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Etap krajowy konkursu YPEF – Młodzież w Lasach Europy III edycja 2012/ 2013  

 

1. Powierzchnia lasów Europy: 

a) wzrasta b) maleje w niewielkim 

stopniu 

c) maleje drastycznie d) nie zmienia się 

Odpowiedź poprawna: a) wzrasta 

 

2. Lasy w Europie: 

a) znacznie się różnią, 

szczególnie w kierunku 

północ-południe  

b) znacznie się różnią, 

szczególnie w kierunku 

wschód -zachód 

c) są zróżnicowane jedynie 

wiekowo 

d) są zróżnicowanie 

głównie pod względem 

pełnionych funkcji 

Odpowiedź poprawna: a) znacznie się różnią, szczególnie w kierunku północ-południe 

 

3. Lesistość krajów Europy: 

a) nie różni się istotnie b) jest różna w 

poszczególnych krajach 

c) nie różni się w kierunku 

północ-południe 

d) nie różni się w krajach 

nizinnych i górskich 

Odpowiedź poprawna: b) jest różna w poszczególnych krajach 

 

4. Najwyższa lesistość wśród krajów Europy jest w: 

a) Skandynawii b) krajach Beneluksu c) Irlandii I Hiszpanii d) Francji i Wielkiej 

Brytanii 

Odpowiedź poprawna: a) Skandynawii 

 

5. Powierzchnia lasów w krajach Europy zawiera tereny: 

a) pokryte zwartą 

roślinnością leśną 

b) pokryte drzewami o 

wysokości od 5m 

c) o różnych 

charakterystykach 

zależnych od kraju 

d) wszystkie grunty oprócz 

pół, łąk, wód i zabudowań 

Odpowiedź poprawna: c) o różnych charakterystykach zależnych od kraju 

 

6. Lasy na Wyspach Brytyjskich są zdominowane przez: 

a) naturalne lasy dębowe i 

bukowe 

b) bory iglaste typowe dla 

krajów północy 

c) plantacje topolowe d) drzewostany świerkowe 

obcych gatunków 

Odpowiedź poprawna: d) drzewostany świerkowe obcych gatunków 

 

7. Wysoki udział lasów prywatnych posiadają: 

a) Ukraina i Białoruś b) Finlandia, Szwecja, 

Norwegia 

c) Czechy, Polska, 

Słowacja 

d) Niemcy, Włochy, 

Bułgaria 

Odpowiedź poprawna: b) Finlandia, Szwecja, Norwegia 

 

8. Najniższa lesistość wśród krajów Europy występuje w: 

a) Skandynawii b) Estonii, Polsce i Litwie c) Wielkiej Brytanii i 

Irlandii 

d) Francji i Hiszpanii 

Odpowiedź poprawna: c) Wielkiej Brytanii i Irlandii 

 

 

9. Górna granica lasu jest najwyżej w stosunku do poziomu morza: 

a) w południowej części 

Europy 

b) w północnej części 

Europy 

c) w zachodniej części 

Europy 

d) we wschodniej części 

Europy 

Odpowiedź poprawna: a) w południowej części Europy 
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10. Przez ostatnie 200 lat gospodarka leśna preferowała ze względów ekonomicznych: 

a) sosnę (Pinus) i świerk 

(Picea) 

b) świerk (Picea) i dąb 

(Quercus) 

c) dąb (Quercus) i buk 

(Fagus) 

d) buk (Fagus) i jodłę 

(Abies) 

Odpowiedź poprawna: a) sosnę (Pinus) i świerk (Picea) 

 

11. Średnia zasobność drzewostanów w regionie alpejskim (np. Austria) wynosi około: 

a) 100 m
3
/ha b) 200 m

3
/ha c) 300 m

3
/ha d) 400 m

3
/ha 

Odpowiedź poprawna: c) 300 m
3
/ha 

 

12. Lasy najbardziej zagrożone pożarami występują: 

a) na południu Europy b) na północy Europy c) na zachodzie Europy d) na wschodzie Europy 

Odpowiedź poprawna: a) na południu Europy 

 

 

