WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
O BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
XXIII Edycja, Osowiec-Twierdza, 02 czerwca 2017 r.
Numer:

Liczba zdobytych punktów:

Uważnie przeczytaj test. Postępuj zgodnie z poleceniami. Przy każdym pytaniu zaznacz
prawidłową odpowiedź kółkiem (tylko jedna odpowiedź jest poprawna) lub uzupełnij
brakujące wyrazy. Maksymalna liczba punktów to 50.

1. Jak brzmi oficjalne hasło promujące Biebrzański Park Narodowy?

(1pkt)

a) Biebrzański Park Narodowy – w trosce o bagna
b) Biebrzański Park Narodowy – w trosce o bagna i ludzi
c) Biebrzański Park Narodowy – mokradła dla przyszłości
2. Który z zestawów przedstawia nazwy związane z Bagnem Ławki?
a) Batalionowa Łąka, Długa Luka
b) Piekielne Wrota, Trzyrzeczki
c) Wilcza Góra, Olszowa Droga
.

(1pkt)

3. Zaznacz ścieżkę edukacyjną, która najpełniej ukazuje strefowość ekologiczną doliny
Biebrzy.
a) Kładka
(1pkt)
b) Barwik
c) Brzeziny Kapickie
4. Uzupełnij tekst, wskazując (poprzez otoczenie kółkiem) prawidłowe informacje.
(max 4pkt)

Europejski Dzień Parków Narodowych obchodzony jest corocznie…1.…5....24…..maja.
W Europie jest obecnie ponad…150…250…350…parków narodowych, a w Polsce dokładnie
..20…23…25..., o łącznej powierzchni ponad…500…2000…3000…km2 (ok. 1% pow. Polski).
5. Bieżącego roku - 2 lutego - obchodzony był Światowy Dzień Mokradeł.
Pod jakim hasłem?
a) „Mokradła w ograniczaniu ryzyka występowania klęsk żywiołowych”
b) „Mokradła w zrównoważonym rozwoju”
c) „Mokradła a nasza przyszłość: zacznij działać!”

(1pkt)

6. Rok 2017 w Biebrzańskim Parku Narodowym został ogłoszony pod hasłem
Rok Górnej Biebrzy. Termin ten nawiązuje do:
a) południowego basenu doliny Biebrzy
b) północnego basenu doliny Biebrzy
c) pagórków śródbagiennych zwanych Grzędami

(1pkt)
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7. Murszenie torfowiska to zjawisko:

(1 pkt)

a) zarastania torfowiska mchami - torfowcami
b) degradacji torfowiska w wyniku jego osuszenia
c) wydzielania metanu przez torfowisko
8. Uzupełnij nazwy gatunkowe roślin.

a) sasanka otwarta

b) kruszczyk błotny

(max 3 pkt)

c) rosiczka okrągłolistna

9. W Polsce występują dwa gatunki jeża. Które?

(1 pkt)

a) jeż północny i jeż południowy
b) jeż wschodni i jeż zachodni
c) jeż śniady i jeż wędrowny
10. Mokradła zasnute mgłami lub porośnięte kwitnącymi wełniankami, czy też pokryte
mchami torfowcami, dawniej nazywano:
a) oparami
b) babrzyskami
c) bielami

11. Określ, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe?
Wpisz w okienka literę: P (prawda) lub F (fałsz).
a) W dolinie Górnej Biebrzy dominują torfowiska wysokie.
b) Tegoroczne Mistrzostwa w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody
odbędą się w dolinie Górnej Biebrzy.
c) Dzika przyroda Górnej Biebrzy jest samowystarczalna i nie wymaga
aktywnej ochrony ze strony człowieka.
d) Głębokość torfu na mokradłach Górnej Biebrzy może dochodzić do 8 m.

