XXIX. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny
Erdélyi forduló
2019
ÚTMUTATÓ
A feladatlap megoldásához segédeszköz nem használható. Minden feladattípus előtt olvasd el
figyelmesen a megoldási útmutatót.
Az elérhető maximális pontszám: 100.
A megoldásokat NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA!
Csak kék színű tollat használj! A feladatlap megoldására összesen 90 perced van.
A feladatlap hazavihető, csak az értékelőlapodat add be.

1. feladat
MADÁRVILÁG
10 pont
Az alábbi felsorolásokból egy nem jellemző az adott élőlényre. Keresd meg a hibás megállapítás betűjelét. Megoldásodat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA!
1. VÖRÖSBEGY

2. VÍZITYÚK

3. LÓCSÉR

A) Éneke mintha
csobogó hegyi vizek
halk kísérője lenne.

A) A guvatfélék családjának tagja.

A) Nem szívesen repül,
fogoly nagyságú madár.

A) Gyakori madár a
hazai vizeken.

A) A gácsérok nászruhában udvarolnak.

B) A párok évente
kétszer költenek.

B) Pihenőjére készülve cettereg:
„cett-cett-cett-cett”.

B) Halastavak felett átvonuló madár.

B) Vízirovarokkal és
apró halakkal táplálkozik.

C) A Passeriformes
rendjébe és a légykapófélék családjába
tartozik.

C) Mindig szilárd
alapra építi fészkét.

C) Elsősorban halakkal
táplálkozik.

C) A fiókák tizenkilenc-huszonkét nap
alatt kelnek ki.

D) A küszvágó csérnél
jóval nagyobb teste
van.
E) Fekete sapka és vaskos piros csőr jellemzi.

D) Röpte rendkívül
gyors, szárnyverése
miatt nehézkes.
E) Elnyeli a víz felszínén talált tollakat
is, a többi vöcsökfajhoz hasonlóan.

B) Vonuló madár, de
enyhe telek esetében az
állomány egy része itthon marad.
C) Tápláléka rendkívül
változatos: gyommagok,
zöld növényi részek,
apró békák, békalárvák
és vízirovarok.
D) A tojók ruhája barna.

D) Jellegzetes „ti-ti-ti- D) A pár felváltva
ti” kiáltással menekül. kotlik, de a tojó többet ül a tojásokon.
E) Rovarevő madár,
E) A nád sűrűjéből
de ősszel és télen bo- gyakran hallatott
gyókat is fogyaszt.
hangja a „prütty”.

4. BÚBOS VÖCSÖK

5. TŐKÉS RÉCE

E) A hím és a tojó hasonló színezetű.
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2. feladat
VÉGTAGOK HALMAZA
8 pont
Az állatok végtagjaival számolva oldd meg az alábbi műveletsorokat. A válaszokat másold át az
ÉRTÉKELŐLAPRA!
1. 2(6 vándorsólyom – 3 nyuszt) : (4 tátorján + zöldgyík) – tengelic = ____
2. 12 földikutya – [(5 lápipóc X 7 foltos szalamandra) +6 rózsásgödény] – 20 = ____
3. zöld gyík – 2 tövisszúró gébics + (6 óriás szitakötő – 8 sárgahasú unka) = ____
4. 92 – (9 gólyatöcs + 2 barnamedve X hőscincér) = ____

3. feladat
MAI CSODÁK
10 pont
Helyettesítsd a számokat a megadott szavakkal. A helyes megoldásodat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA!

A domborzatnak és az éghajlatnak megfelelően hazánkban számos természetes ...........(1) ........... létezik. A szárazföldi ökoszisztémák gyakoribbak, mint a(z) ...........(2) ....... ökoszisztémák. Az uralkodó növényzet
alapján hazánk erdeit .............(3) ...........(tölgy, bükk) és ...................(4) ............ (jegenyefenyő, lucfenyő) erdőkre oszthatjuk. Az erdei fákat gyökereik bonyolult rendszere szilárdan a talajhoz rögzíti, többségük magas
kort ér el, mint például a(z) ............(5) ......... Az emberi tevékenység miatt ma már nagy területeken megsemmisültek az erdők, aminek legsúlyosabb következménye a(z) ............(6) ............és a(z) .............(7) ..............
A réteket a tengerszint feletti magasság szerint osztályozhatjuk: sztyeppei, ...........(8) ........ és alpesiekre. A sztyeppei rétek a(z) ............(9) .......... helyezkednek el, míg az alpesiek ..............(10) …… - ig terjednek.
vízi, síkvidéken, 2500 m, talajerózió, erdő, lombhullató, áradások, havasaljai, toboztermő, tölgy
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4. feladat
HAZAI TÁJAKON SZÓTAGOLVA
6 pont
Az alábbi szótaghalmazból három-három, a hazai tájakra/védett területekre jellemző élőlény nevét lehet összerakni. A válaszokat másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA!

NÁR-, VÍ-, -SZEG, FECS-, ZI-,
CIC-, -KE, VÉR-, -KÁNY, MOL-,
DÉ-, KE-

1.

