Γηαγσληζκόο γηα ηα Γάζε θαη ηε Γαζνπνλία
“Young People in European Forests”
Ηκεξνκελία: 12.9.2014

ΘΔΜΑΤΑ
1. Πνην από ηα παξαθάησ νηθνζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα παξαγσγή
θαπζνμύισλ;
α. Οη πξεκλνθπείο ζπζηάδεο
β. Σα ςειά δάζε
γ. Οη ζπεξκνθπείο ζπζηάδεο
δ. Σα θξύγαλα
2. Πνην από ηα παξαθάησ είδε είλαη αεηζαιέο;
α. Πιαηύθπιιε δξπο
β. Αξηά
γ. Πιάηαλνο
δ. Καζηαληά
3. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πγεία ησλ δαζώλ;
α. Η βηνκεραληθή κόιπλζε
β. Η εληαηηθή βόζθεζε
γ. Η πινηνκία κε αθαηάιιειεο ηερληθέο
δ. Η βξνρόπησζε
4. Πνην από ηα παξαθάησ είδε είλαη θπιινβόιν;
α. Κνπκαξηά
β. Διηά
γ. Πνπξλάξη
δ. Ομηά
5. Τα θύξηα δαζηθά είδε ζηελ Διιάδα, είλαη:
α. ε δξπο, ε ειάηε θαη ε νμηά
β. ε δξπο, ε ειάηε θαη ε ιάξηθα
γ. ε δξπο, ε ιάξηθα θαη ε νμηά
δ. ε δξπο, ε ιάξηθα θαη ε νμηά
6. Τη πνζνζηό ησλ ειιεληθώλ δαζώλ είλαη θξαηηθά;
α. 44%
β. 54%
γ. 64%
δ. 74%
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7. Πόηε ε Διιάδα ζέζπηζε ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο;
α. Πξηλ ηνλ 2ν Παγθόζκην Πόιεκν
β. Μεηά ηνλ 2ν Παγθόζκην Πόιεκν
γ. Σνλ 19ν αηώλα
δ. Πξηλ από 10 ρξόληα
8. Πνηα από ηηο παξαθάησ δώλεο βιάζηεζεο δε βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα;
α. Η ππναιπηθή ή αιπηθή
β. Σα νξεηλά δάζε θσλνθόξσλ
γ. Η ηάηγθα
δ. Η καθθία
9. Πνην από ηα παξαθάησ είδε είλαη μεληθό είδνο γηα ηελ Δπξώπε;
α. ε εξπζξειάηε
β. ε ιάξηθα
γ. ε ςεπδαθαθία
δ. ε ραιέπηνο πεύθε
10. Τν μπιαπόζεκα είλαη
α. ν ζπλνιηθόο όγθνο ηνπ ηζηάκελνπ μύινπ ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή
β. ν όγθνο ηνπ μύινπ πνπ παξάγεηαη εηεζίσο
γ. ε πνζόηεηα μπιείαο πνπ πινηνκείηαη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή
δ. ε πνζόηεηα ηεο μπιείαο πνπ θαηαζηξέθεηαη από αλεκνξξηςίεο
11. Τα δάζε ζηελ Δπξώπε θπξίσο θαιύπηνπλ
α. ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο
β. εθηάζεηο αθαηάιιειεο γηα γεσξγηθή θαιιηέξγεηα
γ. πεδηλέο εθηάζεηο
δ. ηα πην γόληκα εδάθε
12. Η πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπ δάζνπο κπνξεί λα νθείιεηαη
α. ζηελ μεξαζία
β. ζηε κεγάιε απμεηηθή πεξίνδν
γ. ζηε κεγάιε πνζόηεηα θαηαθξεκληζκάησλ
δ. ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε
13. Πνην από ηα παξαθάησ δώα πνπ δεη ζηελ Δζζνλία έρεη ραξαθηεξηζηεί από ην IUCN σο
θξηζίκσο θηλδπλεύνλ;
α. επξσπατθή λπθίηζα
β. ηάξαλδνο
γ. αγξηνγνύξνπλν
δ. θόθθηλν ειάθη
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14. Η πινύζηα βηνπνηθηιόηεηα ζηελ Κύπξν νθείιεηαη
α. ζηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε
β. ζην δεζηό θαη μεξό θαινθαίξη
γ. ζην γεγνλόο όηη ηα δάζε είλαη ηδησηηθά
δ. ζηελ εληαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ δαζώλ
15. Η αλαθήξπμε δαζηθώλ πεξηνρώλ σο Δζληθά Πάξθα θαη πεξηνρέο Natura έρνπλ ζθνπό
α. ηελ πξνζηαζία δαζηθώλ πόξσλ ηεο πεξηνρήο (ρισξίδα, παλίδα, γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί)
β. ηελ πξνζηαζία ησλ μεληθώλ εηδώλ ηεο πεξηνρήο
γ. ηελ αύμεζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο
δ. ηε κείσζε ησλ επηδεκηώλ εληόκσλ
16. Η πην ζεκαληηθή θαηεγνξία γηα παξαγσγή ηερλεηήο μπιείαο είλαη
α. ηα ζπνξόθπηα είδε
β. ε καθθία βιάζηεζε θαη ηα θξύγαλα
γ. ηα ηαρπαπμή είδε
δ. ηα μεληθά είδε
17. Σηελ Οπγγαξία, όπσο θαη ζηηο ππόινηπεο ρώξεο, νη δαζηθέο ζπζηάδεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη από πςειή νηθνινγηθή ζηαζεξόηεηα, είλαη νη
α. ζπζηάδεο κε δέληξα ίδηαο ή παξόκνηα ειηθίαο (νκήιηθεο ζπζηάδεο)
β. ζπζηάδεο κε δέληξα δηαθνξεηηθήο ειηθίαο (αλνκήιηθεο ζπζηάδεο)
γ. ην α θαη ην β
δ. θακηά από ηηο παξαπάλσ
18. Πόζα ελδεκηθά είδε θαη ππνείδε ηεο ρισξίδαο ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα;
α. 700
β. 1.300
γ. 6.900
δ. 9.200
20. Υπνβάζκηζε ζηα δάζε δελ πξνθαιείηαη από
α. Δπηδεκία εληόκσλ
β. Ππξθαγηά
γ. Γεκηνπξγία κηθηώλ ζπζηάδσλ
δ. Γεκηνπξγία ακηγώλ ζπζηάδσλ
21. Πνηα από ηα παξαθάησ είδε ηεο παλίδαο ζπλαληνύκε ζε όιν ην Βέιγην;
α. Σν δαξθάδη
β. Σν ειάθη
γ. Σν πιαηώλη
δ. Σν αγξηνγνύξνπλν
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22. Πνην από ηα παξαθάησ θσλνθόξα είδε παξνπζηάδεη ηε κεγαιύηεξε εμάπισζε ζηηο
ρώξεο ηεο Απζηξίαο θαη ηνπ Βειγίνπ;
α. Η εξπζξειάηε
β. Η ειάηε
γ. Η ςεπδνηζνύγθα
δ. Η ιάξηθα
23. Όηαλ ιέκε όηη «ην δάζνο επηηειεί νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία» ελλννύκε όηη
α. ην δάζνο πξνζηαηεύεη ην έδαθνο από ηε δηάβξσζε
β. ην δάζνο ζπκβάιεη ζηελ απνξξόθεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
γ. ην δάζνο δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ μύινπ
δ. ην δάζνο πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα αλαςπρή
24. Σηελ Απζηξία ηα πεξηζζόηεξα δάζε είλαη
α. θξαηηθά
β. ηδησηηθά
γ. δεκνηηθά
δ. κνλαζηεξηαθά
25. Η δώλε βιάζηεζεο ηάηγθα απνηειείηαη από
α. θσλνθόξα είδε
β. πιαηύθπιια είδε
γ. αείθπιια ζθιεξόθπιια είδε, όπσο ην πνπξλάξη
δ. πνώδε βιάζηεζε, ιόγσ ηεο κηθξήο βξνρόπησζεο
26. Τη ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ;