13. Druga pod względem zajmowanej powierzchni, dominująca funkcja lasu w Austrii (według planu rozwoju lasów) 

to: 

a) funkcja zysku b) funkcja ekonomiczna c) funkcja ochronna d) funkcja rekreacyjna 

Odpowiedź poprawna: c) funkcja ochronna 

 
14. Przykład bliskiego sąsiedztwa wielkiej aglomeracji miejskiej i wartościowego obszaru ochrony przyrody w Austrii 

to: 

a) Salzburger Lungau b) Moore am 

Schwarzenberg 

c) Neusiedler See d) Wienerwald 

Odpowiedź poprawna: d) Wienerwald 

 

 

15. Gdzie występuje w Belgii sarna (Capreolus capreolus)? 

a) we Flandrii b) w Wallonii c) w całym kraju d) nigdzie w Belgii 

Odpowiedź poprawna: c) w całym kraju 

 

16. Który z systemów certyfikacji jest najbardziej rozpowszechniony w Belgii? 

a) FSC b) PEFC c) SRFB d) PVC 

Odpowiedź poprawna: b) PEFC 

 

17. Wśród 1780 gatunków roślin na Cyprze endemitami jest: 

a) 7 b) 6 c) 145 d) 365 

Odpowiedź poprawna: c) 145 

 

18. Wybierz poprawne zdanie: 

a) Cypr jest 

samowystarczalny pod 

względem produkcji 

drewna  

b) Cypr eksportuje znaczne 

ilości drewna  

c) Produkcja lokalna 

zaspokaja 90% 

zapotrzebowania Cypru 

d) Produkcja lokalna 

zaspokaja 1/10 

zapotrzebowania Cypru 

Odpowiedź poprawna: d) Produkcja lokalna zaspokaja 1/10 zapotrzebowania Cypru 

 

19. Typowymi gatunkami lasów łęgowych (zalewowych) w Czechach są: 
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a) dąb (Quercus robur), 

wiąz (Ulmus), jesion 

(Fraxinus), wierzba 

(Salix), olsza (Alnus), buk 

(Fagus) 

b) świerk (Picea abies), 

wiąz szypułkowy (Ulmus 

laevis), jesion wąskolistny 

(Fraxinus angustifolia), 

wierzba biała (Salix alba), 

brzoza (Betula pendula) 

c) grab (Carpinus), lipa 

(Tilia), sosna (Pinus 

sylvestris), dąb (Quercus 

robur), wiąz szypułkowy 

(Ulmus laevis), wierzba 

(Salix) 

d) dąb (Quercus robur), 

wiąz (Ulmus), jesion 

(Fraxinus), wierzba 

(Salix), topola (Populus), 

olsza (Alnus) 

Odpowiedź poprawna: d) dąb (Quercus robur), wiąz (Ulmus), jesion (Fraxinus), wierzba (Salix), topola (Populus), 

olsza (Alnus) 

 

20. Pierwsze prawo leśne na terytorium dzisiejszych Czech ogłoszono w roku: 

a) 1953 b) 1923 c) 1868 d) 1754 

Odpowiedź poprawna: d) 1754 

 

21. Najbardziej zagrożony gatunek ssaków (wśród wymienionych) w Estonii to:   

a) norka amerykańska 

(Neovison vison)  

b) wilk (Canis lupus) c)  norka europejska 

(Mustela lutreola) 

d) ryś (Lynx) 

Odpowiedź poprawna: c) norka europejska (Mustela lutreola)  

 

 

22. Najważniejsze gatunki drzew w lasach Estonii pod względem zajmowanej powierzchni, to:   

a) dąb (Quercus) i ) świerk 

(Picea abies) 

b) modrzew (Larix) i 

brzoza (Betula) 

c) świerk (Picea abies) i 

sosna (Pinus) 

d) sosna (Pinus) i topola 

osika (Populus tremula) 

Odpowiedź poprawna: c) świerk (Picea abies) i sosna (Pinus) 

 

 

23. Jaki procent terenów lądowych jest pokryty lasami w Finlandii? 

a) 68 % b) 86 % c) 28 % d) 58 % 

Odpowiedź poprawna: b) 86 % 

 

