Szkoła Podstawowa nr 8

Sopot, 20. 04. 2016 r.

w Sopocie
Trójmiejski
Parku Krajobrazowy

Nr. Kodu:

Konkurs
„Chronimy przyrodę w Lasach Oliwskich (TPK) –
rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i pomniki przyrody”

Instrukcja dla ucznia
Masz przed sobą zadania do wykonania. Rozwiązanie ich polega na wyborze
jednej odpowiedzi spośród kilku proponowanych (tylko jedna odpowiedź jest
prawidłowa).
Wybraną odpowiedź zaznacz przez skreślenie krzyżykiem odpowiedniej liter a, b, c, lub d.
Możesz swoją decyzję zmienić przez otoczenie uprzednio zakreślonej litery
wyraźnym kółkiem i skreślenie krzyżykiem litery powtórnie wybranej przez
Ciebie.

Na wykonanie testu masz 45 minut.
Pamiętaj o naniesieniu na test swojego kodu
Życzymy Ci powodzenia !

1. „Gruby Dąb” – to pomnik przyrody znajdujący się na terenie:
A)
B)
C)
D)

rezerwatu „Zajęcze Wzgórze”
ścieżki przyrodniczo – leśnej „Lasy Chylońskie”
leśnictwa Witomino
Doliny Samborowo

2. W południowym kompleksie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego znajdują
się:
A)
B)
C)
D)

3 rezerwaty przyrody i 2 użytki ekologiczne
5 rezerwatów przyrody i 5 użytków ekologicznych
4 rezerwaty przyrody i 1 użytek ekologiczny
5 rezerwatów przyrody i 2 użytki ekologiczne

3. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi na terenie rezerwatu „ Łęg nad
Swelinią” są:
A)
B)
C)
D)

łęg wiązowy i kwaśna buczyna pomorska
łęg jesionowo – olszowy i grąd pomorski
żyzna buczyna i kwaśna buczyna pomorska
bór sosnowy i świetlista dąbrowa

4. Borowiec wielki to chroniony ściśle gatunek:
A)
B)
C)
D)

nietoperza
grzyba
porostu
pluskwiaka

5. Rozpoznaj na zdjęciu obok ściśle chroniono ptaka, występującego w lasach
otaczających Dolinę Samborowo. Jest to:

A)
B)
C)
D)

sosnówka
dzwoniec
zięba
świstunka leśna

6. Pomnikowa aleja dębów szypułkowych, składająca się z 11 drzew występuje
w:
A)
B)
C)
D)

„Lasach Chylońskich”
rezerwacie przyrody „Zajęcze Wzgórze”
Dolinie Samborowo
Dolinie Radości

7. Zdjęcie obok przedstawia owoce jednego z gatunków drzew występujących na
ścieżce „Dolina Samborowo”. Są to:

A)
B)
C)
D)

owoce jarzębiny
owoce kruszyny pospolitej
owoce poziomki
owoce lipy

8. Naturalne, źródliskowe zbiorowiska, w tym tak zwany szuwar manny gajowej
chroni rezerwat:
A)
B)
C)
D)

„Zajęcze Wzgórze”
„Kacze Łęgi”
„Łęg nad Swelinią”
„Źródliska w Dolinie Ewy”

9. Diabelski Głaz to pomnik przyrody występujący w:
A)
B)
C)
D)

Dolinie Samborowo
Dolinie Radości
Dolinie Kamiennego Potoku
na Zajęczym Wzgórzu

10. Przy podstawach pni niektórych sosen w rezerwacie „Zajęcze Wzgórze”
wyrastają niekiedy owocniki rzadkiego gatunku grzyba. Jest to:
A)
B)
C)
D)

czarka szkarłatna
soplówka jeżowata
żagwica okółkowa
szmaciak gałęzisty

11. Gatunki drzew charakterystyczne dla zbiorowiska grądu pomorskiego,
występującego w rezerwacie „Łęg nad Swelinią” to:
A)
B)
C)
D)

grab pospolity, dąb szypułkowy, olcha czarna
jesion wyniosły, olsza czarna, wiąz górski
buk zwyczajny, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy
buk zwyczajny, dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy

12. Na terenie rezerwatu „Źródliska w Dolinie Ewy” ochronie prawnej podlegają
następujące gatunki roślin:
A)
B)
C)
D)

kalina koralowa, porzeczka czarna
tojeść gajowa, bniec czerwony
wawrzynek wilczełyko, listera jajowata
kozłek bzowy, szczaw gajowy

