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Organizmy, których znajomość jest wskazana przez uczestników konkursu 

 

Kategoria „Skrzat” (uczniowie szkół podstawowych klasy I-III): 

I.  Warstwa drzewa wysokie:  

1. sosna zwyczajna,  

2. dąb szypułkowy, 

3. brzoza brodawkowata,  

4. świerk pospolity,  

5. grab zwyczajny,  

6. modrzew europejski 

II.  Warstwa podszyt: 

1. jałowiec pospolity,  

2. jarzębina 

III. Rośliny zielne i krzewinki: 

1. borówka czarna ( jagoda czarna),  

2. poziomka,  

3. konwalia majowa, 

 4. zawilec gajowy, 

 5. przylaszczka, 

 6. paproć. 

IV.  Grzyby: 

1. borowik szlachetny,  

2. pieprznik jadalny (kurka),  

3. koźlarz,  

4. lejkowiec dęty („wronie uszy”),  

5. muchomor czerwony 

V. Ssaki: 

1. wiewiórka,  

2. sarna,  

3. zając#,  

4. dzik#,  

5. lis#,  

6. jeleń 

VI. Ptaki: 

1. dzięcioł czarny*,  

2. sójka *,  

3. puszczyk* 

VII. Płazy i Gady: 

1. jaszczurka zwinka,  

2. żaba moczarowa,  

3. żmija zygzakowata 

VIII. bezkręgowce: 

1. ślimak winniczek,  

2. mrówka rudnica,  

3. kornik drukarz,  

4. chrabąszcz majowy,  

5. żuk leśny 
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Kategoria „Młodzik” (uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI): 

I.  Warstwa drzewa wysokie:  

1. sosna zwyczajna,  

2. dąb szypułkowy,  

3. brzoza brodawkowata,  

4. świerk pospolity,  

5. grab pospolity,  

6. modrzew europejski,  

7. jodła pospolita,  

8. dąb czerwony,  

9. topola osika,  

10. wiąz sp.,  

11. lipa drobnolistna 

II Warstwa podszyt: 

1. jałowiec pospolity,  

2. jarzębina,  

3. leszczyna pospolita ,  

4. bez czarny,  

III. Rośliny zielne i krzewinki: 

1. borówka czarna ( jagoda czarna),  

2. poziomka,  

3. konwalia majowa,  

4. zawilec gajowy,  

5. przylaszczka,  

6. widłak goździsty,  

7. mech gajnik,  

8. konwalijka dwulistna,  

9. paprotka zwyczajna,  

10. gwiazdnica wielkokwiatowa 

IV.  Grzyby: 

1. borowik szlachetny,  

2. pieprznik jadalny (kurka),  

3. kożlarz,  

4. lejkowiec dęty („wronie uszy”),  

5. muchomor czerwony,  

6. opieńka,  

7. kania czubajka,  

8. borowik szatan,  

9. maślak,  

10. huba pospolita 

V. Ssaki: 

1. wiewiórka,  

2. sarna*,  

3. zając#,  

4. dzik*#, 

5. lis#,  

6. jeleń*#,  
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7. jeż, 

8. nietoperz,  

9. wydra,  

10. łasica 

VI. Ptaki: 

1. dzięcioł czarny*,  

2. sójka *,  

3. puszczyk*,  

4. dudek*,  

5. kos*,  

6. bielik*,  

7. sikorka bogatka* 

VII. Płazy i Gady: 

1. jaszczurka zwinka,  

2. żaba moczarowa*,  

3. żmija zygzakowata,  

4. zaskroniec zwyczajny,  

5. rzekotka drzewna, kumak nizinny* 

VIII. bezkręgowce: 

1. ślimak winniczek,  

2. mrówka rudnica,  

3. kornik drukarz,  

4. chrabąszcz majowy,  

5. żuk leśny,  

6. pomrów,  

7. paź królowej,  

8. brudnica mniszka,  

9. kleszcz,  

10. komar sp. 

