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Tajuplný a temný život v jeskynních systémech  
 

Výsledky v ědomostního kvízu 
 

1.  b) řopík 
 

Řopík je lidový název pro železobetonový odolný objekt lehkého opevnění vzor 37 budovaného v 
rámci výstavby československého opevnění. Lidové označení "Řopík" vzniklo již v druhé polovině 
třicátých let podle zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací). 
 
 

2. b) křemenec, b řidlice, vápenec  
Ještědský hřbet je dosti pestrý a zajímavý. Ještěd samotný není, jak se mnozí lidé domnívají, 

produktem sopečné činnosti. Ve skutečnosti je Ještěd tvrdým křemencovým sukem, vypreparovaným 

z okolních měkčích fylitů, vápenců a paleozoických břidlic. Méně jsou v okolí Ještědu roztroušeny 

devonské vápence, většinou velmi čisté (proto se nejvíce těžily na vrchu Vápenný a v Lomu u Křižan). 

Často zde také vznikaly puklinové jeskyně s velmi čirými krápníky. 

 
 

3. a) habr, smrk, b říza, topol  
Až do intenzivní kolonizace ve 13. a 14. století byly Lužické hory porostlé neprostupným pohraničním 
hvozdem, v němž převažoval buk, často doprovázený jedlí. V době velkého rozmachu sklářství 
po 15. století ale byly původní lesy téměř zlikvidovány a postupně nahrazeny smrkovými, případně 
borovými monokulturami. Dnes zde kromě smrků a borovic můžeme vidět buk lesní, javor klen nebo 
mléč, jasan a občas lípu nebo jilm. Na některých místech roste také dub zimní a letní, v okolí potoků 
jsou hojné olše. 
 

 
4. b) černá, vysoká, jelení zv ěř 
 

 
Strom se stopami okusu vysoké (Jelen evropský) 
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5. c) nahodilá 
 

Druhy t ěžby: 

• výchovná  (předmýtní úmyslná) těžba v porostech do 40 let věku, která se provádí ke zvýšení 
stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku 

• výchovná (předmýtní úmyslná) těžba v porostech nad 40 let věku, která je určena k podpoře 
stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů ve starším věku 

•  
• obnovní ( mýtní úmyslná) soustředěná těžba - určená k obnově lesních porostů starších 80 let 

formou soustředěných těžeb, které nepřesahují velikost těžené plochy stanovené zákonem o lesích, 
a nový lesní porost vzniká obvykle vedle obnovovaného porostu 

• obnovní (mýtní úmyslná) podrostní a výběrná těžba - určená k obnově lesních porostů starších 80 
let clonným a výběrným postupem, kdy nový lesní porost vzniká pod ochranou obnovovaného 
mateřského porostu 

•  
• nahodilá  těžba, která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, 

hmyzí škůdci, houbové choroby apod.) 
•  
• mimo řádná  těžba, která je realizována v lesních porostech v důsledku rozhodnutí orgánů státní 

správy a odlesnění pro výstavbu liniových či jiných staveb apod. 

 
6.  

 
 
 

Ralsko, Klíč, Tlustec, Vlhošť, Ronov, Kozly... a mnohé další… 
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7. a) značení pruhové a tabule se státním znakem – Zákon o oc hraně přírody a 

krajiny 114/1992 Sb. v platném zn ění + vyhlašovací p ředpis 
 
značení pruhové 

 
 
Malý státní znak- rozměry tabule: 40 x 30 cm   

 
 
 

  8.    a)  

b)                                                                   c)  