ÁNY-, TYO-, SZIK-, KÖR-, -ROM,
LA-, LE-, SZI-, I-, FÁ-, -CSIN,
TER-, LOS-, -NYE, KÖ-, NŐ-,

4.

2.
3.

5.
6.

PÁRKERESŐ
10 pont
5. feladat
Keresd meg a hazai védett állatok és növények neveinek párját! A megfelelő betű-szám párt írd az
ÉRTÉKELŐLAPRA!

1. CASTOR _____

A. ____ TÁRNICS

2. ANAX _____

B. BOMBINA ____

3. GENTIANA ____

C. ____ ORBICULARIS

4. FRAXINUS _____

D. UMBRA ____

5. _____TEKNŐS

E. ____ HÓD

6. ___ UNKA

F. KÖVI RÁK

7. GLADIOLUS___

G. TULIPA _____

8. ____PÓC

H. ______KARDVIRÁG

9. MAGYAR _______

I. ____ KŐRIS

10. AUSTROPOTAMOBIUS ____

J. ÓRIÁS SZITAKÖTŐ
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6. feladat
KERESZTREJTVÉNY
10 pont
A számozott négyzetbe ne írj! Minden vízszintes sorban lévő válasz egy pontot ér. Ügyelj arra, hogy a kettős
betűk külön négyzetbe kerüljenek! A megfejtéseket már tollal és nyomtatott betűkkel írd be az
ÉRTÉKELŐLAPRA!

A
1.
2
3
4
5
6
7
8

1. Örömteli nő papucsa.
2. Tatárrepceként is emlegetik.
3. Kis termetű, szárazságot, fagyot jól tűrő növényke, melynek nincs szállítóedénye.
4. Quercus robur.
5. Illatos, gyógyhatású fűszernövény.
6. Ilyen teleket eredményez a globális felmelegedés.
7. Egy denevérfaj.
8. Ciconia ciconia.
A. MEGFEJTÉS: LEUCISCUS CEPHALUS.
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7. feladat
HIBAKUTATÁS
5 pont
Egy állítás nem igaz a képen látható élőlényekre vonatkozóan. A hibás állítás betűjelét másold át az
ÉRTÉKELŐLAPRA!

2.

1.
A.
B.
C.
D.
E.

Bombina variegata
lábai oldalt illeszkednek
testhossza 4-5 cm
kétéltű
sokkal nagyobb, mint a barna varangy

augusztusban érkezik hazánkba
fészekalja 3-5 tojásból áll
vándormadár
Himantopus himantopus
széki gólyának is hívják

4.

3.
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

ragadozó menyétféle
a kutyafélék családjába tartozik
testhossza 43-51 cm
torka és melltájéka narancssárga
rendkívüli ugró

A.
B.
C.
D.
E.

a rovarok osztályának tagja
jellemző pödör nyelvvel rendelkezik
bábállapota 5 hónap
magashegyi völgyekben is előfordul
Latin neve: Parnassius apollo

5.
A.
B.
C.
D.
E.

a csíkfélék családjába tartozik
angolna
szája kisméretű, 10 bajusz köríti
éjjel aktív halfaj
a nősténye nagyobb termetű
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8. Feladat
TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS
5 pont
A következő feladatokban mindig egy kérdés és négy válasz található. A négy válasz közül több is igaz lehet.
Gondosan el kell olvasnod a válaszokat, s mindegyikről külön-külön meg kell állapítanod, hogy igaz-e. Lehetséges, hogy csak egy helyes válasz van, de előfordulhat, hogy kettő, három vagy mind a négy válasz jó. A helyes
betűjelet az alábbiak szerint kell megállapítanod. A kiválasztott betűjelet másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA!
A.) ha az 1., 2. és 3. válasz igaz
B.) ha az 1. és a 3. válasz igaz
C.) ha a 2. és a 4. válasz igaz
D.) ha csak a 4. válasz igaz
E.) ha mind a négy válasz igaz
1.
2.
3.
4.

I.
A zöld gyík:
A zárt erdőket, a fenyveseket és a vizes élőhelyeket kerüli.
Kutatások szerint még legalább nyolc alfaja él hazánkban.
A nemek ivarérett korban eltérő színezetűek.
A hímek és a nőstények tarkója kobaltkék.

II.
A magyar színjátszó lepke:
1. A tarkalepkék családjába tartozik.
2. Május végétől augusztus végéig fémesen irizáló szárnyaival és sebes röptével gyönyörködtet.
3. Szárnyfesztávolsága 45-55 mm.
4. Nendtvich Károly pécsi gyógyszerész fedezte fel.
III.
A vadmacska
1. Csak kivételes esetekben találkozhatunk vele.
2. Elkerüli a telepített, aljnövényzet nélküli erdőket.
3. Testtömege 4-5 kg, de akadnak 6-7 kilogrammos példányok is.
4. Bajuszszálai a házimacskáénál rövidebbek és vékonyabbak.

