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

ETAP OKRĘGOWY
......................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko
......................................................................................................................................................................................

szkoła, klasa

nauczyciel prowadzący

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Kreślinek nizinny to:
a) ślimak
b) pluskwiak
c) motyl
d) chrząszcz

7. Dorosłe osobniki jelonka rogacza odŜywiają się:
a) drobnymi bezkręgowcami
b) próchnem
c) sokiem drzew i krzewów liściastych
d) obumarłymi szczątkami roślin i zwierząt

2. Jakiego typu pokarmem odŜywia się koszatka? 8. Samica którego ze zwierząt rodzi zwykle młode
w okresie od końca lipca do początku września?
a) wyłącznie bezkręgowcami
a) niedźwiedź brunatny
b) wyłącznie nasionami i owocami
b) jaszczurka Ŝyworodna
c) wyłącznie korą i liśćmi
c) nocek duŜy
d) zarówno pokarmem roślinnym, jak i
d) salamandra plamista
zwierzęcym
3. W jakim głównie środowisku występują w 9. Który z wymienionych płazów i gadów posiada
naszym kraju wiosną i latem borowce wielkie?
pionową źrenicę?
a) lasy
a) jaszczurka zwinka
b) jaskinie
b) grzebiuszka ziemna
c) tereny podmokłe
c) Ŝaba moczarowa
d) wsie ze starymi drzewami
d) ropucha paskówka
4. Jaką maksymalną długość ciała osiąga minóg 10. Który z wymienionych ptaków nie gniazduje w
strumieniowy?
Polsce?
a) ok. 10 mm.
a) gągoł
b) ok. 70 mm.
b) gęś zboŜowa
c) ok. 180 mm.
c) trznadel
d) ok. 300 mm.
d) płochacz halny
5. Brzuch traszki karpackiej:
11. Gąsiorek występuje głównie:
a) jest czarny
a) w lasach iglastych
b) jest Ŝółtopomarańczowy lub poma-rańczowy,
b) na otwartych terenach ze skupieniami
bez plam
gęstych krzewów
c) jest zielonkawy, w Ŝółte plamy
c) w podmokłych zaroślach, nad brzegami rzek
d) jest szary, bez plam
d) wśród trzcin, nad jeziorami
6. Gdzie w Polsce stwierdzono występowanie 12. Jaka jest liczebność kozicy tatrzańskiej w
tchórza stepowego?
Polsce w ostatnich latach?
a) na WyŜynie Lubelskiej i na Roztoczu
a) ok. 20 osobników
b) na Opolszczyźnie
b) ok. 80 osobników
c) na Śląsku
c) ok. 300 osobników
d) we wschodniej części kraju
d) ok. 800 osobników
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13. Które z wymienionych zwierząt spotkamy 19. Która z wymienionych cech dotyczy kumaka górskiego?
głównie nad brzegami leśnych strumieni i
a) występuje w naszym kraju w Sudetach,
niewielkich rzek?
Karpatach oraz w Górach Świętokrzyskich
a) suseł perełkowany
b) zaniepokojony, przyjmuje charakterystyczną
pozę obronną, wyginając ciało w literę U
b) norka europejska
c) plamy na brzuchu zajmują mniej niŜ 50% powierzchni
c) szlaczkoń szafraniec
d) dorosłe osobniki odŜywiają się głównie roślinami wodnymi
d) barczatka kataks
14. Czym głównie odŜywia się Ŝółw błotny?
a) roślinami wodnymi
b) korzonkami roślin
c) owadami, mięczakami, kijankami płazów
d) rybami

20. Jaką barwę ma ciało świerszcza polnego?
a) zieloną
b) Ŝółtawą
c) czarną lub brązową
d) czerwonawą

15. Do jakiego rzędu ssaków naleŜy zębiełek karliczek? 21. Jakie siedliska zamieszkuje zalotka większa?
a) gryzonie
a) lasy iglaste
b) owadoŜerne
b) lasy liściaste
c) drapieŜne
c) pola
d) parzystokopytne
d) wody stojące

16. Jakie głównie typy wód zasiedla ciosa?
a) stawy
b) glinianki
c) rzeki
d) morza

22. Który z wymienionych gatunków to ryba?
a) parposz
b) mopek
c) zagłębek bruzdkowany
d) średzinka

17. Kowal bezskrzydły występuje zazwyczaj:
23. Parotydy to:
a) pojedynczo, w ściółce leśnej
a) larwy owadów z rzędu pluskwiaków
b) pojedynczo, na roślinach wodnych
równoskrzydłych
c) w większych skupieniach, na terenach
b) przylgi występujące na palcach rzekotek
piaszczystych
c) gruczoły jadowe u ropuch
d) w większych skupieniach, u podstawy drzew
d) zachowania godowe u nietoperzy
18. Które ze zwierząt zapada zazwyczaj w sen 24. Który z wymienionych gatunków naleŜy do
zimowy juŜ we wrześniu?
ptaków drapieŜnych?
a) wąŜ Eskulapa
a) kobczyk
b) mroczek pozłocisty
b) siwerniak
c) karlik malutki
c) płaskonos
d) borowiec wielki
d) biegus zmienny
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