
 

 

Maraton wiedzy o Wigierskim Parku Narodowym - test nr 9:  

ochrona przyrody 

 

Laureaci: 

 Szymon Sadło 10/10 

 Irek Dziedzic 10/10 

 Łukasz Moroz 10/10 

 Michalina Gołębiewska 10/10 

 Amelia Miszkiel 8/10 

 

Prawidłowe odpowiedzi: 

1. Pierwszym utworzonym w świecie parkiem narodowym był: 

a/ Białowieski Park Narodowy (Polska), 

b/ Park Narodowy Yellowstone (Stany Zjednoczone), 

c/ RoyalNational Park  (Australia); 

2. Działalność parków narodowych w ramy prawne ujmuje: 

a/ rozporządzenie Rady Ministrów, 

b/ ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, 

c/ Ustawa o ochronie przyrody; 

3. Wojewoda suwalski zgłosił do ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy 

środowiska wniosek o utworzenie Wigierskiego Parku Narodowego, w roku: 

a/ 1989, 

b/ 1986, 

c/ 1978; 

4. Ile spośród występujących na terenie WPN roślin jest ujętych na liście gatunków 

ściśle chronionych: 

a/ 91, 

b/ 42, 

c/ 49;     



5. Jednym z działań ochronnych w odniesieniu do gatunków jest reintrodukcja, to 

znaczy: 

a/ wprowadzanie do ekosystemu obcego, nowego gatunku, 

b/ ponowne wprowadzenie na dawny obszar bytowania gatunku, który z jakichś 

przyczyn wyginął, 

c/ poszerzanie zasięgu występowania gatunku; 

6. Po II wojnie światowej, rozpoczęto w Polsce eksterminację jednego z 

występujących w Polsce ssaków drapieżnych.  Za jego zabicie wypłacano nagrody, 

wydawano podręczniki, jak je zwalczać, doprowadziło to do niemal zupełnego zaniku 

populacji. O jaki gatunek chodzi: 

a/ wilka, 

b/ rysia, 

c/ lisa; 

7. W którym roku wilk stał się gatunkiem podlegającym całkowitej ochronie, na 

terenie całej Polski: 

a/ 1998, 

b/ 1995, 

c/ 1991; 

8. Czym różni się ochrona czynna zachowawcza od ochrony ścisłej: 

a/ praktycznie tylko nazwą, 

b/ zabiegi ochronne mogą być wykonywane na większej powierzchni ekosystemów 

oraz w odniesieniu do wielu populacji, 

c/dozwolone jest usuwanie inwazyjnych, obcych, ekspansywnych gatunków roślin i 

zwierząt oraz na prowadzenie punktowych zabiegów ochronnych;  

9.  W 1868 roku, Sejm Krajowy dla Galicji, uchwalił ustawę dotyczącą ochrony dwóch 

cennych i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt występujących w Tatrach. 

Pozwoliło to na ich ocalenie. O jakie gatunki chodziło: 

a/ niedźwiedzia i kozicę, 

b/ świstaka i kozicę, 

c/ rysia i głuszca; 

10. Na czym polega ochrona porostów: 

a/ przede wszystkim na ochronie siedlisk i podłoży na których występują, 

b/ należy je zbierać i umieszczać w miejscach niedostępnych dla ludzi i zwierząt, 

c/ nie należy w ogóle ingerować. 