24. Ile gatunków rodzimych drzew iglastych rośnie w Finlandii?  

a) 14 b) 40 c) 4 d) 3 

Odpowiedź poprawna: c) 4 

 

25. Jak długo trwa zrównoważone użytkowanie lasów w Niemczech? 

a) 20 lat b) 60 lat c) 200 lat d) 500 lat 

Odpowiedź poprawna: c) 200 lat 

 

26. Jaki gatunek drzewa dominowałby w warunkach naturalnych lasów w Niemczech? 

a) sosna (Pinus) b) świerk (Picea) c) dąb (Quercus) d) buk (Fagus) 

Odpowiedź poprawna: d) Buk (Fagus) 

 

27. Który z gatunków zajmuje największą powierzchnię w lasach Grecji? 

a) świerk (Picea) b) buk zwyczajny (Fagus 

sylvatica) 

c) dąb (Quercus) d) sosna alepska (Pinus 

halepensis) 

Odpowiedź poprawna: c) dąb (Quercus) 

 

28. Większość lasów greckich jest własnością: 

a) gmin b) kościołów c) prywatną d) państwową 

Odpowiedź poprawna: d) państwową 
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29. Co jest czynnikiem minimum, ograniczającym rozwój lasów na Węgrzech? 

a) temperatura b) woda c) światło d) wysokość n.p.m 

Odpowiedź poprawna: b) woda 

 

 

30. Który gatunek towarzyszy dębom w dąbrowach na Węgrzech? 

a) świerk (Picea.) b) grab (Carpinus betulus) c) robinia (Robinia 

pseudoacacia) 

d) buk (Fagus sylvatica) 

Odpowiedź poprawna: b) grab (Carpinus betulus) 

 

 

31. Który gatunek podlega ochronie prawnej na Łotwie? 

a) norka amerykańska 

(Neovison vison) 

b) bóbr (Castor fiber) c) niedźwiedź (Ursus 

arctos) 

d) łoś (Alces) 

Odpowiedź poprawna: c) Niedźwiedź (Ursus arctos) 

 

32. Które stwierdzenie jest najbardziej poprawne? Lasy Łotwy są zdominowane przez trzy gatunki: 

a) świerk pospolity (Picea 

abies), brzoza (Betula) i 

olsza czarna (Alnus 

glutinosa) 

b) świerk pospolity (Picea 

abies), topola (Populus) i 

olsza szara (Alnus incana) 

c) świerk pospolity (Picea 

abies), jesion (Fraxinus) i 

dąb (Quercus) 

d) sosna zwyczajna (Pinus 

sylvestris), świerk 

pospolity (Picea abies) i 

brzoza (Betula) 

Odpowiedź poprawna: d) sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), świerk pospolity (Picea abies) i brzoza (Betula) 

 

 

33. Drugim w kolejności drzewem dominującym w lasach Litwy jest:  

a) świerk (Picea)  b) brzoza (Betula)  c) sosna (Pinus)  d) wszystkie gatunki olch 

(Alnus) 

Odpowiedź poprawna: b) brzoza (Betula) 

 

 

34. Najwyższym drzewem Litwy jest: 

a) sosna (Pinus) o 

wysokości 42 m 

b) jedno z najstarszych 

drzew Europy - Dąb 

Stelmuze (Quercus) 

c) modrzew (Larix) o 

wysokości 46 m  

d) “świerk czarownicy” 

(Picea) 

Odpowiedź poprawna: c) modrzew (Larix) o wysokości 46 m 

 

35. Jak duża jest różnica w długości sezonu wegetacyjnego w północnej i południowej części Norwegii? 

a) 40 dni b) 60 dni c) 100 dni d) 140 dni 

Odpowiedź poprawna: c) 100 dni 

 

36. Najliczniejszym gatunkiem zwierząt w Norwegii, który występuje w stanie dzikim i jest hodowany, jest: 

a) renifer (Rangifer tarius),  b) łoś (Alces),  c) wół piżmowy (Ovibos 

moschatus), 
d) bóbr (Castor fiber), 

Odpowiedź poprawna: a) renifer (Rangifer tarius), 
 

 