13. Zdjęcie obok przedstawia znajdującego się pod częściową ochroną prawną
gatunek płaza. Jest to:

A)
B)
C)
D)

traszka
żaba wodna
ropucha szara
żaba trawna

14. Okazały starodrzew w zbiorowisku kwaśnej buczyny pomorskiej jest
chroniony na terenie rezerwatu:
A)
B)
C)
D)

„Źródliska w Dolinie Ewy”
„Zajęcze Wzgórze”
„Wąwóz Huzarów”
„ Łęg nad Swelinią”

15. Występowanie skrajnie rzadkich gatunków owadów o charakterze
puszczańskim jest charakterystyczne dla rezerwatu:
A)
B)
C)
D)

„Dolina Strzyży”
„Łęg nad Swelinią”
„Zajęcze Wzgórze”
„Źródliska w Dolinie Ewy”

16. Gatunki górsko-podgórskie występujące w rezerwacie „Źródliska w Dolinie
Ewy” to:
A)
B)
C)
D)

bluszcz pospolity, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko
przetacznik górski, manna gajową, tojeść gajowa
konwalia majowa, kruszyna pospolita, marzanka wonna
bagnica torfowa, turzyca bagienna, przygiełka biała

17. Do rzadkich ptaków występujących w rezerwacie „Łęg nad Swelinią”
zaliczamy:
A)
B)
C)
D)

dzięcioła czarnego i pliszkę górską
kruka i orzechówkę
myszołowa i uszatkę
żurawia i perkoza

18. Kukułka plamista, występująca w rezerwacie „Łęg nad Swelinią”, to rzadki
gatunek:
A)
B)
C)
D)

storczyka
motyla
ptaka
trawy

19. Użytek ekologiczny chroniący najdalej na wschód wysunięte stanowisko situ
tępokwiatowego to:
A)
B)
C)
D)

„Salwinia w Owczarni”
„Dolina Czystej Wody”
„Wąwóz Huzarów”
„Łąka nad Zagórską Strugą”

20. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek bliski zagrożenia
została wpisana:
A)
B)
C)
D)

traszka zwyczajna
grzebiuszka ziemna
żaba jeziorkowa
traszka grzebieniasta

21. Rozpoznaj przedstawiony na zdjęciu gatunek ptaka, którego można spotkać
nad potokami i rzekami w TPK. Jest to:

A)
B)
C)
D)

zimorodek
pluszcz
kos
śpiewak

22. Największym europejskim gatunkiem dzięcioła, gniazdującym na obszarze
Lasów Oliwskich jest:
A)
B)
C)
D)

dzięcioł zielony
dzięcioł duży
dzięcioł czarny
dzięciołek

23. Silnie trujący gatunek krzewu, o różowych kwiatach i czerwonych owocach,
występujący m.in. w rezerwacie „Źródliska w Dolinie Ewy”, to:
A)
B)
C)
D)

wawrzynek wilczełyko
różanecznik alpejski
kalina koralowa
dzika róża

24. Na obszarze rezerwatu „Łęg na Swelinią” realizowana jest czynna ochrona
siedlisk łąkowych, polegająca na:
A)
B)
C)
D)

odwadnianiu łąk
koszeniu łąk
wycinaniu drzew
grodzeniu obszarów łąkowych

25. W niektórych zbiornikach wodnych na obszarze Lasów Oliwskich występuje
najliczniejszy w naszym kraju gatunek ropuchy. Jest to:
A)
B)
C)
D)

ropucha paskówka
ropucha szara
ropucha zielona
ropucha czerwona

26. Podrzeń żebrowiec to gatunek paprotnika występującego w rezerwacie:
A)
B)
C)
D)

„Źródliska w Dolinie Ewy”
„Zajęcze Wzgórze”
„Wąwóz Huzarów”
„Dolina Strzyży”

27. Ściśle chroniony gatunek drzewa – jarząb szwedzki został stwierdzony w w
rezerwacie:
A)
B)
C)
D)

„Dolina Strzyży”
„Łęg nad Swelinią”
„Zajęcze Wzgórze”
„Wąwóz Huzarów”

28. Grąd gwiazdnicowy, przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy i łęg wiązowy to
zbiorowiska leśne występujące w rezerwacie:
A)
B)
C)
D)

„Zajęcze Wzgórze”
„Dolina Strzyży”
„Źródliska w Dolinie Ewy”
„Wąwóz Huzarów”

29. Rezerwat „Wąwóz Huzarów” położony jest:
A)
B)
C)
D)

na zachód od osiedla Niedźwiednik w Gdańsku
koło Sopotu
na południe od rezerwatu „Dolina Strzyży”
przy osiedlu Brodwino w Sopocie

30. Chronione gatunki storczyków przedstawione są na zdjęciach:
A)
B)
C)
D)

nr 1

1i2
2i4
2i3
1i4

nr 2

nr 3

nr 4