α. Η αλαθήξπμε δαζηθώλ πεξηνρώλ σο πξνζηαηεπόκελσλ
β. Η εθαξκνγή απνςηισηηθώλ πινηνκηώλ
γ. Η κεηαηξνπή πιαηύθπιισλ ζπζηάδσλ ζε θσλνθόξσλ
δ. Η δεκηνπξγία ρώξσλ αλαςπρήο
27. Σηελ Δζζνλία, θαηά ηε Σνβηεηηθή θαηνρή, κεγάιεο αγξνηηθέο εθηάζεηο ζηακάηεζαλ λα
ρξεζηκνπνηνύληαη σο αγξνηηθέο, κε απνηέιεζκα νη εθηάζεηο απηέο λα
α. θαιπθζνύλ κε δάζε
β. κεηαηξαπνύλ ζε ιίκλεο
γ. νηθνδνκεζνύλ
δ. θπηεπηνύλ κε θαιισπηζηηθά θπηά
28. Όηαλ αγνξάδνπκε πηζηνπνηεκέλα δαζηθά πξντόληα,
α. αγνξάδνπκε θαιύηεξεο πνηόηεηαο πξντόληα
β. ζπκβάιινπκε ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζώλ όινπ ηνπ πιαλήηε
γ. αγνξάδνπκε θζελόηεξα πξντόληα
δ. ζπκβάιινπκε ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο
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29. Τα ηειεπηαία ρξόληα ζηε Γεξκαλία ε δαζνπνλία αθνινπζεί ηελ αξρή «δαζηθή δηαρείξηζε
θνληά ζηε θύζε» θαη έηζη:
α. Σα πινύζηα δάζε θσλνθόξσλ κεηαβιήζεθαλ πεξηζζόηεξν ζε κηθηά δάζε πιαηπθύιισλ
β. Καηαζηξάθεθαλ ηα κεγάια δάζε
γ. Δπεθηάζεθαλ νη απνςηισηηθέο πινηνκίεο
δ. Ιδξύζεθαλ θπηείεο θσλνθόξσλ όπνπ ην επέηξεπαλ νη εδαθηθέο ζπλζήθεο
30. Πνηα από ηηο παξαθάησ ρώξεο έρεη ην κηθξόηεξν πνζνζηό δαζνθάιπςεο;
α. Η Ιξιαλδία
β. Η Δζζνλία
γ. Η Φηλιαλδία
δ. Η νπεδία
31. Η δαζηθή έθηαζε ζηελ Δπξώπε, ζήκεξα,
α. απμάλεηαη
β. κεηώλεηαη
γ. παξακέλεη ζηαζεξή
δ. απμάλεηαη ην θαινθαίξη θαη κεηώλεηαη ηνλ ρεηκώλα
32. Σε πνηα ρώξα ζα ζπλαληήζνπκε καθθία βιάζηεζε;
α. ηελ Οπγγαξία
β. ηελ Ιηαιία
γ. ηελ Δζζνλία
δ. ηελ Πνισλία
33. Πνπ θπκαίλεηαη ην πνζνζηό ησλ παξζέλσλ δαζώλ ζηελ Δπξώπε;
α. ην 0-10 %
β. ην 10-20%
γ. ην 80-90%
δ. ην 90-100%
34. Μεγαιύηεξε βηνπνηθηιόηεηα παξαηεξείηαη
α. ζηε λόηηα Δπξώπε
β. ζηε βόξεηα Δπξώπε
γ. ζηελ θεληξηθή Δπξώπε
δ. ζηε δπηηθή Δπξώπε
35. Πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηδόκαζηε αεηθνξηθά έλα δάζνο, ν εηήζηνο όγθνο ηνπ μύινπ πνπ
πινηνκείηαη
α. πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηεο εηήζηαο πξνζαύμεζεο
β. δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηεο εηήζηαο πξνζαύμεζεο
γ. πξέπεη λα ίζνο κε ηελ εηήζηα πξνζαύμεζε
δ. πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο ηεο εηήζηαο πξνζαύμεζεο
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36. Η αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζπλέβαιε
α. ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαζώλ
β. ζηελ αύμεζε ησλ δαζώλ
γ. ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαζώλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο
