Orle ciekawostki - pytania konkursowe
1. Potężny żółty dziób, jasna głowa i biały ogon u ptaka dorosłego to znaki rozpoznawcze:
a. orła przedniego
b. bielika
c. orlika krzykliwego
d. orlika grubodziobego
2. Samica bielika, która trafiła do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja
dostała imię:
a. Teresa
b. Irena
c. Halina
d. Bogna
3. U bielików płcią większą i cięższą jest:
a. samica
b. samiec
c. obie płcie są mniej więcej takiej samej wielkości i ciężaru
d. bywa równie w zależności od strefy klimatycznej
4. Gniazdo bielika może mieć wysokość:
a. 2 metrów
b. 6 metrów
c. 10 metrów
d. 12 metrów
5. Z systematycznego punktu widzenia Bielik jest:
a. Orłem
b. Orlinem
c. Orlenem
d. Orłanem
6. Orliki grubodziobe www.orlikgrubodzioby.org.pl) zimują zwykle w środkowej Afryce (Czad,
Sudan), ale zdarzają się jeszcze dłuższe wędrówki. Jesienią 2013 roku Rudy (jednej z orlików
zaobrączkowany w Dolinie Biebrzy) zimował w:
a. Republice Południowej Afryki
b. Madagaskarze
c. Angoli
d. Zambii
7. Czasami życie potrafi zaskakiwać, o czym pisaliśmy na profilu Facebook
https://www.facebook.com/orlendlaorlow/ wiosną tego roku. Do gniazda bielików trafiło
pisklę innego ptaka drapieżnego. Prawdopodobnie jako pokarm dla młodego ptaka. Stało się
jednak inaczej. Pisklę zostało zaadoptowane przez dorosłe bieliki. O jaki gatunek chodzi:
a. Myszołowa
b. Kani
c. Jastrzębia
d. Kruka
8. Rewir bielika może mieć nawet:
a. 20 km2
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b. 40 km2
c. 80 km2
d. 100 km2
W locie nurkowym orzeł przedni osiąga prędkość”
a. 160 km/h
b. 200 km/h
c. 240 km/h
d. 280 km/h
Nasze bieliki zimę spędzają w:
a. Polsce
b. północnej Afryce
c. środkowej Afryce
d. na bliskim Wschodzie
Jedynym miejsce w Polsce, w którym orliki grubodziobe przystępują do lęgów jest:
a. Dolina Bugu
b. Dolina Biebrzy
c. Dolina Sanu
d. Góry stołowe
Bogdan - jeden z bielików, któremu pomogliśmy w ramach projektu „ORLEN dla Orłów” trafił
do Ośrodka w:
a. Szczecinie
b. Białymstoku
c. Mikołowie
d. Gronowie Górnym
Czasem każdemu zdarza się słabszy dzień. Na jedną z grafik zamieszczonych na profilu
https://www.facebook.com/orlendlaorlow/ wkradł się chochlik, który zmienił nazwę:
a. Błotniak na błotnik
b. Kania na bania
c. Drzemlik na drzemka
d. Bielik na bielak
Orła znajdziemy nie tylko w godle naszego kraju. Jego wizerunek zdobi również godła:
a. Austrii
b. Mołdawii
c. Sudanu Południowego
d. wszystkich powyższych
PKN ORLEN pomaga nie tylko Orłom. Od lat na kominie Zakładu Produkcyjnego w Płocku
swoje gniazdo zakłada:
a. Sokół wędrowny
b. Kania ruda
c. Kobuza
d. Jastrzębia

