Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
„Gatunki zwierząt chronione w ramach sieci Natura 2000
(z wyjątkiem ptaków)”
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szkoła, klasa

nauczyciel prowadzący

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Który ze ssaków zasypia na zimę?
a) kuna leśna
b) gronostaj
c) królik
d) popielica

7. W jakim głównie środowisku spotkamy borsuka?
a) brzegi jezior
b) lasy iglaste
c) lasy liściaste i mieszane
d) w pobliŜu siedzib ludzkich

2. U samców którego z wymienionych ptaków
występuje nad okiem czerwony fragment gołej skóry?
a) uszatka
b) cietrzew
c) siniak
d) pierwiosnek

8. Który z wymienionych ssaków występuje w Polsce w
środowisku naturalnym dopiero od ok. połowy XX wieku?
a) wydra
b) karczownik
c) jenot
d) Ŝbik

3. Ile par odnóŜy krocznych posiada stonoga
murowa?
a) 2
b) 7
c) 30
d) 100

9. Który z wymienionych ptaków występuje
zwykle w pobliŜu jezior i rzek?
a) jastrząb
b) krogulec
c) myszołów
d) kania czarna

4. Plamy na spodzie ciała kumaka nizinnego mają kolor:
a) pomarańczowy lub czerwony
b) biały
c) zielony
d) niebieski

10. Pokarm mroczka posrebrzanego stanowią:
a) rośliny
b) owady
c) ryby
d) drobne ssaki

5. Gdzie najczęściej
paskowanego?
a) w domu
b) na łące
c) w lesie
d) w wodzie

11. W którym z wymienionych parków
narodowych występuje najwięcej Ŝółwi błotnych?
a) Karkonoski Park Narodowy
b) Wielkopolski Park Narodowy
c) Poleski Park Narodowy
d) Słowiński Park Narodowy

spotykamy

tygrzyka

6. Do jakiej rodziny naleŜy kozioróg dębosz?
a) nornikowate
b) ryjkowcowate
c) kózkowate
d) biegaczowate

12. Które zwierzę osiąga największą długość ciała?
a) traszka zwyczajna
b) traszka górska
c) salamandra plamista
d) Ŝaba moczarowa
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13. Który z ptaków gniazduje w Polsce?
a) górniczek
b) lodówka
c) kszyk
d) śnieguła

19. Gniewosz plamisty odŜywia się głównie:
a) rybami
b) Ŝabami
c) jaszczurkami
d) jajami ptaków i małymi ptakami

14. Na jakim głównie drzewie Ŝerują larwy
nadobnicy alpejskiej?
a) sosna
b) buk
c) świerk
d) brzoza

20. W której części naszego kraju występuje
suseł perełkowany?
a) północno-zachodniej
b) północno-wschodniej
c) południowo-zachodniej
d) południowo-wschodniej

15. W jakim zwykle miesiącu przylatują do
naszego kraju jerzyki?
a) w lutym
b) w marcu
c) w maju
d) w lipcu

21. Która z wymienionych cech nie dotyczy
rzekotki drzewnej?
a) posiada palce zakończone przylgami
b) występuje głównie w południowej części kraju
c) posiada zdolność zmiany ubarwienia ciała
d) samce posiadają pojedynczy rezonator

16. Głowacz białopłetwy zasiedla głównie:
a) jeziora
b) morza
c) niewielkie stawy
d) podgórskie rzeki

22. Czerwończyk nieparek to:
a) chrząszcz
b) pająk
c) ślimak
d) motyl

17. Sercówka pospolita osiąga w Polsce długość:
a) do ok. 10 mm
b) do ok. 30 mm.
c) do ok. 50 mm.
d) do ok. 70 mm.

23. Inna nazwa grzebiuszki ziemnej to:
a) ropuszka pospolita
b) huczek
c) ziemianka
d) zakopka

18. Kiedy zwykle rodzą się młode nocka duŜego?
a) w styczniu
b) w marcu
c) w czerwcu
d) w październiku

24. Które z wymienionych zwierząt nie jest rybą?
a) piekielnica
b) warzęcha
c) sielawa
d) kur rogacz
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