δ. ζηελ αύμεζε ησλ δαζώλ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο
37. Αλ θάπνηνο δαζνθηήκνλαο ζέιεη λα πηζηνπνηήζεη ην δάζνο ηνπ γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε
πνπ κπνξεί λα απεπζπλζεί;
α. ην Programme for the Emprovement of Forest Certification
β. ην Forestry Stewardship Counsil
γ. ηελ International Union for Conservation of Nature
δ. ηελ National Forest Administration Romsilva
38. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ιάζνο;
α. Σα παξαγσγηθά δάζε ηεο Απζηξίαο είλαη θπξίσο θσλνθόξα
β. ην Δζληθό Πάξθν Vanatori Neamt ηεο Οπγγαξίαο αλαπηύρζεθε έλα επξσπαηθό πξόγξακκα
επαλεηζαγσγήο ηνπ βίζσλα
γ. ηελ Γεξκαλία δελ ππάξρνπλ παξζέλα δάζε
δ. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ βαζκνύ αζηηθνπνίεζεο, αξρέγνλα ή παξζέλα δάζε δελ ππάξρνπλ πιένλ
ζην Βέιγην
39. Σηηο ζηέππεο
α. αλαπηύζζνληαη θσλνθόξα δάζε
β. αλαπηύζζνληαη δάζε πιαηπθύιισλ
γ. δελ αλαπηύζζνληαη δαζηθά νηθνζπζηήκαηα
δ. αλαπηύζζνληαη κηθηά δάζε θσλνθόξσλ θαη πιαηπθύιισλ
40. Έλαο επηζηήκνλαο ζέιεη λα κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ιύθνπ. Πνηα ρώξα δε ζα
επηζθεθηεί;
α. Σελ Κύπξν
β. Σελ Γεξκαλία
γ. Σελ Οπγγαξία
δ. Σε Ρνπκαλία
41. Σηελ Κξήηε ζπλαληνύκε
α. ζεκύδα θαη δαζηθή νμηά
β. ζεκύδα
γ. νμηά
δ. Καλέλα από ηα δύν
42. Σηηο Σπέηζεο, κε κέγηζην πςόκεηξν ηα 245κ, κπνξνύκε λα ζπλαληήζνπκε
α. εξπζξειάηε
β. καύξε πεύθε
γ. ειάηε
δ. θνπκαξηά
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43. Σηελ Διιάδα, νη πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ Natura θαιύπηνπλ ην …… ηεο ρώξαο;
α. 7%
β. 22%
γ. 43%
δ. 74%
44. Τα πεξηζζόηεξα δάζε ζηελ Κύπξν είλαη
α. θξαηηθά
β. ηδησηηθά
γ. θνηλνηηθά
δ. κνλαζηεξηαθά
45. Σηηο θνίηεο ησλ πνηακώλ είλαη ζύλεζεο λα αλαπηύζζεηαη
α. Κεθαιιεληαθή ειάηε
β. ηελόθπιιε θξάμνο
γ. Ομηά
δ. Γξπο
46. Σε πνην είδνο αλήθεη ην παξαθάησ θύιιν;

α. Χαιέπηνο πεύθε
β. Μαύξε πεύθε
γ. Λεπθή ηηηά
δ. Φξάμνο
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47. Σε πνην είδνο αλήθεη ην παξαθάησ θύιιν;

α. Λεπθή ηηηά
β. Ομηά
γ. Λεπθή ιεύθε
δ. Πιάηαλνο
48. Σε πνην είδνο αλήθεη ην παξαθάησ θύιιν;

α. Λεπθή ηηηά
β. Ομηά
γ. Καζηαληά
δ. Πιαηύθπιιε δξπ
49. Σε πνην είδνο αλήθεη ην παξαθάησ θύιιν;

α. Μαύξε πεύθε
β. Ομύθεδξε άξθεπζν
γ. Κεθαιιεληαθή ειάηε
δ. Χαιέπην πεύθε
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50. Σε πνην είδνο αλήθεη ην παξαθάησ θύιιν;

α. Αξθνπδνπνύξλαξν
β. Ομηά
γ. Λεπθή ιεύθε
δ. Πιάηαλν
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