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WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM 

XXII Edycja, Osowiec-Twierdza, 02 czerwca 2016 r. 

 

Numer:                                                                                Liczba zdobytych punktów:  

 

 

Uważnie przeczytaj wszystkie pytania, zaznacz na karcie odpowiedzi prawidłową odpowiedź 

krzyżykiem (tylko jedna odpowiedź jest poprawna) lub uzupełnij brakujące wyrazy. 

Maksymalna liczba punktów to 57. 

 

1. Biebrzański Park Narodowy został wpisany w 1995 r. na listę Konwencji Ramsar. Celem 

niniejszego porozumienia jest: 

a) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków flory i fauny 

b) ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-

błotne” 

c) stworzenie międzynarodowego projektu rozwoju gospodarczego i społecznego na 

obszarach podlegających ochronie prawnej 

 

2. Wskaż lewobrzeżne dopływy rzeki Biebrzy. 

a) Netta, Brzozówka 

b) Sidra, Kosódka 

c) Jegrznia, Wissa 

 

3. Na którym odcinku Biebrzy spływ kajakowy w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 

dozwolony jest wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora BbPN (ze względu na okres lęgowy 

ptaków)? 

a) Sztabin – Osowiec 

b) Lipsk – Sztabin 

c) Osowiec – Brzostowo 

 

4. Lasy o kępkowo-dolinkowej strukturze, rozwijające się w bezodpływowych obniżeniach 

terenu to: 

a) olsy 

b) łęgi 

c) grądy 

 

5. Roślina inwazyjna o gałązkach zabarwionych na czerwono to: 

a) kolczurka klapowana 

b) nawłoć kanadyjska 

c) bez czarny 

d) dereń rozłogowy 

 

6. Jaką liczbę gatunków ptaków zaobserwowano na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego? 

a) ok. 270 gatunków ptaków, w tym ponad 180 lęgowych 

b) ok. 210 gatunków ptaków, w tym ponad 140 lęgowych 

c) ok. 320 gatunków ptaków, w tym ponad 200 lęgowych 
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7. Niegdyś Bagna Biebrzańskie zamieszkiwały koczujące plemiona. Byli to: 

a) Wenedowie 

b) Jaćwingowie 

c) Radziłłowianie 

d) Osowiacy 

 

8. Największy z terenów bagiennych w Obrębie Ochronnym Basenu Dolnego nosi nazwę: 

a) Wilcze Bagno 

b) Czerwone Bagno 

c) Bagno Ławki 

d) Biebrzańskie Błota 

 

9. Słowo kryza oznacza: 

a) barwny kołnierz z piór wokół szyi samców batalionów w porze godowej 

b) kolorowe upierzenie piersi u samca podróżniczka w okresie wiosennym 

c) fragment wałów na Biebrzy, chroniących przed wiosennymi rozlewiskami 

 

10. Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące tkanin dwuosnowowych: 

a) Obecnie na Podlasiu zupełnie już zanikła umiejętność tkania takich dywanów na 

krosnach. 

b) Dywany dwuosnowowe kiedyś używane były tylko w kościołach do przykrywania 

ołtarzy. 

c) Na krosnach tkaczki splatają dwie osnowy i w ten sposób dwuwarstwowe dywany 

mają wzory o tym samym kształcie, ale różnych kolorach z obu stron.      

 

11. Biebrzański Park Narodowy chroni torfowiska. Podaj 3 rodzaje torfowisk występujących 

w Parku: 

a) niskie 

b) wysokie 

c) przejściowe 

 

12. Do podanych niżej nazw zwierząt dopisz nazwę gromady, do której należą. 

a) padalec zwyczajny – gady 

b) gacek brunatny – ssaki 

c) pliszka cytrynowa – ptaki 

d) grzebiuszka ziemna – płazy 

e) modraszek alkon – owady 

f) ryjówka aksamitna – ssaki 

 

13. Czyim imieniem nazwano Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku  

Narodowego w Osowcu-Twierdzy? 

prof. dr hab. Adam Pałczyński 
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14. Podaj nazwy gatunkowe i podpisz rysunki przedstawiające cztery gatunki ptaków 

występujących nad Biebrzą. 

         

1. rycyk 

2. remiz 

3. wodniczka 

4. czajka 

 

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

lub F (fałsz). 

 

a) Biebrzański Park Narodowy można zwiedzać nocą, tj. od zmierzchu do świtu. 

b) W Biebrzańskim Parku Narodowym turysta powinien poruszać się jedynie po 

wyznaczonych szlakach, po wykupieniu biletu wstępu. 

c) Rzeka Biebrza jest wyłączona z turystyki kajakowej. 

d) Z opłat za wstęp do parku narodowego zwolnieni są mieszkańcy gmin 

położonych w granicach parku i gmin graniczących z parkiem.  

16. Odpowiedz na poniższe pytania. 

a) Jak nazywany jest odgłos wydawany przez żurawie? 

klangor 

b) Największy przedstawiciel parzystokopytnych nad Biebrzą to: 

łoś 

c) Jaki kształt na przekroju ma łodyga turzycy? 

trójkątny 

 

17. Podpisz zwierzęta przedstawione na rysunkach. 

    

         chruściki                              kumak (nizinny)                               jenot 

P 

P 

F 

F 
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18. Rozpoznaj rośliny przedstawione na zdjęciach i napisz ich nazwę rodzajową. 

           

1. Bagno (zwyczajne) 

2. Kosaciec (syberyjski) 

3. Wełnianka (pochwowata) 

4. Obuwik (pospolity) 

 

19. Jak nazywa się zwierzę sprowadzone z Woroneża (Rosja) do Osowca po II wojnie światowej? 

bóbr 

 

20. W którym roku miała miejsce słynna bitwa pod Wizną, w której  polskimi siłami dowodził 

kapitan Władysław Raginis?  

1939 r. 

21. Określ, czy zdania dotyczące torfowiska wysokiego są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz 

w okienka literę: P (prawda) lub F (fałsz). 

 

a) Rośliny żyjące na torfowisku wysokim mają różne przystosowania do życia na 

siedlisku ubogim w substancje odżywcze (owadożerność, mikoryza).  

b) Na torfowisku wysokim trudno spotkać rośliny z rodziny wrzosowatych. 

c) Na torfowisku wysokim rosną m.in.: borówka bagienna, modrzewnica 

zwyczajna, bagno zwyczajne. 

d) Mchy torfowce, budujące złoża torfu, nie mają zdolności gromadzenia wody. 

 

22.  Podaj nazwy fortów Twierdzy Osowiec przedstawionych na poniższych zdjęciach. 

         

       1 – Fort IV Nowy                  2 – Fort I Centralny                3 – Fort II Zarzeczny 

F 

F 
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23. Czyje tropy przedstawiają poniższe ilustracje? Wybierz spośród podanych gatunków: 

wilk, bóbr, ryś. 

          

                bóbr                                                wilk                                     ryś 

24. Połącz poroże z jego właścicielem. Przyporządkuj numerom 1-3 odpowiednią literę. 

1) parostki    a) jeleń 

2) wieniec    b) łoś 

3) łopaty    c) sarna 

 

1 – c, 2 – a, 3 – b 

 

25. Wpisz, w którym basenie (górnym, środkowym, dolnym) położone są poniższe miejscowości. 

a) Budy – dolny 

b) Jagłowo – środkowy. 

c) Grzędy – środkowy 

d) Kapice – środkowy 
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) 
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) 


