TEST- GRABINY

Imię i nazwisko………………………….
Szkoła:……………………………………
Data: ……………………………………..

1.Porosty są dobrymi wskaźnikami czystości powietrza. Najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia
powietrza są :
a. porosty skorupiaste
b. porosty listkowate
c. porosty krzaczkowate
d. wszystkie wymienione formy porostów są jednakowo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza
2. Który z wymienionych dzięciołów nie wykuwa dziupli?
a. krętogłów
b. dzięcioł trójpalczasty
c. dzięcioł zielony
d. dzięcioł czarny
3. W jakiej odległości od ściany lasu można rozpalić ognisko?
a. 10 m
b. 50 m
c.

100 m lub w miejscu wskazanym przez leśnika

d.

200 m

4. Forma ochrony przyrody chroniąca tylko przyrodę nieożywioną to:
a. zespół przyrodniczo - krajobrazowy
b. stanowisko dokumentacyjne
c. rezerwat torfowiskowy
d. pomnik przyrody

5. Która z niżej wymienionych roślin chronionych jest rośliną owadożerną?
a.

konwalia majowa

b.

przylaszczka pospolita

c. rosiczka okrągłolistna
d. ziarnopłon wiosenny

6. Który z niżej wymienionych ptaków chronionych wymaga ochrony strefowej?
a. zimorodek
b. przepiórka
c .bielik
d. sroka

7. 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
8. 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
9. 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.badylarka

10. Borówka czarna to:
a. roślina zielna
b. krzew
c. krzewinka
d. paproć
11. Strefa przejściowa między lasem, a polem, łąką, zbiornikiem wodnym itp. to:
a. ognisko biocenotyczne
b. ekosystem
c. ekoton
d. biotop
12. Gospodarka leśna w Polsce ukierunkowana jest na:
a. maksymalne wykorzystywanie zasobów drzewnych i niedrzewnych
b. minimalne wykorzystywanie zasobów drzewnych i niedrzewnych
c. średnie wykorzystywanie zasobów drzewnych i niedrzewnych
d. racjonalne wykorzystywanie zasobów drzewnych i niedrzewnych
13. Martwe drewno jest pozostawiane w lesie ponieważ:
a. nie nadaje się do wykorzystania w przemyśle drzewnym
b jako opał. jest niskokaloryczne
c. koszt jego pozyskania jest zbyt wysoki
d. wzbogaca środowisko leśne
14.Szyszek, którego z niżej wymienionych gatunków nie znajdziesz pod drzewem?
a. daglezji
b. modrzewia
c. świerka

d. jodły
15.„Budowniczy” z kielnią to:
a. borsuk
b. jenot

c. wydra
d. bóbr
16.Dziki buchtują w lesie w poszukiwaniu:
a. pędraków, żołędzi, bukwi

b. świeżych liści
c. drobnych gałązek
d. roślin zielnych
17.Duży ssak leśny przystosowany do życia na terenach podmokłych, bagnistych to:
a. jeleń
b. żubr
c. daniel
d. łoś

18. U którego z niżej wymienionych zwierząt występują rogi?
a. jelenia
b. łosia
c. sarny

d. muflona
19.Rejestr ginących gatunków roślin i zwierząt nosi nazwę :
a. Biała Księga
b. Zielona Księga
c. Żółta Księga
d. Czerwona Księga
20.Które z niżej wymienionych zwierząt obcego pochodzenia stanowi zagrożenie dla populacji wydry
w Polsce?
a. jenot
b. norka amerykańska
c. piżmak
d. szop pracz
21„Siedlisko przyrodnicze”- to pojęcie związane z następującą formą ochrony przyrody:
a. rezerwat
b. park krajobrazowy
c. zespół przyrodniczo - krajobrazowy
d. obszar Natura 2000

22.

Największy polski ptak szponiasty o rozpiętości skrzydeł do 2,5 m to:
a. rybołów
b. bielik
c. orzeł przedni

23. Pomniki przyrody to:
a. pomniki stawiane przez ludzi na cześć przyrody
b. twory przyrody ożywionej i nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej,
naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej
c. tylko twory przyrody ożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej
d. tylko twory przyrody nieożywionej o szczególnej wartości historycznej lub krajobrazowej

24. Tabakiera to:
a. maszyna do pielęgnacji gleby
b. nos dzika
c. fajka leśnika
d. poroże sarny
25. 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. nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka, pozostawiając przyrodę jej naturalnym
mechanizmom

