Maraton wiedzy o Wigierskim Parku Narodowym - test nr 16:
działalność WPN
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Prawidłowe odpowiedzi:
1.

WPN został utworzony w roku:

a. 1989
b. 1994
c. 1999
2.

W kwietniu którego roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika Wigry:

a. 1990
b. 2001
c. 2010
3.

Otwarcie której z parkowych ścieżek edukacyjnych miało miejsce 17 sierpnia

2002 roku?
a. Płazy
b. Puszcza
c. Suchary
4.

Corocznie od lat odbywają się na jeziorze Wigry regaty o puchar dyrektora

WPN. W jakim dniu?
a. 15 sierpnia
b. 1 maja
c. 7 lipca

5.

Ikra jakich gatunków ryb jest inkubowanaw wylęgarni ryb Wigierskiego Parku

Narodowego?
a. troci jeziorowej i pstrąga
b. szczupaka i okonia
c. sielawy, siei i szczupaka
6.

Otwarcie Muzeum Wigier w Starym Folwarku miało miejsce w dniu:

a. 22 stycznia 2009 roku
b. 10 stycznia 2010 roku
c. 1 stycznia 2007 roku
7.

Jak nazywa się łódź z przeszklonym dnem, z pokładu której od 2011 roku można

„poznawać świat wigierskich wód”?
a. Trytona
b. Kamedulska II
c. Leptodora II
8.

Realizowany przez WPN projekt pod nazwą „Wigierski Park Narodowy – znam,

rozumiem, wspieram”, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) oraz:
a. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b.Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
c. Fundacji EKOFUNDUSZ
9.

W którym roku po raz pierwszy posadzono sadzonki cisa na kilku leśnych

powierzchniach WPN w celu odbudowy jego populacji w lasach parku?
a. 2019
b. 2015
c. 2010
10. Zwiedzający parki narodowe w Polsce są zobowiązani do zakupu karty wstępu
do parku. W WPN posiadacze karty wstępu mogą bez innych opłat:
a.

korzystać z infrastruktury turystycznej WPN: wież widokowych, kładek, stacji

naprawy rowerów, parkingów i toalet orazzwiedzać ścieżki edukacyjne WPN
b.

zwiedzać wystawy etnograficzną i przyrodniczą w Krzywem, rybacką w

Czerwonym Folwarku, poruszać się po szlakach lądowych i wodnych na terenie parku
c.

obie odpowiedzi są poprawne

