Konkurs „Las bez tajemnic”
Lipinki 22 maja 2013 r.
TEST
..................................
suma punktów

1) Pewien człowiek założył sad na samotnej, pozbawionej oznak życia wyspie.
Bardzo szybko pojawiły się w nim szkodniki owadzie zagrażające zbiorom.
Człowiek

postanowił

więc

sprowadzić

do

swojego

sadu

3

pary

ptaków,

aby rozmnożyły się i pomogły mu w walce z owadami. Jednak ani w pierwszym roku, ani
w kolejnych ptaki nie założyły gniazd. Jaki gatunek ptaków sprowadził sadownik?
a) jaskółki
b) kukułki
c) pustułki
2) Nazwy zwierząt kojarzą się często z nazwami roślin i grzybów np. trzmiel – trzmielina.
Z jakimi nazwami roślin kojarzą się nazwy niżej wymienionych ptaków?
a) trzcinniczek - …………………………………
b) rokitniczka - …………………………………
c) łozówka

- …………………………………

3) „Sieje” dęby w lesie.
a) pliszka
b) szczygieł
c) sójka
4) Buduje swoje gniazdo w kształcie worka na gałązkach często zwisających nad wodą.
a) remiz
b) mewa śmieszka
c) sierpówka
5) Największy polski ptak szponiasty o rozpiętości skrzydeł do 2,5 m to:
a) rybołów
b) bielik
c) orzeł przedni
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6) Która z poniższych nóg należy do rybołowa?

a)

b)

c)

7) Dzięciołem nie potrafiącym samodzielnie wykuć dziupli jest:
a) krętogłów
b) dzięcioł trójpalczasty
c) dzięcioł zielony
8) W stosunku do którego z niżej wymienionych ptaków stosuje się ochronę strefową?
a) zimorodek
b) batalion

c) bocian czarny
9) Najdłuższy język wśród dzięciołów ma:
a) dzięcioł czarny
b) dzięcioł duży

c) dzięcioł zielony
10) Pisklęta których gatunków ptaków są zagniazdownikami:
a) żuraw, gęgawa, gągoł,
b) myszołów, sikorka modraszka, derkacz,
c) krzyżówka, puszczyk, mysikrólik.
11) Czas kiedy ptaki (i nie tylko) dobierają się w pary nazywamy okresem ………………......
nazwa okresu

12) Kiedy powinniśmy unikać niepokojenia ptaków aby mogły skupić się na swoim
potomstwie? W okresie …………………………
nazwa okresu

13) Kuraki to:
a) ptaki grzebiące
b) ptaki śpiewające
c) ptaki na przelotach
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14) W rezerwatach „Kociołek” i „Uroczysko Piotrowice” występuje chroniona owadożerna
roślina. Jest to okres……………………………………..
podaj nazwę

15) Tworzenie obszarów Natura 2000 ma na celu:
a) zachowanie cennych lub zagrożonych składników różnorodności przyrodniczej
b) zachowanie najrzadszych składników różnorodności przyrodniczej
c) zachowanie charakterystycznych dla Europy składników różnorodności przyrodniczej
16) Rezerwat „Uroczysko Piotrowice” został objęty ochroną częściową, co oznacza że:
a) można w nim prowadzić normalną gospodarkę leśną
b) należy w razie potrzeby, wykonywać zabiegi ochronne służące zachowaniu celu ochrony

c) trzeba całkowicie zaprzestać wykonywania zabiegów ochronnych przez człowieka

17) Tabakiera to:
a) maszyna do pielęgnacji gleby
b) nos dzika
c) fajka leśnika
18) Badyle to w gwarze myśliwskiej:
a) uszy zająca
b) zęby wilka
c) nogi jelenia

19) Daniel to:
a) samiec sarny
b) młody jeleń
c) gatunek sprowadzony z Korsyki
20) Które z niżej wymienionych zwierząt nosi suknię i koronę?
a) jeleń
b) daniel
c) sarna
Imię nazwisko ..............................................................................................................................
Szkoła ..........................................................................................................................................
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