 

Kategoria „Junior” (uczniowie szkół podstawowych klasa VII - VIII oraz uczniowie szkół 

gimnazjalnych) 

I.  Warstwa drzewa wysokie:  

1. sosna zwyczajna, 

2. dąb szypułkowy,  

3. brzoza brodawkowata,  

4. świerk pospolity,  

5. grab pospolity,  

6. modrzew europejski,  

7. jodła pospolita,  

8. dąb czerwony,  

9. topola osika,  

10. wiąz sp.,  

11. lipa drobnolistna,  

12. olcha czarna,  

13. buk zwyczajny,  

14. wierzba biała,  
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15. sosna czarna,  

16. robinia akacjowa (grochodrzew) 

II Warstwa podszyt: 

1. jałowiec pospolity,  

2. jarzębina,  

3. leszczyna pospolita ,  

4. bez czarny,  

5. trzmielina zwyczajna,  

6. kruszyna pospolita,  

7. kalina koralowa 

III. Rośliny zielne i krzewinki: 

1. borówka czarna ( jagoda czarna),  

2. poziomka,  

3. konwalia majowa,  

4. zawilec gajowy,  

5. przylaszczka,  

6. widłak goździsty,  

7. mech gajnik,  

8. konwalijka dwulistna,  

9. paprotka zwyczajna,  

10. gwiazdnica wielkokwiatowa,  

11. kokoryczka wielkokwiatowa,  

12. dąbrówka rozłogowa,  

13. skrzyp leśny,  

14. borówka brusznica,  

15. malina sp. 

IV.  Grzyby: 

1. borowik szlachetny,  

2. pieprznik jadalny (kurka),  

3. kożlarz,  

4. lejkowiec dęty („wronie uszy”),  

5. muchomor czerwony,  

6. opieńka,  

7. kania czubajka,  

8. borowik szatan,  

9. maślak,  

10. huba pospolita,  

11. porek brzozowy,  

12. szmaciak gałęzisty,  

13. gołąbek wymiotny,  

14. rydz mleczaj,  

15. muchomor sromotnikowy,  

16. pieczarka leśna 

V. Ssaki: 

1. wiewiórka,  

2. sarna*#,  

3. zając#,  
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4. dzik#,  

5. lis#,  

6. jeleń*#,  

7. jeż,  

8. nietoperz,  

9. wydra,  

10. łasica,  

11. borsuk,  

12. wilk*,  

13. kuna leśna,  

14. ryjówka malutka,  

15. łoś 

VI. Ptaki: 

1. dzięcioł czarny*,  

2. sójka *,  

3. puszczyk*,  

4. dudek*,  

5. kos*,  

6. bielik*,  

7. sikorka bogatka*,  

8. puchacz*,  

9. bocian czarny*,  

10. orlik krzykliwy,  

11. sikorka modra,  

12. sowa uszata 

VII. Płazy i Gady: 

1. jaszczurka zwinka,  

2. żaba moczarowa*,  

3. żmija zygzakowata,  

4. zaskroniec zwyczajny,  

5. rzekotka drzewna,  

6. kumak nizinny*,  

7. traszka zwyczajna,  

8. żaba trawna*,  

9. ropucha szara 

VIII. Bezkręgowce: 

1. ślimak winniczek,  

2. mrówka rudnica,  

3. kornik drukarz,  

4. chrabąszcz majowy,  

5. żuk leśny,  

6. pomrów,  

7. paź królowej,  

8. brudnica mniszka,  

9. kleszcz,  

10. komar sp.,  

11. galasówki,  
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12. zwójka zieloneczka,  

13. cetyniec większy,  

14. tygrzyk paskowany,  

15. tycz cieśla 

 

* - głosy tych gatunków należy rozpoznawać 

# - tropy tych zwierząt należy rozpoznawać 

 