37. Wśród Parków Narodowych w Polsce: 

a) 3 parki uznano za b) 7 parków uznano za c) Wszystkie parki uznano d) Żaden z parków nie 
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światowe rezerwaty 

biosfery, 2 z nich są 

równocześnie obiektami 

dziedzictwa światowego 

światowe rezerwaty 

biosfery, 1 z nich jest 

równocześnie obiektem 

dziedzictwa światowego 

za światowe rezerwaty 

biosfery, 3 z nich są 

równocześnie obiektami 

dziedzictwa światowego 

został uznany za światowy 

rezerwat biosfery 

Odpowiedź poprawna: b) 7 parków uznano za światowe rezerwaty biosfery, 1 z nich jest równocześnie obiektem 

dziedzictwa światowego 

 

38. Lesistość Polski: 

a) jest stała b) zmniejsza się pod 

wpływem urbanizacji 

c) zwiększa się na skutek 

zalesień  

d) podlega fluktuacjom 

Odpowiedź poprawna: c) zwiększa się na skutek zalesień  

 

39. Jaki udział w lasach Portugalii zajmują lasy dębu korkowego? 

a) 34% b) 22% c) 54%  d) 5%  

Odpowiedź poprawna: a) 34% 

 

40. Lasy w Portugalii są w większości: 

a) publiczne b) publiczne i prywatne c) prywatne d) gminne 

Odpowiedź poprawna: c) 

 

41. Populacja niedźwiedzia brunatnego (Ursus arctos) w Rumunii stanowi …. całkowitej populacji tego gatunku w 

Europie. 

a) 10 % b) 30 % c) 50 % d) 80 % 

Odpowiedź poprawna: c) 50 % 

 

42. Najstarszy Park Narodowy w Rumunii to: 

a) Park Narodowy Retezat  b) Park Narodowy Piatra 

Craiului  

c) Park Narodowy Macin 

Mountains  

d) Park Narodowy Cozia 

Odpowiedź poprawna: a) Park Narodowy Retezat 

 

43. Który z poniższych Parków Narodowych nie leży na Słowacji? 

a) Pieniny b) Tatry c) Šumava d) Poloniny 

Correct answer: c) Šumava 

 

44. Zwierzęta introdukowane w Słowacji to: 

a) jeleń (Cervus elaphus), 

niedźwiedź (Ursus arctos) 

b) ryś (Lynx lynx), wilk 

(Canis lupus) 

c) muflon (Ovis 

orientalis), daniel (Dama 

dama) 

d) sarna (Capreolus 

capreolus), dzik (Sus 

scrofa) 

Odpowiedź poprawna: c) muflon (Ovis orientalis), daniel (Dama dama) 

 

45. Lasy Słowenii będące prywatną własnością stanowią około: 

a) 95 % b) 25 % c) 50 % d) 75 % 

Odpowiedź poprawna: d) 75 % 
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46. Jaka część Słowenii jest objęta ochroną w sieci obszarów Natura 2000? 

a) 100 % b) 75 % c) 36 % d) 11 % 

Odpowiedź poprawna: c) 36 % 

 

47. Jaka część Szwajcarii znajduje się na terenie Alp? 

a) 60 % b) 70 % c) 15 % d) 30 % 

Odpowiedź poprawna: a) 60 % 

 

48. Udział lasów o charakterze pierwotnym w lasach Szwajcarii to około: 

a) 14 % b) 60 % c) 5 % d) 65 % 

Odpowiedź poprawna: a) 14 % 

 

 

49. Drugim najbardziej licznym gatunkiem zwierzyny na Ukrainie jest: 

a) łoś b) sarna c) jeleń d) dzik 

Odpowiedź poprawna: d) dzik 

 

50. Średni wiek lasów Ukrainy wynosi: 

a) ponad 55 lat b)  40 – 55 lat c) 30 – 40 lat d) poniżej 30 lat 

Odpowiedź poprawna: a) ponad 55 lat 

 

 

 

Życzymy wielu prawidłowych odpowiedzi! 
 


