
KONKURS WIEDZY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA MOKRADEŁ 

„W KRAINIE BAGIEN I MOCZARÓW” 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

I. ORGANIZATOR 

 

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział w Chełmie 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY 

1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

II. CELE KONKURSU: 

 

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej terenów wodno-błotnych 

w województwie lubelskim. 

2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach 

bagiennych. 

4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania organizmów żyjących na terenach wodno-

błotnych. 

5. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

6. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi. 

7. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 

8. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego 

w najbliższym otoczeniu. 

9. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów. 

10. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i instytucjami 

związanymi z ochroną przyrody. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz 

szkół średnich 

2. W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową oraz 

oświadczenia i przesłać do dnia 1 lutego 2022 r. na adres mailowy koordynatora 

konkursu: 

 

chelm.zlpk@lubelskie.pl 

 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

 
Konkurs odbędzie się dnia 8 lutego 2022 r.  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54 

 o godzinie 10:00. 
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V. ZAKRES WIEDZY 

 

1. A. Buczek, T. Buczek, „Chełmskie Torfowiska Węglanowe” IUCN Poland, Lublin 

1996.  

2. Biologia i ekologia, rozpoznawanie wizerunków następujących gatunków: 

 Roślin: krwiściąg lekarski, goryczka wąskolistna, kłoć wiechowata, 

kruszczyk błotny, siedmiopalecznik błotny, storczyk kukawka, kukułka 

plamista, języczka syberyjska, okrężnica bagienna, pływacz zwyczajny 

 

 Motyli: modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk nieparek, 

przeplatka aurinia. 

 Płazów: żaba moczarowa, kumak nizinny, ropucha zielona, ropucha 

paskówka. 

 Ptaków: wodniczka, podróżniczek, rycyk, dubelt, szlamnik, biegus rdzawy, 

dziwonia, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, remiz, potrzos 

 

VI. PRZEBIEG KONKURSU 

 

Konkurs przebiega w dwóch częściach: 

 

1. Testu wiedzy składającego się z 20 pytań dotyczących terenów bagiennych 

w województwie lubelskim oraz podstawowych informacji z zakresu biologii i 

ekologii wymienionych powyżej gatunków. 

2. Rozpoznawania fotografii wybranych gatunków zwierząt i roślin torfowiskowych 

 

Laureatami konkursu są 3 osoby, które otrzymały najwyższą liczbę punktów na którą się 

składa suma uzyskana w 1 i 2 jego części. 

 

VII. NAGRODY 

 

ZLPK ufunduje po 3 główne nagrody, które zostaną wręczone w dniu przeprowadzenia 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


