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1. Vlivem lidské činnosti někdy dojde k vykácení lesa, aby na tomto místě vznikla nějaká stavba. Tím dochází  
k zabrání lesní půdy. Avšak každé vykácení lesa nemusí znamenat zabrání lesní půdy. Přiřaď a pod obrázky 
napiš, co z následující nabídky znázorňují:
 
TRVALÉ ZABRÁNÍ LESNÍ PŮDY - les se na dané místo nikdy nevrátí (například vybudování železniční tratě).
 DOČASNÉ ZABRÁNÍ LESNÍ PŮDY - les se na dané místo po čase může vrátit (například postavení dřevěného  
           altánu).
 KALAMITA - způsobí, že les je na velkém území výrazně poškozen nebo zničen; musí být ale co nejdříve obnoven  
           (například větrná kalamita).
 STANDARDNÍ HOSPODAŘENÍ - les musí být podle lesního zákona do dvou let obnoven.

2. Myslíš si, že v České republice ubývá lesů? Proč?

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

3. Napiš další případy, kdy dochází k trvalému zabrání lesní půdy.

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

4. Napiš další případy, kdy dochází k dočasnému zabrání lesní půdy.

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

5. Les představuje ekosystém, který poskytuje mnoho užitečných produktů a funkcí. Představ si, že na místě, 
kde byl les, člověk postaví dálnici. Napiš, kdo (například člověk) a co (jaké produkty a funkce) touto stavbou 
získá a ztratí.

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Činnost člověka a rozvoj společnosti někdy vyžaduje zabírání půdy, a to i půdy lesní. Lesníci se snaží, aby lesní 
půdy a lesa přibývalo. Výsledkem tohoto snažení je, že člověk může využívat produkty a služby lesa v nezmen-
šené míře. Systém certi�kace lesů PEFC hodnotí, jak je na lesním majetku využívána lesní půda a zda je zabírá-
na. A pokud je zabírána, zda je to povoleno státní správou lesů. 
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