GYMNÁZIUM POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM II, BALBÍNOVA 328

PRACOVNÍ LISTY
Fyzický zeměpis
MATERIÁL VZNIKL BĚHEM PROJEKTU ERASMUS+, KLÍČOVÁ AKCE 2

Neighbours, yet Different!
2017 - 2019

1. Přečti si text, najdi faktografické chyby a oprav je:
Okres Příbram se nachází v severozápadní části Středočeského kraje. Je blízko pohoří Brd a v něm
se nacházejícího národního parku. Hned za hranicemi Příbrami protéká řeka Klabava, která se v
Plzni vtéká do Berounky. Okresem rovněž protéká naše nejdelší řeka Labe. Do katastru Příbrami
patří části města (bývalé vesnice) Strašice, Sázky, Žežice, Orlov, Kozičín, Izrael. Bývalý okres
Příbram byl jeden z největších okresů v České republice. Hustotou osídlení patří mezi ty s vysokou
hustotou v rámci kraje. Příbram a okolí je známé svojí dřevařskou činností a významným
barokním poutním místem Svatá Hora.
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2. Doplň chybějící informace:
a. Vysoká míra ………………………………………… díky blízkosti Brd
b. Nejvyšší bod: ……………… s …………… m n. m.

3. Vytvoř graf ročních srážek a průměrných ročních teplot.
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Napiš tři faktory, které ovlivňují počasí v místním regionu:
I.
………………………………………………..
II.
………………………………………………..
III.
………………………………………………..
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4. Doplň informace do vět:
Řeka ………………………protéká městem Příbram a je jedním z pravých přítoků řeky …………………
Největší řekou protékající územím se řeka ………………………………….., která teče od ………………..
na ………………….. Největšími rybníky jsou …………………………………….rybníky, které jsou
významnou přírodní lokalitou nacházející se v ………………………………….. založené k 1. 1. 2016.
Celé toto území představuje unikátní ekosystém, ve kterém žijí všechny druhy živočichů.
Z řad korýšů zde najdeme ………………………………………….. a ………………………………………… Další
bezobratlý živočich vyskytující se v této oblasti je kruhoústá ………………………………………………..
nejhojnější zástupci ryb jsou ……………………………………. a ………………………………………………..
z obojživelníků zde můžeme narazit na ……………………………………………. řadícího se mezi
ocasaté. Z žab se zde nachází ……………………………………………. a ……………………………………………….
Ze skupiny plazů jsou zde zastoupeni jak ještěrky, např. …………………………………………, tak hadi …………………………………………………… a jedovatá ………………………………………. Mimo běžné
zástupce ptáků může pozorovat mimo jiné i poměrně vzácného ……………………………………………
Nejhojněji je ve zdejší oblasti zastoupena skupina savců. Narazíme zde na noční letce
zastoupené …………………………………… Častými úkazy ve zdejších lesích jsou pobytové stopy od
tzv. vysoké zvěře. Ta zde má své zástupce jako ……………………………a……………………………………..
Velmi často je k vidění i rozrytý lesní povrch od ………………………………………. Hledající kořínky a
především bukvice.
V lesních porostech je nejčastěji zastoupen …………………………………………………, přestože by se v
tomto prostředí měli vyskytovat převážně listnaté stromy jako je …………………………………….
nebo ………………………………………, typické pro bukové vegetační pásmo. Jako další zástupce
jehličnanů zde roste ………………………………………, …………………………………….. a jediný opadavý
…………………………………

