Wykaz gatunków rodzimych i obcych (inwazyjnych) obowiązujących do rozpoznawania na etapie
wojewódzkim konkursu biologicznego dla uczniów gimnazjum w r. szk. 2018/2019
Grzyby (w tym porosty):
borowik szlachetny
borowik szatański
brodaczka zwyczajna
chrobotek reniferowy
czarka szkarłatna
czernidłak kołpakowaty
czubajka kania
koźlarz babka
maślak zwyczajny
muchomor czerwony,
muchomor sromotnikowy
opieńka miodowa
pawężnica łuseczkowata
pieprznik jadalny
podgrzybek brunatny
smardz jadalny
sromotnik bezwstydny
szmaciak gałęzisty
Mchy i paprotniki:
bielistka siwa
długosz królewski
orlica pospolita
paprotka zwyczajna
pióropusznik strusi
płonnik pospolity
salwinia pływająca
skrzyp olbrzymi
torfowiec błotny
widłak goździsty,
widłak wroniec
widłoząb miotlasty
Nagozalążkowe:
cis pospolity
jałowiec pospolity
jedlica (daglezja) zielona
jodła pospolita
miłorząb japoński
modrzew europejski
sosna górska (kosodrzewina)
sosna limba, s. wejmutka
sosna zwyczajna
świerk pospolity
Okrytozalążkowe:
bagno zwyczajne
barwinek pospolity
bluszczyk kurdybanek
borówka brusznica
borówka czernica (czarna)
brzoza brodawkowata
chaber bławatek
cykoria podróżnik

czeremcha zwyczajna
czosnek niedźwiedzi
dąb szypułkowy
dąb czerwony
dereń świdwa
dziewięćsił bezłodygowy
dziki bez czarny
fiołek leśny
firletka poszarpana
grzybienie białe
jarząb pospolity
jasnota biała
kalina koralowa
klon jawor
klon zwyczajny
klon jesionolistny
koniczyna łąkowa
konwalia majowa
konwalijka dwulistna
kopytnik pospolity
kosaciec żółty
krwawnik pospolity
kuklik zwisły
leszczyna pospolita
lilia złotogłów
lipa szerokolistna
łuskiewnik różowy
naparstnica purpurowa
obuwik pospolity
olsza czarna i szara
osoka aloesowata
pełnik europejski
pierwiosnek lekarski
podkolan biały
przylaszczka pospolita
przytulia (marzanka) wonna
rosiczka okrągłolistna
szczawik zajęczy
wawrzynek wilczełyko
wrzos zwyczajny
zawilec gajowy
ziarnopłon wiosenny
złocień właściwy (margerytka)
Bezkręgowce:
chrabąszcz majowy
jelonek rogacz
kosarz
krzyżak ogrodowy
nartnik
pasikonik zielony
paź królowej
pływak żółtobrzeżek
pomrów
pszczoła miodna

rusałka pawik
rusałka admirał
rusałka ceik
stonka ziemniaczana
szczeżuja wielka
szerszeń
ślimak winniczek
wonnica piżmówka
wstężyk
zatoczek rogowy
żuk wiosenny
Kręgowce: ryby, płazy, gady
gniewosz plamisty
jaszczurka zwinka
karp
kumak górski
leszcz
padalec zwyczajny
płoć
pstrąg potokowy
ropucha paskówka
ropucha szara
rzekotka drzewna
salamandra plamista
szczupak pospolity
śledź
traszka górska
traszka zwyczajna
traszka grzebieniasta
zaskroniec zwyczajny
żaba wodna (esculenta)
żaba trawna
żmija zygzakowata
Ptaki
bąk
bielik
bocian biały
bocian czarny
bogatka
cietrzew
czapla siwa
dudek
dzięcioł czarny
dzięcioł duży
dzięcioł trójpalczasty
dzięcioł zielony
dzwoniec
gil
głuszec
grubodziób
grzywacz
jastrząb
jemiołuszka

jerzyk
kawka
kormoran czarny
kos
kowalik
kruk
krzyżodziób
krzyżówka
kukułka
łabędź niemy
mazurek
mewa pospolita
modraszka
mysikrólik
perkoz dwuczuby
pliszka siwa
puszczyk
remiz

rudzik
rybitwa zwyczajna
sikora czubatka
sójka
sroka
szczygieł
szpak
wilga
wrona
wróbel
zięba
żuraw

kozica
kuna leśna
łasica
łoś
niedźwiedź brunatny
orzesznica
piżmak
popielica
ryś
sarna
wilk
żbik
żubr

Ssaki
borsuk
bóbr europejski
daniel
jeleń szlachetny

Lista roślin i zwierząt wybranych gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi
niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera
krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy) Eriocheir sinensis
rak pręgowany (rak amerykański) Orconectes limo sus
biedronka azjatycka Harmonia axyridis
babka bycza Neogobius melanostomus
żaba rycząca (żaba byk, żaba wół) Lithobates catesbeianus
bernikla kanadyjska Branta canadensis
szop pracz Procyon lotor
wiewiórka szara Sciurus carolinensis

