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

„Zwierzęta Chronione w Polsce”
ETAP WOJEWÓDZKI – PYTANIA
.............................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
klasa
szkoła

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Myszołów najchętniej poluje:
a) w starych drzewostanach liściastych
b) nad zbiornikami wodnymi
c) nad polami i łąkami
d) nad brzegiem morza

8. Popielica zamieszkuje głównie:
a) pola i łąki
b) lasy liściaste i mieszane
c) lasy iglaste
d) tereny podmokłe, w pobliżu rzek

2. Która z wymienionych ryb żeruje w okolicach dna,
a w razie niebezpieczeństwa zagrzebuje się w piasku?
a) koza
b) ciosa
c) piekielnica
d) alosa

9. Trzmiele są pożyteczne dla człowieka, ponieważ:
a) zapylają wiele cennych gospodarczo roślin
pastewnych
b) niszczą larwy owadów, będących szkodnikami
roślin uprawnych
c) przyczyniają się do rozprzestrzeniania nasion
d) odżywiają się szczątkami obumarłych roślin

3. Zasięg występowania rzekotki drzewnej obejmuje 10. Biegacz to:
a) rodzaj rzadkiego ptaka, gnieżdżącego się na
w Polsce:
a) tylko południowo - zachodnią część kraju
nadmorskich łąkach w płn.- zach. części kraju
b) tylko północną część kraju
b) rodzaj dość dużego chrząszcza, zwykle o metalicznie
c) tylko południowo - wschodnią część kraju
połyskujących pokrywach skrzydłowych
c) rodzaj niewielkiego, szybko poruszającego się
d) teren całego niżu
pająka, nie budującego sieci
d) inna nazwa gronostaja
4. Największym ze spotykanych w Polsce motyli jest:
a) mieniak stróżnik
b) zmierzchnica trupia główka
c) paź królowej
d) paź żeglarz

11. Sierpówka to inna nazwa:
a) norki
b) turkawki
c) sieweczki obrożnej
d) synogarlicy tureckiej

5. Ptak, który żerując chodzi często po pniu drzewa 12. Zębiełek karliczek należy do rodziny:
a) mroczkowatych
głową w dół to:
a) pomurnik
b) podkowcowatych
b) pełzacz leśny
c) kretowatych
c) kowalik
d) ryjówkowatych
d) podróżniczek
6. Żyjące w Polsce traszki odżywiają się głównie:
a) drobnymi bezkręgowcami
b) planktonem
c) liśćmi roślin wodnych
d) szczątkami roślin rozkładających się w leśnym runie

13. Charakterystyczną cechą samca czajki jest:
a) jednolicie czarne upierzenie
b) bardzo długi, rozwidlony na końcu ogon
c) jaskrawoczerwony, długi dziób
d) długi czubek na głowie

7. Liszkarz tęcznik odżywia się przede wszystkim:
a) gąsienicami motyli
b) pyłkiem kwiatowym
c) odchodami zwierząt
d) szczątkami roślinnymi

14. Salamandra plamista to:
a) wodny płaz, charakterystyczny dla czystych górskich rzek
b) jajożyworodny płaz ogoniasty
c) niewielka jaszczurka z żółtymi plamami na czarnym tle
d) największa spośród występujących w Polsce traszek

B/ Oceń prawdziwość zdań
15. Inna nazwa zaskrońca zwyczajnego to wąż 19. Łasica od gronostaja różni się przede wszystkim
leśny.
tym, iż posiada ona czarną końcówkę ogona.
TAK

NIE

TAK

16. Mroczka posrebrzanego można rozpoznać po
srebrzyście połyskującej obwódce oka.
TAK

TAK

20. Podstawową techniką łowiecką stosowaną przez
żbika jest pościg.

NIE

TAK

17. Kumak nizinny w razie niebezpieczeństwa
błyskawicznie zagrzebuje się pod ziemią.

NIE

NIE

21. Samica niedźwiedzia brunatnego rodzi młode w
okresie snu zimowego.

NIE
TAK

NIE

18. Krety
występujące
na
lotniskach,
w 22. Samica żółwia błotnego składa jaja wśród roślin
zamkniętych ogrodach i szkółkach nie podlegają w wodnych, w strefie przybrzeżnej.
Polsce ochronie prawnej.
TAK

NIE

TAK

NIE

C/ Odpowiedz na pytania
23. Który z objętych w Polsce ochroną gatunków z
rodziny łasicowatych prawdopodobnie nie występuje
już na terenie naszego kraju?
norka europejska
24. Podaj nazwy gatunkowe ptaków z rzędu
brodzących, nie podlegających w Polsce ochronie
prawnej.
słonka, czapla siwa

25. Wymień nazwy gatunkowe występujących w
Polsce gatunków ropuch.
szara, zielona, paskówka
26. Podaj nazwę rodzajową najmniejszego z naszych
krajowych nietoperzy.
karlik

D/ Podaj nazwy gatunkowe chronionych w Polsce zwierząt przedstawionych na rysunkach
27.

28.

warzęcha

29.

paź królowej

grzebiuszka ziemna

