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1. Szyszek, którego z niżej wymienionych gatunków nie znajdziesz pod drzewem?
a) daglezji
b) modrzewia
c) świerka
d) jodły

2. Który z niżej wymienionych obszarów Natura 2000 położony jest na terenie Nadleśnictw
Brodnica i Jamy?
a) Dolina Kakaju
b) Ostoja Brodnicka
c) Solecka Dolina Wisły

d) Bagienna Dolina Drwęcy
3. Związane z ochroną przyrody pojęcie ”ochrona czynna” oznacza:
a) zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu
b) stosowanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu
ekosystemów i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
roślin, zwierząt lub grzybów
c) strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody, zabezpieczającą ją przed negatywnym
wpływem działalności człowieka

d) całkowite zaprzestanie wykonywanie zabiegów ochronnych przez człowieka
4. Kukułki zakładają gniazda:
a) w koronach drzew
b) w krzewach
c) w trzcinowisku
d) nie zakładają gniazd
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5. Porosty są dobrymi wskaźnikami czystości powietrza. Najwrażliwsze na zanieczyszczenia
powietrza są:
a) porosty skorupiaste
b) porosty listkowate
c) porosty krzaczkowate
d) wszystkie wymienione formy porostów są jednakowo wrażliwe

6. Spośród drzew rosnących w parkach (np. miejskich) gatunkiem rodzimym (polskim) jest:
a) platan
b) orzesznik
c) orzech szary
d) brzoza brodawkowata

7. Rośliny wykorzystywane w ziołolecznictwie to:
a) rośliny zielne
b) rośliny zielarskie
c) byliny
d) rośliny wieloletnie

8. Która z niżej wymienionych roślin chronionych jest rośliną owadożerną?
a) sasanka otwarta
b) konwalia majowa
c) przylaszczka pospolita

d) rosiczka okrągłolistna
9. „Budowniczy” z kielnią to:
a) borsuk
b) jenot
c) wydra
d) bóbr

10. Na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat:
a) Kociołek
b) Łabędź
c) Jar Brynicy
d) Okonek
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11. Do pułapek feromonowych wywieszanych w lesie odławiane są:
a) myszy
b) owady
c) lisy
d) nietoperze
12. Która z poniższych roślin może być zapylana przez ślimaki?
a) skrzydłokwiat
b) ziarnopłon wiosenny
c) śledziennica skrętolistna
d) uczep rózgowaty

13. Karma dla ptaków wykładana w okresie zimowym powinna zawierać:
a) soczyste owoce leśne
b) ziarno i wodę
c) warzywa
d) różnorodne nasiona i tłuszcz
14. Ptak śpiewający o poranku to:
a) kukułka
b) kania
c) kurka
d) pierwiosnek

15. Kocur to inaczej:
a) samiec zająca
b) samiec dzikiego królika
c) samiec rysia i żbika
d) samiec jenota

16. Żyje wśród lasów i pól. Ma świetny węch. Zjada między innymi owady, dżdżownice, płazy,
gady, pająki, nie pogardzi też dojrzałymi owocami:
a) jeż
b) zając
c) ryjówka aksamitna
d) nornica
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17. Na obszarach Natura 2000 należy:
a) zaprzestać wykonywania wszelkich czynności gospodarczych
b) prowadzić normalne działania gospodarcze
c) prowadzić działania mające na celu zachowanie istniejących i/lub odtwarzanie
zdegradowanych siedlisk naturalnych
d) dostosować działania do własnych możliwości finansowych

18. W ramach dyrektywy siedliskowej ochroną objęty został pewien gatunek chrząszcza
zasiedlającego stare, próchniejące drzewa. Wskaż, który to chrząszcz.
a) pachnica dębowa
b) czterooczak świerkowiec
c) kruszczyca złotawka
d) krowieńczak księżycoróg

19. Duży ssak leśny przystosowany do życia na terenach podmokłych, bagnistych to:
a) jeleń
b) żubr
c) daniel
d) łoś

20. Puszysty ogon tego zwierzęcia pełni różnorodne funkcje: pomaga w utrzymywaniu
równowagi, jest sterem podczas lotu, podporą przy lądowaniu, podczas skoków z dużej
wysokości zachowuje się jak spadochron. O jakie zwierzę chodzi?
a) lis
b) tchórz
c) wiewiórka
d) łasica

4