(1 pkt)

(max 4 pkt)

F
P
F
P
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12. Przykładem architektury przemysłowej nad Biebrzą są drewniane wiatraki.
Można je zobaczyć w miejscowościach:
a) Wroceń, Karwowo, Jagłowo
b) Suchowola, Zabiele, Nowy Dwór
c) Goniądz, Sztabin, Jasionowo

(2 pkt)

13. Usługi przewodnickie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego może
wykonywać:

(1 pkt)

a) osoba, która zdała odpowiedni egzamin przewodnicki w Parku
b) osoba, która nie zdała egzaminu przewodnickiego ale wykupiła stosowną licencję
c) każda osoba, która ukończyła 18 lat, bez potrzeby zdawania egzaminu i wykupu
licencji
14. Dopasuj prawidłowo ptaki do ich gniazd. Wpisz numerki w miejsce kropek. (max 4 pkt)

4

1

2

15. Określ, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe?
Wpisz w okienka literę: P (prawda) lub F (fałsz).

3

(max 4 pkt)

a) Program Junior Ranger jest skierowany do młodych ludzi, którzy chcą
aktywnie pomagać przyrodzie.
b) Pierwszą powstałą w Polsce grupą Junior Ranger, zrzeszoną w
EUROPARK, jest grupa gimnazjalistów z Goniądza.
c) Grupa Junior Ranger z Goniądza działa na rzecz przyrody tylko w obrębie
Biebrzańskiego Parku Narodowego.
d) Grupa Junior Ranger z Goniądza współpracuje z Biebrzańskim Parkiem
Narodowym już od 5 lat.

P

P
F

F
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16. Przyporządkuj określenia zwierzętom, których one dotyczą. (Wstaw obok numeru
(max 3 pkt)
odpowiednią literę).
1) łania - ……b……..
2) klępa - ……c……..
3) odyniec - …a.….....

a) dzik
b) jeleń
c) łoś

17. Uzupełnij nazwy ptaków.

a) lelek

(max 3 pkt)

b) batalion

c) strzyżyk

18. Największe latające owady drapieżne występujące na bagnach biebrzańskich to …
a) ważki
b) chrząszcze
c) szerszenie

(1 pkt)

19. Zlewnia Biebrzy:
a) w całości znajduje się w Polsce
b) poprzez rzekę Kamienną leży częściowo na terenie Litwy
c) poprzez rzekę Nurkę leży częściowo na terenie Białorusi
20. Wśród roślinności bagiennej Biebrzańskiego Parku Narodowego najwięcej
gatunków prezentują:
6
a) turzyce
b) wierzby
c) storczyki

(3 pkt)

(1 pkt)

21. Która ze śluz na Kanale Augustowskim znajduje się na terenie Biebrzańskiego PN?
a) Sosnowo
b) Dębowo
c) Białobrzegi

22. Jedno zdanie jest nieprawdziwe. Wskaż je.

(1 pkt)

(1 pkt)

a) Twierdza Osowiec wybudowana została na potrzeby wojsk carskich w XIX w., by
chronić przed Niemcami rosyjskie imperium.
b) Twierdza Osowiec była na ówczesne czasy bardzo nowoczesnym obiektem i nigdy
nie została zdobyta.
c) Fort I Centralny jako jedyny z czterech fortów twierdzy Osowiec można
zwiedzać samodzielnie bez przewodnika.
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23. Która roślina, kwitnąca na niebiesko, dostarczała produktu do pracy na krosnach?
(1 pkt)

a) len
c) wełnianeczka
b) rzepak
24. Wpisz, w którym basenie doliny Biebrzy położone są miejscowości.
Wstaw obok numeru odpowiednią literę.

(max 3 pkt)

1) Sośnia – ……....b…….
2) Szuszalewo – …c……...
3) Kopytkowo – …a…..

a) środkowy
b) dolny
c) górny

25. Podaj nazwy zwierząt, które pozostawiły te ślady.

a) wiewiórka

(max 3 pkt)

b) dzięcioł (duży)

c) dzik
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