IV.
A Tápió vidéke:
1. Egy tájvédelmi körzet, mely tucatnyi részterületből áll.
2. Tolna, Veszprém és Baranya megye határán
helyezkedik el.
3. A nádasok mélyén gémtelepeket rejt.
4. A magyar szürkemarhák nem kedvelik ezt a vidéket.
V.
A kószapocok:
1. Vízipocok néven is emlegetik.
2. Jóval nagyobb a mezei pocoknál, akár 160
gramm is lehet.
3. A nőstény egy alkalommal öt-hat kölyköt ellik.
4. A sűrű fenyvesek lakója.
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9. feladat
HERMAN OTTÓ TOTÓ
10 pont
A három válaszból csak egy teljesen helyes. A helyes válasz jelét másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA!

1. Ebben a városban jut „őrsegédként” hivatali
lakáshoz Herman Ottó:

2. E város politechnikumába 18 éves korában
íratja be apja Herman Ottót:

3. A mai Magyarország melyik városában található a Herman Ottó Emlékház:

4. Itt található Herman Ottó Peleháza:

1.) Budapest
2.) Szolnok
X.) Kolozsvár

1.) Kőszegen
2.) Kolozsváron
X.) Miskolcon

5. Kinek az ajánlására választották Szeged város
képviselőjének:
1.) Lambrecht Kálmánt
2.) Kossuth Lajost
X.) Szabó Ervint

7. Itt született Herman Ottó:
1.) Kőszeg
2.) Brezno
X.) Szeged

9. A BÚVÁR folyóiratot indította el:
1.) Lambrecht Kálmán
2.) Herman Ottó
X.) Vezényi Elemér

1.) Budapest
2.) Bécs
X.) Pozsony

1.) Lillafüred
2.) Budapest
X.) Szeged

6. Herman Ottó Kolozsváron ezt az állást töltötte
be:
1.) városi képviselő
2.) az Erdélyi Múzeum konzervátora
X.) tanársegéd

8. Herman Ottó szerint hogy nevezték a lápi pócot népiesen a Komádi Sárréten:
1.) varsa
2.) ichtiológia
X.) bobály

10. Herman Ottó kétkötetes munkája, mely Magyarország halfaunáját részletesen leírja, a:
1.) Pákásztanya
2.) A madarak hasznáról és káráról
X.) A magyar halászat könyve
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10. feladat
VIRÁGKALENDÁRIUM
9 pont
A következő feladatban a nagybetűvel jelölt képek és az állítások közötti kapcsolatokat kell felismerned. A feladat megoldásakor ügyelj arra, hogy először az állítást kell elolvasnod, s csak ezután kell hozzákeresni a megfelelő kép betűjelét! A helyes válasz betűjelét másold át az ÉRTÉKELŐLAPRA!

A

B

C

D

1. ______ Gyomnövény, mely széles ökológiai toleranciával és megnyúlt virágzási időszakkal rendelkezik.
2. ______ Hosszú bugavirágzata mélykék.
3. ______ Régi magyar neve a Szent László füve.
4. ______ Fészekvirágzata pirosas mélyrózsaszínű, lomblevelei pedig karéjosak.
5. ______ Nedves rétek orchideája.
6. ______ Alkaloidja az oconitin, szív- és reumatikus készítmények egyik alapanyaga.
7. ______ Jellegzetes jegye, hogy a levéllemezekben három ér jól kiemelkedik és ívelten csúcsra futó.
8. ______ Fürtvirágzatának színe a bíborpirostól a rózsaszín árnyalatig változhat.
9. ______ Másfél méter magasra is megnő, gyakran még novemberben is találkozunk virágzó példányaival.
11. feladat
PÁROSÍTÁS – HAZAI TÁJAKON
8 pont
A következő feladatban a felsorolt szavakat vagy kijelentéseket asszociálnod kell valamelyik betűvel jelölt tájegységgel úgy, hogy mindegyik tájegységhez két megfelelőt rendelj! A helyes válasz számát másold át az
ÉRTÉKELŐLAPRA!

1
2
3
4
5
6
7
8

medvehagyma
illatos hunyor
41 fokos termálvíz
lónyelvű csodabogyó
Kitaibel Pál
magyar szürkemarha
díszes medvelepke
vörös tündérrózsa

Tájegységek
A. Tápió vidéke

B. Kapos-hegyháti Natúrpark

C. Hévízi-tó

D. Somló
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12. Feladat
FAJFELISMERÉS
9 pont
A következő feladatban a meghatározások és a képek segítségével 9 faj pontos nevét kell megfejtened. Ha sikeresen megbirkóztál a feladattal, a pontos neveket nyomtatott nagybetűkkel másold át az
ÉRTÉKELŐLAPRA!

3. Fészekvirágzatú, vérnyomáscsökkentő gyomnövény.
1. Nyár végi, hegyi rétek évelő
növénye.

4. Magyarországról kipusztult.

7. A 2018-as év emlőse volt.

2. Nedves rétek orchideája.

5. A 2016-os év hüllője volt.

6. A gulipánfélék családjának
tagja.

8. Wales nemzeti madara.

9. Üde láprétek növénye.

29. HERMAN OTTÓ Biológia verseny/Erdélyi forduló 2019. március 2.

9

