Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra''
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich

“Rośliny i Zwierzęta Chronione w Polsce”
WOJEWÓDZKI - PYTANIA
.................................................................................................
imię i nazwisko

.........................................................
szkoła

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Która z poniższych cech nie dotyczy zimowita 7. Wykonywanie której z wymienionych czynności
jesiennego:

nie wymaga specjalnego zezwolenia?

a) jego podobne do krokusa kwiaty zakwitają
późnym latem i jesienią
b) kwiaty rozwijają się nocą i zapylane są przez ćmy
c) owoc tworzy się pod ziemią i nad jej
powierzchnią ukazuje się następnego roku wiosną
d) w tkankach wytwarzany jest alkaloid stosowany w
hodowli roślin do wywoływania poliploidyzacji

a) likwidowanie nadmiernej liczby mrowisk w lasach
b) fotografowanie ptaków karmiących młode
c) usuwanie gniazd ze skrzynek dla ptaków od
września do lutego
d) przywożenie z zagranicy wypchanych zwierząt
objętych w Polsce ochroną

2. Który z wymienionych pająków objęty jest w 8. Która z wymienionych roślin ma owoce w innym
Polsce ochroną prawną?

kolorze niż czerwony?

a) topik
b) skakun arlekinowy
c) poskocz krasny
d) krzyżak ogrodowy

a) pokrzyk wilcza jagoda
b) konwalia majowa
c) obrazki plamiste
d) wawrzynek wilczełyko

3. Ile gatunków z rodzaju gacek występuje w Polsce?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

9. Która z wymienionych roślin nie jest silnie trująca?
a) tojad mocny
b) parzydło leśne
c) naparstnica purpurowa
d) wężymord stepowy

4. Który z wymienionych ptaków zaczął się 10. Klangor to:
pojawiać w Polsce dopiero w latach 40-tych?
a) proces formowania skrzydeł u młodych ważek
a) sierpówka
b) chrapliwy dźwięk wydawany przez głuszca w
b) turkawka
czasie godów
c) siniak
c) odgłos wydawany przez żurawie
d) gołąb skalny
d) pocieranie pokrywami skrzydeł o odwłok przez
niektóre chrząszcze
5. Ropucha zielona składa skrzek:
a) w postaci kłębów
b) w formie długich sznurów
c) przytwierdzając pojedyncze jaja pod liśćmi
d) uwalniając jaja pojedynczo w toni wodnej

11. Szmaciaki gałęziste rosną:
a) na nasłonecznionych łąkach
b) u podstawy sosen lub w ich pobliżu
c) w podmokłych olsach
d) na próchniejących brzozach

6. Salwinia pływająca to:
a) wodna roślina kwiatowa
b) wodny pluskwiak
c) gatunek paproci
d) glon żyjący w wodach słodkich

12. Ostnica Jana rośnie:
a) na torfowiskach
b) na ciepłych i suchych zboczach
c) w borach świerkowych
d) powyżej górnej granicy lasu

13. Tarczownicowate to rodzina:

a) drapieżnych chrząszczy
b) roślinożernych pluskwiaków
c) listkowatych porostów
d) roślin o dużych, pływających liściach

15. Który z wymienionych dzięciołów jest w naszym
kraju bardzo rzadki i figuruje w “Polskiej
Czerwonej Księdze Zwierząt”?

a) dzięcioł zielony
b) dzięciołek
c) dzięcioł białogrzbiety
d) dzięcioł czarny

14. Który z wymienionych ptaków nadziewa 16. Który z wymienionych gadów chętnie żywi się
nadmiar upolowanej zdobyczy na ciernie?
nietoperzami?

a) kulczyk
b) gąsiorek
c) piecuszek
d) potrzos

a) gniewosz plamisty
b) padalec zwyczajny
c) wąż Eskulapa
d) żaden z polskich gadów nie zjada nietoperzy

B/ Oceń prawdziwość zdań
17. Młode jeże pozbawione są kolców, dzięki czemu w 20. Niepylak apollo występuje w naszym kraju w
czasie porodu nie uszkadzają dróg rodnych matki.
Pieninach i w Tatrach.

TAK

NIE

TAK

NIE

18. Przez Polskę przebiega zachodnia granica 21. Szarotka alpejska to gatunek objęty w Polsce
występowania słowika rdzawego.
częściową ochroną prawną.

TAK

NIE

19. Kokoszka to inaczej kurka wodna.

TAK

TAK

NIE

22. Gnidosz królewski to niejadowity wąż żywiący
się głównie jaszczurkami.

NIE

TAK

NIE

C/ Odpowiedz na pytania
23. Samicę
cieciorką?

jakiego

gatunku

ptaka

nazywamy 26. Do jakiej rodziny ssaków należy świstak?

........................................................................................ ........................................................................................
24. Jakiego koloru są kwiaty pełnika europejskiego? 27. Który z żyjących
jajożyworodny?

w

Polsce

płazów

jest

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

25. Wymień występujących w Polsce dzikich 28. Podaj nazwę gatunkową krzewu rosnącego w
przedstawicieli rodziny kotowatych.
podmokłych lasach i na torfowiskach, którego
gałązki wykorzystywane są do odstraszania moli?
........................................................................................ ........................................................................................

D/ Podaj pełną nazwę gatunkową przedstawionych poniżej organizmów
29.

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

30.

31.

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

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

