
- Wycofano pytanie 47 (brak informacji w materiałach edukacyjnych).
- Pytanie 48 – za prawidłową odpowiedź uznano obok odpowiedzi A, także odpowiedź D.
- Wycofano pytanie 50 ( błędna informacja w polskiej wersji materiałów edukacyjnych).
Za niedogodności przepraszamy. Dziękujemy za nadesłane uwagi i zapytania.

