Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Tatrzański Park Narodowy”
ETAP WOJEWÓDZKI (31 marca 2007 r.)
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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.

1. Jaki kolor kwiatów ma, rosnąca w piętrze
alpejskim, lepnica bezłodygowa?
a) biały
b) różowy
c) żółty
d) zielony

6. Który z wymienionych płazów występuje w
Tatrach?
a) ropucha szara
b) rzekotka drzewna
c) grzebiuszka ziemna
d) żaba śmieszka

2. Żywiec gruczołowaty występuje w Tatrzańskim
Park Narodowym głównie:
a) w stawach
b) na podmokłych łąkach
c) w lasach bukowych
d) na nasłonecznionych skałach

7. U której z wymienionych roślin liście są od
spodu gęsto owłosione?
a) modrzyk górski
b) irga zwyczajna
c) goryczka kropkowana
d) macierzanka halna

3. Samiec którego z wymienionych ptaków TPN-u
posiada żółtą czapeczkę na głowie?
a) siwerniak
b) pomurnik
c) płochacz halny
d) dzięcioł trójpalczasty

8. Która z wymienionych roślin TPN-u należy do
rodziny storczykowatych?
a) arcydzięgiel litwor
b) listera jajowata
c) gnidosz okółkowy
d) skalnica gronkowa

4. Która z wymienionych roślin podlega w Polsce
ochronie gatunkowej?
a) dziewięćsił bezłodygowy
b) miesięcznica trwała
c) starzec górski
d) miłosna górska

9. Występujący na terenie TPN-u kornik drukarz
odżywia się głównie drewnem:
a) buka
b) jodły
c) świerka
d) kosodrzewiny

5. Występujące na terenie TPN-u wywierzyska to:
a) strome, nasłonecznione zbocza
b) wypływające na powierzchnię wydajne
źródła krasowe
c) wejścia do jaskiń
d) miejsca charakteryzujące się częstymi
zagrożeniami lawinowymi

10. Studniczek tatrzański to:
a) ślimak żyjący w pobliżu zbiorników wodnych
b) skorupiak zamieszkujący głównie jaskinie
c) niewielka ryba występująca w tatrzańskich
potokach
d) drobna roślina z rodziny gruboszowatych
rosnąca w szczelinach skalnych
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11. Które z wymienionych zwierząt występuje w
Tatrzańskim Parku Narodowym?
a) suseł moręgowany
b) nocek duży
c) paź królowej
d) remiz

17. Który
z
wymienionych
ptaków
najliczniejszy w piętrze halnym TPN-u?
a) kopciuszek
b) siwerniak
c) orzechówka
d) zniczek

12. Która
z
wymienionych
jaskiń
znajduje się w Dolinie Kościeliskiej?
a) Goryczkowa
b) Mylna
c) Miętusia
d) Magurska

TPN-u

18. Nazwa „Czerwone Wierchy” pochodzi od:
a) maków kwitnących licznie na bezleśnych zboczach
b) jesiennej barwy porastających zbocza kęp
situ skuciny
c) czerwono zabarwionych naskalnych porostów
d) czerwików, rojących się licznie na początku lata

13. Która z wymienionych roślin występuje w
TPN-ie głównie w piętrze hal i turni?
a) arcydzięgiel litwor
b) pierwiosnka maleńka
c) powojnik alpejski
d) miłosna górska

19. Która z wymienionych roślin osiąga wysokość
do 120 cm?

14. Występująca
w
Tatrzańskim
Narodowym wierzbówka kiprzyca to:
a) roślina
b) ważka
c) chrząszcz
d) motyl

20. Nazwa mroczek pozłocisty pochodzi od:
a) złocistożółtych
końców
włosów
grzbiecie
b) złocistej źrenicy oka
c) złocistożółtych koziołków
d) żółtawych brzegów uszu

Parku

a)
b)
c)
d)

jest

urdzik karpacki
starzec górski
omieg kozłowiec
goryczka wiosenna

na

15. Tatrzański Park Narodowy powstał:
a) w 1923 r.
b) w 1941 r.
c) w 1954 r.
d) w 1975 r.

21. Morskie Oko znajduje się:
a) w Dolinie Pięciu Stawów
b) w Dolinie Strążyskiej
c) w Dolinie Rybiego Potoku
d) w Dolinie Pyszniańskiej

16. U
którego
z
wymienionych
płazów,
występujących na terenie TPN-u, brzuch jest
jednolicie pomarańczowy?
a) traszka karpacka
b) salamandra plamista
c) kumak górski
d) traszka zwyczajna

22. Którego z poniższych gatunków występujących
w TPN-ie możemy spotkać w najwyższych strefach
gór, m.in. w szczytowych partiach Rysów?
a) salamandra plamista
b) głuszec
c) jaszczurka zwinka
d) jaszczurka żyworodna

